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1 Inledning
 detta inledande kapitel presenteras och förklaras det problemområde
som ligger till grund för denna uppsats. Detta sker genom en bak-
grundsbeskrivning som sedan övergår i en problemdiskussion kring

uppsatsämnet för att därefter utmynna i uppsatsens syfte. Syftet med kapit-
let är att ge läsaren en bakgrund samt en djupare förståelse för de fråge-
ställningar som behandlas. Kapitlet avslutas med att illustrera uppsatsens
disposition.

1.1 Bakgrund
”Expressen eller Aftonbladet?, Mac eller PC?, EMU eller ej?”

Beslut styr våra liv, i stort och smått (Rollof, 1999:5). Människor väljer
dagligen, i valet och kvalet, mellan olika alternativ för att fatta beslut, såväl
privat som i arbetslivet. Många beslut påverkar inte bara våra egna liv utan
i hög grad andra människors villkor (Rollof, 1999:5).

Varje dag fattar vi hundratals beslut – på jobbet, i hemmet eller under fri-
tidsaktiviteter. Många av dem kräver ingen speciell eftertanke. Små beslut
går snabbt och lätt när vi förlitar oss på vana och intuition. Detta är ett
måste för hade vi ägnat vartenda beslut särskild tid och möda hade vi inte
hunnit med något annat. (Rollof, 1999:13)

Det är inte lätt att bryta ut den ström av tankar och beteenden som ligger
bakom och föranleder ett beslut. Beslutet att exempelvis köpa en dagstid-
ning behöver inte bara innebära att bestämma vilken av de olika tidningar-
na personen ska köpa, utan det kan även innebära ett beslut om hur det be-
slutet ska ske. Vilka tidningar ska övervägas – Expressen, Aftonbladet och
Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, vilken information ska samlas in,
hur alternativen ska vägas mot varandra vad gäller pris, innehåll eller poli-
tisk åsikt och vilka beslutsregler ska tillämpas. Denna beslutsväg sker
självklart inte varje gång en person köper en tidning, utan de flesta erfarna
tidningsköpare har ett ”stående beslut” att alltid köpa en viss tidning utan
att överväga olika alternativ. (Carroll & Johnson, 1990:20f)

I
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Från detta, ganska betydelselösa beslutsexempel i läsarens ögon, bör po-
ängteras att det är viktiga beslut vi ska lägga vår energi på. Viktiga beslut
är sådana vars konsekvenser har stor betydelse i någon bemärkelse. Deras
följder motiverar en investering i tid och möda, för att nå så bra resultat
som möjligt. Exempel på sådana är beslut i organisationer, såsom strategis-
ka avgöranden, inköpsbeslut, förändringar rörande marknad och sortiment
(Rollof, 1999:13). Beslut fattade i organisationer får ofta stor betydelse och
ger konsekvenser för individer, både internt i organisationen och externt,
under lång tid framåt. (Jacobsen & Thorsvik, 1997:295).

Beslut definieras ofta som ett val mellan olika alternativ och det slutliga
utfallet av en beslutsprocess, men med beslutsprocess avses hela raden av
handlingar och överväganden som leder fram till att beslutet fattas och
verkställs (Jacobsen & Thorsvik, 1997:295). Det innebär att en förståelse
för beslut kräver en förståelse för beslutsprocessen (Jacobsen & Thorsvik,
1997:333).

”Beslutsfattande är en process där en person, en grupp eller en
organisation identifierar att ett val måste göras, de samlar och
värderar information om alternativ, och väljer bland alternati-
ven”

(Carroll & Johnson, 1990:19, egen översättning)

Beslutsteori och många beslutsforskare antar att beslutsfattande uppstår i en
serie av vagt väldefinierade steg (Carroll & Johnson, 1990:16). Carroll &
Johnson (1990:21) menar dock att konceptet för hur ett beslut verkligen
sker är bristfälligt, vad gäller människors mentala aktiviteter som upptäcker
och strukturerar beslutssituationer och sedan värderar preferenserna för att
göra bedömningar och ta beslut. Individuella kognitiva begränsningar och
organisatoriska begränsningar gör att det ofta inte är möjligt att samla in,
bearbeta och analysera all information som är relevant för beslutet (Jacob-
sen & Thorsvik, 1997:293).

1.2 Problemdiskussion
Frågor kring beslutsfattande kan studeras från många olika utgångspunkter,
i olika sammanhang och under skiftande omständigheter. Vår studie avser
att fokusera på den beslutsprocess organisationer genomgår vid inköp av
produkter. Det råder stor skillnad mellan industriella marknader och kon-
sumentmarknader i deras inköpsprocess. Organisationers inköpsprocess är
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klart mer komplex, tar längre tid och påverkas av flera krafter både internt
och externt i företaget, jämfört med konsumenters inköpsprocess. (Jackson,
Neidell & Lunsford, 1995:100)

Hur inköp fungerar i organisationer är inte bara beroende av vad som köps,
utan av en mängd andra faktorer. När organisationer gör inköp är inköps-
processen ett arbetsbeteende, vilket gör att deltagarna i inköpsprocessen
berörs mer än bara av hur produkten presterar och fungerar. De bryr sig
även om hur deras prestationer i inköpsprocessen kommer att värderas.
(Anderson & Chamber (1985) i Tanner, 1998:479)

För att den säljande organisationen ska förstå hur de mest effektivt ska er-
hålla nya kunder är det nödvändigt att identifiera de olika faserna i kunders
inköpsprocess och dess relation till varandra i processen. Detta för att iden-
tifiera hur kunder väljer och därefter värderar säljande organisationers er-
bjudanden. (Day & Barksdale, 1992:85) Förståelse för hur organisationer
väljer och därefter värderar produkter är extremt viktigt både för kunden
och den säljande organisationen för att kundtillfredsställelse ska uppstå
(Day & Barksdale, 1994:44). De betydande kostnaderna relaterade till in-
köp av produkter kan reduceras om kunden och säljaren av produkten för-
står vad den andre söker i relationen (Day & Barksdale, 1994:48). Dessut-
om kan kunskap om kunders syn på inköp vara mycket värt vid den säljan-
de organisationens strategiska beslut inför framtida affärer (Campbell, 1985
i Ford, 1997).

”Kunden” i inköpsprocessen är inte bara en person, utan består av flera
deltagare. Detta innebär att den säljande organisationen måste inse att
”kundens” förväntningar och värderingskriterierna varierar och är dyna-
miska beroende på de förändringar som sker i ”deltagargruppen” eller det s
k  buying centret. (Day & Barksdale, 1992:89) Det är därför betydelsefullt
för den säljande organisationen att uppmärksamma det inflytande varje per-
son har i kundens beslutsprocess (Tanner, 1996:132). Det innebär att kun-
dens inköpsprocess påverkar det säljande företagets marknadsföringsstrate-
gi. (Tanner, 1998:479ff)

Flera forskare inom problemområdet (Schmitz, 1995:84; Day & Barksdale,
1992:85 m fl) menar att det behövs forskning som fokuserar på den process
som uppstår vid interaktionen mellan den köpande och säljande organisa-
tionen. Många studier har fokuserat på en specifik aspekt i den totala in-
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köpsprocessen, t ex urvalskriterier, men forskare menar att det är processen
i sig som behöver utforskas. (Day & Barksdale, 1992:85; Schmitz,
1995:84) Day & Barksdale (1994:48) menar att om den säljande organisa-
tionen lär sig att identifiera kundens behov, inköpsmål och värderingskrite-
rier vid sin inköpsprocess kan marknadsföringens effektivitet förbättras.
Tanner (1998:490) poängterar dock att organisationers inköpsprocess
ibland är lika men aldrig helt identiska, vilket medför att den säljande orga-
nisationen i slutändan alltid måste söka upp den potentiella kunden för att
försäkra sig om att information når initiativtagaren av inköpsprocessen.
Detta påvisar rådande tvivel till att applicera de inom litteraturen förordade
teorier kring vilka som deltar i inköpsprocessen och de väl definierade be-
slutssteg som köpande organisationer antas genomgå vid produktinköp. Vi
avser därför att i denna uppsats studera hur beslutsprocessen utformas och
vad som påverkar denna process samt undersöka vilka som deltar och hur
deras inflytande leder fram till ett produktinköp.

För att belysa detta problemområde har vi valt att undersöka SMHIs kunder
av produkterna Graddagar respektive Energi-Index (se företags- och pro-
duktbeskrivning kap 5) och deras uppfattningar, värderingar och föreställ-
ningar om hur beslutsprocessen gick tillväga vid inköpet samt vad som på-
verkade dess förlopp.

1.3 Syfte
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva hur SMHIs kunders besluts-
process ser ut vid inköp och vilka faktorer som påverkar denna process.
Vidare är vår målsättning att, utifrån de teorier som finns inom problemom-
rådet, utveckla en begreppsapparat för att beskriva och förklara hur proces-
sen ser ut i en business-to-business relation.

1.4 Syftesprecisering
Inom ramen för denna studie avser vi att besvara följande frågor med avse-
ende på SMHIs kunders inköp:

•  Hur ser kunders beslutsprocess ut?

•  Vilka medverkar i beslutsprocessen?
•  Vad påverkar beslutsprocessen?

•  Vilken roll har den säljande organisationen i kundens beslutsprocess?



Kundens beslutsprocess vid inköp business-to-business

5

1.5 Avgränsningar
Kunders beslutsprocess vid inköp påverkas av den produkt som köps in. Vi
har därför valt att avgränsa vår studie till att enbart studera SMHIs kunder
av produkterna Graddagar respektive Energi-Index.

Fallföretagets försäljning av de studerade produkterna sker endast business-
to-business, vilket medför att vi enbart kommer inrikta oss på den process
som uppstår vid inköpsbeslut i en sådan relation.

1.6 Definitioner
Uppsatsen syftar till att studera den process som leder fram till ett inköps-
beslut hos kunder vilka själva är företag eller organisationer, s k  business-
to-business (B2B) relationer. Även benämningar som företagsmarknad och
industriella marknader förekommer i uppsatsen. I dessa begrepp avser vi
som författare dock samma betydelse som business-to-business. De företag
som är köpare av andra företags produkter benämner vi fortsättningsvis i
uppsatsen för kunder eller kundföretag. När vi i uppsatsen talar om kunders
eller kundföretags beslutsprocess menar vi den process som föranleder ett
inköp i en organisation.

En del av vårt syfte är att utveckla en begreppsapparat. Vår definition av
denna term är: ”att sammanställa teorier från olika perspektiv för att be-
skriva och förklara ett aktuellt fenomen”.

Undersökningen baseras på ett fallföretag, nämligen SMHIs affärsområde
Miljö–Energi och deras produkter Graddagar och Energi-Index. I uppsatsen
kommer vi att benämna affärsområdets erbjudanden som produkter efter-
som de varken faller under definitionen som en renodlad vara eller tjänst.

1.7 Disposition
För att tydliggöra uppsatsens tillgänglighet redogörs nedan för uppsatsens
disposition.

Kapitel 1 - Inledning: I uppsatsens inledande kapitel ges läsaren en bak-
grund och förklaring till de problem som ligger till grund för uppsatsen,
vilket utmynnar i uppsatsens syfte.
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Kapitel 2 – Vetenskapsfilosofiska ställningstaganden: I detta kapitel re-
dogör vi för vårt vetenskapliga synsätt och vår verklighetsuppfattning som
ligger till grund för denna uppsats. Kapitlet avslutas med en sammanfattan-
de sammanställning av våra ställningstaganden.

Kapitel 3 - Metod: Detta kapitel syftar till att redogöra för vårt val av till-
vägagångssätt vid insamlingen av empiri. Metoden vi valt följer vårt veten-
skapliga synsätt och vår verklighetsuppfattning. I kapitlet redogör vi för
vårt arbetssätt och den undersökningsansats som används för att uppnå
uppsatsens syfte.

Kapitel 4 - Referensram: I kapitlet presenteras den referensram av teorier
och begrepp som är relevant för vårt problemområde. Kapitlet baseras på
vår egen utarbetade modell som vi använder för att beskriva hur kunders
beslutsprocess vid inköp ser ut i en business-to-business relation och vilka
faktorer som påverkar denna process. Modellens fokus är kundföretags be-
slutsprocess och bygger på de frågeställningar som presenterades i uppsat-
sens inledande kapitel. Modellen bildar vår samlade begreppsapparat. Refe-
rensramen ligger till grund för analysen av empirin.

Kapitel 5 - Empiri: I denna empiriska del redogörs inledningsvis för fall-
företaget och de produkter som ligger till grund för vår studie. Vidare redo-
visas här resultatet av de intervjuer som utgör undersökningens empiri.

Kapitel 6 - Analys: Detta kapitel innehåller analysen av det empiriskt in-
samlade materialet. I analysen utgår vi från den modell som presenterades i
referensramen och använder dess teorier och begrepp som analysverktyg.

Kapitel 7 – Slutsatser & Rekommendationer: Vårt sista kapitel innehål-
ler de slutsatser vi har kunnat dra med hjälp av vår undersökning. Kapitlet
innehåller även rekommendationer till fallföretaget SMHI.
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2 Vetenskapsfilosofiska
ställningstaganden

arje människa bär med sig vissa grundläggande föreställningar om hur
dennes omvärld ser ut och dennes roll i den. Dessa föreställningar är
mestadels omedvetna och mycket svåra att ändra på kort sikt. Våra

grundläggande föreställningar påverkar dels hur vi ser på problem, dels
hur vi ser på existerande tillgänglig kunskap och kunskapsskapande. (Arb-
nor & Bjerke, 1994:25) Detta innebär att forskarens grundläggande före-
ställningar styr den kunskapsutvecklande processen (Arbnor & Bjerke,
1994:31). Det är följaktligen av stor vikt att vi som författare underlättar
läsarens förståelse genom att klargöra vår syn på verkligheten, kunskap
och vetenskapen som påverkar denna studies utförande. I detta kapitel pre-
senteras således den verklighetsuppfattning och det vetenskapliga synsätt
som ligger till grund för denna uppsats. Kapitlet avslutas med en sam-
manfattande sammanställning av våra ställningstaganden.

2.1 Verklighetsuppfattning
En verklighetsuppfattning innehåller en förhandsuppfattning av forsk-
ningsområdet vilken styr vad som uppfattas som intressanta problem och
vilken påverkar slutsatserna (Wallén, 1996:21). Detta betyder att valet av
empiri, det tillvägagångssätt vi tillämpat vid insamlandet av empiri, hur vi
analyserat och tolkat empirin samt de slutsatser och rekommendationer vi
ger, genomsyras av vår verklighetsuppfattning och vårt vetenskapliga för-
hållningssätt.

Vårt företagsekonomiska problemområde ligger inom samhällsvetenska-
pen. Inom denna vetenskap kan verkligheten ses som en social konstruk-
tion. Detta innebär att verkligheten är subjektivt given och har en förmåga
att förlora sin ”makt” som vägvisare i det ögonblick dess medlemmar upp-
hör att upprätthålla den som sådan (Arbnor & Bjerke, 1994:52). Verklig-
heten har följaktligen sitt ursprung i och upprätthålls genom människors
tankar och handlingar. Verkligheten är alltså ett resultat av olika individers
uppfattningar av och påverkan på densamma (Berger & Luckmann,
1966:33f), en uppfattning vilken vi delar.

V



Kundens beslutsprocess vid inköp business-to-business

8

Vår uppfattning av verkligheten som en social konstruktion befinner sig
mellan två extrema sätt att se på verkligheten, vilka benämns ontologisk
objektivism och ontologisk subjektivism (Arbnor & Bjerke, 1994:44 och
Molander, 1998:145ff). Ordet ontologi betyder teori om verkligheten (Mo-
lander, 1998:145). De ontologiska objektivisterna anser, till skillnad från
oss, att verkligheten inte alls är en social konstruktion utan att den objektivt
existerar i en given form, med eller utan individer (Arbnor & Bjerke,
1994:43). De ontologiska subjektivisterna menar att verkligheten är en ytt-
ring av mänsklig avsikt som bygger på att man antar en värld som indivi-
den skapar inom det individuella medvetandet (Arbnor & Bjerke, 1994:54).
Det innebär med andra ord att verkligheten endast är en projicering av varje
enskild individs sinnesuppfattning.

Vi anser att de ontologiska subjektivisternas verklighetssyn är alldeles för
extrem då synsättet innebär en uppfattning om att verkligheten upphör att
existera när individen förlorar medvetandet. Vi anser inte att verkligheten
upphör att existera när individer förlorar medvetandet eftersom verklighe-
ten för alla andra individer fortsätter att existera. Vi tror heller inte på före-
komsten av objektiva sanningar om verkligheten, utan att varje individ tol-
kar och förstår sin verklighet utifrån egna erfarenheter och värderingar. Vi
tror dock på att det kan finnas rådande ömsesidig förståelse kring vissa fö-
reteelser, som är generellt accepterade utifrån den samlade vetskap och
kunskap som finns för stunden. Denna rådande konsensus beskriver Berger
& Luckmann (1966:34ff) som intersubjektivitet. Med intersubjektivitet
menas att gemensamma uppfattningar, vilka kan ses som en motsvarighet
till objektiva sanningar, skapas genom att ett antal individer via interaktion
och kommunikation når en enighet kring vissa företeelser (Berger &
Luckmann, 1966:34ff). En uppfattning om vad som är verklighet skapas
följaktligen genom människors samspel, varför vi ser verkligheten som en
social konstruktion.

2.2 Vetenskapligt synsätt
Vår syn på verkligheten som en social konstruktion får konsekvenser för
vårt vetenskapliga synsätt. Innan vi redogör för vårt vetenskapliga synsätt
vill vi dock redogöra för de två dominerande forskningstraditionerna vi
kunnat urskilja inom samhällsvetenskapen. Detta för att ge läsaren en ökad
förståelse för skillnaderna mellan forskningsidealen samt vårt vetenskapli-
ga synsätt.
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Vetenskapliga metoder är en omdiskuterad fråga. Vissa hävdar att den ve-
tenskapliga metoden är densamma oavsett tillämpningsområde medan
andra menar att en undersökning kan vara vetenskaplig trots användandet
av olika metoder och att en åtskillnad bör göras mellan naturvetenskaplig
och humanistisk forskningsmetod. (Lundahl & Skärvad, 1992:37) Det finns
alltså företrädare för olika föreställningar, värderingar och normer om vad
forskning är och hur forskning bör bedrivas, vilket avspeglas i de olika
forskartraditioner som uppstått. Detta innebär att varje enskild forskare
själv bör ta ställning till vilket forskningsideal denne tillhör, då det påver-
kar hur man överhuvudtaget uppfattar något som ett vetenskapligt problem
och vilken metod som väljs (Wallén, 1996:17).

De två dominerande forskningstraditioner inom samhällsvetenskaperna är
positivism och hermeneutik. Positivism är den vetenskapsteoretiska ut-
gångspunkten för det naturvetenskapliga forskningsidealet medan herme-
neutik är en sammanfattande benämning på ett alternativt forskningsideal
med rötterna i humanistisk vetenskapstradition. (Lundahl & Skärvad,
1992:38)

2.2.1 Positivism

Positivismens fader, Auguste Comte, menade att det går att generera kun-
skap som är positiv och utvecklande för mänskligheten. Med fysiken som
förebild eftersträvade Comte att skapa en vetenskaplig metodologi som var
lika för alla vetenskaper, d v s ”den enhetliga vetenskapliga metoden”. För
att kunskapen som söktes skulle betraktas som positiv krävdes att den var
nyttig och kunde förbättra samhället. Kunskapen skulle säkerställas genom
att den byggde på iakttagelser som var logiskt prövbara. Exaktheten i kun-
skaper skulle säkerställas genom att komplexa företeelser reducerades till
sina enkla beståndsdelar. Denna tanke om reduktionism är kännetecknande
för positivistisk forskning och innebär alltså att helheten i ett problem alltid
kan studeras genom en reducering till delproblem som studeras var för sig.
(Patel & Davidson, 1994:23f) Enligt positivismen är vetenskapens mål att
förklara genom att söka generaliserbara orsak-verkan-samband, d v s ett
viktigt mål är att kunskapen ska kunna organiseras genom att den formule-
ras som lagbundenheter (i likhet med sökandet efter naturlagar i naturve-
tenskapen). (Lundahl & Skärvad, 1992:41)

Enligt det positivistiska forskningsidealet ska forskarens förhållningssätt
kännetecknas av att forskaren står i en yttre relation till forskningsobjektet
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(Patel & Davidson, 1994:24). Dessutom ska forskaren vara objektiv, d v s
inte låta sig påverkas av utomvetenskapliga värderingar som politiska och
religiösa värderingar (Wallén, 1993:27). Forskarens värderingar ska inte på
något sätt kunna påverka forskningsresultatet, utan forskaren ska kunna
bytas ut och resultatet av forskningsarbetet ska ändå bli detsamma. Denna
ståndpunkt delar inte vi utan vi anser att det är självklart att våra åsikter
spelar en viss roll, likväl som vår förförståelse.

2.2.2 Hermeneutik
Det andra forskningsidealet, hermeneutik, kan sägas vara raka motsatsen
till positivism och är betydligt mera heterogent och svårfångat än det posi-
tivistiska (Patel & Davidson, 1994:25; Lundahl & Skärvad, 1992:44).
Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig
inriktning inom många olika discipliner (Wallén, 1993:33). I den samtida
debatten mellan positivister och hermeneutiker har ofta positivism fått stå
för kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys där forskaren inne-
har en roll som objektiv och osynlig medan hermeneutiken har fått stå för
kvalitativa förståelse- och tolkningssystem där forskaren innehar en roll
som är öppen, ”subjektiv” och engagerad (Patel & Davidson, 1994:26).

En hermeneutiker är inte intresserad av att enbart förklara utan även av att
förstå genom tolkning. Den hermeneutiska forskningsinriktningen syftar till
att få insikt i människan samt dennes handlingar och intentioner, med språk
som främsta medel (Patel & Davidson, 1994:26). Språk och dialog är alltså
grundläggande för denna typ av forskning (Eriksson & Wiedersheim-Paul,
1997:231). Dialog kan i detta sammanhang avse dels samtalet mellan fors-
karen och forskningsobjektet och dels dialogen forskaren har med själva
materialet, allt från litteratur till empiri. Dialogen mellan forskaren och
materialet kan ske i form av en tolkningsprocess vilken pågår under hela
undersökningens gång. Denna process illustreras av den hermeneutiska spi-
ralen. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997:231ff)
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Figur 2:1 Den hermeneutiska spiralen
Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997:231

Utgångspunkten i den hermeneutiska spiralen är att forskaren närmar sig
sitt forskningsobjekt subjektivt utifrån sin förförståelse. Förförståelsen be-
står av de tankar, intryck och känslor samt den kunskap forskaren har och
betraktas som en tillgång snarare än hinder för att förstå forskningsobjektet
(Patel & Davidson, 1994:26f). Utifrån denna förförståelse formulerar fors-
karen intressanta problemfrågor och idéer som ligger till grund för dialogen
med forskningsobjektet. Under dialogen tar forskaren intryck av de svar
som erhålls och tolkningen av dessa intryck leder till ökad förståelse som i
sin tur leder till nya frågor och dialoger, vilket gör att spiralen fortsätter.
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997:231ff) I dialogen och tolkningspro-
cessen ställer forskaren helheten i relation till delarna och pendlar mellan
del och helhet för att på så vis erhålla en så fullständig förståelse som möj-
ligt. (Patel & Davidson, 1994:26f)

Patel & Davidson (1994:27) exemplifierar den hermeneutiska spiralen med
när en hermeneutisk forskare tolkar en text, t ex en noggrant utskriven in-
tervju. Forskaren börjar med att först läsa hela intervjun och förstå dess
helhet för att sedan läsa olika delar i texten var för sig för att skaffa sig för-
ståelse. Forskaren kan sedan pendla mellan båda synsätten och ställa de
olika förståelserna i relation till varandra. På samma sätt kan en forskare
vid intervjutillfället pendla mellan subjektets och objektets synvinklar för
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att nå fram till en god förståelse av det studerade problemet. Tolkningsak-
ten har ingen bestämd utgångspunkt eller slutpunkt, utan helhet och del,
subjekt och objekt, forskarens förförståelse och perspektivpendlingarna ut-
gör en helhet som lever och utvecklas.

2.2.3 Vårt vetenskapliga synsätt
Vårt vetenskapliga synsätt påverkas av vår syn på verkligheten som en so-
cial konstruktion där varje individ tolkar och förstår sin egen verklighet.
För att få grepp om en sådan verklighet bör forskaren försöka få insikt i
människors tankar och uppfattningar om verkligheten (Eriksson & Wieder-
sheim-Paul, 1997:231f). Utifrån ovanstående redogörelse för de domine-
rande forskningstraditionerna kan det relativt tydligt urskiljas att det her-
meneutiska synsättet överensstämmer med vår verklighetsuppfattning.
Detta innebär att vi, med bakgrund av vår verklighetsuppfattning, anser att
kunskap kan inhämtas och skapas genom en hermeneutisk forskningsin-
riktning. Vårt vetenskapliga synsätt innebär alltså att vi anser att vår under-
sökning och de tolkningar vi gör påverkas av de förväntningar och värde-
ringar vi innehar. Detta betyder att resultatet av vår studie sannolikt inte
kommer att kunna upprepas av någon annan forskare som återupprepar un-
dersökningen. Vi vill dock poängtera att vår ambition är att redogöra för
våra grundläggande föreställningar och vårt tillvägagångssätt för att ge lä-
saren möjlighet att utvärdera vetenskapligheten i uppsatsen.

2.3 Relationen teori - empiri
Valet av forskningsansats berör uppfattningar om relationerna mellan teori
och empiri (Wallén, 1993:47). I dessa sammanhang talas det främst om två
ansatser, den induktiva och den deduktiva ansatsen eller bevisandets re-
spektive upptäcktens väg (Holme & Solvang, 1997:51). Med induktion
menas att forskaren utgår från sin insamlade empiri och ur materialet söker
dra mer generella och teoretiska slutsatser (Wallén, 1993:47) medan de-
duktion innebär att forskaren utifrån allmänna principer och befintlig teori
härleder hypoteser som sedan prövas i det aktuella fallet (Patel & David-
son, 1994:21)

Vi vill påstå att vi i första delen av uppsatsens syftet har ett induktivt för-
hållningssätt som utgår från empirin. Vi avser att med hjälp av vår under-
sökning försöka återge hur beslutprocesser empiriskt ser ut och vad som
påverkar denna process. Vi anser dock att detta förhållningssätt inte ute-
sluter att vi även utgår från vissa teoretiska förkunskaper. I den andra delen



Kundens beslutsprocess vid inköp business-to-business

13

av uppsatsens syfte, gällande utvecklandet av en begreppsapparat, har vi i
referensramen utgått från olika teorier och sammanfört dem i en modell (se
kap 4). Vår avsikt är att sedan i analysen jämföra de förklaringar teorierna i
vår modell förordar med insamlad empiri. Den andra delen av uppsatsens
syfte medför således att vi kan anses inneha ett mer deduktivliknande för-
hållningssätt. Vi menar dock att våra teoretiska föreställningar kring pro-
blemområdet kommer att påverka vårt sätt att undersöka problemen, men
att detta utgör vår förförståelse i likhet med den ovan beskrivna hermeneu-
tiska spiralen.

2.4 Sammanställning av våra ställningstaganden
Det vi i detta kapitel har försökt beskriva är vad Arbnor & Bjerke
(1994:19ff) benämner metodsynsätt. Metodsynsättet beskriver de olika
synsätt vi som författare och företagsekonomer kan välja att anta. De repre-
senterar skilda antaganden, förhållningssätt och beskriver vårt sätt att se på
omvärlden. Det är upp till oss själva att välja det synsätt utifrån vilket vi
väljer att se och tolka verkligheten. Inom ramen för denna uppsats betyder
detta bl a att det metodsynsätt vi väljer att ansluta oss till kommer att prägla
det sätt vi valt att beskriva vårt problemområde.

I kapitlet har de två dominerande forskningsidealen inom samhällsveten-
skapen presenterats, positivism och hermeneutik eller analytiska synsättet
respektive aktörsynsättet (se figur 2:2). Det finns även ett förhållningssätt
som är en kombination av dessa synsätt benämnt systemsynsättet. (Arbnor
& Bjerke, 1994:61f) En mycket debatterad och omstridd fråga är skillnaden
mellan ett förklarande och ett förstående kunskapande. Arbnor & Bjerke
menar att en diffus ”gräns” kan dras då det finns en avgörande skillnad
mellan de kunskapsskapare som vill förklara och de som vill förstå. Idag är
det emellertid få som vill kalla sig positivister vilka Arbnor & Bjerke
(1994:62) istället benämner explanatiker.

Nedan följer figur 2:2 som visar hur Arbnor & Bjerke (1994:61f) klassifi-
cerar de olika metodsynsätten utifrån hur forskaren ser på verkligheten.
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Figur 2:2: Vårt metodsynsätt
Källa: Arbnor & Bjerke, 1994:61f, egen bearbetning

Med utgångspunkt från vår verklighetsuppfattning och vårt vetenskapliga
synsätt har vi valt att förhålla oss till aktörsynsättet. För att studera hur fö-
retag hanterar beslutsprocessen som föregår produktinköp är det av funda-
mental betydelse att studera motiven bakom mänskliga handlingar och be-
slut. Detta möjliggörs genom att anta aktörsynsättet genom vilket vi kan
identifiera vilka aktörer i systemet som är mest inflytelserika och betydel-
sefulla i förhållande till de problemställningar som vi studerar, s k  signifi-
kanta aktörer. Vi måste således förstå verkligheten och problemen från
mänskliga utgångspunkter, som systemets aktörer uppfattar situationen.
(Lundahl & Skärvad, 1992:150) Studier av detta slag som är inriktade på
att identifiera hur aktörer och deras verklighetsuppfattningar, värderingar,
motiv och föreställningsramar styr beslut, handlingar och agerande be-
nämns, enligt Lundahl & Skärvad (1992:150), aktörsorienterade studier. Vi
upplever att vår roll som aktörer i denna forskningsprocess innebär att vi
både påverkar och påverkas av den i subjektiv bemärkelse.

Enligt aktörsynsättet uppfattas verkligheten som en social konstruktion be-
roende av oss människor, vilket innebär att det inte finns några objektiva
sanningar att fånga in (Arbnor & Bjerke, 1994:86f). Det betyder att det
människor uppfattar som verkligheten är något som skapas i samspelet
mellan människor. Detta innebär att vi inte har för avsikt att återge någon
objektiv sanning utan endast den verklighet som för oss är tillgänglig. Det
innebär en sanning delvis grundad på subjektivitet då det är vår uppfattade

Objektivism           Subjektivism

1 2 3 4 5 6
Verkligheten Verkligheten Verkligheten Verkligheten Verkligheten Verkligheten
som konkret som konkret som ömsesidigt som en värld som social som en yttring av
och lagbunden determinerande beroende fält av symbolisk konstruktion mänsklig intentio-
existerar i en process av information diskurs nalitet
given form,
med eller utan
individer

       Analytiska synsättet
      Systemsynsättet

  Aktörsynsättet

              Förklarande kunskap (Explanatik/positivism)                 Förstående kunskap (Hermeneutik)
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verklighet. Vårt metodsynsätt kan således klassificeras utifrån steg 5 i figur
2:2. Vi vill dock poängtera att vi genom denna klassificering inte utesluter
en viss influens från närliggande steg i vår teori och empiri, då gränsen
mellan stegen är hårfin.
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3 Metod

årt metodsynsätt som presenterades i föregående kapitel, inbegriper
våra grundläggande föreställningar samtidigt som det ger formerna
för ett mera konkret tillvägagångssätt (Arbnor & Bjerke, 1994:31).

Detta kapitel syftar till att redovisa vårt val av tillvägagångssätt vid in-
samling av den informationsmängd som ligger till grund för denna uppsats.
Metoden vi valt följer vårt vetenskapliga synsätt och vår verklighetsupp-
fattning, vilket innebär att vårt metodkapitel grundas på hermeneutikens
värderingar samt det aktörsorienterade synsättet. I kapitlet redogör vi för
vårt arbetssätt och tillämpad undersökningsansats som används för att
uppnå uppsatsens syfte och underlätta läsarens bedömning av trovärdig-
heten i uppsatsen. Kapitlet avslutas med kritik mot vald metod.

3.1 Val av undersökningsansats
Vilken metod som bör tillämpas beror på undersökningens syfte (Lekvall &
Wahlbin, 1993:124). Vårt syfte är delvis att undersöka hur SMHIs kunders
beslutsprocess vid inköp ser ut i en business-to-business relation och vilka
faktorer som påverkar denna process. Det innebär att vi vill förstå verklig-
heten och problemen ur kundens synvinkel såsom kunden uppfattar situa-
tionen. Detta i kombination med vår tro på en avsaknad av objektiva san-
ningar i samband med forskning kring människans beteende och tankar,
medför att vi anser att tolkning krävs för att nå förståelse. Tolkning krävs
eftersom en dialog mellan människor inte är entydig och de bakomliggande
orsakerna till en människas beteende och uttalanden inte är synbara (Eriks-
son & Wiedersheim-Paul, 1997:230f). Vi vill således ge en beskrivande
bild av beslutsprocessen samt även försöka förklara hur kunderna upplevde
denna process.

Beroende på undersökningens typ av data brukar åtskillnad göras mellan
kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Kvantitativa undersökningar
baserar sina slutsatser på data som kan kvantifieras medan kvalitativa un-
dersökningar baserar sina slutsatser på icke kvantifierbar data, d v s data
som inte kan uttryckas i sifferform, såsom attityder, värderingar och före-
ställningar. (Lundahl & Skärvad, 1992:82). Utifrån den verklighetssyn vi
innehar ter det sig mest lämpligt att genomföra en kvalitativ studie (Lekvall
& Wahlbin, 1993:151f). Vi avsåg dock inte att inskränka oss genom att på
förhand välja en väg, men relativt snart insåg vi att den kvantitativa vägen
inte var särskilt lämplig för att fånga det som våra problemställningar syftar

V
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till att ge svar på. Vid fastställandet av kundparametrar tillämpar forskare
oftast en kvalitativ undersökningsmetod för att hämta information och er-
hålla förståelse för problemområdet. Genom att göra djupintervjuer med ett
antal kunder kan kundernas behov, förväntningar och beslutsprocesser fast-
ställas. (Sörqvist, 2000:61) Vårt vetenskapliga synsätt medför även att det
bär oss emot att försöka fånga något via kvantitativa studier då dessa till sin
karaktär skulle bli en aning ytliga i vår studie. Vi anser alltså att en kvanti-
tativ undersökningsansats i en studie av vårt slag troligen skulle bli relativt
intetsägande. För att ta reda på människors upplevelser måste forskaren
fråga dem för människors upplevelser går inte att ”mäta” (Wallén,
1993:76). Vi har därmed valt en kvalitativ inriktning genom att genomföra
kvalitativa intervjuer med fallföretagets kunder för att på så sätt erhålla en
mer nyanserad bild och förståelse för kundernas beslutssituation. När en
studie har syftet att försöka skapa förståelse för mänskligt beteende anser vi
att det framstår mindre meningsfullt att, i enlighet med en kvantitativ stu-
die, koda svarsalternativ och i siffror uttrycka empirin (Lekvall & Wahlbin,
1993:152). Vid en sådan studie går människors unika särdrag förlorade ef-
tersom frågeställningarna och svarsalternativen i stor grad styrs av forska-
ren genom att denne förutbestämt svarsalternativen (Lekvall & Wahl-
bin,1993: 182ff).

Enligt Holme & Solvang (1997:14) är det centrala med kvalitativ forskning
att få en djupare förståelse av det problem som studeras samt att helheten
av det sammanhang som ska studeras kan beskrivas. Patel & Tebelius
(1987:45) anser att den kvalitativa forskningen bygger på förutsättningen
att vi genom språket kan ta del av varandras inre världar. Detta innebär att
själva inifrån-perspektivet är en förutsättning för forskningsprocessen och
att forskarens värderingar och erfarenheter är ett hjälpmedel för att komma
nära de människor som denne vill erhålla information ifrån. Värderingar
och erfarenheter är därmed en nödvändig förutsättning för att forskaren
överhuvudtaget ska kunna tolka den information denne erhåller. (Patel &
Tebelius, 1987:45) Dialogen med forskningsobjektet i en kvalitativ studie
medför att forskaren under studiens gång kan analysera och få nya infalls-
vinklar, till skillnad mot en kvantitativ studie där data först samlas in och
sedan analyseras (Lekvall & Wahlbin, 1993:151f).

En kvalitativ studie är ofta mindre strukturerad (Lekvall & Wahlbin,
1993:152), vilket har fördelen att forskningsobjekten till viss del kan på-
verka datainsamlingen till att innefatta faktorer och aspekter vilka är vikti-
ga för dem, inom det aktuella området. Det som undersökningsobjekten
uppfattar som viktigt torde även vara viktigt för studien då den syftar till att
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förstå mänskligt beteende. Larsson (i Starrin & Svensson, 1994:179) menar
att en kvalitativ studie som beskriver en företeelse på det sätt som folk i
allmänhet ser den är poänglös. Istället är det själva gestaltningen av hur
människor beskriver en företeelse som kan ge ett kunskapstillskott. En
lyckad analys kan resultera i ett nytt sätt att se på verkligheten, exempelvis
nya kategorier för tänkandet eller att en företeelse kan relateras till ett
sammanhang som gör något obegripligt rimligt. (Starrin & Svensson,
1994:179)

En kvalitativ studie kan utföras genom att djupgående studera enskilda fall
(fallstudier), studera bredden i ett tvärsnitt vid en viss tidpunkt (tvär-
snittsansats) eller undersöka en utveckling över tiden (tidsserieanalys)
(Lekvall & Wahlbin, 1993: 139). Vi är intresserade av att på djupet studera
den beslutsprocess kunder, i en business-to-business relation, genomgår
inför ett produktinköp och de faktorer som påverkar denna process. Vi är
inte intresserade av att fördjupa oss i kundföretagen i sig utan i hur kundfö-
retagen hanterar ett visst inköpsbeslut och vad som ligger till grund för
detta fenomen. Undersökningen kring kunders beslutsprocess syftar till att
få insikt i den allmänna uppfattningen kring detta ämne snarare än hur varje
enskilt företag hanterar dessa processer. De intervjuades uppfattning kring
dessa frågor påverkas troligen av respektive kundföretags policy, men vårt
syfte är att fånga de generella uppfattningar som råder oavsett kundföretag.
En fallstudie av enskilda företag framstod därmed som mindre intressant.
Vi ansåg att en tvärsnittsliknande ansats skulle ge oss ett rikt material samt
en varierande och nyanserad bild av vårt problem.

3.2 Urval av undersökningsenheter
Den typ av urval som tillämpas i kvalitativa studier är vanligtvis styrd av
syftet med studien eller teoretisk snarare än slumpmässig. Det är följaktli-
gen vanligast att urvalet inte görs för att uppnå statistisk representativitet,
vilket vår studie inte heller avser att göra. Målet med urvalet är istället att
få ett urval som leder till förståelse av variationer i det fenomen som stude-
ras. (Starrin & Svensson, 1996:215) Ett sådant urval kan möjliggöra ett
ökat informationsvärde och skapandet av en djupare och mer fullständig
uppfattning om det studerade fenomenet (Holme & Solvang, 1997:101).

Syftet med denna uppsats, enligt vad tidigare nämnts, är delvis att studera
hur SMHIs kunders beslutsprocess vid inköp ser ut i en business-to-
business relation. Detta avser vi att studera genom att undersöka kunderna
av SMHIs produkter, Graddagar respektive Energi-Index (se produktbe-
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skrivning kap 5), för att på så vis erhålla förståelse för hur de uppfattade
och hanterade den beslutsprocess som föregick produktinköpet. Vår studie
baseras således på intervjuer med kunder uppdelade på de två produkterna.

Vid en kvalitativ studie i form av personliga intervjuer är det svårt att på
förhand avgöra hur många respondenter som krävs för att täcka de vikti-
gaste aspekterna av samt få förståelse för det undersökta fenomenet (Trost,
1993:109f). Ytterligare intervjuer genomfördes till dess att ännu en intervju
inte upplevdes tillföra mer än vad den kostade i form av tid och resurser.
Denna bestämningstyp av urvalsstorleken benämner Lekvall & Wahlbin
(1993:177) för konvergensprincipen. Vi ansåg att denna punkt var nådd vid
8 intervjuer fördelade på 7 kundföretag eftersom liknande svar, som tidiga-
re givits, i stor utsträckning återkom.

Urvalet av kunder genomfördes systematiskt av vår kontaktperson på
SMHI utifrån vissa, av oss givna, medvetet formulerade kriterier. Detta ur-
val genomfördes således utifrån den förförståelse, de teoretiska förkunska-
per samt de förutfattade meningar vi hade när vi startade projektet (Holme
& Solvang, 1997:101). Målet med vårt urval var att samtliga intervjuer
skulle karaktäriseras av det Holme & Solvang (1997:102) benämner re-
spondentintervjuer, d v s att urvalet av respondenter skulle vara personer
som själva var med och deltog i beslutsprocessen som föranledde produkt-
inköpet.

Det första urvalskriteriet var att företagen ska vara kunder av antingen
Graddagar eller Energi-Index. Det andra kriteriet var att inköpet av pro-
dukten ska ha genomförts inom en inte allt för långt förgången tid. Vi anser
att detta är ett viktigt kriterium för att kunna erhålla den information vi sö-
ker. Det finns annars en risk för att de personer som deltog i beslutsproces-
sen bytt arbetsplats, gått i pension eller glömt detaljer i den process vi avser
att studera p g a den tid som förlöpt sedan inköpet.

Anledningen till att urvalet skedde systematiskt utifrån vissa kriterier var
att få en så stor variationsbredd som möjligt i materialet. En stor varia-
tionsbredd i urvalet möjliggör ett stort informationsinnehåll eftersom re-
spondenterna kan uppleva det undersökta fenomenet på olika sätt. Dessut-
om kan informationsinnehållet öka om vi vänder oss till intervjupersoner
som på goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap om företeelsen vi
studerar. En annan viktig aspekt vi tog hänsyn till när vi satte ihop vårt ur-
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val var intervjupersonernas villighet att delta. (Holme & Solvang,
1997:101f) Detta urvalsförfarande kan ses som ett bedömningsurval, vilket
Lekvall & Wahlbin (1993:173) beskriver som att forskaren utifrån vissa
kriterier valt ut de undersökningsenheter som på förhand kan bedömas vara
särskilt intressanta för undersökningen. Bedömningsurval tillämpas när det
inte finns något intresse att göra en statistiskt grundad inferens, d v s när
forskaren inte avser att dra slutsatser om en målpopulation på grundval av
det resultat som erhållits utifrån de utvalda undersökta enheterna. Urvalet
får istället en passande sammansättning för att belysa vissa frågeställningar.
(Lekvall & Wahlbin, 1993:173)

Urvalet av kunder består både av energiproducerande och energianvändan-
de företag. De energiproducerande företagen utgörs av kommunala och
privata energibolag. Energianvändarna består av fastighetsbolag, fastighets-
förvaltare och energikonsulenter som äger och/eller förvaltar relativt stora
fastighetsbestånd. Samtliga typer av företag finns representerade i urvalet
av respektive kundgrupp, Graddagskunder respektive Energi-Indexkunder
(se produktbeskrivning kap. 5). Den geografiska spridningen bland under-
sökningsenheter i urvalet är inte särskilt stor, utan de befinner sig i Stock-
holm-, Norrköping- och Linköpingregionen, av resurs- och bekvämlighets-
skäl.

3.3 Intervjuer som datainsamlingsmetod
Vi har alltså valt att tillämpa intervjuer som datainsamlingsmetod. Denna
metod har vi valt då vi är intresserade av att erhålla en djupare förståelse
genom att intervjupersonerna får möjlighet att beskriva sina uppfattningar
om fenomenet vi studerar. Kvale (1997:32) menar att syftet med den kva-
litativa forskningsintervjun är att förstå ämnen från livsvärlden ur den in-
tervjuades eget perspektiv. Även om forskningsintervjun i sin form och till
sin struktur liknar ett vardagligt samtal, utnyttjar den som professionell in-
tervju ett angreppssätt och en frågeteknik av särskilt slag (Kvale, 1997:32).

I intervjusammanhang görs ofta en åtskillnad mellan graden av intervjuns
standardisering och strukturering (Lundahl & Skärvad, 1992:91ff). Enligt
Patel & Tebelius (1987:102f) påverkas graden av standardisering av hur
mycket ansvar som lämnas till intervjuaren vad gäller frågornas inbördes
ordning och utformning. En intervju med låg grad av standardisering inne-
bär att intervjuaren formulerar frågorna under intervjun samt ställer frågor-
na i den ordning som är lämplig för en viss intervjuperson (Davidsson &
Patel, 1994:61). Graden av en intervjus strukturering avser vilket svarsut-
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rymme som forskningsobjektet erhåller. En låg grad av strukturering inne-
bär att frågorna är fria att tolkas fritt, vilket ger den intervjuade ett stort
svars- och tolkningsutrymme. Motsatsen är således en hög grad av struktu-
rering, vilket betydligt mer styr respondenten till olika svarsalternativ. (Da-
vidson & Patel, 1994:61). Rent tekniskt sett är den kvalitativa forsknings-
intervjun halvstrukturerad, vilket i klartext innebär att det varken är ett öp-
pet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. (Kvale, 1997:32)

Den kvalitativa forskningsintervjun genomförs enligt en intervjuguide som
koncentrerar sig på vissa teman och som kan omfatta förslag på frågor.
Detta för att intervjun inte ska styras för mycket av forskaren och under-
lätta att forskningsobjektens egna synpunkter och uppfattningar framkom-
mer. (Starrin & Svensson, 1996:62) Vanligen skrivs intervjuerna ut för att
sedan, jämte bandinspelningen, utgöra materialet för den efterföljande
tolkningen (Kvale, 1997:32).

Starrin & Renck (i Starrin & Svensson, 1996:58f) ser den kvalitativa forsk-
ningsintervjun som en interaktion mellan minst två personer där både fors-
karen och forskningsobjektet reagerar och således påverkar varandra. Det
innebär att kvalitativa intervjuer kan anses vara oförutsägbara eftersom de
frågor som ställs och de svar som erhålls under intervjuns förlopp utvecklas
som en följd av tidigare frågor och svar. Detta stöds, enligt vad tidigare
nämnts, av Kvale (1997:32) som menar att den kvalitativa forskningsinter-
vjun är halvstrukturerad. Vi anser att det aldrig går att förutsäga i vilken
ordning frågorna kommer att ställas. Forskaren kan endast försöka hålla sig
till de frågor som förberedds i förväg och på så sätt styra intervjun mot de
teman som är avsedda att behandlas.

Kvale (1997:34ff) menar vidare att den kvalitativa forskningsintervjun är
ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda frågor och ett lyhört
lyssnande erhålla grundligt prövade kunskaper. Detta innebär, enligt Kvale,
att forskningsintervjun som metod går utöver det vardagliga utbytet av
åsikter. Det ställs stora krav att intervjuaren måste uppfatta och tolka ton-
fall, ansiktsintryck och andra verbala signaler (Davidson & Patel,
1994:63f). En kvalitativ forskningsintervju söker uppfatta och förstå dels
det faktiska planet, dels meningsplanet (Kvale, 1997:36). Detta innebär i
klarspråk att intervjuaren bör vara uppmärksam och observant på både det
som sägs och det som inte sägs. Det är viktigt att som forskare vara med-
veten om att forskningsobjektets motivation till att aktivt delta i forsk-
ningsintervjun påverkas av den personliga relationen som uppstår mellan
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forskaren och forskningsobjektet under själva intervjun. Det är därför av
betydande vikt att forskaren visar ett genuint intresse och förståelse för
forskningsobjektet. (Patel & Davidson, 1994:63)

3.4 Genomförande av intervjuer
Efter att vår kontaktperson på SMHI genomfört urvalet av kundföretag och
tagit en första kontakt med dessa, övertog vi kontakten och skickade infor-
mation om vår studie, intervjuns upplägg samt vår ställning gentemot
SMHI. När kunderna kontaktades försökte vi att i så stor utsträckning som
möjligt påpeka vår roll som neutrala och utomstående för att undvika att
respondenterna skulle känna sig osäkra över vad de ville berätta om vårt
problemområde.

Intervjuerna var av halvstrukturerad karaktär. Vi utgick från samma inter-
vjuguide (se bilaga 1) vid samtliga intervjuer, vilket innebar att alla re-
spondenter fick svara på ungefär samma frågor oavsett vilken av produk-
terna (Graddagar eller Energi-Index) de köpte in. Framtagningen av inter-
vjuguiden har skett med bakgrund av vår förförståelse och vår referensram
till problemområdet (kap. 4). Våra frågor i intervjuguiden vände sig till de
personer som medverkat och innehaft en identifierbar, aktiv och relativt
central roll i den aktuella beslutsprocessen. I vissa fall ställdes relevanta
och utvecklande följdfrågor varför inte intervjusituationen var helt struktu-
rerad. Viktigt att påminna om i detta sammanhang är att våra respondenter
fordrade olika följdfrågor då deras användningsområde av produkterna är
så olikartad. Intervjuerna var inte standardiserade i den betydelsen att några
fasta svarsalternativ fanns till intervjufrågorna utan respondenterna var fria
att utforma sina egna svar.

Vid samtliga intervjuer satt vi i det närmaste ostört i de intervjuade kunder-
nas lokaler och intervjulängden varierade från cirka 30 minuter till en tim-
me. För att respondenten skulle svara så öppet och ärligt som möjligt på
alla frågor utlovades anonymitet i den bemärkelsen att det inte framgår i
uppsatsen vem som har sagt vad.
Samtliga intervjuer dokumenterades genom bandupptagning efter godkän-
nande från respondenterna. Detta tillvägagångssätt har, jämfört med enbart
anteckningar, fördelarna att vi som intervjuare kunde vara mer uppmärk-
samma mot respondenten samt kunde dokumentera respondentens alla ut-
talanden. För att undvika fel återgivning av empirin skickade vi dessutom,
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efter intervjuerna, ut en sammanställning av de delar av bandupptagningen
vi tänkt använda oss av i uppsatsen för respondentens godkännande.

3.5 Metodkritik

3.5.1 Undersökningens validitet/rimlighet och
reliabilitet/trovärdighet

I vetenskapliga avhandlingar behandlas ofta begrepp som validitet och reli-
abilitet för att beskriva och förklara hur de olika problem som kan uppstå
vid informationsinsamlingen har undvikits. Dessa begrepp är dock starkt
kopplade till kvantitativa metoder och inte kvalitativa metoder där veten-
skapligheten mer är en etisk fråga än en verifikationsfråga (Patel & Tebeli-
us, 1987:77).

En svårighet i en kvalitativ undersökning, likt denna, är att veta om de
faktorer vilka avses att mätas verkligen mäts. Detta är vad som kallas un-
dersökningens validitet. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997:38) Patel &
Tebelius (1987:78) menar att begreppet validitet innebär en form av över-
ensstämmelse i insamlad information som vid kvalitativa studier snarare är
en fråga om att på olika sätt kunna visa graden av rimlighet i information
och tolkningar. En hög grad av rimlighet betyder att insamlad information
överensstämmer med den komplexa verklighet som forskare ville fånga.
Det finns dock inga absoluta kriterier för att pröva den kvalitativa informa-
tionen utan forskaren får visa att dennes tolkningar är användbara i fler än
en situation och att de är grundade på ett rikligt material. Personerna som
blivit intervjuade kan exempelvis i efterhand granska forskarens tolkningar
för att avgöra om forskaren uppfattat dem korrekt. Genom att öppet redovi-
sa vald teknik för informationsinsamlingen kan läsaren själv bedöma om
metoden kan ha genererat en associationsrik, fyllig och öppen information.
Dessutom ökar forskarens kännedom om den situation forskningsobjektet
lever under möjligheterna till rimlig information, genom att forskaren har
möjlighet att relatera till sina egna erfarenheter och ge forskningsobjektet
impulser att ta upp förhållanden som annars förbigåtts. För att uppnå en
hög grad av rimlighet måste forskaren försöka göra en bedömning av över-
ensstämmelsen mellan ord och handling. (Patel & Tebelius, 1987:78f)

Eftersom tillgången på objektiva data är obefintlig, enligt vår syn på verk-
ligheten och på vetenskap, grundas undersökningen på diverse personers
uppfattningar om verkligheten. Respondenternas attityder, värderingar och
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tankar kring vad som påverkar beslutsprocessen vid inköp överensstämmer
inte nödvändigtvis med hur de i en ny verklig situation skulle bete sig. En-
ligt egna erfarenheter förutsäger inte alltid attityder handlingar.

En undersöknings reliabilitet innebär i vilken utsträckning en upprepad un-
dersökning ger samma resultat, d v s undersökningens tillförlitlighet. Det är
svårt att uttala sig om reliabiliteten vid kvalitativa undersökningar då dessa
utgörs av möten med människor. Allt eftersom nya situationer uppstår och
nya erfarenheter görs förändras människors beteenden och föreställningar
varför det inte är rimligt att anta att en upprepad undersökning skulle ge
exakt samma resultat och leda till samma slutsatser. (Wiedersheim-Paul &
Eriksson, 1997:39f) Patel & Tebelius (1987:80) menar att begreppet relia-
bilitet eller pålitlighet i kvalitativa studier handlar om den insamlade in-
formationens trovärdighet. För att bedöma trovärdigheten i tolkningarna
måste forskaren redogöra för sina uppfattningar, utgångspunkter och per-
spektiv samt undersökningens tillvägagångssätt. Detta ställer stora krav på
forskare som genomför kvalitativa studier, då denne måste ha förmåga att
engagera sig och gå in i interaktionen med äkta intresse och inlevelse.
Samtidigt får inte forskaren bli för personligt engagerad i sitt forsknings-
problem, utan denne bör ha en förmåga till distansering och reflektion över
det som sker för att inte studien ska resultera i felaktiga tolkningar.

Vi anser att tidsaspekten är viktig i detta sammanhang. Respondenternas
värderingar kring beslutsprocessen vid inköpet och vad som ligger till
grund för den kan tänkas variera över tiden, bl a beroende på förändrade
förutsättningar i företagets omgivning och insikten över produktens bety-
delse. Tidsaspekten skulle därmed kunna påverka reliabiliteten negativt om
undersökningen skulle upprepas efter att en väsentlig tidsperiod förlöpt.

Något som kan tänkas påverka både reliabiliteten/trovärdigheten och vali-
diteten/rimligheten negativt vid personliga intervjuer är den s k intervjuar-
effekten. Det innebär att intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar
den svarande i en viss riktning, vilket minskar tillförlitligheten i de avgivna
svaren. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997:161) Vi har som intervjuare
försökt undvika denna effekt genom att inte medvetet ställa ledande frågor
samt försökt undvika att betona vissa ord eller stavelser när frågorna ställ-
des. Vi har dessutom försökt att inte värdera avgivna svar med ansiktsut-
tryck och miner.
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Även stress hos respondenten och att vi var två personer som var med vid
intervjuerna kan påverka undersökningens reliabilitet/trovärdighet och va-
liditet/rimlighet negativt. Det kan medföra att respondenten känner sig
obekväm, vilket i sin tur kan påverka svaren. Vi anser inte att dessa fakto-
rer påverkade intervjuerna negativt i någon större omfattning. Vi upplevde
inte någon respondent som stressad av någon anledning och samtliga inter-
vjuer hölls inom utlovad tidsram. Respondenterna var koncentrerade och
fokuserade på oss under den tid som fanns till förfogande. Likaså verkade
det inte som om de upplevde det störande att vi båda var närvarande som
utfrågare, kanske delvis för att vi försökte göra intervjuerna mer till en dis-
kussion.

Det finns en risk för att respondenterna inte reflekterat särskilt mycket över
det fenomen intervjuerna behandlade. Det kan därför, i vissa fall, ha lett till
att respondenterna kände sig tvingade att svara på en fråga de egentligen
inte har någon uppfattning om eller avgivit ett förhastat ogenomtänkt svar.
Vi försökte undvika detta problem genom att inte tvinga fram ett svar och i
vissa fall återkomma till frågan vid ett senare tillfälle, eventuellt något om-
formulerad.

De företag som deltagit i vår studie är de som efter förfrågan från vår kon-
taktperson på SMHI visat intresse för vårt problemområde. Detta kan ha
fått konsekvenser för vår undersökning. Det systematiska urvalet vår kon-
taktperson genomfört bland SMHIs kunder grundas, i enlighet med vår syn
på verkligheten, på kontaktpersonens erfarenheter och värderingar. Det
medför att urvalet omedvetet kan ha styrts av kontaktpersonens uppfatt-
ningar om och personliga relation till kundföretagen. Detta kan ha påverkat
urvalets sammansättning och därmed påverkat studiens resultat. Dessutom
kanske de företag som visat intresse för studien upplevde beslutsprocessen
vid det aktuella inköpet som väldigt problematisk eller helt okomplicerad,
vilket motiverat dem att delta. De kanske även såg det som en chans att
framföra sina åsikter om SMHI som leverantör. Om så är fallet kan insam-
lad empiri på de deltagande kundföretagen skilja sig från empirin vi even-
tuellt skulle kunnat samla in på kundföretag som inte ställt upp för egen
vinnings skull.

3.5.2 Generaliserbarhet
En fråga som ständigt uppkommer vid intervjuundersökningar är om re-
sultaten är generaliserbara (Kvale, 1997:209). Generaliserbarhet avser i
vilken utsträckning resultaten i studien kan gälla även för andra situationer,
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populationer eller personer. Kvalitativ forskning, metod och analys innebär
oftast att en systematisk generalisering till en vidare population inte kan ske
då en statistisk urvalsmetodik sällan används. Generaliserbarhet i kvalitati-
va studier grundas istället vanligen på att de begrepp och den teori forska-
ren kommit fram till, på ett meningsfullt sätt, kan tillämpas på situationer
och personer vilka liknar dem studien ursprungligen grundades på. (Starrin
& Svensson, 1996:214ff)

Vi gör inte anspråk på att kunna göra generaliseringar till andra branscher,
s k yttre generaliseringar (Starrin & Svensson, 1996:215). Däremot tror vi
att en viss generalisering kan göras till vissa företag som befinner sig i en
likartad situation med två liknande produkter (se kap. 5) eller som upplever
en begränsat extern konkurrens på sin produkt. Detta benämner Svensson
inre generalisering, vilket avser slutsatser inom den studerade kontexten
(Starrin & Svensson, 1996:215). Slutsatserna i denna studie kan således
användas som vägledning och inspiration vid marknadsföringsbeslut hos
andra företag med ett produktutbud där en eller flera av produkterna upp-
fyller kundens grundläggande behov i konkurrens med externa och/eller
interna konkurrerande produkter (se kap 5). Även andra företag med annat
produktutbud kan dock se uppsatsens analys och slutsatser som intressanta.
Det är då upp till läsaren att avgöra uppsatsens relevans för och generali-
serbarhet till den egna organisationen och dess produktutbud. I enlighet
med vår syn på verkligheten som en social konstruktion där varje individ är
unik, med avseende på erfarenheter och värderingar, framstår det inte heller
som möjligt att avbilda verkligheten genom helt generella slutsatser som
inte tar hänsyn till individernas unika särdrag.
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4 Referensram

I referensramen teoretiserar vi begrepp som behandlar våra problemställ-
ningar och vårt syfte. Referensramen utgör en viktig grund för den senare
analysen av empirin. Dispositionen av kapitlet beskrivs med hjälp av en
egen utarbetad modell. Modellen består av ett antal teorier inom problem-
området som vi, utifrån vår syn på teoriernas förhållande till varandra, fört
samman. Vår modell utgör vår begreppsapparat för att beskriva och för-
klara hur beslutsprocessen vid inköp ser ut i en business-to-business rela-
tion och vilka faktorer som påverkar denna process. Innan vi beskriver vår
begreppsapparat inleds dock kapitlet med en förklaring av vad som skiljer
företagsmarknadens inköpsprocess från konsumentmarknadens.

4.1 Inköpsprocessen business-to-business
Beslutsprocessen vid inköp skiljer sig mellan organisationer och privata
konsumenter. De största skillnaderna mellan företagsmarknaden och kon-
sumentmarknaden är produkternas karaktär, beslutsprocessen samt att fö-
retagsmarknaden oftast innefattar färre men större köpare. (Kotler et al,
1996:310ff, Webster, 1991:4ff). Webster (1991:V) menar att relationen bu-
siness-to-business är unik för sin långsiktighet, den strategiska relation som
uppstår, komplexiteten i inköpsprocessen och det ömsesidiga beroende som
relationen resulterar i. Företagsmarknader är mer geografiskt koncentrerade
och har mer fluktuerande efterfrågan jämfört med konsumentmarknaden
(Kotler et al, 1996:311). Köpen på företagsmarknaden involverar ofta
många köpare och professionella inköpsinsatser. Dessutom utsätts ofta
kunderna för mer komplexa inköpsbeslut. Stora summor, komplex teknolo-
gi och ekonomiskt ansvar gentemot företaget är exempel på denna kom-
plexitet (Kotler et al, 1996:310ff, Webster, 1991:4ff).

Företagsmarknaden innefattar alla organisationer som köper varor och
tjänster för att använda till produkterna till sina kunder. Företags inköps-
process är en beslutsprocess som bl a involverar behovsdefinition, kommu-
nikation mellan involverande företagsmedlemmar samt sökning efter och
utvärdering av alternativa varor eller leverantörer. (Kotler et al, 1996:309).
För att lyckas på företagsmarknaden måste den säljande organisationen ha
en förståelse för marknaden och dess inköpsbeteende samt att dessa bete-
enden skiljer sig från försäljning till enskild konsument (konsumentmark-
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nader). En sådan förståelse kan vara svår att åstadkomma dels för att orga-
nisationers köpbeteende kan fördelas på flera faser och dels för att den in-
volverar flera personer på olika avdelningar och är en process där man öns-
kar uppnå många mål. (Johnston & Lewin, 1996:1)

Inköpsbeslut i organisationer görs ofta av en grupp, vilket tenderar att in-
nebära att besluten grundas på ett mer logiskt resonerande jämfört med
konsumenters inköpsbeslut. Vidare skiljer sig inköpen i organisationer från
konsumentmarknaden genom tillgängligheten till informationskällor. Det
finns ofta både fler tillgängliga informationskällor och fler objektiva infor-
mationskällor för inköpare i organisationer i jämförelse med konsumenter.
Följderna av skillnaderna i inköpsprocessen mellan organisationer och kon-
sumenter är att ett business-to-business beslut har förutsättningar att bli mer
rationellt (dock inte helt rationellt) då det baseras på bättre information och
beslutet ofta tas i grupp. (Gilliand & Johnston, 1997:19)

4.2 Vår syn på teorierna inom vårt
problemområde

För att läsaren ska få en förståelse för referensramens innehåll och vår syn
på hur teorierna hänger samman inom problemområdet har vi utarbetat en
modell innefattande olika teorier som beskriver och förklarar kunders be-
slutsprocess vid inköp. Modellen, vilken bildar vår begreppsapparat, foku-
serar på kundföretags beslutsprocess och bygger på de frågeställningar som
presenterades i uppsatsens inledande kapitel.
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Figur 4:1 Vår begreppsapparat
Källa: Egen utarbetad modell utifrån teorierna inom problemområdet

Med figur 4:1 vill vi tydliggöra hur vi anser att teorierna hänger samman
och hur de ligger till grund för att besvara våra syftespreciseringsfrågor.

Den första teorin vi väljer att beskriva behandlar kundens inköpsbeteende
och innehåller tre delar som tillsammans beskriver hur processen ser ut be-
roende på köpsituation och vilka som medverkar.

Nästkommande teoriområde behandlar kundens förväntningar och krav på
inköpet samt scriptteorin som beskriver påverkan av spår i människors
kognitiva strukturer. Dessa teorier kan appliceras för att förklara kundföre-
tagens agerande i beslutsprocessen.

Den tredje ringen i figur 4:1 innehåller en teori om relationen mellan säl-
jande och köpande organisation. Denna teori hjälper oss att beskriva nuva-
rande relation mellan fallföretaget och de två undersökta kundgrupperna.
Denna relation kan ha betydelse för hur kunderna kan agera vid eventuella
ytterligare inköp från samma leverantör.
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4.3 Kundens inköpsbeteende
Företags inköpsbeteende kan definieras som:

”en beslutsprocess där formella organisationer fastställer ett in-
köpsbehov av en vara eller en tjänst, och identifierar, utvärderar
och väljer bland alternativa märken och leverantörer.”

(Webster & Wind, 1972:2, egen översättning)

I detta avsnitt kommer vi att beskriva teorier kring hur kunders beslutspro-
cess vid inköp ser ut.

Kotler et al (1996:315) beskriver en modell av kundbeteende i en business-
to-business relation (se figur 4:2). Modellen visar hur marknadsföring och
andra stimuli påverkar den köpande organisationen och hur detta bidrar till
olika typer av köparrespons. Som figur 4:2 visar finns det både externa och
interna faktorer som påverkar köparens beteende.

Internt består köpbeteendet av två huvuddelar. Inköpsavdelningen och alla
som är involverade i köpbeslutet samt de som medverkar i köpbeslutpro-
cessen. Modellen visar att dessa delar påverkas av interna organisations-
faktorer, interpersonliga och individuella faktorer likväl som av externa
miljöfaktorer.
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Figur 4:2 En modell över företagsköpares beteende
Källa: Kotler et al, 1996:315

Modellen visar att det är många olika faktorer som påverkar köparens re-
spons. För att kunna uppfylla vårt syfte med uppsatsen fokuserar vi alltså
internt på det köpande företaget, och då främst på deras köpbeslutsprocess
(i modellens mitt). Modellen föreslår frågeställningar som Kotler et al
(1996) anser vara viktiga vad gäller utseendet på kunders beslutsprocess
vid inköp. Dessa beskrivs nedan:

•  Vilka köpbeslut tar kunden?

•  Vilka medverkar i köpprocessen?
•  Hur gör kunder sina köpbeslut?

4.3.1. Vilka köpbeslut tar kunden?
Kunden står vid ett inköp inför en mängd beslut, som beror på produkten
och inköpssituationen. Det finns olika huvudtyper av inköpssituationer som
är avgörande för hur processen ser ut (Kotler et al, 1996, s.316, Webster,
1972). Dessa kommer ifrån Robinson, Faris och Wind som 1967 delade
upp inköpssituationerna i tre huvudtyper. Dessa tre inköpssituationer skiljer
sig beroende på hur nytt problemet är, informationsbehovet och antalet
övervägda alternativ. (Schmitz, 1995:88)
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- Vanligt återköp är när kunden köper något som den även tidigare har
köpt. Det sker som en rutin och handhas vanligen av inköpsavdelningen.
På grundval av tidigare erfarenhet väljer kunden mellan de leverantörer
som finns i företagets leverantörsnät, d v s leverantörer som företaget ti-
digare haft kontakt med. (Kotler at el, 1996:316; Webster, 1991:30) I ett
vanligt återköp har organisationen vanligtvis inget behov av att söka
efter ytterligare information för att nå ett inköpsbeslut (McWilliam,
Naumann & Scott, 1992:44).

- Modifierat återköp uppstår när kunden vill ändra något angående pro-
duktegenskaper, pris, villkor eller leverantör (Kotler at el, 1996:316;
Webster, 1991:30). Ett modifierat återköp involverar således betydande
förändringar från föregående inköpsmönster, vilket kräver insamling av
ny information innan ett inköpsbeslut kan ske (McWilliam, Naumann &
Scott, 1992:44). Det modifierade återköpet involverar oftast fler med-
verkande i processen (Kotler at el, 1996:316; Webster, 1991:30).

- Nytt inköp är den tredje typen av inköpssituation som beskrivs. Denna
situation uppstår när ett företag för första gången ska köpa en produkt. I
dessa fall ökar antalet medverkande vid beslutet och informationsin-
samlingen beroende på hur stor kostnad och hur stor risk produkten
medför. Det säljande företaget har här den största möjligheten samt den
största utmaningen, både vad gäller att ge den potentiella kunden köpin-
fluenser samt att hjälpa till med att tillhandahålla information. (Kotler et
al 1996: 316, Webster, 1991:30) Denna köpsituation kräver alltså en
omfattande sökning och insamling av information innan kunden kan ta
ett beslut (McWilliam, Naumann & Scott, 1992:44).

Dessa tre inköpssituationer skiljer sig inte markant åt och kan därför ibland
vara svåra att särskilja. Olika mängd och typ av information krävs i varje
kategori. Vanligt återköp kräver lite ny information, modifierat återköp
kräver måttligt med ny information och nya inköp kräver omfattande ny
information. (McWilliam, Naumann & Scott, 1992:44)
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4.3.2 Vilka medverkar i köpprocessen?
”Det finns ingen viktigare uppgift vid planering av marknadsfö-
ringsstrategi, än att identifiera de individer som delar ansvar och
auktoritet för inköpsbeslutet. De är målet för all marknadsfö-
ringsaktivitet”.

(Webster & Wind, 1972:112, egen översättning)

Ovanstående citat påvisar betydelsen av att den säljande organisationen
förstår hur kundens beslutsprocess går till och vilka som är involverade vid
inköp. En ”kund” måste ses som en grupp av individer som tillsammans
utgör organisationens inköpsbeslutenhet eller s k  buying center (McWil-
liam, Naumann & Scott, 1992:49). Buying center definieras som alla de
organisationsmedlemmar som är involverade i att nå ett inköpsbeslut. Stu-
dier antyder att storleken på buying center varierar med inköpssituation och
därmed upplevd risk med inköpet samt i vilket steg kunden befinner sig i
beslutsprocessen (Johnston & Lewin, 1996:8ff; McWilliam, Naumann &
Scott, 1992:46; Webster & Wind, 1972:77f). Webster & Wind (1972:80)
menar att varje buying center är unikt genom dess speciella kombination av
gruppens och organisationens karaktäristika.

Eftersom medlemmarna i ett buying center är flera påverkas inköpsbesluten
av personliga mål, intressen, kunskaper och värderingar, samtidigt som be-
sluten även styrs av målsättningar som fastställts av andra funktioner och
nivåer i organisationen. Vidare påverkas buying center av organisationens
struktur och kommunikationsflöde. (Gilliland & Johnston, 1997:17ff) Stu-
dier antyder att köpare söker kongruens mellan sina egna krav och produk-
ten och/eller organisationens krav och produkten. (Reddy & Rao (1982) i
Tanner, 1998:481) Hittills har inte forskare lyckats definiera vilken grad av
involvering som krävs för att medräknas i buying center, vilket gör det
svårt för säljande organisationer att ta hänsyn till alla involverade parter i
processen (McWilliam, Naumann & Scott, 1992:44). Tanner (1996:130)
menar att ju mer en person tror att inköpet påverkar hans eller hennes ar-
bete, desto mer betydelsefull upplevs inköpsprocessen. Vidare menar Tan-
ner att ju större betydelse produkten har för förbättrade arbetsprestationer,
desto större önskan har personen att få delta i inköpsprocessen. (Tanner,
1996:130) Tanners resonemang stöds av Gilliland & Johnston (1997:21)
som menar att när en person arbetar för ett buying center och samtidigt
kommer att vara den ultimata användaren av den aktuella produkten påver-
kas denne mest av inköpsbeslutet. Detta medför att personen ifråga är aktiv
och engagerar sig i den enskilda beslutsprocessen.
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Den säljande organisationen har varken tid eller resurser att identifiera och
nå alla medlemmar i buying center, därför är det avgörande att finna och
påverka nyckelpersoner som ingår i kundföretagens inköpsprocess (Kotler,
1996:318). McWilliam et al (1992:42) menar att marknadsförare och sälja-
re i den säljande organisationen måste tränas för att identifiera de individer
som har en central roll och påverkar beslutsprocessen. Om betydelsefulla
medlemmar i buying center ignoreras vid marknadsföringen, är sannolik-
heten större att marknadsföringsstrategier misslyckas. (McWilliam, Nau-
mann & Scott, 1992:49) För den säljande organisationen är det således
viktigt att nå så många som möjligt genom att påverka medlemmarna på
relevanta nivåer inom kundföretagen. När ett buying center blir mer utbrett
hos kundföretagen blir det svårare för den säljande organisationen att loka-
lisera delaktiga personer i inköpsprocessen. (Kotler et al, 1996:318)

Medlemmarna i buying center innehar olika roller under inköpsprocessen. I
mindre organisationer kan en medlem besitta mer än en inköpsroll, vilket
ofta beror på tidigare nämnda inköpssituationer (vanligt återköp, modifierat
återköp, nytt inköp). Den säljande organisationen bör ha rollerna tydligt
definierade för att kunna ge lämplig information till respektive roll i ett bu-
ying center. På så sätt erhålls effektiv kommunikation med kundföretagen.
(Webster & Wind, 1972:78f) Vilka som är medlemmar i buying center kan
förändras beroende på inköpens och produkternas karaktär, storlek och
värde samt vilken typ av användare det är som ska använda den inköpta
produkten (Tanner, 1998:479ff). Detta inkluderar de organisationsmed-
lemmar som har någon av följande fem roller i en beslutsprocess:

- Användare. Denna roll innehar de personer i ett företag som använder
den nyinköpta produkten i sin dagliga verksamhet. Det är ofta de som
initierar ett köp och beskriver det behov produkten ska uppfylla (Webs-
ter & Wind, 1972:78; Kotler et al, 1996:317f). När hänsyn tas till an-
vändarnas roll att starta inköpsprocessen tillsammans med deras roll att
bestämma tillfredsställelsen med inköpet, ökar förståelsen och betydel-
sen av att marknadsförarna bör ta hänsyn till de som innehar denna roll.
(Tanner, 1998:479)

- Påverkare. Påverkare är de personer som påverkar köpbeslutet, ofta
teknikkunnig personal. Dess påverkan innefattar vanligtvis att ange kri-
terier för ett inköpsbeslut och även bidra med värdefull information för
utvärdering av alternativa köp. Rollen har en begränsad formell makt för
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inköp, innebärande en direkt eller indirekt påverkan för inköpsbeslut.
(Webster & Wind, 1972:78; Kotler et al, 1996:317f)

- Inköpare. Rollen innebär en formell auktoritet att välja leverantörer och
formulera inköpsvillkor. Detta påverkar inköparens roll att prisförhand-
la, klargöra krav och utvärdera köpalternativ. Inköparens roll varierar
beroende på om ett inköp är rutinmässigt eller komplext (köpklass).
(Webster & Wind, 1972:78f; Kotler et al, 1996:317f)

- Beslutare. Rollen har både formell och informell makt att välja eller
godkänna produktkrav, specifikationer och de slutliga leverantörerna
eller produkterna. Vanligt förekommande är att en inköpare också har
rollen som beslutsfattare. (Webster & Wind, 1972:79; Kotler et al,
1996:317f) Den beslutande rollen brukar vanligtvis inte ta initiativ till
inköp eller vara med vid den slutliga inköpsförhandlingen. (Tuomela,
1995)

- ”Gatekeepers”/Grindvaktare. Gatekeepers är de personer som har kon-
troll över informationsflödet i företaget. (Kotler et al, 1996:317f, Web-
ster & Wind, 1972:77f). Rollen innebär att kontrollera och filtrera in-
formationsflödet till ett buying center. I en organisation har ofta inköpa-
ren rollen som gatekeeper och har en formell beslutanderätt för inköp.
Detta innebär att gatekeepern kan kontrollera producenternas informa-
tion, dess säljaktiviteter och även förbjuda att en säljare får vara i kon-
takt med en påverkare eller användare. Rollen har sin största påverkan i
steget, utvärdering och val, under inköpsprocessen. Följaktligen kan
rollen i stor utsträckning påverka hur inköpets resultat ser ut. (Webster
& Wind, 1972:79f)

Vissa författare inom problemområdet tar även upp rollen som initiativta-
gare till inköpsprocessen. Vi har valt att inte ta upp denna roll som en sepa-
rat roll i processen då det oftast är någon av de ovanstående fem definiera-
de rollerna som initierar inköpet av en produkt. Ovanstående roller innebär
varierande nivåer av deltagande i beslutet. (Gilliland & Johnston, 1997:23)
Vi vill poängtera att vid rollernas värdering ingår även huruvida en viss
medlem finner ett tidigare köp tillfredsställande eller inte. Detta avgörs i
inköpsprocessens sista steg, utvärdering av köp (se 4.3.3).
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4.3.3 Hur gör kunder sina köpbeslut?

Den tredje frågan som framkom ur figur 4:2 för oss in på hur inköpsbeslu-
ten fattas i företag. Kotler et al (1996:325ff) beskriver den klassiska
grundläggande inköpsbeslutsmodell som är generellt accepterad bland
forskare inom problemområdet. Denna modell anses bäst exemplifiera det
beslutsfattande som sker när flera är involverade och engagerade (Furn-
ham, 1997:481). Modellen kan tillämpas på inköp av både varor och tjäns-
ter samt både på konsumenter och på företagskunder. (Day & Barksdale,
1994:45) De åtta steg modellen beskriver är följande:

1. Behovsidentifiering: Inköpsprocessen börjar med att företaget upptäcker
ett problem eller ett behov som kan lösas genom inköp av en vara eller
tjänst. Kundens behov kan ses som differensen eller gapet mellan hur
det är nu och hur kunden anser att det bör eller borde vara. Behoven
kommer t ex i uttryck i önskemål och krav på varor eller tjänster som
kan, eller förväntas kunna, tillgodose de aktuella behoven. (Arnerup-
Cooper & Edvardsson, 1998:87)

2. Generell behovsbeskrivning: I nästa steg i processen gör köparen en
allmän beskrivning av vad denne behöver för att behovet/problemet ska
lösas. Här finns det möjlighet för det säljande företaget att hjälpa till
med att definiera behov samt ge information om värdet av sitt produkt-
sortiment.

3. Produktbeskrivning: I denna fas görs en teknisk produktbeskrivning
som ligger till grund för en värdeanalys. Köparen uppskattar då värdet,
kostnadsreduktionen, som den nya produkten skulle innebära.

4. Sökande av leverantör: I det fjärde steget letar köparen efter de bästa
försäljarna, för att sedan kontakta ett flertal.

5. Anbud: De utvalda leverantörerna får alla komma med förslag.

6. Val av leverantör: Inköpsansvariga gör en genomgång av leverantörerna
och deras erbjudande. Olika faktorer är avgörande beroende på pro-
dukttypen och köpsituationen.
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7. Orderbeskrivning: Det sjunde steget innebär att köparen gör en orderbe-
skrivning till den valda leverantören. Information om kvantitet och leve-
ransvillkor är exempel på detaljer som tas upp.

8. Utvärdering & uppföljning: Det sista steget i köpprocessen är en upp-
följning av den köpta produkten och förhållandet med leverantören. Kö-
paren kan här välja att fortsätta köpa, modifiera köpet eller säga upp
kontraktet.

De ovan beskrivna stegen uppkommer ofta vid en inköpsprocess av en ny
produkt. När det gäller återköp eller modifierade återköp försvinner ofta
några steg i modellen. Trots att olika företag sköter sina inköp på olika sätt
brukar dessa steg oftast uppkomma, dock i varierande ordning. (Kotler et
al, 1996:328; Webster, 1991:29)

De åtta stegen för hur inköpsbeslut går till är dock en modell och verklig-
heten ser ofta mer komplicerad ut. Modellen ignorerar vissa steg och kan
därmed anses vara en grovt förenklad bild av en komplex beslutsprocess.
Exempelvis tar modellen inte upp något om hur kunden väljer leveran-
tör/produkt. Valkriterier och beslutsregler skapar medel med vilket kunder
försöker försäkra sig om att de erhåller den produkt de önskar såväl som
den kvalitetsnivån de förväntar. Kunder försöker värdera produktkvaliteten
som olika organisationer erbjuder innan valet sker för att på så vis maxime-
ra den förutsedda tillfredsställelsen. (Day & Barksdale, 1992:90) Kunders
mål med sina inköp uttrycks ofta enligt följande:

”Köpa de rätta sakerna i rätt kvantitet till rätt pris för leverans
på rätt tid och till rätt plats”

(Webster, 1991:23, egen översättning)

Ovanstående citat innebär att kundens målsättning är att utifrån val- och
utvärderingskriterier välja den organisation som erbjuder den bästa kvali-
teten och den största tillfredsställelsen för pengarna. (Day & Barksdale,
1992:90)
Trots att de åtta stegen vid inköpsbeslut är svåra att skilja på under proces-
sens gång, antyder de dock att inköpsprocessen faktiskt består av sekventi-
ella beslut som kan kräva olika typer av information vid varje steg. Därför
är det möjligt att en variation av roller kan vara involverade vid varje steg i
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den köpande organisationens beslutsprocess. (McWilliam, Naumann &
Scott, 1992:44f)

Figur 4:3 nedan visar de personer som mest troligt är involverade vid re-
spektive steg i inköpsprocessen. Kryssen visar de medverkande medlem-
marnas delaktighet vid beslutsprocessen. (Webster & Wind, 1972:80)

Användare Påverkare Inköpare Beslutare Gatekeeper

Behovsidentifiering X X

Inköpsspecifikation X X X X

Hitta inköpsalternativ X X X X

Utvärdera alternativ X X X

Val av leverantör X X X X

Figur 4:3 Beslutssteg och roller för inköpscentret
Källa: Webster & Wind, 1972:80

4.4 Förklaringar till processens utseende
I enlighet med vad figur 4:3 visar finns många olika faktorer som påverkar
kundens inköpsprocess. Som det ovan beskrivs påverkas processen av köp-
situationen och medverkande parter. Vi anser dock att det även finns andra
faktorer som påverkar och förklarar varför inköpsprocessen ser ut som den
gör. De förväntningar och krav som kunden har på leverantör och produkt,
efter det att behovet identifierats, anser vi kan påverka processen. Dessut-
om finner vi det troligt att kundernas inköpsprocess styrs av tidigare erfa-
renheter, vilket kan förklaras med hjälp av teorin om kunders kognitiva
scripts. Vi kommer i följande avsnitt fördjupa oss i dessa förklaringsfakto-
rer.

4.4.1 Kundförväntningar & krav
Varje kund har unika krav på produkten, krav som speglar de behov som
produkten är avsedd att uppfylla. Kraven påverkas även av de förväntning-
ar som kunden har. Produktvalet sker sedan utifrån de förväntningar kun-
den har på hur väl produkten kan fylla dennes behov. (Sörqvist, 2000:37)
En faktor som komplicerar beslutsprocessen och som påverkar kundens
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förväntningar är kundens kompetensnivå när det gäller den produkt som
ska köpas in. Köpare som är ”nybörjare” använder sig sannolikt av något
skilda kriterier än de erfarna köparna. Förväntningar spelar dock en bety-
delsefull roll i hela val- och utvärderingsprocessen oavsett köparens erfa-
renhet (Day & Barksdale, 1994:48). Vi uppfattar det därför som viktigt för
företag, som vill veta vad som avgör kunders val, att ta reda på vad det är
som påverkar kundens förväntningar på produkterna.

Det finns enligt Sörqvist (2000:37) olika faktorer som visat sig ha stor in-
verkan på kunders förväntningar och därmed på deras val.

- Tidigare erfarenheter. Förväntningar och uppfattningar påverkas myck-
et av om kunden har erfarenheter av den aktuella situationen sedan tidi-
gare (Day & Barksdale, 1994:47). Erfarenheter kan t ex röra produkten i
sig, leverantören eller säljaren. Vanligtvis har negativa erfarenheter stör-
re inverkan än positiva.

- Marknadsföring och reklam. Kunden får många förväntningar på pro-
dukten och vad den förväntas prestera genom den information som er-
bjuds via marknadsföring och reklam.

- Image och rykte. Olika delar av erbjudandet kan genom image och rykte
påverka kundens förväntningar. Imagen eller ryktet kan t ex gälla orga-
nisationen, produkten, återförsäljaren eller varumärket.

- Betydelse och intresse. Den fjärde faktorn som påverkar kundens för-
väntningar är vilken betydelse och vilket intresse kunden har för pro-
dukten. Ju större intresse och betydelse kunden tillskriver produkten
desto mer information och förståelse försöker kunden skaffa sig om
produkten.

- Tredjepartsinformation. Tredje part kan t ex vara branschorganisationer,
tester, tidskrifter och vänner. Information från dessa har en betydande
inverkan på kundens förväntningar.
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- Produktens pris. Kundens förväntningar påverkas ofta av det pris pro-
dukten har. Ju högre pris desto bättre kvalitet förväntar sig kunden från
produkten.

Dessa sex faktorer är ofta avgörande för vilken produkt kunden väljer efter-
som förväntningar och krav är nära knutna till varandra (Sörqvist,
2000:38).

4.4.2 Scriptteorin
Förväntningar på hur en viss situation ska lösas uppstår utifrån de tidigare
erfarenheter människan fått av liknade situationer. En teori som beskriver
detta är scriptteorin av Leigh & Arno (1985). Script skulle kunna beskrivas
som spår från tidigare upplevelser som aktualiseras i nya situationer. Det
finns dock ingen korrekt svensk översättning av det engelska ordet script,
varför teorin även på svenska benämns scriptteorin.

Teorin om kognitiva scripts har som utgångspunkt att professionella köpare
och säljare innehar köpande och säljande scripts som vägleder deras re-
spektive tankar och beteende i säljarinteraktioner. Eftersom de ständigt ut-
sätts för sådana situationer hävdar Leigh och Arno (1985:22) att de lär sig
stereotypa handlingsmönster för just sådana tillfällen. Dessa handlings-
mönster, eller kognitiva scripts fungerar som vägledning för hur informa-
tion behandlas, hur förväntningar utvecklas och för vilket beteende som är
passande för tillfället. (Leighe & Arno, 1985:22)

Professionella inköpare har sådana scripts för inköp som äger rum ofta. In-
köparen letar då efter potentiella lösningar, värderar dessa, analyserar olika
alternativ, förhandlar med säljare och väljer slutligen ett alternativ. För vart
och ett av dessa steg har köparen, enligt denna teori, ett script som gör att
denne förstår situationen och hur uppgiften ska lösas. Dessa scripts har en
stark påverkan på köparens beteende och säljmötenas utgång. (Leighe &
Arno, 1985:22)

Grunden till scriptteorin tillskrivs Abelson som 1976 utvecklade en teori
som skilde sig från de traditionella sociala kognitionsteorierna. Abelson
definierade ett script som:
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”Ett script är en antagen kognitiv struktur som, när den aktive-
ras, organiserar intrycken av händelsebaserade situationer”

(Abelson 1989, i Leigh & Arno, 1985:23, egen översättning)

Teorin innebär att när script som arkiverats i minnet aktiveras, används de
för att styra människans beteende. Enligt teorin har dessa script två roller.
För det första utgör scripten en slags representationsfunktion. När individen
konfronteras med en viss omgivning upplevs ett visst behov för inköp. In-
formation kommer då att sökas i en viss ordning som reflekteras av scriptet,
d v s scripten driver individens informationsprocess. (Leighe & Arno,
1985:23)

Den andra rollen scripterna har är att de utgör en förklarande och tolkande
del. Scripten representerar normativa strukturer som används för att genere-
ra relevanta förväntningar. För en given situation kan alltså en köpare jäm-
föra observerade aktiviteter med redan existerande förväntningar för att
göra målorienterade bedömningar. (Leighe & Arno, 1985:23).

Teorin om kognitiva script kan underlätta förståelsen för försäljningspro-
cesser vid inköp business-to-business genom en ökad insikt för de script
som ligger till grund för handlingarna. För marknadsförare på företags-
marknaden ger existensen av kognitiva script ett förstärkt behov av kund-
fokus vid försäljning. Kunskapen om kognitiva script kan vara mycket an-
vändbar för utvecklingen av kreativa försäljningsprogram. (Leighe & Arno,
1985:31)
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4.5 Relationen köpare och säljare
- Nätverksteorin

En viktig faktor som påverkar kundens beslutsprocess vid inköp är relatio-
nen mellan köpande och säljande företag. Den typen av inköp som vår stu-
die berör, d v s abonnemangsinköp, kan kräva en mer kontinuerlig relation
eftersom inköpsbeslutet då leder till en konstant leverans från det säljande
företaget till kundföretaget.

Nätverksteorin tar upp olika typer av relationer som kan uppstå mellan
köpande och säljande företag och hur kundens syn på det säljande företaget
påverkar den roll det säljande företaget får i relationen. Nätverksteorin och
dess synsätt på industriella marknader kännetecknas av att det enskilda fö-
retaget ses som beroende av omkringliggande företag. Det kan exempelvis
innebära att stora enskilda kunder måste behandlas på ett individuellt sätt.
En viktig utgångspunkt i nätverket är företagets relationer till andra företag;
framåt till kunder, bakåt till leverantörer och åt sidan till företag som pro-
ducerar kompletterande och/eller konkurrerande produkter. (Hammarkvist
et al, 1982:21). Det enskilda företagets relation och marknadsföring till sina
kunder är den del av nätverksteorin som vi har valt att fokusera på. Den
säljande organisationen kan ha olika roller gentemot kunden beroende på
hur kunden upplever leverantören och den inköpta produkten.

Utgångspunkten för marknadsföringsproblematiken är företagets position i
nätet speciellt vad gäller förhållandet till kunder och konkurrenter. Företa-
gets position kan beskrivas på två sätt. Positionen kan dels beskrivas utifrån
hur företaget kan påverka sin omgivning, d v s dess maktposition. Mark-
nadsandelen eller kontroll av betydelsefulla resurser kan vara grunder till
den maktposition företaget besitter. Den andra delen av positionen kan be-
skrivas i termer av den roll som företaget spelar i förhållande till konkur-
renternas roller. Olika roller innebär olika relationer, vilket medför olika
krav på företagets förmågor. (Hammarkvist et al, 1982:30).

Ur det köpande företagets perspektiv kan det säljande företaget vara bättre
än konkurrenterna på två olika sätt. För det första kan det vara generellt
bättre i vissa avseenden. Det kan t ex gälla produktens funktion, finish eller
leveransförmåga. Företaget kan även vara bättre med avseende på förmå-
gan att anpassa sig, vilket innebär att det säljande företaget anpassar pro-
dukt och leverans efter de krav kunden har. Det säljande företaget har alltså
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två dimensioner, den generella- och anpassningsdimensionen, när det gäller
förmågor med hjälp av vilka företaget kan hävda sig gentemot konkurren-
terna. Företagets förmåga kan delas upp i en problemlösande del (lösningen
på kundens primära behov) samt en överförande del (t ex leveranser och
utbildning). (Hammarkvist et al, 1982:31).

4.5.1 Problemlösningsförmågan
Hammarkvist et al (1982) har utvecklat en figur som kan användas för att
klassificera olika strategier genom att kombinera den generella dimensio-
nen och anpassningsdimensionen för problemlösningsförmågan (se figur
4:4).

Generell förmåga

Hög

Låg
          Anpassningsförmåga

Låg Hög

Figur 4:4 Marknadsföringsstrategier i problemlösningsförmågan
Källa: Hammarkvist et al, 1982:31

- ”Prispressarstrategin”. I fältet med låg generell förmåga och låg an-
passningsförmåga finns denna strategi. Denna kundrelation känneteck-
nas av att den är mycket enkel och okomplicerad, den motsvarar ofta ett
tillfälligt köp. Priset är den faktor som är avgörande, därav strateginam-
net ”prispressare”. Lägre kostnad på produkterna än vad konkurrenterna
har, är vad som krävs för att få kunder.

- ”Produktutvecklingsstrategin”. Det säljande företaget har här hög gene-
rell förmåga samt låg anpassningsförmåga. Kunder som väljer företag
med hög generell förmåga kräver en bredare och mer intensiv relation
än vid ”prispressarstrategin”. Det tekniska innehållet i utbytet kommer
att förstärkas och relationen ska ses i ett långsiktigt perspektiv. Företag

”Produktutvecklare” ”Kundutvecklare”

     ”Prispressare” ”Kundanpassare”
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med denna strategi bör ha egenskaper som bl a innefattar god kännedom
om att utveckla rätt produkter samt intensiv produktutveckling.

- ”Kundanpassningsstrategin”. Denna strategi gäller när det säljande fö-
retaget har låg generell förmåga och hög anpassningsförmåga. Det säl-
jande företaget måste vara flexibelt både tekniskt och organisatoriskt för
att klara av anpassningarna. Det behövs dessutom en marknadsorgani-
sation som kan fånga upp de olika kundbehoven och på ett effektivt sätt
styra in dem till produktionen. För att uppnå anpassningen krävs en re-
lation som involverar båda företagens tekniska delar och att gemen-
samma rutiner utvecklas för att hantera olika anpassningar.

- ”Kundutvecklingsstrategin”. Denna strategi gäller när kunden har ett
behov av en motpart som är både specialist och beredd att anpassa sig.
Relationen innebär breda och intensiva kontakter, som involverar en rad
olika funktioner och avdelningar hos både säljare och köpare. Säljaren
måste vara beredd att direkt medverka i kundens utvecklingsarbete, vil-
ket förutsätter både flexibilitet och specialisering. Strategin innebär hög
generell förmåga samt hög anpassningsförmåga. Valet av motparter blir
viktigt eftersom varje enskild kundrelation är resurskrävande.

4.5.2 Överföringsförmågan
Den andra viktiga delen för det säljande företaget som Hammarkvist et al
(1982:33) tar upp är förmågan att överföra problemlösningen/produkten till
kunderna. Överföringen ska ske fysiskt, juridiskt och kunskapsmässigt till
kunden. Även här finns den generella förmågan och anpassningsförmågan
med som dimensioner (se figur 4:5).
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Generell förmåga

Hög

Låg
          Anpassningsförmåga

Låg Hög

Figur 4:5 Marknadsföringsstrategier i överföringsförmågan
Källa: Hammarkvist et al, 1982:33

- ”Standardstrategin”.  Vid denna situation, med låg generell förmåga
och låg anpassningsförmåga, ställs inga speciella krav på det säljande
företaget, bara normala ”branschkrav”.

- ”Materialadministrativa strategin”. Här vill kunden ha hög generell
förmåga men låg anpassningsförmåga. Företagets materialadministrati-
va system måste vara välutvecklat både vad gäller lagerhållning och
transporter.

- ”Rådgivarstrategin”. Vid denna situation, med hög anpassningsförmå-
ga och låg generell förmåga, vill det köpande företaget att den fysiska
överföringen ska anpassas. Det kan även innebära att kunden har ett be-
hov av kunskap om användningen av produkten/lösningen. Organisatio-
nen måste här vara flexibel och marknadspersonalen måste vara kapabel
att behandla kunderna på ett individuellt sätt.

- ”Integrationsstrategin”. Säljaren har här både hög generell förmåga och
hög anpassningsförmåga vad gäller överföringen. Köparen vill ha en
nära integration med säljaren, både kunskaps-, tids- och leveransmäs-
sigt. Denna strategi ställer stora krav på marknadsfunktionen. Säljaren
tar nämligen på sig ett stort ansvar för produktens tillgänglighet och
funktion hos användarna. Det säljande företaget kan t ex stationera ut
specialister hos kunden med uppgift att garantera produktens funktion.

        ”Material-     ”Integrerare”
      administratör”

   ”Rådgivare”
       ”Standard”                eller

   ”Anpassare”
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4.6 Teoretisk reflektion
Efter bearbetning av referensramen har vi fått uppfattningen att teorier som
beskriver hur organisationers beslutsprocess vid inköp ser ut, ofta har en
rationell karaktär. Detta stöds även, enligt vad vi tidigare nämnt, av Gilli-
land & Johnston (1997:19) som menar att ett business-to-business beslut
har större förutsättning att vara mer rationellt (dock inte helt rationellt) då
det baseras på bättre information och beslutet ofta tas i grupp. De teorier
som kan vara till användning för att förklara processens utseende anser vi
dock har en mer begränsad rationell karaktär. Den begreppsapparat (mo-
dell) vi byggt i referensramen som vi avser att använda vid analysen av
empirin, innefattar enligt vår uppfattning både rationella och begränsat ra-
tionella teorier.

För att tydliggöra skillnaderna i rationalitetsbegreppen beskriver vi i detta
avsnitt vad som skiljer rationell beslutsteori från begränsat rationell be-
slutsteori.

4.6.1 Rationell beslutsprocess
Den rationella beslutsprocessen innebär att det söks efter alternativ som
noga utvärderas för att optimera resultatet. Processen sker efter logiska
principer för att eftersöka det optimala beslutet. (Allison & Zelikow,
1999:18)

Den rationella beslutsprocessen är en s k  normativ beslutsmodell och byg-
ger på ideala föreställningar om hur beslut bör fattas för att nå bästa möjli-
ga resultat (Allison & Zelikow, 1999:18). Det innebär att en normativ be-
slutsmodell är en teori om hur människor borde bete sig i situationer om de
var ”perfekt rationella” (Rapoport, 1998:4). Den rationella beslutsmodellen
förutsätter att de inblandade i beslutsprocessen handlar rationellt och har all
nödvändig information tillgänglig som krävs för ett rationellt beslut. Ett
rationellt handlande innefattar följande steg (Allison & Zelikow, 1999:18):
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•  Mål: klargörande av målsättning
•  Alternativ: definiera alla tänkbara alternativ

•  Konsekvenser: bestämma utfallen av dessa alternativ
•  Val: välja det alternativ som ger högst måluppfyllelse, d v s det alterna-

tiv som maximerar värdet väljs

Problem Handlings- Konsekvenser Val
alternativ

Mål    Lösning

Figur 4:6 Den rationella beslutsmodellen
Källa: Edlund et al, 1999:24

Vid denna modell utgår man från att alla alternativ är kända för beslutsfat-
taren och att det är möjligt för denne att förutsäga vilket resultat dessa al-
ternativ kommer att ge. (Ramström, 1966:43). Enligt vår uppfattning kan
denna modell liknas vid de tidigare beskrivna åtta stegen som kunden, en-
ligt teorin, genomgår vid ett inköpsbeslut.

4.6.2 Begränsad rationalitet
Gilliland & Johnston (1997:19) anser att existerande modeller av organisa-
tioners inköpsbeteende har förflyttat sig ifrån föreställningen om en ratio-
nell beslutsprocess och menar att de ofta baseras på mindre rationella och
mer realistiska grunder. Varje teori om mänskligt beteende måste göra vis-
sa antaganden om hur individer handlar, vilket får konsekvenser för hur vi
betraktar beteenden i organisationer. Inom beslutsteorin spelar antagandet
om människan som begränsat rationell en stor roll. Begränsad rationalitet
innebär att individer och organisationer varken har fullständig information
om en sak eller helt klara mål och preferenser. Beslut måste fattas under
oklarhet och osäkerhet. (Jacobsen & Thorsvik, 1997:333)

Studier av beslutsfattande visar att alla alternativ inte är kända, att alla kon-
sekvenser inte är övervägda och att alla preferenser inte framkallas samti-



Kundens beslutsprocess vid inköp business-to-business

50

digt. Istället för att överväga alla alternativ verkar det som att beslutsfattare
endast överväger ett fåtal. Dessutom överväger inte beslutsfattare alla de
konsekvenser varje alternativ kan ge upphov till, utan de fokuserar på några
och ignorerar andra. Relevant information om konsekvenser söks inte och
tillgänglig information används oftast inte. Beslutsreglerna som används av
beslutsfattare i verkligheten verkar alltså skilja sig från de föreställda i ra-
tionell beslutsteori. (March, 1994:8f)

Istället för att komma fram till den ”bästa möjliga” handlingen/lösningen, i
enlighet med rationell beslutsteori, söker beslutsfattare enligt denna teori
ett handlingsalternativ som är ”tillräckligt bra”. Dessa upptäckter har med-
fört att forskare ifrågasätter användbarheten och trovärdigheten i huruvida
rationella beslutsmodeller kan karaktärisera beslutsprocesser, vilket har lett
till tanken om att människors rationalitet är begränsad.

Grundföreställningen om begränsad rationalitet är att individer är avsiktligt
rationella, men trots att beslutsfattare försöker vara rationella begränsas de
av sin begränsade kognitiva förmåga och ofullständig information. Orsaken
till att beslutsfattare kan anses vara begränsat rationella är människans be-
gränsade förmåga att ta till sig information. Människor har begränsningar
vad gäller förmåga att uppmärksamma, uppfatta, kommunicera och lagra
information i minnet. (March, 1994:9f) Detta medför att människors hand-
lingar inte blir fullständigt rationella trots att avsikten och ansträngningen
varit inriktad på det.

Tiden och förmågan att vara uppmärksam är begränsad då människor inte
kan arbeta med eller delta i flera olika saker samtidigt. För många olika
signaler erhålls på en gång som är relevanta för beslut. Detta gör att be-
slutsfattare måste fördela sin uppmärksamhet på de områden som antas
vara mest relevanta. Människors begränsade uppfattningsförmåga medför
svårigheter att organisera, summera och använda information för att forma
slutsatser om händelsers orsakssamband. Detta medför att vi drar obefoga-
de slutsatser från information eller misslyckas sammankoppla olika delar
av tillgänglig information för att forma sammanhängande tolkningar. Män-
niskors begränsade kapacitet att kommunicera och dela komplex och speci-
aliserad information uppstår p g a differentiering av kunskap, kompetens
och språk bland människor. Det är svårt att kommunicera mellan kulturer,
över generationer eller över professionella specialiteter. Vidare menar
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March att individers och organisationers förmåga att återfinna information
som lagrats är begränsad eftersom kunskap lagrad i en del av organisatio-
nen inte okomplicerat kan användas av någon annan part. (March, 1994:10)
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5 Empiri

 detta kapitel redogör vi för det empiriskt insamlade materialet. Vi inle-
der kapitlet med en företagsbeskrivning av fallföretaget SMHI och det
specifika affärsområde Miljö-Energi som utgör empirin till det problem-

område vi avser att studera. Syftet är att ge läsaren en bakgrundsförståelse
för den speciella situation som fallföretaget befinner sig i, för att förstå den
empiri som ligger till grund för vår analys av beslutsprocessen vid inköp i
en ”business to business” relation. Vidare redovisar vi i sammanfattad
form de svar respondenterna givit vid intervjun. Intervjuerna återges inte i
sin helhet utan endast essensen i respondenternas svar redovisas för att
underlätta uppsatsens tillgänglighet. Respondenterna behandlas anonymt
och så även de företag de representerar. Intervjuguiden vi utgick ifrån vid
intervjuerna återfinns i sin helhet under bilaga 1.

5.1 Företagsbeskrivning SMHI
Vi kommer att inleda detta avsnitt med att beskriva SMHIs verksamhet för
att därefter närmare beskriva den marknad som finns för energifrågor samt
för affärsområdet Miljö–Energi och dess produkter. Därefter följer en be-
skrivning av de produkter som ligger till grund för det fenomen vi avser att
studera.

5.1.1 Verksamhet
”Visserligen är väder i vid bemärkelse en väsentlig del av SMHIs
verksamhet, men bakom den mera publika framtoningen döljer
sig ett brett fält av varor, tjänster och specialkompetenser.”

(www.smhi.se, 2001-01-15)

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet
under Miljödepartementet som med sin kompetens inom meteorologi, hyd-
rologi och oceanografi främjar effektivitet, säkerhet och miljö inom olika
samhällssektorer. Organisationen har som policy att arbeta som ett modernt
kundorienterat kunskapsföretag och vara minst lika effektivt som jämförba-
ra organisationer inom den privata sektorn. (SMHI årsredovisning, 1999:4)

SMHIs verksamhetsidé och övergripande mål är att tillhandahålla plane-
rings- och beslutsunderlag, av bestämd kvalitet och innehåll, för väder- och

I
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vattenberoende verksamheter till lägsta möjliga kostnad. Verksamheten ska
understödja offentliga uppdragsgivares och kommersiella kunders an-
strängningar att värna om miljön, skydda liv och egendom, främja sam-
hällsutvecklingen samt minimera kostnader eller öka intäkter. En viktig
målsättning för SMHI är alltså att vara en resurs i miljöarbetet. (SMHI års-
redovisning, 1999:4)

En mycket stor mängd data samlas dygnet runt in från markstationer, bal-
longer, fartyg, bojar, flygplan, väderradar, satelliter och blixtlokaliserings-
system. All information från SMHIs observationssystem tas om hand i da-
torer och med avancerade beräkningsmodeller görs analyser och prognoser
som ligger till grund för fortsatt arbete. Det omfattande observationssyste-
met medför att SMHI kan erbjuda en rad specialiserade varor och tjänster
för olika branscher, bl a fastighetsförvaltare, energibolag, byggbolag, tid-
ningar, radio, TV, sjöfarten och flyget. (Hjärtström, 2001-01-31)

För SMHI har både det internationella samarbetet och konkurrensen ökat
under slutet av 1990-talet. Från att i stort sett enbart ha haft Sverige som
marknad när det gäller prognosverksamheten har SMHI idag även Norden
som marknad. De finns även i övriga Europa, dock i mindre utsträckning.
SMHI har konkurrens dels från andra nationella institut, dels från ett antal
mindre, privata väderbolag. (SMHI årsredovisning, 1999:4)

5.1.2 Organisation
SMHI har sitt huvudkontor i Norrköping med enheter i Sundsvall, Stock-
holm/Arlanda, Göteborg och Malmö. I dagsläget har organisationen unge-
fär 550 anställda. Dessutom finns ett antal väder-observatörer runt om i
landet. (www.smhi.se, 2001-01-15)

SMHI är organiserat i fyra affärsområden. Affärsområdet Samhälle finansi-
eras med statliga medel. De tre övriga områdena, Konsument, Miljö-Energi
och Trafik finansieras kommersiellt. (www.smhi.se, 2001-01-15)

Affärsområdet Samhälle ansvarar för att upprätthålla den s k infrastruktu-
ren, d v s insamling och bearbetning av data, prognos- och varningsverk-
samhet för samhällets allmänna behov. Affärsområdet tar även fram be-
slutsunderlag för samhällsplanering och ansvarar för särskilda samhälls-
uppdrag. (www.smhi.se, 2001-01-15)
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Konsument vänder sig till kunder som direkt eller indirekt når ut till den
enskilde konsumenten. Här hanteras kunder inom massmedia, lantbruket,
handelssegmentet, turism samt privatmarknaden. (SMHI årsredovisning,
1999:26)

Trafik ansvarar för all verksamhet riktad mot transportsektorn. Det inklude-
rar varor och tjänster för ökad säkerhet och effektivitet inom såväl flygtra-
fik som väg- och spårhållning och sjöfart. (SMHI årsredovisning, 1999:25)

Affärsområdet Miljö–Energi erbjuder meteorologisk, hydrologisk och oce-
anografisk kompetens till energimarknaden, bygg- och anläggningssektorn
och inom miljöområdet. Affärsområdet utför konsultuppdrag, levererar
prognos- och analystjänster såväl i Sverige som internationellt. (SMHI års-
redovisning, 1999:23) Enligt vad tidigare nämnts, är det under detta affärs-
område vi avser att undersöka hur kunder upplever och uppfattar beslutpro-
cessen som föregår ett produktinköp.

Vid sidan av ovan nämnda affärsområden finns enheten för Intern produk-
tion- och utveckling. Denna enhet utgör en specialistresurs som stöd för
affärsområdena. Verksamheten omfattar forskning, systemutveckling, drift
av tekniska systemet samt administration. (www.smhi.se, 2001-01-15)

5.1.3 Affärsområdet Miljö-Energi
Intresset för energifrågorna ökade under början av 1990-talet efter att under
ett antal år ha varit tämligen svalt. Omsorgen om miljön, intresset för ett
byggande och boende som baseras på miljövänlig teknik samt diskussioner
om vår framtida energipolitik kan förmodas ligga bakom detta ökade in-
tresse. (Hjärtström, 2001-01-31)

Ett ökat intresse för miljön, vid planering och byggnation av nya bostads-
områden, har de senaste åren gjort att efterfrågan på Miljö-Energis kompe-
tens ökat. SMHIs affärsområde Miljö-Energi erbjuder information som kan
användas för energiuppföljning, vilket kan leda till mindre elanvändning i
fastigheterna. Miljö-Energi omsätter idag ungefär 60 miljoner per år, varav
ca 46 miljoner på konsultverksamhet inom Miljö, Energi och Bygg & An-
läggning, i Sverige och internationellt. Genom att modernisera datorpro-
gramsystem så kan affärsområdet producera information för styrning och
uppföljning av energibehov till större fastigheter och energiverk. (SMHI
årsredovisning, 1999)
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Information om energiåtgången kan minska användandet, vilket därmed
kan leda till minskade energikostnader. Utetemperaturens växlingar är en
av de faktorer som påverkar uppvärmningsbehovet i byggnader. Vi kom-
mer att belysa vårt problemområde genom att studera kunderna till SMHIs
produkter Graddagar och Energi-Index som har just ett energiuppföljande
syfte.

SMHI Graddagar och SMHI Energi-Index är två produkter som i dagsläget,
i stort sett, tillgodoser samma grundläggande behov. Det som skiljer dem åt
för tillfället är precisionen och priset. De huvudsakliga målgrupperna för
Graddagar och Energi-Index är fastighetsförvaltare, energibolag och tek-
niska konsulter. (Hjärtström, 2001-01-31)

5.1.4 SMHI Graddagar
Produkten Graddagar är en enkel och snabb energiuppföljning för fastig-
hetsägare. Produkten har funnits sedan 1970-talet och syftar till att kunna
göra en s k  normalårskorrigering, vilket är en förutsättning för att kunna
jämföra sin aktuella energiförbrukning med tidigare förbrukningar. Detta i
sin tur är nödvändigt för att ha en tillförlitlig energiuppföljning. Graddagar
är en branschnorm både nationellt och internationellt, och känns därför igen
bland stora fastighetsägare utan närmare beskrivning. (Hjärtström, 2001-
01-31)

SMHI Graddagar är en korrigeringsfaktor för hur den senaste månadens
temperatur avvikit från det normala för den aktuella orten. Den information
som kunden köper underlättar arbetet med framtagningen av driftsstatistik
och möjliggör jämförelse mellan olika förbrukningsuppgifter. Uppföljning-
en underlättar budgetarbetet samt planering och uppföljning av olika ener-
gisparåtgärder. (Hjärtström, 2001-01-31).

Kunden abonnerar på Graddagar för en eller flera regioner eller orter i Sve-
rige. Kunden kan även välja hur ofta de vill att indexet ska komma samt på
vilket sätt de vill ha det levererat. Priset beror därför på flera olika variab-
ler. (Hjärtström, 2001-01-31). För prisexempel se bilaga 2.

5.1.5 SMHI Energi-Index
Energi-Index är en uppföljningsmetod som ger ett direkt mått på nettobe-
hovet av värme. Metoden tar hänsyn till den sammantagna effekten av
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temperatur, sol och vind i kombination med byggnaders läge, egenskaper
och användningssätt. Det gör att Energi-Index fångar upp variationer på ett
bättre sätt än Graddagar. (www.smhi.se, 2001-01-15)

SMHI Energi-Index beskrivs som en uppföljningsmetod som ger en tillför-
litlig bild av hur stor förbrukningen borde ha varit samt om energisparande
åtgärder givit avsedd effekt. SMHI Energi-Index kom ut på marknaden på
1980-talet och är en unik produkt som bygger på en värmebalansmodell
som utvecklats vid SMHI. Lösningen har ännu inte blivit helt känd och ac-
cepterad på marknaden, trots dess höga tillförlitlighet väljer många fastig-
hetsägare Graddagar p g a att den utgör en branschnorm inom energiområ-
det. (Hjärtström, 2001-01-31)

Energi-Indexkunder kan välja leveranstid och leveranssätt, vilket även det
påverkar det slutliga priset. (Hjärtström, 2001-01-31) För prisexempel se
bilaga 3.

5.1.6 Marknadsutveckling
SMHI har aldrig haft monopol på produkterna Graddagar respektive Ener-
gi-Index, men de har hittills inte upplevt några större hot från konkurrenter.
Eftersom processen att samla in väderinformationen kräver stora resurser
har SMHI nästan verkat helt ensamma på den aktuella marknaden. I dags-
läget finns det dock energibolag som erbjuder Graddagar till lokala kunder.
Det skulle inte vara några problem för ett företag och köpa in information
(rådata) från SMHI och själv sammanställa till Graddagar och sedan an-
vända och/eller sälja. För att få fram produkten Energi-Index krävs dock en
matematisk formel som har utvecklats vid SMHI och som bara de i dagslä-
get har tillgång till. Det är därför svårt för andra företag att producera en
likadan produkt. Det bör dock poängteras att SMHI inte har patent på den
formel Energi-Index baseras på. (Hjärtström, 2001-04-26)

Den framtida utvecklingen för SMHI som leverantör kommer troligen att
förändras från att ha haft relativt kravlösa kunder till att kunderna kräver
mer av produkten. Den fria konkurrens som nu råder på den energiproduce-
rande marknaden kommer att öka kraven på produkterna. De energiprodu-
cerande bolagen vill kunna erbjuda det bästa för att behålla och locka till
sig fler kunder. Även teknikutvecklingen kan komma att utgöra ett hot mot
SMHIs ställning. Det kommer fram nya sätt att samla in väderinformation
som inte kräver lika mycket resurser som tidigare. Det blir då lättare för
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andra företag att erbjuda liknande produkter till konkurrenskraftiga priser.
(Hjärtström, 2001-04-26)

5.2 Intervjuresultat
I följande avsnitt redovisas det resultat vi erhållit genom de genomförda
intervjuerna. Respondenterna som ingår i studien representerar företag som
är energiproducerande eller energianvändande företag. Två kundföretag i
undersökningen hjälper bl a fastighetsägare att sänka sin energiförbrukning.
Vi räknar dessa undersökningsenheter till de energianvändande företagen
då kundföretaget använder den inköpta produkten i syfte att minska energi-
förbrukningen.

Utifrån intervjuerna ämnar vi att erhålla en förståelse för hur kunderna upp-
fattar och hanterade den beslutsprocess som föregick inköpet av SMHIs
produkter, Graddagar respektive Energi-Index. I enlighet med vad som
framgår i kapitel 3, valdes företagen från SMHIs kundregister och fördela-
des mellan de två produkterna Graddagar och Energi-Index (tre Graddags-
kunder och fyra Energi-Indexkunder). Försök har gjorts att välja sådana
företag där inköpet av produkten genomförts relativt nyligen för att de in-
volverade i processen ska ha processen relativt färskt i minnet. I hopp om
att erhålla olika perspektiv på kundens inköp har vi även försökt identifiera
och intervjua flera medverkande parter i samma beslutsprocess. Resultatet
visar dock att det endast var ett av de studerade kundföretagen som upplev-
de att fler än en person medverkat i processen.

Respondenterna som ingår i studien är anställda på kundföretagen som ar-
betar med energifrågor i någon form. Det kan t ex vara energiförsäljare,
byggnadsförvaltare eller anställda som arbetar med energiuppföljning. I
redovisningen av svaren kommer vi att göra skillnad mellan Graddagskun-
derna och Energi-Indexkunderna i de fall där svaren avviker. Detta för att
senare utreda om några mönster eller skillnader kan urskiljas mellan kund-
grupperna.

Syfte med vår studie är bl a att beskriva hur kunders beslutsprocess ser ut
vid inköp i en business-to-business relation. Vid intervjuerna behandlade
därför större delen av frågorna hur just denna process gick till hos respekti-
ve kundföretag. Redovisningen av intervjuerna sker i huvudsak efter de
frågor som finns i intervjuguiden (se bilaga 1), vilka inspirerats av referens-
ramen. Vi kommer i samband med redovisningen av resultaten kortfattat
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förklara varför frågorna ställdes och varför informationen är av intresse. En
djupare diskussion kring resultatet sker senare i analyskapitlet (kap 6).

5.2.1. Vilka köpbeslut gjorde kunden?
Enligt teorier om kunders beteende vid inköp påverkas kunden av vilken
typ av inköp det handlar om (Kotler et al,1996). Vi ville därför utreda vil-
ken typ av köp kunderna till Graddagar och Energi-Index har gjort. Köpty-
perna är vanligt återköp, modifierat samt nytt inköp.

Resultatet visar att samtliga Graddagskunder gjort ett s k nytt inköp vid
den aktuella inköpssituationen. Bland Energi-Indexkunderna däremot har
olika typer av köp förekommit. En respondent hade inte tidigare köpt
Graddagar av SMHI utan själva lokalt producerat den informationen. För
det kundföretaget var därmed det här inköpet helt nytt. Övriga Energi-
Indexkunder har tidigare köpt SMHI Graddagar, men övergått till Energi-
Index. En annan företagskund har nyligen omförhandlat leveransvillkoren
för produkten. Dessa kunder har gjort ett s k modifierat inköp.

5.2.2 Vilka medverkade i köpprocessen?
I enlighet med vad som framgått, inte minst i referensramen, skiljer sig or-
ganisationers inköp från vanliga konsumentinköp genom dess komplexitet.
Flera medverkande parter i inköpsprocessen orsakar delvis denna kom-
plexitet. Inför intervjuerna tog vi kontakt med representanter för kundföre-
tagen för att fråga vilka roller de kunde identifiera vid den aktuella inköps-
processen. Samtliga tillfrågade kundföretag uppgav att de endast kunde
identifiera personer som innehaft tre av de fem roller. Dessa roller var in-
köpare, beslutare och användare. Vi har därför endast genomfört intervjuer
med personer som haft en eller flera av just dessa tre roller.

För att studera vilka som medverkade tillfrågades kundföretagen hur många
som medverkade och vilka deras roller var vid inköpet av Graddagar eller
Energi-Index. Denna fråga upplevdes problematisk bland många respon-
denter, p g a att de inte lagt på minnet vilka som medverkade. Detta med-
förde att de inte kunde identifiera alla de personer som verkligen medver-
kade och de roller som var aktiva i processen. Sammantaget visar resultatet
att det i alla kundföretag i studien utom ett, var en och samma person som
innehade tre av rollerna, nämligen rollerna som användare, inköpare och
beslutare.
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Respondenten hos en Graddagskund innehade själv de tre roller som inkö-
pare, användare och beslutare. Denne kunde inte identifiera om det fanns
andra personer med andra roller inblandade. Även de övriga Graddagskun-
derna kunde endast se att det var en och samma person som haft tydliga
roller. Rollerna var även här inköpare, beslutare och användare.

När det gäller Energi-Indexkunderna skilde sig antalet medverkande parter
i inköpsprocessen mellan respondenterna. En respondent som hade lokalt
ansvar för fastighetsförvaltning, fattade inköpsbeslutet helt själv då det inte
fanns andra som berördes på det lokala kontoret. Respondenten var använ-
dare, beslutare och inköpare och tog initiativet själv när denne såg behovet
av ett mer verklighetsförankrat index. Ytterligare en respondent (Energi-
Indexkund) innehade alla roller själv. Denne hade dock diskuterat med en
medarbetare på kontoret om att det vore en bra idé att ha ett mer precist vä-
derindex, vilket initierade inköpsprocessen.

En annan Energi-Indexkund kunde tydligt urskilja två medverkande parter,
vilka båda ingick som respondenter i vår studie. Den ena betecknades som
användare medan den andra personen ansåg sig vara både inköpare och be-
slutare i processen. Respondenten som var användare ansåg sig själv att ha
varit initiativtagaren till inköpet och den som tryckt på hos den ansvarige (d
v s respondenten som var inköpare och beslutare):

”Jag har egentligen tagit upp frågan och drivit det och helt en-
kelt bett honom att ta beslutet. Han visste inte så mycket om det
här innan. Han kände inte till det här med Energi-Index.”

(Energi-Indexkund)

Användaren menade att denne haft klart för sig att Energi-Index var något
att satsa på långt innan det kom upp på inköparens/beslutarens bord. An-
ledningen till detta var att användaren länge arbetat inom Energi-Index till-
lämpningsområde och såg det som, han uttryckte det, sitt ”skötebarn”.

”Jag fick faktiskt ligga på lite grann för han, mer eller mindre,
avslog mina önskemål i början.”

(Energi-Indexkund)
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Inköparen/beslutaren menade däremot att denne direkt förstått behovet och
därefter köpte in indexet. Båda respondenterna på kundföretaget berättade
att de även diskuterat inköpet med andra personer inom organisationen,
men att dessa inte deltagit i själva inköpsbeslutet. Användaren uttryckte sitt
syfte med att diskutera med andra i organisationen, enligt följande:

”Jag är inte så bra på att argumentera så jag använde lite lob-
bying med energiavdelningen för att inköparen/beslutaren skulle
påverkas av dem och fatta det här inköpsbeslutet.”

(Energi-Indexkund)

Hos en av Energi-Indexkunderna, en stor fastighetsförvaltare, där en och
samma person ansåg sig innehaft de tre rollerna, fanns initiativtagare på en
del av de lokala kontoren. Inköpsbeslutet växte på så vis fram successivt i
samspråk med anställda som arbetar med energiförbrukningsfrågor på lokal
nivå. Vi har dock inte haft tillgång eller möjlighet att nå dessa initiativtaga-
re, varför deras åsikter inte framkommer i vår studie.

5.2.3 Hur gjorde kunden sina köpbeslut?
I referensramen presenteras en beslutsmodell bestående av ett antal be-
slutsteg som kunden genomgår vid inköpet. För att studera modellens rele-
vans ombads kundföretagen besvara ett antal frågor för att därigenom be-
skriva sin beslutsprocess vid inköpet av den aktuella produkten.

5.2.3.1 Finns det definierade energimål?

Vid beskrivningen av SMHIs affärsområde Miljö-Energi framgår att syftet
med de studerade produkterna är att spara energi och därmed öka intäkterna
genom de minskade kostnader energibesparingen medför. En intressant
fråga var därför att höra om kundföretagen hade några definierade energi-
mål som eventuellt kan ha påverkat behovsidentifieringen av Graddagar
eller Energi-Index.

Resultatet av denna fråga påvisar ingen större skillnad mellan de två kund-
grupperna för Graddagar respektive Energi-Index. Både de som kan be-
tecknas som producenter och användare av energi har definierade mål för
sin energiförbrukning. För de energiproducerande företagen innebar ener-
gimålen att producera energi på ett miljöriktigt sätt med bränsle som har
låg miljöpåverkan. De energianvändande företagen hade satt upp mål som



Kundens beslutsprocess vid inköp business-to-business

62

att minska energiförbrukningen i sina fastigheter med en viss procentsats
inom en viss tidsperiod. De beskrev vikten av en förminskad energian-
vändning, både för miljön och för lönsamheten. Det var dock ett energian-
vändande kundföretag som köper in Energi-Index som inte har några defi-
nierade mål och inte heller tänker införa några miljömål för sin verksamhet.
Anledningen till detta var att respondenten såg det som en självklarhet att
arbeta för en minskad energianvändning och att energimål därmed inte
fyller någon större funktion.

5.2.3.2 Behovet då och produktens betydelse nu

I litteratur som beskriver vad som initierar ett inköp, är det upptäckten av
att något måste lösas, d v s att ett behov upptäcks som startar inköpsbe-
slutsprocessen. De produkter vi studerar har ett relativt smalt användnings-
område p g a sin komplexitet. De kan i huvudsak användas till (Hjärtström,
2001-04-26):

•  kontinuerlig energiuppföljning
•  uppföljning av specifika åtgärder

•  underlag för debitering

•  underlag för planering av åtgärder

En förutfattad mening, vi som författare bar med oss, när vi startade denna
studie var att kunders behov av en produkt kan förändras med tiden och att
det kan innebära att produkten inte används till samma sak nu jämfört med
vad den avsågs att användas till när den köptes in. Vi tyckte därför att det
var intressant att studera hur kunderna upplevde behovet när de köpte in
produkten och sedan jämföra det med vad produkten används till idag. På
så vis kunde vi även se om SMHI lyckats förmedla de olika användnings-
områden produkterna kan användas inom.

Behovet Graddagskunderna avsåg att uppfylla med produkten var som in-
strument för att kunna räkna fram normalårsvärden. Kunderna upplevde ett
behov att kontrollera hur mycket energiförbrukningen förändrats under en
period, dels för att kunna debitera sina kunder och dels för att kunna utföra
den tjänst de säljer. Behovet för dessa kunder kan sammanfattas som att de
hade behov av att jämföra de verkliga energiförbrukningsvärdena med de
bör-värden som Graddagar ger. Detta för att kunna debitera sina kunder en
kostnad så nära den verkliga kostnaden för energiförbrukningen som möj-



Kundens beslutsprocess vid inköp business-to-business

63

ligt och eventuellt ta till åtgärder om de verkliga värdena avviker markant
från det bör-värde Graddagar ger.

Samtliga Graddagskunder i studien använder produkten endast till att upp-
fylla det behov produkten avsåg att tillfredsställa vid inköpet. Responden-
terna bearbetar idag uppgifterna i datoriserade uppföljningssystem och upp-
fattar produkten som väldigt betydelsefull för sin verksamhet. Ett av kund-
företagen som specialiserat sig på att bl a förvalta privata fastigheter an-
vänder Graddagar som en del av sitt tjänsteerbjudande till sina kunder. Om
de kan sänka energikostnaderna åt kunden får de en viss procentsats av den
vinst kunden gör på den sänkta energikostnaden. Produkten är således av
stor betydelse för kundföretagets verksamhet.

Samtliga Energi-Indexkunder har tidigare använt sig av Graddagar och
upplevt precisionsproblem med den produkten. De har alla haft ett behov
av att komma ännu närmare verkligheten än vad Graddagar som index kan
erbjuda. Den förbättrade precisionen är alltså orsaken till att Energi-Index
valts istället för Graddagar. Det grundläggande behovet hos dessa kunder
är, även här, att ha ett index för att kunna jämföra verklig förbrukning med
ett bör-värde. Ett kundföretag medgav att behovet uppstod genom påtryck-
ningar från deras kunder, vilka ansåg att de ibland blev felaktigt debiterade.
En annan respondent påpekade att denne själv upplevt ett behov av ett mer
utvecklat väderindex än Graddagar redan innan Energi-Index hade kommit
ut på marknaden. Detta upplevda behov samt kunskapen och vetskapen om
de olika element som påverkar, medförde att respondenten valde Energi-
Index. Ytterligare en respondent upplevde att deras behov uppstått på lik-
nande sätt. De behov Energi-Indexkunderna upplevde kan sammanfattas
med en önskan om ett mer precist jämförelsetal för statistik, debitering
och/eller justering av energianvändningen.

De kundföretag vi studerat använder Energi-Index till det syfte produkten
var avsett till vid inköpet. En av respondenterna uttryckte det så här:

”Vi ska använda den till debitering och ingenting annat. Det är
ju det vi har köpt den till och jag tror inte att vi får använda den
till något annat.”

(Energi-Indexkund)

Energi-Indexkunderna tillskriver produkten relativt liten betydelse om pro-
dukten skulle utebli en kort tid. Om informationen skulle saknas en dag,
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anser samtliga att den kan ersättas med Graddagar tills vidare. En respon-
dent uttryckte det enligt följande:

”Om man ska göra en grov beskattning av vad fastigheten drar,
så kan man göra det mellan tummen och pekfingret och med
Graddagar. Med det kommer man ganska långt. Men det är just
det finliret när man ska gå in och minska förbrukningen, eller se
vart man har felaktigheter, som man behöver ett finare instru-
ment.”

(Energi-Indexkund)

De företagskunder som använder produkten till debitering har störst behov
av den under några dagar i varje månad när fakturering sker. De flesta re-
spondenter menar dock att om de skulle vara utan produkten helt, skulle det
innebära stora konsekvenser.

5.2.3.3 Hur fick ni kännedom om produkten/produkterna?

För att kunden ska få sitt identifierade behov tillfredsställt krävs kännedom
om vilka lösningar det finns på problemet. Företag kan erhålla denna pro-
duktkännedom på flera sätt, t ex via reklam, rekommendationer eller andra
kontakter. Hur kundföretagen har fått information om SMHIs produkter är
en intressant frågeställning eftersom det är en del av den process som sedan
leder fram till ett inköpsbeslut.

Graddagskunderna erhöll produktkännedom genom beskrivningar av pro-
dukten i branschtidningar. De blivande kunderna visste således vad det var
för produkt de hade behov av när behovet uppstod. Inköpsbeslutet beskrevs
av en respondent på följande sättet:

”Man tar inget beslut om man ska eller inte ska köpa Gradda-
gar, utan man gör det bara.”

(Graddagskund)

Förväntningarna på produkten uppstod hos denna respondent via VVS-
handböcker där Graddagar har beskrivits sedan 1970-talet. Efter att behovet
identifierats var respondentens nästa steg att kontakta leverantören.
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Den produktkännedom flertalet Energi-Indexkunder innehade inför inköpet
hade de erhållit genom att de kontaktats av SMHI. Detta skedde via de ut-
skick SMHI genomförde till de kunder som tidigare abonnerat på Gradda-
gar. En respondent hade även fått kännedom om produkten på presentatio-
ner vid olika mässor. På det kundföretag där både användaren och inköpa-
ren/beslutaren intervjuades, var det användaren som hade hört talas om
Energi-Index för många år sedan. När en förbättrad precision behövdes
sökte användaren själv information om produkten på SMHIs hemsida. Be-
slutaren och tillika inköparen på det aktuella kundföretaget mindes däremot
inte hur denne fått kännedom om produkten.

5.2.3.4 Skedde valet av produkt i konkurrens med andra företag som kan
erbjuda liknande lösningar?

Avgörande steg i kundens beslutsprocess vid inköp är valet av produkt och
leverantör. Vilket alternativ som väljs kan bero på en rad faktorer, exem-
pelvis produkttyp och köpsituation (Kotler et al, 1996:325ff). För att belysa
detta ombads respondenterna beskriva vilka alternativ de övervägde vid
valet av produkt och leverantör.

Ingen av Graddagskunderna kunde se något alternativ till SMHIs Gradda-
gar, vilket medförde att de heller inte letade efter alternativa lösningar inför
inköpet. De sökte inte ens efter alternativa leverantörer utan den enda leve-
rantör de vände sig till var SMHI.

”Det föll sig naturligt, SMHI och väder passar bra ihop.”
(Graddagskund)

Citatet ovan påvisar att det för respondenterna föll sig helt naturligt att
vända sig till SMHI. De övriga intervjuade Graddagskunderna diskuterade
på likartat sätt.

Flertalet av de intervjuade Energi-Indexkunderna hade vid tiden för in-
köpsbeslutet inte ens försökt hitta alternativa lösningar på deras problem.
Det framkom även vid intervjuerna att de heller inte hade sökt efter andra
leverantörer av samma produkt. Två respondenter påpekade uttryckligen att
de inte följt någon standardiserad upphandlingsrutin, utan att de bara valde
SMHI. Som en av respondenterna uttryckte det:
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”Handlar det om väder och vind så känns det som det är SMHI
man ska kontakta”

(Energi-Indexkund)

Energi-Indexkunderna tog för givet att det bara fanns SMHI som leverantör
av produkten Energi-Index. Det var dock vissa respondenter som ansåg att
det fanns alternativ och därmed även konkurrenter till produkten. Dessa
kundföretag hade själva möjlighet att producera en produkt med samma
innehåll som SMHIs Graddagar i och med att de hade egna mätstationer för
temperaturen på olika fastigheter. De ansåg därför att ett alternativ till att
köpa Energi-Index av SMHI skulle vara att använda det egna insamlade
temperaturmaterialet som fanns tillgängligt kostnadsfritt inom organisatio-
nen. Respondenterna ansåg dock att det inte gav tillräcklig precision, lik-
värdig med Energi-Index. En av respondenterna hade även några mätsta-
tioner som tog hänsyn till solinstrålning och vindpåverkan, dock ansåg
denne att det var för komplicerat att själv räkna fram ett värde liknade
SMHIs Energi-Index. En av respondenterna hade även hört talas om att det
finns byggnader som är utrustade för att mäta temperatur, solinstrålning
och vindpåverkan, precis som SMHIs Energi-Indexet gör. Respondenten
tillade dock att det för deras del var alldeles för dyrbart att utrusta fastig-
heterna med sådan utrustning.

5.2.3.5 Vilken påverkan hade priset på valet?

En av de skillnader som finns mellan Graddagar och Energi-Index är priset.
Denna faktor kan påverka kundens inköp bl a beroende på hur priskänslig
kunden är och produktens betydelse för kundens verksamhet. Olika prisal-
ternativ finns beskrivna i bilaga 2 för Graddagar och bilaga 3 för Energi-
Index.

Flertalet respondenter i studien hade ett likartat resonemang kring hur de
uppfattade priset vid inköpet. De ansåg att om produktens pris (oavsett om
de köper Graddagar eller Energi-Index) slås ut på antalet kunder blir kost-
naden per kund minimal.

Inte någon av Graddagskunderna genomförde någon ekonomisk kalkyle-
ring inför inköpet. Priset ansågs inte ha någon större påverkan på inköpsbe-
slutet. En av respondenterna beskrev priset i förhållande till energiförsälj-
ning som minimalt.
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Priset visade sig däremot ha olika stor betydelse för Energi-Indexkunderna.
Det bör dock poängteras att inte någon av Energi-Indexkunderna genom-
förde någon ekonomisk kalkylering inför inköpet. En respondent uttryckte
sig på följande sätt:

”Ingen ekonomisk kalkylering skedde. Det är inte så stora peng-
ar vi pratar om”.

(Energi-Indexkund)

Hälften av respondenterna, av Energi-Indexkunderna i studien, ansåg att
priset inte var någon större skillnad mot priset på Graddagar som de tidiga-
re abonnerat på. De ansåg att värdet fanns i den ökade precisionen och me-
nade därför att nyttan överstiger kostnaderna. En av respondenterna påpe-
kade dock att de från början tyckte att det var onödigt dyrt om en jämförel-
se gjordes med priset på Graddagar.

Den andra hälften sade sig dock ta större hänsyn till priset. En av Energi-
Indexkunderna övervägde flera år tidigare ett inköp av Energi-Index, men
avstod då p g a att:

”SMHIs produkt var väldigt dyr”.
(Energi-Indexkund)

Efter några år övervägdes dock åter ett inköp av Energi-Index. Det pris som
produkten nu har jämfördes då med Graddagars pris som kundföretaget ti-
digare abonnerat på. Jämförelsen visade att skillnaden hade minskat och
därför valdes Energi-Index.

På det kundföretag där vi fick möjlighet att intervjua både användaren och
inköparen/beslutaren, visade det sig vara priset som gjort att diskussionerna
och inköpsbeslutet drog ut på tiden. Användaren lade inte särskilt stor vikt
vid priset utan såg bara vad som kunde uppnås medan inköparen/beslutaren
med det ekonomiska ansvaret, såg det som en självklarhet att priset hade
betydelse. Inköparen/beslutaren menade att priset var gränsfall. Kostnaden
slogs, med schablonmässig huvudräkning, ut per kund för att se om inköpet
skulle löna sig, enligt inköparen/beslutaren. Den kostnaden visade sig vara
liten i jämförelse med kostnaden för att hantera sura kunder som klagar på
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felaktiga fakturor, vilket medförde att beslutet togs att köpa in Energi-
Index.

5.2.3.6 Genomfördes någon utvärdering eller uppföljning av inköpet?

En del av beslutsprocessen vid inköp är, enligt teorin, en uppföljning av
den slutligen inköpta produkten. Kunderna fick svara på hur de i dagsläget
upplevde produkten, om någon uppföljning eller utvärdering genomförts
samt vilka nackdelar som de identifierat med produkten och leverantören.

Inte någon av Graddagskunderna har gjort någon uppföljning på om pro-
dukten varit lönsam eller inte. De ser dock en nackdel i att produkten inte
tar hänsyn till sol och vind. En respondent poängterade i sammanhanget att
det ändå inte finns någon alternativ produkt. Respondenten hade upptäckt
nackdelar med Graddagar som index:

”Acceptabelt är det väl, men inte mer. Avvikelserna blir för sto-
ra. Vi tycker inte att normalårsvärdet stämmer längre”

(Graddagskund)

Respondenten anser att SMHI borde räkna om underlagen för Graddagar då
de bygger på hur klimatet var för länge sedan. Denna kritik framförde även
andra respondenter i studien.

Två Graddagskunder som gjort en uppföljning av produkten, påpekade att
den uppföljningen visat att indexet ibland slagit lite ”snett”. Avvikelser har
främst uppstått under vår och höst, vilket medfört att den ena respondenten
i dagsläget anser att Graddagar är ett grovt verktyg. Denna uppfattning
grundar respondenten på att Graddagar inte tar hänsyn till solinstrålning
och vind vars påverkan på energiförbrukningen är stor under vissa årstider.
Respondenten sade vidare:

”Jag tycker inte att Graddagar nu uppfyller de krav och förvänt-
ningar som vi hade från början. Den har gjort det tidigare, men
när vi får betydligt varmare år så tycker jag att det slår väldigt
fel…”

(Graddagskund)
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Respondenten anser att om avvikelsen är större än 10% verkar det som om
Graddagar inte stämmer längre. Respondenten poängterade dock att värdet
på produkten är stort ändå eftersom de inte ser några alternativ. En annan
respondent ser ett problem som kan uppkomma vid användningen av Ener-
gi-Index och menar att indexet kan slå fel beroende på hur husen ligger, om
det är i skyddat eller öppet läge och lågt eller högt hus. Denna kund anser
att Graddagar har en acceptabel kvalitet, men skulle välja Energi-Index om
bara datorsystemet hade klarat av det.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de intervjuade Graddagskun-
derna har använt Graddagar i flera år och anser att de har ett fortsatt behov
av produkten i framtiden. De påpekar dock att det i framtiden kan vara in-
tressant att övergå till Energi-Index istället, såvida det kan användas i deras
datorsystem och/eller att det finns Energi-Indexstatistik att tillgå bakåt i
tiden.

Inte någon av de intervjuade Energi-Indexkunderna har gjort någon nog-
grann uppföljning av lösningen sedan den började köpas in. Några av
Energi-Indexkunderna har helt enkelt inte haft den så lång tidsperiod att de
anser att en utvärdering skulle vara intressant. Det har gjorts vissa uppfölj-
ningar av produkten på lokal nivå uppger en av respondenterna. Denna re-
spondent representerar en stor fastighetsförvaltare i Sverige och köpte in
Energi-Index för att kunna erbjuda indexet till de lokala förvaltningskonto-
ren.

Många Energi-Indexkunder har förväntningar om att produkten åtminstone
ska vara bättre än Graddagar, detta utan att behöva göra en uppföljning för
att kontrollera. I det kundföretag där vi fick intervjua både användaren och
inköparen/beslutaren trodde inköparen/beslutaren att det inte överhuvudta-
get går att göra någon rättvis utvärdering. Användaren av produkten där-
emot tror att det går och att det kommer att göras, frågan är bara hur.

Trots att Energi-Indexkunderna inte gjort någon konkret uppföljning upp-
fattade samtliga att Energi-Index ger en acceptabel kvalitet. En respondent
uttryckte det på följande sätt:
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”Man ska inte överdramatisera. Det är så många fler element
förutom vädret som påverkar energiförbrukningen”.

(Energi-Indexkund)

Det var dock svårt för ett av de undersökta kundföretagen att uttala sig om
produktens kvalitet då de bara haft produkten ett par månader. I det kundfö-
retag där två personer intervjuades var förväntningar hos användaren, den
som initierade köpet, att produkten rimligen skulle ge bättre resultat än de
tidigare använda Graddagarna. Beslutaren/inköparen i samma kundföretag
var dock inte övertygad om att bättre resultat kunde uppnås med Energi-
Index.

Vid intervjuerna med Energi-Indexkunderna framgick att de ser ett fortsatt
behov av produkten i framtiden. En respondent som köper in både Energi-
Index och Graddagar tror att företaget inom en snar framtid inte kommer ha
användning av Graddagar. Det som enligt kunden tar tid är att vänja perso-
nalen att arbeta med Energi-Index istället för Graddagar.

Den nackdel som de flesta Energi-Indexkunder upplevt hittills med pro-
dukten var dess kostnad, speciellt i jämförelse med Graddagars kostnad. En
respondent påpekade nackdelen med att det uppstått vissa problem med att
lägga in det nya indexet i datasystemet. En annan respondent poängterade
sina förväntningar om att produkten kommer att ha sina nackdelar genom
att indexet egentligen borde skilja sig i större städer beroende på om huset
ligger i stadens ytterkant eller i innerstaden. Respondenten är alltså kritisk
mot Energi-Index precision när det gäller hus i storstadsregioner, såsom
Stockholm och Göteborg. Samma kritik framfördes även av andra respon-
denter.

5.2.4 Relationen mellan köpare och säljare
I litteratur om handel business-to-business framgår att relationerna mellan
leverantör och kund skiljer sig avsevärt från vanliga konsumentinköp. Le-
verantörens roll kan vara av olika stor betydelse för kunden beroende på
produkterbjudandet och den relation som uppstått. För att studera relatio-
nen mellan SMHI och företagskunderna i undersökningen bad vi represen-
tanterna för kundföretagen beskriva hur de upplevde relationen.
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Det råder en överensstämmande uppfattning både bland Graddagskunderna
och Energi-Indexkunderna att det alltid fungerat bra med SMHI som leve-
rantör. Ingen av Graddagskunderna har någon nära kontakt med SMHI,
utan efter det att abonnemangets villkor bestämts sker överföringen av in-
formationen via e-mail, post eller fax.

Enligt vad tidigare framkommit, upplever Graddagskunderna vissa brister i
produkterbjudandet. En respondent som köper in Graddagar anser att
kommunikationen tidigare var tätare, vilket innebar att stödet från SMHIs
sida upplevdes större . Denne respondent saknar det nu när de ska sätta ett
nytt system i bruk. En tätare kommunikation hade i dagsläget varit ett bra
stöd, anser respondenten. En annan Graddagskund tar upp SMHIs produkt
Prognoser som något de saknar i produkterbjudandet. Respondenten skulle
gärna vilja ha mer information om vilka produkter SMHI har att erbjuda
och hur dessa kan användas i deras verksamhet.

Bland Energi-Indexkunderna skiljer sig relation till SMHI bland de under-
sökta kundföretagen. En respondent menar att kontakten är utmärkt och
behöver respondenten någon ytterligare uppgift kontaktar denne SMHI och
så erhålls informationen. Efter inköpet har respondenten haft kontakt några
gånger med SMHI. Andra respondenter som köper in Energi-Index har ef-
ter själva inköpet inte haft någon kontakt med SMHI, men de anser heller
inte att det har varit nödvändigt. Den Energi-Indexkund som senast gjorde
inköpet fick en kontaktperson på SMHI som hörde av sig några gånger ef-
ter inköpet. Detta uppskattades av respondenten.

Bland Energi-Indexkunderna var en del respondenter helt nöjda med pro-
dukterbjudandet medan andra hade några synpunkter. För de respondenter
som inte var nöjda handlade synpunkterna om kommunikationen mellan
dem och SMHI som leverantör. Dessa kunder hade kontakt med SMHI vid
inköpstillfället samt en kort tid därefter. En av respondenterna anser att det
hade varit bra om de fortfarande hade haft en viss kontakt med SMHI.
Denne respondent menade dock att det troligtvis beror på kundföretaget att
kontakten inte fortsatt eftersom de själva inte tagit någon ytterligare kon-
takt med SMHI. Kunden anser dock att SMHI vid inköpsprocessen kunde
ha nämnt de problem som kan uppstå vid bl a automatisk filöverföring och
eventuellt gett förslag på hur detta skulle kunnat lösas. Ett förslag från
samme respondent är att det vore intressant om SMHI kunde ha några upp-
följningsseminarium där de gick igenom nyttan med produkten Energi-
Index och information om det sker någon utveckling inom området.
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En annan respondent hade också några konkreta förslag till hur SMHI
skulle kunna förbättra sitt produkterbjudande:

”…när det gäller Energi-Index skulle jag tycka det var bra om de
informerade med produktblad eller någon informationstidning
någon gång om året. Jag känner inte direkt att de går ut med nå-
gonting, men det vet ju inte jag om de gör till andra. De kanske
inte har mig i sin kundstab. Jag skulle välkomna om man fick nå-
got blad med kundinformation med deras utveckling av produk-
terna…”

(Energi-Indexkund)

Citatet från ovanstående respondent påvisar en önskan om mer information
och tätare kommunikation med leverantören SMHI. En respondent som
köper in Energi-Index framförde även önskemål om att Energi-Index gärna
får levereras oftare än en gång i månaden. Respondenten ansåg att deras
behov av produkten med säkerhet kommer öka till en gång i veckan i fram-
tiden, kanske även till varje dag för vissa regioner om det är möjligt. Denna
respondent var för övrigt nöjd med den lösning som SMHI levererar.

Flera respondenter poängterade att det är skönt att ha SMHI som leverantör
eftersom även deras kunder väl känner till SMHI och deras väderindex,
vilket de menar ger dem ett trovärdigt intryck. Flertalet respondenter anser
därför att det är skönt att kunna luta sig mot en sådan leverantör. En re-
spondent menade att det känns som en trygghet att kunna säga till kunderna
att det är SMHIs uppgifter. En annan respondent uttryckte det enligt följan-
de:

”Använder man SMHI så är det ju vedertaget”.
(Graddagskund)

Flera respondenter betonade dock att det har märkts att SMHI har blivit
mer affärsdrivande nu än vad de var för fem år sedan. Den generella upp-
fattningen bland respondenterna var dock att de har väldigt mycket att er-
bjuda och är väldigt duktiga. En respondent upplevde dock ett problem
med att SMHI inte presenterar vilka tjänster de verkligen kan erbjuda, via
t ex direktutskick. En respondent utryckte sig på följande sätt:
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”SMHI levererar det de ska. Däremot har de blivit väldigt dyra
om man ska ha någon ytterligare uppgift.”

(Graddagskund)

Denna respondent som representerar ett kundföretag som köper in Gradda-
gar framförde även kritik mot att man som kund tidigare kunde få informa-
tion om Graddagar på en ort bara en viss månad utan att betala extra för
det. Idag måste man betala abonnemang för ett helt år om man endast efter-
frågar siffror för en viss månad och ort.

Trots att de flesta respondenterna uttryckligen tyckte att det var skönt att ha
SMHI som leverantör, då de är seriösa och kända bland kundföretagens
kunder, fanns det en respondent som uttryckte relationen på detta sätt:

”Det är väl en som alla andra leverantörer”
(Energi-Indexkund)

Respondenten till ovanstående citat poängterade dock att de ansåg att
SMHI ställt upp på de krav som de haft och att leveranserna alltid fungerat
som de ska.
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6 Analys

 detta kapitel är syftet att analysera det empiriskt insamlade materialet
utifrån den teoretiska referensram vi tidigare presenterat. Vi kommer i
analysen att utgå från vår egen utarbetade modell som presenterades i

referensramen. Modellen grundar sig på de frågeställningar vi ämnar be-
svara med vår studie. I kapitlet försöker vi således att analysera och för-
klara hur kundens beslutsprocess ser ut och vilka som medverkar samt vad
som påverkar beslutsprocessen. Vidare analyseras, i ett separat avsnitt,
leverantörens roll i denna process då vi anser att relationen mellan köpare
och säljare påverkar kundens inköpsprocess. En av de faktorer som vi an-
ser påverkar beslutsprocessen, kundens förväntningar och krav, har vi valt
att analysera i sitt sammanhang varför vi väljer att låta den teorin genom-
syra hela vår analys. En annan faktor som påverkar processen, kognitiva
scripts, har vi däremot valt att analysera separat för att tydliggöra scrip-
tens påverkan på processen.

6.1 Kundens inköpsbeteende
För att lyckas som säljare i en business-to-business relation måste den säl-
jande organisationen ha en förståelse för marknaden och dess inköpsbete-
ende. Denna förståelse kan vara svår att åstadkomma då organisationers
köpbeteende består av flera faser fördelade på flera personer. (Johnston &
Lewin, 1996:1) Vi har försökt erhålla en sådan förståelse genom att under-
söka hur kunderna till SMHIs produkter Graddagar och Energi-Index ut-
förde sina inköp.

Den klassiska och enligt vår uppfattning relativt rationella modell som
Kotler et al (1996:315) beskriver (se figur 4:7 i kapitel 4) visar att det både
är externa och interna faktorer som påverkar ett företags köpbeteende. Mo-
dellen Kotler et al (1996:315) beskriver utmynnar i tre frågor vilka vi för-
sökt få besvarade genom vår studie.

6.1.1 Vilka köpbeslut tar kunden?
Den första frågan behandlar vilket köpbeslut kunden har tagit vid det aktu-
ella tillfället. Detta är av intresse därför att olika typer av köp kan påverka
hur beslutsprocessen utformas. Den typ av kunder som ingår i vår studie
gör ett abonnemangsinköp, vilket innebär att de gör ett inköp som följs av

I
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en kontinuerlig leverans av produkten. Vi anser därför att varje leverans av
produkten efter att abonnemanget köpts in inte kan ses som ett vanligt åter-
köp eftersom kunden inte agerat för att anskaffa produkten inför varje leve-
rans. När vi utgår ifrån Kotler et al (1996:316) och Websters (1991:30) hu-
vudtyper av inköpssituationer utgår vi alltså ifrån den köpsituation när
kundföretagen köpte sitt abonnemang på produkten.

Samtliga Graddagskunder har genomfört ett nytt inköp. Bland Energi-
Indexkunderna däremot har endast ett kundföretag gjort ett nytt inköp me-
dan de övriga gjort ett s k modifierat återköp genom den uppgradering av
precisionen som Energi-Index innebär. Enligt Kotler et al (1996:316) och
Webster (1991:30) ökar antalet medverkande parter vid ett nytt inköp och
vid ett modifierat inköp, vilket inte är fallet i vår studie.

Vid båda typerna av inköp har kunderna samlat in ny information, dock
begränsad sådan. Enligt teorin om köpbeslut (McWilliam, Naumann &
Scott, 1992:44) kräver de olika köpsituationerna olika mycket informa-
tionssökning. I vår studie har vi dock inte kunnat urskilja någon skillnad i
kundernas informationssökning beroende på om de genomfört ett nytt eller
ett modifierat köp. Vi uppfattar det som om Graddagskunderna har sökt
efter lika mycket eller snarare lika lite information som Energi-
Indexkunderna har gjort.

6.1.2 Vilka medverkar i köpprocessen?
Det är, enligt bl a Webster & Wind (1972:112), av stor vikt för det säljande
företaget att identifiera de individer som medverkar vid inköp i företaget.
De menar till och med att det inte finns någon viktigare uppgift vid plane-
ring av marknadsföringsstrategi än just en sådan identifiering. McWilliam,
Naumann & Scott (1992:49) menar att om betydelsefulla medlemmar i
köpprocessen ignoreras vid marknadsföringen, är sannolikheten större att
marknadsföringsstrategier misslyckas.

När företags inköp beskrivs teoretiskt talas det ofta om s k buying center
(se exempelvis Johnston & Lewin, 1996:8ff; McWilliam, Naumann &
Scott, 1992:46; Webster & Wind, 1972:77f). Medverkande personer i
kundföretagets inköpsprocess inryms i ett sådant buying center. Gemen-
samt för teorierna i samband med företags inköpsprocess är att de beskriver
att det är många personer inblandande vid företagets inköp. Antalet kan
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skifta från gång till gång, men generellt sett är det alltid fler än en person
som medverkar.

Flera författare (se exempelvis Tanner, 1998:479; Webster & Wind,
1972:78; Kotler et al, 1996:317; Gilliland & Johnston, 1997:23) beskriver
att fem olika roller kan identifieras i kundföretagets buying center. Dessa
roller, som beskrivs i sin helhet i kapitel 4, är användare, påverkare, inkö-
pare, beslutare och gatekeeper/grindvaktare.

Vårt undersökningsresultat visar att kundföretagen, i vår studie, hade svå-
righeter att identifiera organisationsmedlemmar med dessa roller. Majori-
teten av de intervjuade ansåg sig själva besitta rollerna som användare, be-
slutare och inköpare. Detta innebär att respondenterna ansåg att en och
samma person hade den formella makten att bl a välja leverantör, formulera
inköpsvillkor och produktkrav (Webster & Wind, 1972:78; Kotler et al,
1996:317f).

I det enda kundföretag där fler medverkande parter identifierades fördela-
des rollerna på två personer varav en var både inköpare och beslutare me-
dan den andra personen var användare av produkten Energi-Index. Det få
antal medverkande personer i kundföretagens inköpsprocess överensstäm-
mer inte med teorin som menar att inköpsbeslut i organisationer ofta görs i
grupp där besluten grundas på ett logiskt resonerande (Gilliland &
Johnston, 1997:19). Orsakerna till att flera personer inte medverkade i den
studerade inköpsprocessen kan ha flera förklaringar. Enligt Webster &
Wind (1972:78f) kan en person inneha mer än en roll i mindre organisatio-
ner. Detta anser vi inte helt kan förklara vårt resultat då majoriteten av de
undersökta kundföretagen är stora, välkända organisationer. Vi anser där-
emot att priset kan ha spelat en betydande roll, vilket stöds av Kotler et al
(1996:316) och Webster (1991:30) som menar att produktens kostnad på-
verkar antalet medverkande i processen. Priset på Graddagar respektive
Energi-Index är inte särskilt högt i förhållande till kundföretagens storlek
och omsättning, vilket vi anser kan bidra till att kundföretagen inte upple-
ver risken med inköpet särskilt hög. Även detta resonemang stöds av Kotler
et al (1996:316) och Webster (1991:30) som menar att antalet medverkande
vid inköpsbeslut även påverkas av den upplevda risken med produktinkö-
pet.
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Under några intervjuer framkom det dock att det faktiskt varit fler personer
inblandade i inköpsprocessen än vad som angivits inför intervjun. Det
framkom att diskussioner förekommit på lägre nivåer i företagen och att
även initiativet till inköpet kommit nerifrån. Vi hade tyvärr inte möjlighet
att genomföra intervjuer med dessa personer. Den typ av påverkan som
uppstått på lägre nivå i dessa kundföretag, är vanligt förekommande enligt
Webster & Wind (1972:78) och Kotler et al (1996:317f) och de menar vi-
dare att påverkarna ofta har en begränsad formell makt, vilket innebär att
de påverkar inköpsbeslutet indirekt.

Orsaken till att denna nya information inte framkom före intervjun, tror vi
beror på att respondenterna vid den första kontakten med oss inte tog sig tid
att tänka tillbaka på den aktuella inköpssituationen. Detta medförde att re-
spondenterna heller inte funderade över vilka personer som faktiskt med-
verkade i processen eller påverkade densamma förrän vid vår intervju.

En trolig orsak till att majoriteten av kundföretagen hade svårt att identifie-
ra flera medverkande parter i processen än sig själva, anser vi kan bero på
just att de själva faktiskt innehade samtliga huvudroller. Detta anser vi inte
behöver betyda att de inte påverkades av andra till att ta beslutet, men ef-
tersom de inte kan påminna sig om andra inflytelserika parter i processen
kan det betyda att de faktiskt tog beslutet helt själva. Hade det varit flera
parter involverade i beslutet skulle det ha inneburit flera viljor, vilket med
all sannolikhet inneburit vissa meningsskiljaktigheter vid beslutsprocessen.
Det borde således ha uppstått situationer där kompromisser fordrats för att
nå fram till ett beslut. Ingen av respondenterna antyder dock att en sådan
situation uppstått, vilket enligt vår mening borde ha skett om flera medver-
kat vid beslutet.

Hos den Energi-Indexkund där vi identifierade och intervjuade både inkö-
paren/beslutaren och användaren visade det sig råda skilda meningar om
vem som initierade köpet och hur komplicerad denna process faktiskt var.
Som resultatet visar ansåg inköparen/beslutaren inför inköpet att produkten
inte hade de fördelar som användaren förespråkade. Denna meningsskilj-
aktighet kan, enligt Gilliland & Johnston (1997:17ff), förklaras av att de
medverkande parterna i processen påverkas av sina egna krav och intres-
sen, både ur ett personligt och organisatoriskt perspektiv. Detta stöds även
av Kotler et al (1996:315) modell i kapitel 4 (figur 4:7) som visar att be-
slutsprocessen påverkas av interna organisationsfaktorer, interpersonliga
och individuella faktorer. Vi upplever denna förklaring trovärdig eftersom
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användarens arbetsprestation kunde förbättras samtidigt som användaren
själv visade sitt personliga intresse för produktens tillämpningsområde. In-
köparen/beslutaren som även hade det ekonomiska ansvaret hade enligt vår
uppfattning inte den kompetens inom området för att se de fördelar som
användaren upplevde. Detta anser vi, i likhet med Reddy & Raos (i Tanner,
1998:481) resonemang, medförde att inköparen/beslutaren inte upplevde att
produkten till en början överensstämde med organisationens krav, vilket
orsakade denna oenighet.

Vid intervjun med inköparen/beslutaren fick vi uppfattningen att denne
själv upplevde sig som den som upptäckt behovet. Användaren däremot
menade att han hade fått kämpa för att få inköparen/beslutaren att se beho-
vet av produkten och köpa in Energi-Index, som han såg som sitt
”skötebarn”. Användaren lade således stor vikt vid att produkten köptes in
och förde även diskussioner med personal på andra avdelningar som även
de skulle kunna vara intresserade av produkten. Användarens engagemang
och deltagande i inköpsprocessen stöds av Gilliland & Johnston (1997:21)
som menar att när den ultimata användaren av produkten ingår i buying
centret påverkas denne mest av inköpsbeslutet, vilket medför att använda-
ren är aktivt inblandad i den aktuella inköpsprocessen.

Intervjuerna på detta kundföretag visar på den problematik som kan uppstå
vid inköp när det är flera viljor som styr. Orsaken till oenigheten mellan
parterna i inköpsprocessen, anser vi är de olika roller respondenterna inne-
har, vilket stöds av Gilliland & Johnston (1997:17ff) som menar att proces-
sen påverkas av de medverkades intressen och värderingar.

6.1.3 Hur gör kunder sina köpbeslut?
Den tredje frågeställningen gällde vilka steg kunderna gått igenom vid sina
inköp. Den modell vi beskrev i referensramen innehåller åtta steg, vilka är
behovsidentifiering, generell behovsbeskrivning, produktbeskrivning, sö-
kande efter leverantörer, orderbeskrivning och utvärdering/uppföljning
(Kotler, 1996:328; Webster, 1991:29). Stegen uppkommer ofta vid s k nya
inköp. När det gäller de andra typerna av köp faller ofta några steg bort.
(Kotler et al, 1996:328; Webster, 1991:29) Kunderna i vår studie har, enligt
vad tidigare nämnts, gjort ett nytt inköp eller ett modifierat inköp. Trots
detta utgår ett antal steg i den beskrivna åtta-stegsmodellen för att beskriva
de studerade kundernas beslutsprocess.
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6.1.3.1 Steg 1-2 Behovsidentifiering och produktens betydelse

Inköpsprocessen påbörjas enligt vår studie på samma sätt som i teorin.
Samtliga kunder i vår undersökning har påbörjat inköpsprocessen med
upptäckten av ett behov. Detta gäller både för de kunder som har gjort nya
inköp samt för de som gjort modifierade köp. Vi har dock inte kunnat ur-
skilja någon skillnad mellan steget behovsidentifiering och det andra steget
i modellen, generell behovsbeskrivning. Vi upplever att dessa två steg
sammanfallit hos kunderna i vår studie. Det behov kunderna har upptäckt,
upplever vi har uppstått både internt och externt i kundföretagen. Med det
menar vi att vissa kunder upplevt behovet själva exempelvis för att kunna
erbjuda sina egna kunder en tjänst medan andra upptäckt ett behov när de
kontaktats av SMHI.

I SMHIs egen beskrivning av Graddagar och Energi-Index i deras produkt-
blad framgår att produkternas syfte är att spara energi. Eftersom samtliga
kunder hade energibesparande mål i sin verksamhet finner vi det lite un-
derligt att ingen av respondenterna poängterade produktens betydelse i det
sammanhanget. Vi anser att detta kan förklaras av att kunderna inte ser an-
vändningen av produkterna som ett verktyg för att uppfylla sina energimål,
utan enbart för att minska sina kostnader. De undersökta kundföretagens
okunskap om det möjliga sambandet mellan SMHIs produkter och uppfyl-
landet av kundföretagens miljömål, tror vi kan bero på att SMHI inte för-
medlat detta samband. Detta för oss in på den möjlighet Kotler et al
(1996:328) och Webster (1991:29) menar att det andra steget i åtta-
stegsmodellen, generell behovsbeskrivning, kan ge den säljande organisa-
tionen. Författarna menar att det är i detta steg det säljande företaget kan
hjälpa kunden att definiera sitt behov samt ge information om produktsor-
timent.

Vår uppfattning kring produkternas användningsområde var efter kontakt
med SMHI att en del kunder skulle kunna se ytterligare användningsområ-
den för den inköpta produkten än vad som var tänkt från början. Så var
dock inte fallet. Kundernas uttalade behov och användning av produkterna
Graddagar och Energi-Index visade sig vara samma idag som vid tillfället
för inköpet, vilket vi anser tyder på att kundernas behov av produkterna är
oförändrat. En av respondenterna trodde inte att produkten fick användas
till något annat än till det den var avsedd för. Denna Energi-Indexkund
hade alldeles nyligen börjat abonnera på produkten och vi tror därför inte
att alla möjliga användningsområden var synliga för respondenten. Att inte
heller några andra respondenter ser ytterligare användningsområden tror vi
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kan förklaras med den information SMHI sänder ut eller snarare bristen på
information om produkternas användningsområden.

Ett mönster kunde dock urskiljas vad gällde produktens betydelse för re-
spektive kundgrupp. Graddagskunderna ansåg att produkten hade stor be-
tydelse eftersom delar av deras verksamhet vilar på den information Grad-
dagar kan ge. Energi-Indexkunderna tillskrev dock produkten relativt liten
betydelse. Detta anser vi har sin förklaring i att dessa kunder ansåg sig
kunna använda Graddagar om deras egentliga produkt Energi-Index skulle
utebli någon gång. Däremot skulle det innebära stora problem att vara utan
produkten helt. Detta anser vi tyder på att Energi-Indexkunderna anser att
Graddagar uppfyller deras grundläggande behov, men att den ökade preci-
sionen Energi-Index kan erbjuda ger kunderna en större kundtillfredsstäl-
lelse utifrån de förväntningar de har på produkten.

6.1.3.2 Steg 3 - Produktbeskrivning

Detta tredje steg, när kunden uppskattar värdet av vad den nya produkten
skulle innebära (Kotler et al, 1996:328; Webster, 1991:29), har inte upp-
levts som något krångligt och heller inte tagit så lång tid. För Graddags-
kunderna anser vi att en förklaring till detta kan vara att Graddagar redan
sedan 1970-talet varit en vedertagen lösning för att beräkna fram en rimlig
energiförbrukning i förhållande till rådande väder. Efter intervjuerna med
Graddagskunderna har vi fått uppfattningen om att Graddagar är ett verktyg
som är så allmänt accepterad i bygg- och energibranschen att när behovet
uppstår vet kunden vad som skulle kunna lösa problemet. När kunderna
inte såg något alternativ till Graddagar, upplevde de att det inte var någon
idé att beräkna värdet av produkten. Graddagskunderna behöver produkten
i sin verksamhet vare sig den är värd sitt pris eller inte.

Produktbeskrivningen har heller inte haft någon särskilt stor omfattning för
majoriteten av Energi-Indexkunderna. Detta kan bero på att en del har fått
produktinformationen av SMHI innan behovet uppstått. Vi har även upp-
täckt att en del kunder har haft en klar produktbeskrivning innan produkten
fanns till försäljning. För den Energi-Indexkund där två medverkande par-
ter intervjuades framstod dock detta beslutssteg som problematiskt. Vi an-
ser, enligt vad tidigare nämnts, att orsaken till detta är de skilda värderingar
och intressen rollerna innebär när inte en och samma person innehar samt-
liga roller.

Det är endast ett fåtal Energi-Indexkunder som uppskattat värdet av hur
stor den förväntade förtjänsten skulle kunna bli med den nya produkten. Vi
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anser att orsaken till detta kan vara att Energi-Indexkunderna inte såg några
alternativa lösningar på sitt behov än just Energi-Index. Samtliga Energi-
Index kunder hade tidigare använt Graddagar och när de sedan upplevde ett
större behov av förbättrad precision gick de över till Energi-Index för det
var den enda lösningen i deras ögon. Vi anser alltså att frånvaron av synliga
alternativa lösningar för kunden gjorde att valet därför stod mellan att fort-
sätta använda Graddagar eller att övergå till Energi-Index. Det medförde
troligen att kunderna istället uppskattade värdet av den förbättrade preci-
sion Energi-Index kunde erbjuda i jämförelse med Graddagar.

6.1.3.3 Steg 4-6 - Sökande efter leverantörer, anbud och val av leverantör

Nästa steg för att beskriva hur kunder gör sina inköp är enligt teorin att
söka efter lämpliga leverantörer. Samtliga kunder har endast sökt sig till
SMHI. De har inte på något sätt försökt hitta varken alternativa produkter
eller leverantörer. Motivet till detta är som en av kunderna uttrycker det;

”SMHI och väder passar bra ihop”.
(Energi-Indexkund)

Graddagskunderna har själva läst om produkten Graddagar i olika bransch-
tidningar och därefter kontaktat leverantören SMHI. Energi-
Indexkundernas kännedom om produkten har i huvudsak erhållits via
SMHIs direktutskick till befintliga Graddagskunder. Dessutom har en
Energi-Indexkund fått produktkännedom på mässor där produkten presen-
terats. De källor de undersökta kundföretagen erhållit sin produktkännedom
från anser vi stöds av Kotler et al (1996:315) modell (figur 4:7) i kapitel 4.
Modellen visar att kundföretagen påverkas externt av olika typer av stimuli
som leder till köparrespons. Energi-Indexkunderna påverkades av mark-
nadsföringsstimuli via direktutskick och mässor medan Graddagskunderna
påverkades av det Kotler et al (1996:315) benämner övrig stimuli.

Vi uppfattar det som om kunderna tror att SMHI har monopol på väderbe-
roende tjänster här i Sverige och därför inte känner till att det kan finnas
konkurrenter på området. Detta stöds bl a av följande citat från en av re-
spondenterna:

”SMHI är ju det enda klimatinstitutet”.
(Graddagskund)
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Kundernas uteblivna informationsinsamling av andra alternativa lösningar
anser vi tyder på ett tämligen irrationellt beteende. Det anser vi kan förkla-
ras med hjälp av den begränsat rationella beslutsteorin som menar att kun-
dens eller människans begränsade kognitiva förmåga medför att alla alter-
nativ inte är kända. Vi kommer senare i kapitlet utveckla detta resonemang.

Det som i teorin beskrivs med tre beslutssteg, sökande av leverantör, anbud
och val av leverantör, anser vi i vårt fall kan beskrivas med ett steg. Anled-
ning till att två steg faller bort är att de undersökta kunderna inte sökt sig
till några andra leverantörer än SMHI, vilket medför att kunderna heller
inte valt mellan alternativa leverantörer. Kunderna har endast kontaktat
SMHI och varit nöjd med det. Detta medför att nästa beslutssteg enligt teo-
rin, där kunden gör anbudsförfrågningar till några utvalda leverantörer,
uteblir. Kunderna har varken sökt eller fått några andra anbud än det från
SMHI. Kunderna har alltså inte känt till eller tagit reda på om det finns
några alternativa leverantörer. En närmare analys av detta kundbeteende
följer senare med hjälp av teorin om kognitiva script, (se 6.2).

6.1.3.4 Steg 7 - Orderbeskrivning

Efter det att kunden kontaktat och tagit emot anbud från leverantören har
samtal inletts om hur den enskilda kunden vill ha sitt produkterbjudande
utformat. SMHI har erbjudit kunden olika alternativ vad gäller leveranssätt,
hur ofta informationen ska komma samt för vilka områden/regioner kunden
vill abonnera. Den relation som börjar utvecklas mellan köpande och säl-
jande företag vid detta beslutssteg behandlar vi närmare senare i kapitlet.

6.1.3.5 Steg 8 - Utvärdering & uppföljning

Att följa upp och utvärdera är det sista av de åtta beslutsstegen teorin be-
handlar. Day & Barksdale (1994:48) menar att kundens förväntningar inför
inköpet spelar en betydelsefull roll i utvärderingsprocessen av produktin-
köpet. Det är således viktigt att vara medveten om att kundens produktval
sker utifrån de förväntningar kunden har på hur väl produkten ska uppfylla
dennes behov (Sörqvist, 2000:37). I vår studie har kundens förväntningar
på hur väl produkten skulle uppfylla det uttalade behovet studerats.

Det är ingen av kunderna som angivit att de genomfört någon utvärdering
eller uppföljning för att se om produktinköpet varit lönsamt eller ej. Vid
intervjuerna med Graddagskunderna framkom dock att de utvärderat in-
dexets precision och kommit fram till dess precision försämrats. Vi finner
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det även troligt att Energi-Indexkunderna genomfört någon typ av utvärde-
ring av Graddagar eftersom samtliga Energi-Indexkunder utom en tidigare
abonnerat på SMHIs Graddagar. Vi grundar detta på att om Energi-
Indexkunderna varit helt nöjda med Graddagar skulle de inte övergått till
Energi-Index.

Trots att kundföretagen inte ansåg sig ha genomfört någon formell utvärde-
ring eller uppföljning av inköpet framkom flera synpunkter på produkterna
vid vår studie. Graddagskunderna anser att det finns problem med att pro-
dukten inte tar hänsyn till sol och vind. Inför inköpet av Graddagar visste
samtliga Graddagskunder vi studerat att produkten inte tar hänsyn till dessa
temperaturberoende faktorer. Vi finner det därför troligt att Graddagskun-
dernas krav och förväntningar förändrats sedan inköpet. Vi anser, i likhet
med Sörqvists (2000:38) resonemang, att Graddagskundernas ökade intres-
se för produkten och att de tillskriver produkten större betydelse för sin
verksamhet idag, jämfört med när de gjorde inköpet, medför att deras för-
väntningar och krav har ökat. Detta resonemang stöds även av följande ci-
tat från våra intervjuer:

”Jag tycker inte att Graddagar nu uppfyller de krav och förvänt-
ningar som vi hade från början. Produkten har gjort det tidiga-
re.”

(Graddagskund)

Trots kundernas förändrade krav och förväntningar övergår inte kunderna
till Energi-Index p g a att de inte vet hur denna övergång tekniskt ska vara
möjlig. Efter att ha lyssnat på flera Energi-Indexkunder har vi fått uppfatt-
ningen att det inte vore något problem för Graddagskunderna att övergå till
Energi-Index. Det enda som fattas är SMHIs hjälp och information om hur
en övergång från Graddagar till Energi-Index ska ske. Vi anser att detta ty-
der på att SMHI besitter kunskap i dagsläget som inte förmedlats till kun-
derna, trots att informationen kanske skulle generera fler Energi-
Indexkunder. Om fler Graddagskunder övergår till Energi-Index skulle det
vara en positiv utveckling för SMHI, dels för att produkten Energi-Index
har en högre marginal jämfört med Graddagar och dels för att Energi-Index
är mindre konkurrensutsatt då formeln indexet grundas på utvecklats av
SMHI.
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Flera respondenter som köper in Energi-Index har jämfört utfallet produk-
ten har gett med de förväntningar de hade vid inköpet. De nackdelar som
identifierats med Energi-Index är bl a svårigheten att få in indexet i det nya
systemet och indexets precision. Några kunder menar att Energi-Index bor-
de ta hänsyn till om fastigheten ligger i tätbebyggt område eller ej för att
öka dess precision och därmed kundtillfredsställelsen. Vi uppfattar det som
om dessa kunder hade höga förväntningar på att Energi-Index, till skillnad
från Graddagar, skulle ta hänsyn till samtliga väderberoende faktorer som
påverkar energiförbrukningen och därmed bli ett väldigt exakt index. Nu
har de dock upptäckt att det inte räcker med att Energi-Index tar hänsyn till
sol och vind utan att fler faktorer bör tas hänsyn till för att ytterligare för-
bättra produkterbjudandet och därmed öka deras tillfredsställelse med in-
köpet. Detta medför att några av Energi-Indexkunderna i dagsläget inte är
helt nöjda med produkterbjudandet. De höga förväntningar dessa kunder
har och som Energi-Index inte kan leva upp till i dagsläget anser vi kan ha
grundats på bristfällig information från SMHIs sida om vad produkterbju-
dandet verkligen innebär. De Energi-Indexkunder som anser att deras för-
väntningar och krav uppfyllts upplever vi ha en större kunskap inom områ-
det då de har kunskap om hur långt utvecklingen kommit inom detta områ-
de.

Sörqvist (2000:38) anser även att produktens pris kan påverka de förvänt-
ningar och krav kunden har på produkten och att högre pris innebär högre
förväntningar. Vi anser att vår studie stödjer detta påstående då Energi-
Index som är både dyrare och har en större precision än Graddagar, enligt
vår uppfattning, har mer krävande kunder. Detta grundar vi på att några
Energi-Indexkunder påpekar att resultatet av den högre kostnad måste löna
sig och att de gärna vill ha bevis på att den dyrare produkten ger ett tillför-
litligare resultat.

6.1.4 Sammanfattning av kunders köpbeteende

6.1.4.1 Kundernas beslutsprocess

I figur 6:1 illustreras hur kunderna gick tillväga samt hur kunderna borde
ha gått tillväga, enligt den rationella beslutsteorin. De heldragna pilarna i
figuren visar hur kunderna borde gått tillväga om deras inköpsbeslut tagits i
enlighet med den rationella beslutsteorin medan de streckade pilarna visar
hur vi anser att kunderna faktiskt gick tillväga.
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Problem Handlings- konsekvenser   Val
alternativ

Mål                Lösning

Figur 6:1 Den rationella beslutsmodellen
Källa: Edlund et al, 1999:24 Egen bearbetning utifrån vår studies resultat

Figur 6:1 visar att kundernas beslut inte alls följer den rationella beslutsteo-
rins tillvägagångssätt. Vår studie stödjer således inte den normativa be-
slutsmodellen och att människors beteende är perfekt rationellt (Rapoport,
1998:4). Efter att kunderna, i vår studie, identifierat behovet/problemet och
klargjort målsättningen med lösningen har de direkt valt leverantör istället
för att definiera alla tänkbara alternativ och dess konsekvenser. Kunderna
har således valt leverantör utan att jämföra olika alternativa leverantörer
och deras lösningar, vilket vi i likhet med March (1994:8f) anser tyder på
att beslutsreglerna som används av beslutsfattare i verkligheten skiljer sig
från rationell beslutsteori. Detta talar emot Gillilands & Johnstons
(1997:19) resonemang om att det finns fler tillgängliga och objektiva in-
formationskällor för inköpare i organisationer och att det, i kombination
med att inköpsbeslutet ofta sker i grupp, medför att deras inköpsbeslut bor-
de vara mer rationella.

Det bör påpekas att vi efter vår kontakt med kundföretagen upplevde att
flertalet av kunderna ansåg sig ha varit rationella i sin beslutsprocess. Detta
anser vi kan förklaras med March (1994:9) resonemang om att beslutsfatta-
re försöker vara rationella, men att de begränsas av sin begränsade kogniti-
va förmåga och ofullständiga information. Orsaken till detta kan, enligt
March (1994:10), förklaras med kundernas begränsade förmåga att ta till
sig information. Människors begränsade förmåga att uppmärksamma och
uppfatta alla signaler, anser vi således kan förklara varför kunderna enbart
vände sig till SMHI. När kundföretagen inte kunde ta till sig information
om andra alternativa lösningar (p g a sin begränsade kognitiva förmåga)
riktades deras uppmärksamhet mot den leverantör på området de ansåg
vara mest relevant, vilket ledde till att de riktade all sin uppmärksamhet
mot SMHI. Det anser vi medförde att kunderna drog obefogade slutsatser
utifrån knapphändig information och att de inte lyckades sammankoppla
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olika delar av tillgänglig information som finns om alternativa leverantörer
och lösningar.

6.1.4.2 Medverkande i varje beslutssteg

I referensramen redovisade vi i figur 4:3 vilka medlemmar, som enligt be-
slutsteorin, är delaktiga i respektive steg vid kundens beslutsprocessen (se
kapitel 4 figur 4:3, Webster & Wind 1972:80). Vårt syfte med figuren var
att här i analysen redogöra för hur dessa förhållanden ser ut för de intervju-
ade kunderna. I enlighet med vad som framgått tidigare i kapitlet har dock
kunderna i vår undersökning inte genomgått alla de beslutssteg som figuren
presenterar. Nedan redovisas en figur som dels innehåller information om
det kundföretag där vi intervjuade både den person som innehade rollen
som inköpare/beslutare och den person som var användare (redovisas med
♦ ), dels information som representerar alla övriga respondenter i vår studie
(redovisas med • ).

Användare Inköpare Beslutare

Behovsidentifiering ♦• • •

Inköpsspecifikation ♦• • •

Hitta inköpsalternativ

Utvärdera alternativ

Val av leverantör ♦• ♦• ♦•

Figur 6:2 Beslutssteg och roller i buying center
Källa: Webster & Wind, 1972:80 Egen bearbetning utifrån vår studies resultat

Figur 6:2 visar att i det kundföretag där två parter medverkade var inte båda
parterna delaktiga i samtliga steg. Detta stöds delvis av McWilliam, Nau-
mann & Scott (1992:44f) som menar att en variation av roller kan vara in-
volverade i olika beslutssteg. Enligt vad tidigare nämnts hade dessa två re-
spondenter delade uppfattningar om vem som hade gjort vad i denna pro-
cess. Figur 6:2 visar dock hur vi tolkat deras deltagande i respektive be-
slutssteg. Det som skiljer här från deras egna svar är att inköpa-
ren/beslutaren själv ansåg sig vara delaktig vid behovsidentifieringen. Vår
uppfattning efter intervjuerna var dock att det var användaren som var den
som verkligen påtalade behovet av produkten, Energi-Index. Detta stöds av
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Tanners (1998:479) resonemang om att det många gånger är användaren
som initierar inköpet.

Markeringen •  i figur 6:2 beskriver alla övriga kundföretag, både Grad-
dagskunder och Energi-Indexkunder. Dessa kunder har vi kunnat placera
med en och samma markering p g a att deras medverkande parter och del-
aktigheten i dessa steg inte skiljer sig åt. Samma person har varit använda-
re, inköpare och beslutare hos vart och ett av dessa kundföretag. De be-
slutssteg kundföretagen genomgått är också desamma. Vi ser flera förklar-
ingar till detta. En förklaring, anser vi i likhet med Tanner (1998:479ff),
kan vara inköpets och produkternas karaktär, storleken och värdet på inkö-
pet samt vilken typ av användare som ska använda produkten. Tanner
(1998:479ff) menar att dessa faktorer påverkar vilka som deltar i inköps-
processen och ingår i kundföretagets buying center. En annan förklaring
kan vara kundföretagens organisationsstruktur och kommunikationsflöde.
På flertalet av de kundföretag som ingår i vår studie fick vi intrycket av att
organisationerna var relativt platta, vilket möjliggör ett större ansvarsta-
gande på lägre nivåer. Detta medför att användaren av produkten även kan
inneha rollen som inköpare och beslutare i inköpsprocessen. I de kundfö-
retag där vi intervjuade personer på högre nivå, men som ändå definierade
sig som användare, inköpare och beslutare, framkom det att initiativet upp-
kommit på lägre nivåer i organisationen. Detta anser vi kan tyda på öppna
kommunikationskanaler i dessa organisationer. Vårt ovanstående resone-
mang stöds även av Gilliland & Johnston (1997:17ff) som menar att kund-
företags buying center påverkas av organisationens struktur och kommuni-
kationsflöde.

Inför vår studie trodde vi, i likhet med Tanners (1998:479ff) resonemang,
att priset skulle vara den faktor som påverkade antalet medverkande, vilket
i sin tur påverkat kundföretagens inköpsbeteendet. Eftersom Energi-Index
är dyrare än Graddagar förmodade vi därför att inköpet av Energi-Index
fordrat fler medverkande parter i inköpsprocessen och därmed krävt mer
tid. Resultatet visar dock det är fler faktorer än priset som påverkar. Exem-
pelvis var alla utom en Energi-Indexkund före detta Graddagskunder. Detta
anser vi kan ha påverkat köpsituationen i och med att dessa kunder ”bara”
har gjort ett s k modifierat köp. Dessa kunder har erfarenhet av leverantö-
ren och har i stort sett bara förändrat precisionen i den inköpta lösningen.
Respondenterna påtalade prisskillnaden mellan Graddagar och Energi-
Index som en nackdel. Vi uppfattar det dock som att denna prisskillnad inte
påverkat inköpsbeslutet nämnvärt eftersom flertalet respondenter ansåg att
priset var av mindre betydelse för beslutsprocessen. Några av de studerade
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Energi-Indexkunderna tog dock större hänsyn till priset vid deras inköpsbe-
slut, vilket vi anser kan ge en antydan om att det högre priset på Energi-
Index trots allt kan inverka på beslutsprocessen.

För den Energi-Indexkund som tidigare inte varit abonnent på Graddagar,
tog inköpsprocessen relativt lång tid. För dem hade priset en stor betydelse
i och med att de själva producerar graddagar och därmed kan få den pro-
dukten ”gratis”. Dessutom var det denna Energi-Indexkund som hade två
medverkande parter (inköpare/beslutare och användare) som deltog i in-
köpsprocessen. Detta i kombination med att inköpet var nytt, anser vi kan
vara förklaringen till den utdragna beslutsprocessen vid inköpet.

För Graddagskunderna var inköpet ett s k nytt inköp. Trots detta upplevde
inte respondenterna att inköpsprocessen tog särskilt lång tid att genomföra.
Det var heller inte fler personer inblandade än för majoriteten av Energi-
Indexkunderna.

Sammanfattningsvis anser vi att prisets påverkan på kundernas beslutspro-
cess är något oklar i vår studie. Priset för det dyraste abonnemanget är inte
särskilt högt i förhållande till kundernas organisationsstorlek och omsätt-
ning. Priset mellan de båda produkterna skiljer sig heller inte så markant att
vi kan utläsa vilken påverkan priset kan ha haft på respektive kundgrupps
beslutsprocess. Vi kan därmed inte uttala oss om prisets påverkan på re-
spektive kundgrupps beslutsprocess eller om en större prisskillnad skulle
genererat ett annorlunda resultat.

6.2 Kognitiva script
En professionell inköpares beteende påverkas bl a av de förväntningar den-
ne har på hur en viss situation ska lösas (Leigh & Arno, 1985:22). Enligt
teorin om kognitiva script har köparen s k köpande script vilka vägleder
dennes tankar och beteenden i inköpssituationer. Vi anser att denna teori
delvis kan hjälpa till att förklara kundernas inköpsbeteende i vår undersök-
ning. Det som vi tydligast kan förklara och försöka förstå är kundernas be-
teende när det gäller sökandet efter alternativa leverantörer.

Enligt vår uppfattning har SMHIs historiska bakgrund stor betydelse.
SMHI har, i enlighet med vad tidigare beskrivits, haft monopol på delar av
sin verksamhet. Affärsområdet Miljö-Energi har dock aldrig haft monopol
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på produkterna Graddagar och Energi-Index. Trots det tar kunderna för gi-
vet att SMHI är de enda som erbjuder väderrelaterade tjänster. En kund ut-
tryckte detta så här:

”Handlar det om väder och vind så känns det som det är SMHI
man ska kontakta”

(Energi-Indexkund)

Samtliga respondenter hade kommentarer som liknande citatet ovan, om
just sambandet mellan SMHI och väder. Det anser vi tyder på att SMHIs
tidigare monopol på delar av sin verksamhet genererat ett starkt varumärke
båda bland företag och privatpersoner.

Kundernas fokusering på väder gör att när deras script aktiveras tar de fram
tidigare erfarenheter som de haft i samband med väder. Vi finner det därför
troligt att SMHI tidigare fungerat som informationskälla när det gäller vä-
der, både för företaget som kund och för kunden som privatperson. Vi har,
enligt vad tidigare nämnts, fått uppfattningen om att respondenterna tror att
SMHI har monopol på de aktuella produkterna. Denna uppfattning stöds av
kunderna i studien som menar att de inte kan tänka sig att något annat fö-
retag kan erbjuda liknande produkter, vilket vi anser i likhet med Leighes
& Arnos (1985:23) resonemang, kan förklaras med att kundernas kognitiva
script driver kundernas informationssökningsprocess. SMHIs tidigare mo-
nopol på väderbaserade tjänster medför således att kunderna tar för givet att
SMHI är den enda leverantören av de aktuella produkterna. Detta anser vi, i
enlighet med teorin, kan förklaras av att kundernas kognitiva script gör att
de agerar enligt tidigare erfarenheter inför liknade situationer.

Vi anser att vetskapen om existensen av kognitiva script medför att mark-
nadsförare på företagsmarknaden bör förstärka behovet av kundfokus vid
försäljning. Ett ökat kundfokus medför förhoppningsvis stärkta relationer
mellan försäljare och kund, vilket i sin tur medför att den säljande organi-
sationen kan bli en positiv del av kundens kognitiva script.

6.3 Relationen köpare och säljare
- Nätverksteorin

Enligt vad vi tidigare nämnt, anser vi att kundens beslutsprocess kan på-
verkas av relationen mellan kund och den säljande organisationen. Den
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säljande organisationen kan ha olika roller gentemot kunden beroende på
hur kunden upplever leverantören och den inköpta produkten (Hammar-
kvist et al, 1982:21). Leverantörens roll påverkas av den position leverantö-
ren har i nätverket. Positionen kan beskrivas på två sätt. Dels utifrån före-
tagets möjlighet att påverka sin omgivning, dess maktposition och dels den
roll företaget har gentemot konkurrenternas roller.

I vår studie framkom tydligt att SMHIs maktposition är relativt stark trots
att marknaden avreglerats och att de aldrig haft monopol på Graddagar eller
på Energi-Index. SMHIs starka maktposition visade sig bland responden-
terna genom de svar de angav till varför de valde just SMHI som leveran-
tör. Enligt vår uppfattning har SMHIs image och rykte medfört att alla
kunder redan känner och/eller redan varit i kontakt med SMHI i något
sammanhang och därav bildat sig en uppfattning om vad de kan förvänta
sig av leverantören. Den image och det rykte SMHI skapat har medfört att
kunden förväntar sig att SMHI är de bästa och de enda på väder och att de
tillhandahåller alla de lösningar som finns som påverkas av vädret. Day &
Barksdale (1994:48) menar att erfarna köpare utgår från andra kriterier vid
inköp jämfört med oerfarna köpare beroende på deras skillnad i kompetens.
Vi har genom studien inte kunnat urskilja om kriterierna har skilt sig åt
med hänsyn till kundens kompetensnivå. Vi uppfattar det dock som att
kundernas kompetens har betydelse. Detta grundar vi på det faktum att vis-
sa kunders bristande kunskap om produkterna medfört för höga förvänt-
ningar som inte kunnat tillfredsställas.

De förväntningar respondenterna haft inför inköpet anser vi i huvudsak
grundats på tidigare erfarenheter, marknadsföring och reklam, image och
rykte samt tredjepartsinformation. Vi upplever det som att en stor del av de
förväntningar respondenterna innehar på produkterna baseras på deras in-
tryck de har fått av SMHI i arbetslivet. Det anser vi stöds av det faktum att
flera respondenter poängterade att tillfredsställelsen med SMHI som leve-
rantör påverkas av att deras kunder väl känner till SMHI och deras väder-
index, vilket de anser ger ett trovärdigt intryck. Detta speglas inte minst i
följande citat:

”Använder man SMHI så är det ju vedertaget”
(Graddagskund)
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Vi uppfattar det även som om en del av kundernas förväntningar uppstått i
det privata livet. SMHI omnämns i media som det väderinstitut som produ-
cerar vädertjänster till bl a nyhetsprogrammens och tidningarnas väderin-
formation. Enligt vår åsikt har respondenterna påverkats av detta under
många år och kopplar därför ihop väder och SMHI som det enda naturliga
alternativet. Vi upplever det som att kunderna förväntar sig att SMHI är de
bästa på väderinformation eftersom det är deras företagsnamn som hörs i
samband med vädertjänster. Detta anser vi skapar höga krav på SMHI att
de faktiskt kan leverera tillförlitliga tjänster.

Konkurrenternas roll i förhållande till SMHI har inte den karaktär som kan-
ske förväntats på företagsmarknaden. Som beskrivits i empirin är SMHIs
roll mycket speciell. Den konkurrens respondenterna såg till SMHI var
konkurrens i form av teknologiska framsteg som möjliggör att Graddagar
och/eller Energi-Index kan byggas in i mätinstrument som placeras i fastig-
heter. Det innebär att SMHIs konkurrenter i framtiden upplevs vara företag
som kan producera sådana mätinstrument för fastigheter. Kundernas upp-
fattning om framtida konkurrenter till produkterna stämmer väl överens
med den uppfattning SMHI själva har kring denna utveckling. SMHIs
marknadsansvarige för produkterna Graddagar och Energi-Index påpekade
själv hur han ser ett hot med den framtida teknikutvecklingen (Hjärtström,
2001-04-26). SMHIs hot blir i detta fall kundernas möjlighet till alternativa
lösningar av problemet. För att kunderna fortfarande ska välja SMHI som
leverantör när alternativa lösningar finns, finner vi det troligt att det redan
nu är viktigt att SMHI bygger upp en relation som kan öka värdet på pro-
dukten, att skapa ett mervärde genom relationen.

De respondenter som ser Graddagar som ett substitut trots att de har Ener-
gi-Index i dagsläget, anser vi inte kan ses som något konkurrenshot. Detta
eftersom flertalet av dessa kunder redan köper in Graddagar eller varit
Graddagskunder tidigare. Dessutom finns enligt resultatet en strävan att
hela tiden komma så nära verkligheten som möjligt, vilket medför att
Graddagar inte är en konkurrent i längden.

Bristen på konkurrens till SMHIs lösningar gör att kunderna inte jämför
produkterna med något, utan upplever att produkterna är de bästa som kan
erbjudas på marknaden i dagsläget. Detta medför att den generella förmå-
gan, Hammarkvist et al (1982:31) beskriver, inte tydligt kan appliceras i
denna studie eftersom SMHI är generellt bättre än alla andra    p g a kun-
dernas bristande kännedom om konkurrerande alternativ. Respondenterna
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har därför i stort sett inget annat val än att köpa in produkten från SMHI
efter det att behov identifierats. Trots SMHIs maktposition framgår det av
respondenterna att SMHI erbjuder olika lösningar beroende på kundens si-
tuation. Detta anser vi tyder på att SMHI både kan lösa kundens primära
behov och visa på sin anpassningsförmåga efter kundens behov, vilket
Hammarkvist et al (1982:31) benämner företagets problemlösande och
överförande förmåga.

6.3.1 Problemlösningsförmågan
Vid intervjuerna framkom en viss skillnad mellan hur kunderna av Gradda-
gar respektive Energi-Index upplever sin relation till leverantören. Inte nå-
gon av Graddagskunderna i studien har idag någon nära kontakt med SMHI
utan leveranserna av produkten flyter på tillfredsställande enligt överens-
kommelse. Detta anser vi inte behöver innebära att Graddagskunderna är
helt tillfredsställda med relationen och den produkt de erhåller. Graddags-
kunderna angav nämligen svagheter med produkten i dagsläget och att dess
precision försämrats allt mer p g a det varmare klimatet. Flera Graddags-
kunder poängterade att de gärna skulle övergå till Energi-Index för att där-
igenom öka precisionen. De upplevde dock problem med en eventuell
övergång till Energi-Index, tveksamheter kring lösningens exakthet samt
införandet av lösningen i de datoriserade systemen som allt för stora. Den-
na information tyder på att Graddagskunderna upplever att deras behov inte
längre uppfylls som förväntats. Om detta relateras till Hammarkvist et al
(1982:31) modell över hur kunden upplever leverantörens problemlös-
ningsförmåga anser vi att SMHIs relation med Graddagskunderna bäst kan
karaktäriseras som prispressarstrategin (se figur 6:3). SMHIs generella
förmåga, d v s dess förmåga att tillfredsställa kundens behov genom pro-
duktens funktion och finish upplevs inte längre uppfyllas av kunderna, vil-
ket medför att den generella förmågan kan anses vara låg från SMHIs sida.
Om inte kundernas behov tillfredsställs, uppfylls heller inte de krav kun-
derna hade på Graddagar vid inköpsbeslutet. Det innebär att SMHI i dags-
läget inte kan uppfylla de krav kunden har på produkten, vilket enligt
Hammarkvist et al modell visar på en låg anpassningsförmåga.

I teorin innebär prispressarstrategin att priset har en central roll, vilket dock
inte är fallet för Graddagskunderna. Priset hade ingen större betydelse vid
inköpet av Graddagar för någon av kunderna. Det anser vi ha sin förklaring
i att SMHI inte har några uppenbara konkurrenter, vilket medför att priset
på produkten inte kan jämföras. Enligt vår uppfattning köps produkten in
oavsett pris om behovet är tillräcklig stort.
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Energi-Indexkunderna upplevde inga större nackdelar kring produkten utan
den upplevdes uppfylla det behov den avsåg att göra, vilket vi anser tyder
på en relativt hög generell förmåga från SMHIs sida. Flertalet Energi-
Indexkunder upplevde att deras krav på produkten uppfyllts. Det fanns
dock några Energi-Indexkunder som ansåg att dess precision skulle kunna
förbättras ytterligare. Exempel på detta var att hänsyn skulle kunna tas till
om fastigheten låg i stadens ytterkant eller stadens innerkärna.

Energi-Indexkunderna har haft olika mycket kontakt med leverantören.
Vissa har haft mer kontakt än andra, de flesta menar att om de behöver råd
eller hjälp kontaktar de själva SMHI. Vid intervjuerna framkom att Energi-
Indexkunderna erhåller produkten på olika sätt och olika ofta beroende på
deras önskemål. Detta i kombination med att kundernas krav på produkten i
stort upplevs tillfredsställda, anser vi tyder på en relativt hög anpassnings-
förmåga från SMHIs sida. Sammantaget innebär detta att SMHIs och Ener-
gi-Indexkundernas relation kan karaktäriseras som det Hammarkvist et al
(1982:31) benämner kundutvecklaren (se figur 6:3). Vid denna relation har
kunden behov av en motpart som är både specialist och beredd att anpassa
sig (Hammarkvist, 1982:31), vilket överensstämmer med den beskrivning
kunderna ger av SMHI. Utmärkande för denna relation är även breda och
intensiva kontakter, vilket inte överensstämmer med den relation Energi-
Indexkunderna har med leverantören. Vi upplever det dock som om det
finns förväntningar hos Energi-Indexkunderna att SMHI ska vara beredd att
medverka för att specialisera produkterbjudandet om kunderna så kräver.

Generell förmåga

Hög

Låg          Anpassningsförmåga
Låg Hög

Figur 6:3 Marknadsföringsstrategier i problemlösningsförmågan

Källa: Hammarkvist et al, 1982:31, egen bearbetning utifrån vår studies resultat

”Produktutvecklare” ”Kundutvecklare”
                  Energi-Indexkunder

   ”Prispressare”                   ”Kundanpassare”
Graddagskunder
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6.3.2 Överföringsförmågan
Det säljande företagets förmåga att överföra sin problemlösning till kun-
derna kan, enligt Hammarkvist et al (1982:33), också fördelas i dimensio-
nerna generell förmåga respektive anpassningsförmåga. Överföringen kan
ske fysiskt, juridiskt och kunskapsmässigt till kunderna.

Vi anser med utgångspunkt från vårt resultat att produkterna kräver kun-
skapsöverföring. Detta grundar vi på att några respondenter påtalade svå-
righeten att föra in Energi-Index i sitt system samt att Graddagskunderna
upplevde de tekniska svårigheterna som för stora för att övergå till Energi-
Index.

Det fanns önskemål hos Graddagskunderna om mer information om hur
Energi-Index skulle kunna användas i deras nuvarande datoriserade system
samt om historiska data kan tas fram och läggas in i systemet vid en even-
tuell övergång till Energi-Index. Detta kan tyda på en bristfällig kommuni-
kation och därmed relation mellan SMHI och Graddagskunderna. Hade
kontakten mellan kunderna och SMHI varit mer kontinuerlig skulle SMHI
redan ha varit medvetna om den problematik Graddagskunderna upplever
och åtgärdat detta med mer information. Graddagskunderna ställer dock
inga krav på att SMHI ska informera utan framför det som ett önskemål vid
vår studie. Trots att Graddagskunder har önskemål om mer information för
att se om en Energi-Indexlösning kan överensstämma med deras förutsätt-
ningar kräver de alltså inte det, vilket vi anser tyder på låga generella krav
från Graddagskundernas sida. Vi anser att vår studie ger en antydan om en
önskan hos Graddagskunderna att SMHI hade en högre anpassningsförmå-
ga, vilket skulle innebära mer kunskapsöverförande information.

Sammantaget innebär detta att Graddagskundernas relation med SMHI i
dagsläget kan anses befinna sig i det Hammakvist et al (1982:33) benämner
standardstrategin, men att Graddagskunderna har ett behov av en relation
där SMHI mer har rollen som rådgivare eller anpassare. Dagens standard-
relation innebär, i likhet med Hammarkvist et al:s teori, att kunden inte
ställer några speciella krav på leverantören utan bara normala branschkrav.
Om relationen skulle utvecklas till att SMHI tar rollen som rådgivare eller
anpassare för Graddagskunderna, anser vi att det med stor sannolikhet
skulle innebära att åtminstone de Graddagskunder som ingår i vår studie
övergår till Energi-Index istället. Det grundar vi på att samtliga Graddags-
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kunder menade att de skulle övergå till Energi-Index om det var tekniskt
genomförbart.

Energi-Indexkunderna skiljer sig åt vad gäller deras behov av kunskaps-
överföring. Samtliga var positiva till den anpassning SMHI kan göra vad
gäller den fysiska leveransen av produkten, vilket vi anser tyder på en till-
fredsställande hög anpassningsförmåga hos SMHI. Graden på relationens
generella förmåga råder det delade meningar om. Några respondenter öns-
kar mer information om hur produktens tillförlitlighet ser ut och vilken ut-
veckling leverantören genomför på området för att förbättra produkten yt-
terligare. Dessa kunder skulle enligt Hammarkvist et al modell (1982) an-
ses föredra en relation som liknas med integreraren. Vi anser dock att inte-
greraren i Hammarkvist et al:s modell inte helt överensstämmer med vad
några andra Energi-Indexkunder efterfrågar. Enligt teorin skulle köparen
vilja ha en nära integration med säljaren både kunskaps-, tids- och leve-
ransmässigt. Det Energi-Indexkunderna i vår studie efterfrågar är en när-
mare kunskapsmässig relation där leverantören överför sin kunskap inom
utvecklingsområdet av produkten. Relationen som integrerare ställer stora
krav på marknadsfunktionen då leverantören tar på sig ett stort ansvar för
produktens tillgänglighet och funktion hos användarna (Hammarkvist et al,
1982:33). I likhet med detta påtalade även några respondenter en önskan
om att SMHI skulle visa ett större intresse för produktens funktion hos an-
vändarna.

De Energi-Indexkunder som inte påtalade en mer kunskapsmässig överfö-
ring, uppfattar vi upplever relationen med leverantören som den Hammar-
kvist et al (1982) benämner rådgivare eller anpassare i figur 6:4. Dessa
kunder vill, enligt vad tidigare nämnts, ha en relativt hög anpassningsför-
måga när det gäller den fysiska överföringen av produkten. Detta innebär
att leverantören måste vara flexibel och marknadspersonalen måste vara
kapabel att behandla kunderna på ett individuellt sätt.

Med hänsyn till ovanstående analys är vår uppfattning att Energi-
Indexkundernas relation med SMHI kan liknas med rådgivare/anpassare
eller integrerare i dagsläget.
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Generell förmåga

Hög

Låg          Anpassningsförmåga
Låg Hög

Figur 6:4 Marknadsföringsstrategier i överföringsförmågan
Källa: Hammarkvist et al, 1982:33, egen bearbetning utifrån studiens resultat

       ”Material-    ”Integrerare”
    administratör”            Energi- Indexkunder

   ”Standard”                  ”Rådgivare/anpassare”
Graddagskunder         Energi-Indexkunder
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7 Slutsatser & Rekommendationer

 uppsatsens inledande kapitel beskrev vi betydelsen av att det säljande
företaget förstår marknadens inköpsbeteende. Vi upplevde det därför in-
tressant att studera processen i sig för att på så vis beskriva hur kunders

beslutsprocess ser ut vid inköp i en business-to-business relation och vilka
faktorer som påverkar denna process. Vi hade även som målsättning att
utveckla en begreppsapparat för att beskriva processen. Vi kommer i detta
sista kapitel att presentera de slutsatser vi kommit fram till. Vi kommer
även att redovisa rekommendationer till vårt fallföretag löpande genom
kapitlet. Kapitlet är strukturerat efter de frågeställningar som redovisades i
syftespreciseringen i uppsatsens inledande kapitlet.

7.1 Hur ser kunders beslutsprocess ut vid
inköp?

I uppsatsens inledande kapitel refererade vi till Tanner (1998:490) som
menar att organisationers inköpsprocess ibland är lika men aldrig helt
identiska. Detta menade vi antyder om tvivel till att applicera de inom litte-
raturen förordade teorierna kring vilka som deltar i inköpsprocessen och de
väl definierade beslutssteg som köpande organisationer antas genomgå vid
produktinköp. Vi avsåg därför att i denna uppsats studera hur beslutspro-
cessen utformas och vad som påverkar denna process samt undersöka vilka
som deltar och hur deras inflytande leder fram till ett produktinköp. Vi kan
nu konstatera att vår studie stödjer Tanners (1998:490) påstående och att de
teorier som finns inom problemområdet inte fullt ut kan appliceras på pro-
blemområdet.

Teorier kring företags beslutsprocess vid inköp beskriver fenomenet ofta ur
ett rationellt perspektiv. Vi anser dock att beslutsprocesser i verkligheten
sällan eller aldrig sker på det sättet, vilket även vår studie är ett bevis på.
Alla de beslutssteg teorierna förordar att ett företag vanligen går igenom
vid en beslutsprocess har vi inte kunnat urskilja i vår studie. Beslutsproces-
sen som våra undersökningsobjekt genomgått kan beskrivas med hälften av
de beslutssteg teorierna förespråkar. Upphovsmännen, till de teorier vi till-
lämpat, uppger emellertid att en del steg kan falla bort beroende på köpsi-
tuation. Vi har dock inte kunnat urskilja någon skillnad mellan beslutsste-
gen hos de företag som gjorde ett s k nytt inköp med de som gjorde ett s k
modifierat inköp. Samtliga kunder har först upptäckt ett behov (1) vartefter

I
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de sedan upplevt SMHI som den självklara leverantören och kontaktat
SMHI för en anbudsförfrågan (2). Därefter har kunderna gjort en orderbe-
skrivning på det önskade leveranssättet och leveransvillkoren (3). Inköpet
av produkten har sedan utvärderats i någon form (4). Slutsatsen vi kan dra
av detta är att kunder som gör inköp på en marknad med bara en tydlig le-
verantör, har en kortare beslutsprocess än vad teorierna förordar.

7.1.1 Vår begreppsapparat
För att beskriva och förklara hur beslutsprocessen ser ut i en business-to-
business relation har vi utarbetat en egen begreppsapparat, där vi valt att
beskriva och förklara hur kunders beslutsprocess utformas både utifrån tra-
ditionellt rationella teorier samt från mer begränsat rationella handlingsteo-
rier (se figur 7:1). Modellen baseras på teorier som vi uppfattar kan beskri-
va och förklara vårt problemområde.

Figur 7:1 Vår begreppsapparat

Källa: Egen utarbetad modell utifrån teorierna inom problemområdet

De klassiska teorierna inom området faller, enligt vår uppfattning, under
det mer rationella perspektivet på beslut medan teorin om kognitiva scripts
utgör en motvikt med dess mer begränsat rationella syn på beslut. Även i
scriptteorin har beskrivningen av beslutsprocessen rationella drag, men vid
förklaring till hur varje steg utformas får teorin en mer begränsat rationell
karaktär. Vår studie visar att den rationella beslutsteorins förklaringar till
att beskriva beslutsprocessen brister i vissa avseenden. Vi anser att männi-
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skor inte är helt rationella, vilket även vår studie är ett tydligt bevis på.
Hänsyn måste tas till människors kognitiva begränsningar i form av
bristande uppmärksamhets- och uppfattningsförmåga samt i form av de
scripts som tidigare bildats. För att beskriva hur och förklara varför kunders
beslutsprocess ser ut som den gör krävs således mer begränsat rationella
teorier. Teorin om kognitiva script har i vår studie varit en betydelsefull
teori för att i kombination med de, enligt vår uppfattning, mer rationella
teorierna förklara och beskriva hur beslutsprocessen utformas.

Vår slutsats är att teorierna inom problemområdet inte fullt ut
kan appliceras för att beskriva hur kunders beslutsprocess ser ut
vid inköp. Kunder som gör inköp på en marknad med endast en
tydlig leverantör, har en kortare beslutsprocess. Dessutom krävs
en kombination av rationella och begränsat rationella beslutste-
orier för att beskriva och förklara beslutsprocessen. Vår rekom-
mendation till SMHI är därför att ta hänsyn till detta vid utform-
ningen av sina marknadsföringsaktiviteter.

7.2 Vilka medverkar i beslutsprocessen?
Tanners (1998:490) resonemang att organisationers inköpsprocess ibland är
lika men aldrig helt identiska, medför att den säljande organisationen i slut-
ändan alltid måste söka upp den potentiella kunden för att försäkra sig om
att informationen når initiativtagaren av inköpsprocessen. Det är således
viktigt för det säljande företaget att identifiera de individer som medverkar
vid inköp i företaget (Webster & Wind, 1972:112) och uppmärksamma det
inflytande varje person har i kundens beslutsprocess (Tanner, 1996:132).

Även vår uppfattning är att det är av stor vikt för företagen att veta vilka
personer som är involverade när inköpsbeslut ska tas. Undersökningen har
visat att det kan finnas svårigheter med att identifiera de personer som in-
nehar nyckelroller i en sådan process. Beroende på vilken typ av produkt
som ska köpas involveras olika personer och det finns därför inga självkla-
ra medlemmar som alltid deltar.

Vi uppfattar det som om flertalet respondenter påverkats av andra organi-
sationsmedlemmar vid inköpsprocessen, dock har vi inte tydligt kunna
identifiera deras roll i processen. Vi anser emellertid att deras medverkan
också kan ha påverkat inköpsprocessen.
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En av våra målsättningar med undersökningen var till en början att under-
söka olika roller i inköpsprocessen och jämföra deras upplevelse av proces-
sen. Det visade sig dock att det hos samtliga kundföretag endast var de tre
rollerna användare, inköpare och beslutare som var identifierbara i respek-
tive kundföretags beslutsprocess. Dessutom var det en och samma person
som innehade de tre rollerna i samtliga kundföretag utom ett där rollerna
var fördelade på två personer. Trots detta anser vi att vår studie kan ge en
indikation om att inköpsprocessen upplevs mer problematisk och tar längre
tid om det är flera personer som delar på inköpsrollerna, jämfört med om
en och samma person besitter samtliga roller. Den problematik som uppstår
när flera personer delar på rollerna orsakas av att varje person innehar olika
personliga och organisatoriska värderingar och intressen som påverkar in-
köpsprocessen (Gilliland & Johnston, 1997:17ff).

Vår undersökning visar att en person kan inneha flera olika roller i samma
beslutsprocess. Vi har även fått uppfattningen om att personer som inte har
någon tydlig roll ändå kan påverka inköpet och därför bör anses medverka i
beslutsprocessen. Det är svårt att identifiera vilka som deltar i processen
och vår studie antyder att inte heller de medverkande alltid upplever en klar
rollfördelning mellan de medverkande parterna. Det anser vi kan tyda på att
rollfördelningen inte alltid är uttalad ens bland de involverade i processen.
Detta kan göra det ännu svårare för den säljande organisationen att sälja in
sina produkter till rätt person.

Vår slutsats är således att produkten påverkar vilka som medver-
kar, varför det inte finns några självklara medlemmar som alltid
deltar. Det är svårt att identifiera vilka som deltar. De medver-
kande upplever inte alltid en klar rollfördelning, vilket visar på
problematiken för den säljande organisationen att sälja in sina
produkter till rätt person. Dessutom kan en och samma person
inneha flera olika roller i samma beslutsprocess. Vår studie ger
en antydan om att inköpsprocessen upplevs mer problematisk
och tar längre tid om det är flera personer som delar på de tre
inköpsrollerna. Problematiken som uppstår när flera personer
delar på rollerna orsakas av skilda personliga och organisato-
riska värderingar och intressen som i sin tur påverkar inköps-
processen. Vår andra rekommendation är att SMHI och bör för-
söka hålla uppsikt över vilka som medverkar i kundens besluts-
process för att på så vis hjälpa kunden att nå ett inköpsbeslut.
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7.3 Vad påverkar beslutprocessen?
Hur inköp fungerar i organisationer är inte bara beroende av vad som köps,
utan av en mängd andra faktorer (Anderson & Chamber (1985) i Tanner,
1998:479). Detta påstående ligger i linje med vad vi har kommit fram till.
Som figur 4:2 (kapitel 4) visar finns det både externa och interna faktorer
som påverkar köparens beteende i beslutsprocessen. Omvärlden ger förut-
sättningar för det köpande företagets agerande, t ex genom teknologins ut-
veckling och tillgängligheten på produkter. Vi har tidigare beskrivit de
medverkande parternas påverkan, vilken inverkan kundernas förväntningar
och krav har på processen samt effekten kundernas kognitiva script kan ha
på beslutsprocessen, och vi kommer nedan att redogöra för de andra fakto-
rer som i vår undersökning visade sig ha påverkat inköpsbeslutet.

7.3.1 Köpsituation & Pris
Priset är en av de faktorer som i litteraturen beskrivs påverka beslutspro-
cessen. Hur beslutsprocessen ser ut kunde inte i vår undersökning avgöras
enbart med hänsyn till produkternas kostnad, utan vi anser att köpsituatio-
nen var starkt relaterad till processen. Kunderna hade antingen gjort ett nytt
eller ett modifierat köp. Det visade sig att processen för de kunder som
köpt in den dyrare produkten Energi-Index, och därför enligt teorin skulle
behöva mer omfattande inköpsprocess, inte skilde sig från Graddagskun-
dernas inköpsprocess. Vi anser att detta beror på att majoriteten av Energi-
Index gjort ett modifierat köp, varför inköpsprocessen inte blev komplice-
rad. Den Energi-Indexkund som genomförde ett nytt köp genomgick där-
emot en lång beslutsprocess, tidsmässigt sett. Vi anser utifrån detta att pri-
set i kombination med köpsituationen har betydelse. Ett modifierat köp av
en produkt med högt pris kan göra att beslutsprocessen ser likadan ut som
när en kund gör ett nytt inköp av en billigare produkt.

7.3.2 Leverantörer
Enligt vad vi tidigare nämnt, anser vi att kundens beslutsprocess kan på-
verkas av relationen mellan kunden och den säljande organisationen. Leve-
rantörens roll påverkas av den position leverantören har i nätverket. Posi-
tionen kan beskrivas på två sätt. Dels utifrån företagets möjlighet att påver-
ka sin omgivning, dess maktposition och dels den roll företaget har gent-
emot konkurrenternas roller.
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Som resultatet visar är situationen för SMHIs produkter Graddagar och
Energi-Index mycket speciell. Vi anser att leverantörens position i vår un-
dersökning har bidragit till kundernas beteende vid inköpet. Trots att kun-
derna gjort olika typer av köp, värderat kostnaderna olika och haft olika
förväntningar, har deras beslutsprocess följt samma steg, vilket vi anser kan
förklaras av leverantörens position på marknaden.

Vår slutsats är att priset i kombination med köpsituationen på-
verkar beslutsprocessen. Även leverantörens position påverkar
kundernas beteende vid inköpet. Trots att kunderna i vår studie
gjort olika typer av köp, värderat kostnaderna olika och haft oli-
ka förväntningar, har deras beslutsprocess följt samma steg, vil-
ket vi anser kan förklaras av leverantörens position på markna-
den. Vår tredje rekommendation till SMHI är därför att ta hän-
syn till produktens pris, kundens köpsituation och deras mark-
nadsposition när de ska förbättra marknadsföringens effektivitet.

7.4 Vilken roll har den säljande organisationen i
kundens beslutsprocess?

De betydande kostnaderna relaterade till inköp av produkter kan reduceras
om kunden och säljaren av produkten förstår vad den andre söker i relatio-
nen (Day & Barksdale, 1994:48). Vi har kommit fram till att detta påståen-
de ligger i linje med en av våra slutsatser. Detta grundar vi på att flertalet
av de kundföretag som ingår i vår studie önskar en mer kontinuerlig kom-
munikation och därmed närmare relation till SMHI. Dessutom framgår det
av studien att SMHI besitter kunskap idag som kunderna skulle ha stor an-
vändning av för att anpassa SMHIs produkterbjudanden efter sina behov.

Kunderna har vid inköpstillfället upplevt relationen med SMHI som till-
fredsställande. När inköpet fullgjorts har dock kommunikationen och där-
med även relationen avtagit, vilket flertalet kunder i studien inte finner sär-
skilt positivt. Det otillfredsställda kommunikationsbehovet hos flertalet
kunder anser vi har sin förklaring i att SMHI inte innehar den roll kunderna
förväntat sig i relationen. Utifrån vår analys kan vi konstatera att Grad-
dagskunderna idag upplever SMHIs problemlösande roll vid det Hammar-
kvist et al (1982) benämner prispressarstrategin. Detta grundas på att Grad-
dagskunderna inte upplever att produkten tillfredsställer deras behov och
såldes inte heller deras krav de hade på produkten vid inköpet. Vidare med-
för den bristfälliga kommunikationen att kunderna upplever SMHIs kun-
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skapsöverförande roll som den Hammarkvist et al benämner standardstra-
tegin istället för den roll kunderna skulle önska att SMHI innehade, nämli-
gen som rådgivare/anpassare.

Till skillnad från Graddagskunderna upplever flertalet av Energi-
Indexkunderna att produkten uppfyller de förväntade behoven och att
SMHIs förmåga att anpassa lösningen efter kundernas önskemål är hög.
SMHIs problemlösande roll överensstämmer således med Energi-
Indexkundernas förväntningar och kan liknas med det Hammarkvist et al
(1982) benämner kundutvecklaren. När det gäller SMHIs förmåga att över-
föra lösningen till Energi-Indexkunderna, upplever dock några kunder en
bristande kunskapmässig relation. SMHIs roll gentemot kunderna kan be-
skrivas som rådgivare/anpassare, men det finns en önskan hos vissa kunder
om en närmare relation, vilket skulle kunna liknas med det Hammarkvist et
al benämner integreraren.

Med utgångspunkt från de roller SMHI har gentemot sina kunder idag kan
det konstateras att SMHI innehar olika roller som leverantör beroende på
vilken produkt kunden köper in. Dessutom visar vår studie att den roll kun-
derna vill att leverantören ska ha i relationen skiljer sig mellan kunder som
köper in samma produkt. Vi anser att leverantörens roll vid inköpet är av
betydelse vid kundens inköp, då det påverkar tillfredsställelsen med inkö-
pet.

Den avtagande relationen som uppstått efter inköpet anser vi medför att
leverantören tappar kontrollen och därmed vetskapen om kundens tillfreds-
ställelse och hur deras behov samt förväntningar och krav förändras över
tiden. När det inte finns några uppenbara och kända konkurrenter i kunder-
nas ögon stannar kunderna kvar även om de inte är helt nöjda med produk-
ten. Den pågående teknikutvecklingen som möjliggör alternativa lösningar
till produkterna, anser vi därför kan vara ett attraktivt alternativ för kunder-
na i framtiden om SMHI inte förstärker relationen till kunderna.

Energi-Indexkunderna saknar idag information och kunskap om huruvida
SMHI vidareutvecklar Energi-Index. Graddagskunderna är i behov av mer
ingående kunskap om hur en övergång till Energi-Index ska bli tekniskt
möjlig för deras del. Detta anser vi tyder på ett ömsesidigt kommunika-
tionsbehov mellan kunderna och SMHI för att kundernas kostnader relate-
rade med inköpet ska kunna reduceras likväl som för att SMHI ska kunna
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öka sin försäljning av produkterna. En slutsats vi kan dra utifrån vår studie
är således att kommunikationen mellan kunden och leverantören kan un-
derlätta kundens inköpsprocess. Om SMHI hade etablerat en närmare rela-
tion till sina kunder skulle de ha upptäckt kundernas informations- och
kunskapsbehov och överfört den information kunden har behov av samti-
digt som en öppen dialog möjliggjort en bättre vetskap hos SMHI kring
kundernas önskemål.

För att kunderna i framtiden ska välja SMHI istället för alternativa lösning-
ar, anser vi att det är viktigt att SMHI bygger upp en relation som kan öka
värdet på produkten. Kunskap om kunders syn på inköpet är mycket värt
inte minst vid framtida strategiska beslut (Campbell, 1985 i Ford, 1997) Vi
rekommenderar således SMHI, med stöd av Campbells (1985) resonemang,
att via relationen skapa ett mervärde för kunden. Genom etablerade kund-
relationer kan SMHI påverka den upplevda kvaliteten genom att lyssna på
kunden och hjälpa till vid problem.

Vår slutsats är att leverantören kan inneha olika roller gentemot
kunden beroende på vilken produkt kunden köper in. Dessutom
kan den roll kunderna vill att leverantören ska ha i relationen
skilja sig mellan kunder som köper in samma produkt. Detta på-
visar betydelsen av leverantörens roll vid kundens inköp eftersom
det påverkar tillfredsställelsen med inköpet. Vidare kan vi dra
slutsatsen utifrån vår studie att kommunikationen mellan kunden
och leverantören kan underlätta kundens inköpsprocess. Vår re-
kommendation till SMHI är att via relationen skapa ett mervärde
för kunden.

7.5 Slutord
De empiriska slutsatserna anser vi vara relevanta för företag vars kunder i
dagsläget ser företaget som det självklara valet trots konkurrenter. Situatio-
nen kan även för dessa företag förändras och deras kunder måste då erbju-
das ett mervärde för att de fortfarande ska vara lojala. Offentliga verksam-
heter som nu börjar privatiseras kan hamna i en liknande situation.

Den begreppsapparat vi har utvecklat har hjälpt oss att beskriva och förstå
kundernas beslutsprocess vid inköp. Begreppsapparaten kan fungera som
ett analysverktyg för att förklara och förstå business-to-business kunders
beteende.
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Vår studie visar att processen påverkas av många olika delar och att verk-
ligheten inte främjar lika rationella beslutsprocesser som många teorier på-
visar.

Leverantörens ökade insikt i kundens individuella process gör det möjligt
för denne att underlätta kundens inköp och anpassa sin roll till kundens be-
slutsprocess efter kundföretagets behov och förutsättningar.

Avslutningsvis anser vi att leverantörens förståelse och kunskap
om kundernas beslutsprocess är en avgörande faktor för att båda
parter ska uppleva affären som lyckosam och därmed erhålla en
god relation.
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Bilaga 1

Intervjuguide – beslutsprocess vid inköp
Allmänna frågor

1. Position, antal år på den positionen?
2. Vilka typer av fastigheter ingår i er förvaltning? (T ex Skolor, bostä-

der, kontor?) (Om fastighetsförvaltare)
3. Hur stort fastighetsbestånd förvaltar ni? (kvm)
4. Har ni definierat mål för energianvändningen i era fastigheter? (Vid

Energibolag: vilka mål har ni för hur den energi ni producerar ska
användas med avseende på miljöeffekter osv.)

5. Hur länge har ni köpt in väderdata (Graddagar eller Energi-Index) av
SMHI?

6. Använder ni uppgifterna i någon form av datoriserat uppföljningssy-
stem?

Inköpsprocessen
7. Vilka kriterier utgick ni ifrån vid valet av produkt? (Tidsram, budget,

krav och förväntningar på produkten och leverantören vad gäller an-
passning och generaliserbarhet)

8. Vilka behov identifierade ni då?
9. Vilket typ av köp, vanligt/rutin, modifierat eller ny produkt, gjordes

vid det aktuella inköpet?
10. Vilka var involverade? (dvs. antal, medverkande i varje steg)
11. Hur gick inköpsbesluten av Graddagar/Energi-Index till? (dvs. vilka

steg; identifiering, infosök, alternativ, utvärdering etc.)
12. Hur fick ni kännedom om produkten/produkterna?
13. Vilka alternativa produkter fanns att tillgå?
14. Skedde valet av produkt i konkurrens med andra företag som kan er-

bjuda liknande lösningar/alternativa metoder som SMHI? (dvs. fanns
det konkurrenter som erbjöd lösningar på kundens behov?)

15. Om ja, vad påverkade valet av SMHI som leverantör?
16. Vad gjordes för ekonomiskkalkylering inför inköpet?
17.  Vilken påverkan hade priset på valet?
18. För vilka ändamål använder ni Graddagar/Energi-Index idag, dvs.

vilka behov kan produkten tillfredsställa?
19. Anser ni att Graddagar/Energi-Index ger er en acceptabel kvalitet på

era underlag? (Anser ni att era behov och förväntningar på produkten
har infriats?)

20. Har ni haft någon uppföljning på om lösningen är lönsam?
21. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med lösningen?
22. Hur betydelsefull är produkten i er löpande verksamhet?
23. Hur ser ni på SMHI som leverantör och er relation till dem?





Bilaga 2

Prislista, månadsgraddagar, från 2001-01-01
Abonnemang
Region:
314351
314353
314359

Leverans per brev, fax eller e-post. Pris per region
Leverans av 8-10 regioner
Leverans av 10 regioner, årstabell i Excel, per e-post

2 400 kr
18 000 kr
24 500 kr

Station / ort:
314355
314356
314357

Leverans per fax eller e-post. Pris per ort
Leverans per fax, > 11 orter (pris per ort)
Extra leveransadress. Pris: 50% av abonnemangssumman

1 400 kr
1 050 kr

25% vid beställning av minst 10 stationer/orter eller mer än 8 regioner.

Enstaka värden innevarande kalenderår
314349
314349

Månadsvärde, region
Månadsvärde, enstaka ort/station

300 kr
200 kr

Enstaka värden tidigare kalenderår1

314349 Månadsvärde, region (finns fr.o.m. 9607) 1 800 kr per år
200 kr per månad

314349 Månadsvärde, enstaka ort/station
1-2 orter eller år

3- orter eller år

900 kr per år
90 kr per månad

650 kr per år
65 kr per månad

314349 Årsvärde, enstaka ort/station
Årsvärde, per region

275 kr per år
800 kr per år

Normalvärden
314349 Månadsvärden för en region 1 650 kr för helår
314349 Månadsvärden för enstaka ort/station

1-2 orter
3- orter

400 kr för helår
300 kr för helår

Minimipris vid beställning av data enligt ovan: 250 kr

                                                          
1 Historiska värden för beräknade orter kan vid förfrågan tas fram fr.om. 1990.



Bilaga 2

Prislista, dygnsgraddagar2

Abonnemang
314344
314345

Station
Leverans 1 gång per månad

6 600 kr per station 1 och år
1 500 kr per tillkommande station och

år
314342
314343

Station
Leverans 1 gång per vecka

8 800 kr per station 1 och år
1 800 kr per tillkommande station och

år
314346
314347

Station
Daglig leverans till dator / automatfax

21 000 kr per station 1 och år
2 100 kr per tillkommande station och

år

Enstaka värden innevarande kalenderår
314349 Dygnsgraddagar, per station: 10 kr per värde

(300 kr per mån, 3 600 kr per år)

Enstaka värden tidigare kalenderår
314349 Dygnsgraddagar, per station: 5 kr per värde

(150 kr per mån, 1 800 kr per år)

Normalvärden
314349 Dygnsvärden av graddagar per station och helår

1-2 stationer
3- stationer (25% rabatt för 

dessa stationer)
2 400 kr
1 800 kr

Minimipris vid beställning av data enligt ovan: 250 kr

                                                          
2 Dygnsgraddagar kan endast tas fram för SMHIs stationer.



Bilaga 3

Prislista, Energi-Index, gällande från 2000-01-01
Årsabonnemang, månadssummor

314360
314361
314362
314363
314364

Pris per år för 1 ort / indexkategori:
Pris per år för 2:a orten / indexkategorin:
Pris per år för 3:e – 20:e orten / indexkategorin:
Pris per år för 20:e och tillkommande orten/indexkategorin:
Särskilt rabatterbjudande

4 800 kr
2 400 kr
1 200 kr

600 kr
? kr

Månadssummor, enstaka värden innevarande kalenderår

314369
314369

Pris per år för 1 ort / indexkategori
Pris per år för för varje tillkommande ort / indexkategori

600 kr
200 kr

Enstaka värden tidigare kalenderår

314369
314369

314369

Års-/Säsongstabell. Pris per år för 1 ort / indexkategori:
Pris per år för varje tillkommande ort / indexkategori

Månadssummor, tidigare år. Per station och månad

2 400 kr
600 kr

400 kr

Minimipris vid beställning av data enligt ovan: 250 kr


