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Abstract

Abstract
The purpose of this thesis is to examine the organizational buying behaviour in the pur-
chase of travels abroad. We have conducted a case study of two companies, one me-
dium sized and one larger. Our empirical studies have shown that the companies’ buy-
ing process is divided into two types, the process of recruit a new travel supplier and the
process of a straight rebuy of a regular travel service. In the recruiting process we found
that the evaluation process of the purchase is an ongoing process that contradicts estab-
lished theories. The most important buying criteria were travel statistics delivered from
the supplier, payment method and the safety of delivery. The rebuy process of a travel
service we found to be less complex. The most important buying criteria in a straight
rebuy situation was flexibility of the airline ticket and the frequency on the destination
delivered by the travel supplier.
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Förord

Förord
Efter att ha läst kursen Industriell marknadsföring väcktes vårt intresse för industriellt
köpbeteende. Vi ville därför fördjupa oss i ämnet och valde att skriva vår C-uppsats
inom detta ämne, med inriktningen hur organisationers köpbeteende ser ut vid köp av
utlandsresor.

Ett stort tack riktas till våra respondenter för deras medverkan och för den tid de har
tagit för att besvara våra frågor. Vi vill även tacka vår handledare Rickard Wahlberg
samt deltagarna i vår seminariegrupp som har varit till stor hjälp under arbetets gång
med sin konstruktiva kritik och synpunkter.

Luleå den 28 maj 2003.

Emelie Hellberg Patrik Rolén
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1 Inledning
Detta kapitel syftar till att presentera ämnet, problemområdet samt syfte och forsk-
ningsfrågor.

1.1 Bakgrund
Industriellt resande har förändrats de senaste åren på grund av en mängd makrofaktorer.
Aktuell forskning har visat att organisationer blir alltmer sofistikerade i konstruktionen
av deras resepolicys (Gilbert & Morris, 1995). 1987 flög 48% av chefer på större före-
tag första klass på långdistansflyg, 1993 hade denna siffra sjunkit till 19% (ibid). Då
kostnaden för att flyga har ökat, har företagen omprioriterat vilka kriterier de anser vara
viktiga vid beställning av resetjänster. Detta har lett till att de kriterier som tidigare var
viktiga för företagsresenärer har förändrats (Gilbert & Morris, 1995). Det är därför av
intresse för författarna att undersöka hur industriella beställare resonerar, samt hur or-
ganisationen för en sådan beställare ser ut och har förändrats på grund av förändringen
på marknaden.

1.2 Problemdiskussion
I denna uppsats behandlas inköpen av transporttjänster, och då specifikt inköpen av
utlandsresor av industriella beställare. Gilbert och Morris menar att det inte enbart är
resebyråer som bokar resor åt företag, prisintensiva Internetbaserade reseleverantörer
har varit på frammarsch, vilket lett till att priset för resetjänsten kan ha blivit ett avgö-
rande beslutskriterium. Chisnall (1995, s 189) menar att när företag köper tjänster är
pris oftast inte det avgörande beslutskriteriet. Har detta förändrats? Vad tycker besluts-
fattare på företag är viktigt när de köper utlandsresetjänster? Har inköpsprocessen och
buying center förändrats vid köp av utlandsresetjänster med bakgrund av de förändrade
inköpskriterierna?

För att svara på dessa frågor är viktiga delar att undersöka hur inköpsprocessen ser ut
och hur köpbeslutsgruppen är sammansatt. Inköpsprocessens utformning och antalet
steg som används påverkas av olika faktorer och därför är två inköp i samma företag
sällan exakt likadana, två företag kan aldrig heller följa exakt samma köpprocedur vid
liknade inköp (Johnston & Bonoma, 1981). Day och Barksdale (1994) har utvecklat en
modell som beskriver den rationella organisatoriska beslutsprocessen. Inköpsprocessen
består av åtta steg som en organisation går igenom när den ska fatta beslut om att köpa
en tjänst. Webster och Wind (1996) behandlar köpbeslutsgruppen. De definierar indust-
riellt köpbeteende som en komplex process av beslutsfattande och kommunikation, som
pågår under en viss tid och involverar ett flertal medlemmar och relationen med andra
företag och institutioner. En köpbeslutsgrupp innefattar alla individer eller grupper som
deltar i beslutsprocessen vid industriella inköp (Webster & Wind, 1996). Det är av in-
tresse för oss att undersöka hur inköpsprocessen och buying center ser ut samt hur dessa
förändras och påverkas vid köp av utlandsresetjänster för företag.

Inköp av resetjänster kan detta ske i ett antal olika köpsituationer. Vi noterar att proces-
sen skiljer sig beroende på vilken inköpsfas företaget är i. Exempelvis ser inköpspro-
cessen för ett företag helt annorlunda ut när ett företag genomför ett nyköp i jämförelse
med ett rutinköp. Vi har därför även valt att titta på Buygrid modellen som enligt Ro-
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binson, Faris och Wind (1967) jämför tre olika köpsituationer med åtta olika inköpsfa-
ser. Denna modell ger oss en referens till hur etablerandet av inköpspolicy för rese-
tjänster går till hos företag.

När företag inhandlar resetjänster är val av reseleverantör, enligt Mason och Gray
(1997), beroende av både organisatoriska och personliga motiv. Dessa motiv kan vara
att en affärsresenär ofta vill ha möjlighet att komma till sin destination i god tid, kunna
arbeta på planet samt checka in så sent som möjligt så arbetstiden kan maximeras på
destinationen (ibid). Mason och Gray menar att personliga skäl till valet av reseleve-
rantör är relaterade till att affärsmännen ofta vill kunna komma hem efter resan i god
tid. De vill ha hög service på planet och de vill kunna tjäna in flygbonuspoäng. Kostna-
den är ofta inte så betydelsefull för affärsresenären eftersom kostnaden är täckt av fö-
retaget (ibid.) Men då företagens resekostnader blir en relativt stor del av företagets
totala kostnader har organisationen blivit mer involverade i köpen av resor vilket lett till
en större inblandning av ledningen i inköpsprocessen (Mason & Gray, 1997). Med bak-
grund av ovanstående ser vi det som intressant att undersöka vilka kriterier som är vik-
tiga att uppfylla för företag när de köper resetjänster. Vi har därför valt att undersöka
vad andra forskare har angett vara viktiga kriterier vid köp av tjänsteprodukter med
hjälp av Galloujs sammanställning (1997). Gallouj presenterar i sin sammanfattning
vilka köpbeslutskriterier andra forskare i sina empiriska undersökningar har pekat på
vara viktiga för företag när de köper tjänster.

Utifrån ovanstående diskussion anser vi att det finns intresse att undersöka processen av
inköp av resetjänster ytterligare. Vi har därför valt att precisera vårt forskningsområde
in nedanstående syfte.

1.3 Syfte
Syftet med denna rapport är alltså att belysa hur företag resonerar när de beställer ut-
landsresetjänster. Vi vill även se hur organiserandet ser ut vid beställningen av dessa
utlandsresetjänster. Intresset ligger i att undersöka kopplingar mellan existerade teori
och de empiriska data vår undersökning ger.

1.4 Forskningsfrågor
Utifrån problemdiskussionen, har vi skapat tre forskningsfrågor som vi ämnar svara på.
Dessa är sammanhängande och påverkar varandra, men kommer ändå behandlas separat
i teorin för att sedan sammanställas och undersökas efter kopplingar i analysen.

– Hur ser företags inköpsprocess ut vid köp av utlandsresetjänster?

– Hur ser företags köpbeslutsgrupp ut vid köp av utlandsresetjänster?

– Hur påverkar olika beslutskriterier företag, när de köper utlandsresetjänster?
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2 Teori
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området industriellt köpbeteende.
Relevanta modeller för inköp av reserelaterade tjänster redovisas. Vidare beskrivs de
aktörer som deltar i köpprocessen, samt vilka faktorer som är avgörande för att köpet
ska inträffa. Den aktuella teorin är indelad efter de tidigare presenterade forsknings-
frågorna.

2.1 Inköpsprocessen av tjänster
Johnston och Bonoma (1981) har tillsammans kommit fram till en modell som visar
inköpsprocessen för tjänster för industriella beställare. Processen är indelad i fem steg
som presenteras nedan.

1. Inledning
Ett behov av en tjänst uppstår. Den ansvarige får ta fram fakta om problemet för att sedan ge ett
generellt förslag till lösning.
2. Specifikation
En skriftlig specifik lösning på problemet tas fram, som ligger till grund för beslutet huruvida kö-
pet skall genomföras.
3. Sökande
I detta steg börjar företaget leta efter leverantörer som kan lösa problemet. Offerter begärs och
analyseras och utvärderas. Denna utvärdering ligger till grund för valet av leverantör.
4. Formaliteter
Förhandlingsunderlag utarbetas och företaget bestämmer på vilket sätt betalningen ska ske.
5. Utvärdering
I detta steg utvärderas leverantörens utförande och leverans av tjänsten.

Day och Barksdale (1994) har vidareutvecklat en modell som beskriver den rationella
organisatoriska beslutsprocessen. Inköpsprocessmodellen består av åtta steg som en
organisation går igenom när de ska fatta beslut om att införskaffa en tjänst. Dessa steg
är:

1. Behov uppstår då en kund identifierar ett problem eller ett behov som möjligtvis kan in-
nebära att ett köp av vara eller tjänst kommer att uppstå.
2. Identifiering av primära behov. Här måste den köpande organisationen definiera vad kö-
pet ska innehålla och vad målet med köpet är.
3. Bestämma alternativ. I detta steg tar den köpande organisationen fram en lista över de
slutliga alternativen av tjänster som de är intresserade av att anskaffa.
4. Utvärdering av slutliga alternativ. Detta steg går ut på att plocka ut de leverantörer som
bäst möter uppställda kriterier bland potentiella leverantörer. Här letar köparna efter anled-
ningar att kunna utesluta vissa alternativa/leverantörer från listan.
5. Utvärdering av slutliga leverantörer. Efter att de starkaste leverantörerna har valts ut
genomgår de ännu en utvärdering där det köpande företaget tittar efter speciella egenskaper
hos säljaren som skiljer dem från de andra leverantörerna.
6. Val av tjänsteleverantör. Valet av leverantör baseras på de utvärderingar som har gjorts
under processens gång.
7. Utvärdering av kvaliteten av den levererade tjänsten. Utvärdering av utförandet relaterar
ursprungligen till den levererade tjänsteprocessen och fokuserar huvudsakligen på relatio-
ner mellan kund och leverantör.
8. Utvärdering av den utförda tjänsten. Det slutliga steget är att utvärdera hur nöjd köparen
är med tjänsten och köpprocessen.

Fitzsimmons, Noh och Thies (1998) har modifierat inköpsprocessmodellen, genom att
skapa en teoretisk beskrivning av hur inköpsprocessen för företag ser ut, specifikt vid

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Teori

4

köp av tjänster. Författarna till denna modell menar att inköp av tjänster är mer kompli-
cerad i än inköpen av fysiska varor. Fitzsimmons et al (1998) menar att inköpsproces-
sen av tjänster består av: behov uppstår, informationssökning, val av leverantör och
utvärdering (figur 1). Inköp av tjänster som ligger nära det egna företagets kärnverk-
samhet drar ofta till sig högre involvering av ledningen i företaget. Detta sker på grund
av att det är viktigt att leverantörens strategi är kompatibel med det beställande företa-
gets (Fitzsimmons et al, 1998). De menar också att pris som köpkriterium ofta är vikti-
gare för företaget när inköpet inte är kopplat till kärnverksamheten.

Need Identification
- Problem definition
- "Do-versus-Buy" Analyses
- Involved Interested Parties
- Specification Development

Information Search
- References
- Personal Contact
- Reconditions
- Trade Directory

Vendor Selection
- Experience
- Reputation
- Cost
- Location
- Size

Performance Evaluation
- Identify Evaluator         - Meet Deadlines
- Quality of Work           - Flexibility
- Communication            - Dependability

Figur 1. Inköpsprocessen
Efter ”Purchasing Business Service” of J.A. Fitzsimmons, J. Noh, & E. Thies, 1998, Journal of Business
& Industrial Marketing, 13(4/5), 374.

Författarna till dessa modeller verkar i vår mening vara mer eller mindre överens om
hur processen av inköp av tjänst går till för en industriell beställare. De väljer att pre-
sentera denna på olika sätt men innehållet i modellerna överensstämmer enligt vår me-
ning.

2.1.1 Buygrid modellen
Det är stor skillnad i inköpsprocessen för ett företag om köpet av resetjänsten är ett nytt
köp eller återköp. Det är därför av intresse för oss att undersöka hur inköpsprocessen
ser ut vid olika köpsituationer. Vi har därför valt att titta på Buygrid modellen. Robin-
son, Faris och Wind (1967, s 13) har tillsammans skapat en modell som visar organisa-
toriskt köpbeteende i olika köpsituationer. Denna modell har benämningen Buygrid
modellen och jämför tre olika köpklasser, eller köpsituationer, med åtta inköpsfaser.
Modellen ger författarna en referens till hur inköpsbeslut av resetjänster går till hos fö-
retag både vid nyköp och återköp.

De tre inköpsklasserna är enligt Robinson et al (1967, s 23-31):

Nytt köp
När en organisation köper in en ny vara eller tjänst för första gången kan det innebära en
risk, då de inte har haft kontakt med det säljande företaget tidigare. Ju högre kostnad och
risk köpet innebär, desto fler är involverade i köpprocessen inom den köpande organisatio-
nen. Det köpande företaget försöker anskaffa så mycket information som möjligt om den
nya varan eller tjänsten samt den säljande organisationen för att på så vis kunna minska
risken vid köp.
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Modifierat återköp
Denna situation inträffar när köparen vill modifiera eller ändra vissa delar av produktspeci-
fikationer hos tjänsten, exempelvis pris eller service vid inköp av en produkt eller tjänst
som organisationen har köpt förut. Ett modifierat återköp kan öka antalet beslutsfattare
inom organisationen, och dessa måste samla in information för att ändra problemet som de
tidigare har identifierat.

Återköp
Ett återköp uppstår då en organisation är så pass nöjd med en produkt eller tjänst att de
fortsätter att köpa dessa produkter/tjänster på rutin. Då kan företaget välja mellan redan
kända organisationer som tillverkar dessa produkter eller tjänster och sätta krav på dessa
för att fortsätta köpa från dem. För att bibehålla den köpande organisationen anstränger sig
den säljande organisationen för att upprätthålla produkt- eller tjänstkvaliteten.

De åtta köpfaserna är enligt Robinson et al. (1967, s 13-18), ett behov uppstår, därefter
sker en precisering på vad och hur mycket som skall köpas in, en beskrivning tas fram
av vad och hur mycket som skall köpas in. Företaget börjar sedan leta efter potentiella
leverantörer och samlar in och analyserar offerter som de utvärderar och använder som
referensram vid val av leverantör. Order skickas till leverantören varvid köparen utvär-
derar produkten eller tjänsten efter användning. Vissa faser kan ske samtidigt, men de
kommer oftast i en generell ordning (Robinson et al, 1967). Stegen som är desamma
som inköpsprocessen behandlas mer utförligt i Day och Barksdales inköpsprocess
(1994).

2.2 Buying center
Vi anser, med bakgrund av tidigare diskussion, det vara betydelsefullt att se vilka i or-
ganisationen som är involverade i köp av resetjänster i ett företag. Vi har därför utgått
från existerande teori som beskriver vilka roller som generellt finns inom organisationer
gällande inköp. I teorin nedan presenteras dessa roller.

Buying center, benämnt köpbeslutsgruppen, beskriver vilka medlemmar i organisatio-
nen som är involverade i köpprocessen vid köp av en specifik vara eller tjänst (Robins-
son, Faris & Wind, 1967, s 160). Bonoma (1982) identifierar sex roller som är inblan-
dade i beslutsfattandet vid köp av ny tjänst eller produkt som presenteras nedan. Buying
center (inköpsgruppen) inkluderar alla medlemmar i organisationen som innehar någon
av rollerna i köpprocessen (Kotler & Armstrong, 1996, s 187).

Enligt Johnston och Bonoma (1981) är det relativt lätt att identifiera medlemmarna i ett
buying center, men det är svårt att förstå relationerna dem emellan och fördelningen av
makt inom gruppen.

Buying center är inte fast och formell i en organisation utan kan ändras beroende på
olika människor inblandning samt de olika köpens karaktär (Kotler et al, 1996, 187).
Inom organisationen kan storlek och utformning på gruppen variera från köp av olika
tjänster och även vid olika köpsituationer (ibid).

Rollerna i Buying center:
Webster och Wind utvecklade 1972 rollerna i Buying center. Dessa presenteras nedan.

Beslutsfattare är den i organisationen som tar det slutgiltiga beslutet om inköpet.
Inköpare är den som faktiskt köper in produkten eller tjänsten.
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Påverkare är de som vill ha en effekt på beslutsfattarens slutliga val genom rekommenda-
tioner där säljare kan inkludera vilka produkter/tjänster som bäst passar organisationens
behov.
Användare är delaktig i buying center och försöker influera beslutet eftersom det är de som
ska använda produkten eller tjänsten.
Gatekeepers kontrollerar information som kommer in och ut från inköpsgruppen eller
mellan medlemmar i gruppen.

Gatekeepers kan influera ett beslut genom att bestämma vilken information som ska
vara tillgänglig för beslutstagaren (Dwyer & Tanner, 2002 s 107). Bonoma lade 1982
till en sjätte roll i buying center, vilket är initiativtagaren, som är den person som startar
inköpsprocessen genom att upptäcka att ett inköpsbehov existerar (Bonoma, 1982). För-
fattaren stöder i övrigt Webster och Winds (1972) rollindelning.

Johnston och Bonoma (1981b) har utfört en empirisk studie där de testade sammansätt-
ningen av inköpsgruppen. Deras studie utfördes på industriella tjänster samt fysiska
produkter. Deras resultat visade att det generellt är färre individer involverade vid köp
av tjänster än det var vid köp av fysiska varor. Forskning har även visat att de allra
flesta medlemmar i köpbeslutsgruppen sällan deltar i alla aktiviteter involverade i köp-
processen och att köpbeslutsgruppen inte kan beskrivas som något statiskt (Ghingold &
Wilson, 1998)

Martin, Daley och Burdg (1988) har studerat om det finns olikheter mellan rollerna i
buying center gällande vilken betydelse olika inköpskriterier har i specifika inköpssitu-
ationer. Martin et al (1988) har i sin studie även tittat på om det finns olikheter mellan
rollerna gällande uppfattningen av hur väl de olika alternativen möter varje inköpskrite-
rium. De fokuserade i sin forskning på val av transportsätt. Resultatet i Martin, Daley
och Burdgs studie visade ingen större skillnad mellan grupperna gällande de olika krite-
rierna vid inköp av transporttjänster. Resultatet indikerar att det kan uppkomma en kon-
flikt mellan rollmedlemmarna när det kommer till vilka kriterier som är viktiga vid val
av transportjänst. Detta kan förklaras av att dessa inköp ofta är återköp eller modifiera-
de återköpssituationer, och beslutskriterierna är då redan förutbestämda inom det
köpande företaget (Wallström, 2002, s 97). Ytterligare en förklaring kan vara att re-
spondenterna har liknande erfarenhet av alla typer av transportmöjligheter, vilket redu-
cerar osäkerheten och detta kan i sin tur förklara vilka kriterier som är viktiga vid val av
transportsätt (ibid).

2.3 Kriterier för att utvärdera tjänsteleverantör
Det är av intresse för oss att se vad andra forskare har visat vara viktiga beslutskriterier
för företag när de köper resetjänster. Dessa presenteras nedan:

När beställande företag utvärderar en tjänst före inköp, finns det enligt Jobber (1998, s
210) inga fasta kriterier i teorin som företag bör rätta sig efter. Detta beror på tjänster är
svåra att standardisera (ibid). Day och Barksdale (1994) föreslår istället att beslutskrite-
rierna skiftar beroende på i vilken fas i inköpsprocessen den industriella beställaren av
tjänster befinner sig. Gallouj (1997, s 50) anser att utvärderingsprocessen uppenbarligen
är en mycket komplex process med många okända variabler. Gallouj presenterar därför
en sammanfattning över vilka köpbeslutskriterier andra forskare i sina empiriska under-
sökningar har visat vara viktiga för företag när de köper tjänster. Vi anser det vara av
intresse för denna undersökning att se vad tidigare empiriska undersökningar har visat,
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när det gäller beslutskriterier för inköp av tjänster. Detta ger oss möjlighet att jämföra
vårt material mot vad andra forskare har kommit fram till.

Source Pertinent criteria in the choice of service provider
Bordeleau (1986) -Technical competence

-Quality of references
-Ability to establish a good interpersonal relationship
-Seance of responsibility (ability to keep deadlines)
-Professional costs and fees

CRCI-ERMES (1989) -Quality of past service (26.8)
(Number refers to -Cost of services (21)

percentage of -Human qualities of the advice (13.9)
respondents) -Reconditions (13.5)

-Reputation (10.8)
-References (7.1)
-Size of consultancy (2.3)
- Variety of service provided (2.3)
-Advertising (0.6)
-Others (1.59)

Dawes, Dowling -General reputation of the firm
and Patterson (1992) -Reputation of the firm in a specific aria or function

-Past experience with the firm
-Characteristics of the specific service provider
-Client´s sphere of activities

Day & Barksdale (1992) -Experience, expertise and competence
-Understanding of the problems and needs of the client
including; commitments, interaction, relations and communication
-Contractual and administrative compliance (price, efficiency
capacity and honour)

Kelsey (1986) -Professional affiliation (1)
(ranking by classification) -"Time in community" (2)

-Reputation (3)
-"Samples" of work (4)
- Previous clients (5)

Parasuraman and -Understanding of the clients problem
Zeithaml (1983) -Usefulness of result of the study

(ranking by classification) -Quality of the study
-Reputation of the consultant
-Qualification of the consultant
-Reference of satisfied customers
-Price
-Personality of the consultants
-Approaches from the sales staff
-Consultant advertising

Redman and Allen (1992) -Reputation
-Personal contacts
-Recommendation
-Use in other firm
-Direct approach by the consultants
-Parent firm
-Professional registers
-Publications by the consultant

SVP Etudes (1991) -Experience of the sector (20.9)
(Number refers to -Technical competence (17.8)

percentage of -Reputation (15.8)
respondents) -Refrences (12.9

-Methodology (10.9)
-Price (9.5)
-Others (12.2)

Figur 2. Kriterier för att utvärdera tjänsteleverantör.
Efter ”Asymmetry of Information and the Service Relationship: Selection and Evaluation of the Service
Provider” of C. Gallouj, 1997, International Journal of Service Industry Management, 8(1), 50.

Galloujs sammanställning pekar på att företag generellt anser att rykte, tidigare erfaren-
heter och service hos tjänsteleverantören är viktiga kriterier vid valet av leverantör. Vi-
dare pekar sammanställningen på att priset och reklam av leverantören  spelar en mind-
re roll vid val av tjänsteleverantör.
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2.3.1 Köpkriterier för den industriella beställaren
Förutom att analysera vad en industriell beställare anser vara viktiga beslutkriterier vid
köp av utlandsresetjänster, är det även centralt för vår undersökning att förstå vad an-
vändaren av dessa tjänster anser vara viktiga kriterier. Vi har därför valt att behandla en
artikel som tar upp dessa kriterier för att på så vis få större förståelse för användaren.

Gilbert och Morris (1995) har genomfört en empirisk undersökning över vad affärsre-
senärer anser vara viktigt när de reser. De menar att användaren är den största påverka-
ren. De kom fram till detta genom att undersöka vad 25 ”frekventa” affärsresenärer på
chefspositioner i Storbritannien ansåg var viktiga beslutskriterier när de reser. Med fre-
kventa affärsresenärer menar Gilbert och Morris någon som gör fler än fem utlandsresor
i tjänsten per år.

Två nyckelområden med kriterier framkom från Gilbert och Morris undersökningar,
kriterierna är indelade i positivt påverkande och negativt påverkande för resenärens
uppfattning om tjänsten/resan.

Område ett, självkänsla hos resenären;
Positivt påverkande
- Företaget ordnar researrangemang och betalar för business eller första klass.
- Service och komfort hos flygbolaget.
- Direkt flyg.
- Att resenären får flyga business class på kortdistansflyg, där vanligen företaget endast
tillåter ekonomiklass.
- Flygbolaget ger gratis uppgradering till sina frekventa kunder.
- Resemetod till flygplatsen (dvs. resenären åker hellre taxi än buss eller tåg).
- Tillgång till business class lounge.

Negativt påverkande
- Ljud och stress uppkommet genom att resenären inte ges tillgång till business loungen,
utan tvingas beblanda sig med ekonomiklassturister uppfattas som mycket tröttsamt av af-
färsresenären.
- Förseningar, i samband med dålig service vilket leder till att resenären känner sig osynlig
och oviktig för reseleverantören.
- Resa ekonomiklass på långdistansflyg.
- Problem uppkommet genom att resenären tvingas sitta nära barn som oftast reser ekono-
miklass.

Område två, tid tillgänglig för ledighet och rekreation både under flygresan och på destina-
tionen.
Positivt påverkande rör att ha tid att uppleva dessa aktiviteter, negativt är att inte ha den
tiden.
- Uppleva nya kulturer
- Uppleva nya matkulturer
- Möta nya människor
- Besöka historiska monument och kulturellt intressanta platser.
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3 Metod
I detta kapitel presenteras och motiveras de beslut som författarna tagit gällande forsk-
ningsstrategi och datainsamlingsmetod. Val av fallstudieobjekt och intervjupersoner
beskrivs och motiveras. Avslutningsvis diskuteras de metodproblem vi stött på och vilka
åtgärder som vidtagits för att minska de negativa konsekvenserna.

3.1 Litteratursökning
Alla undersökningar bör enligt Denscombe (2000, s 187) börja med en litteraturöver-
sikt av de skriftliga källor som finns på det område man ska undersöka, för att visa att
forskaren är medveten om tidigare arbeten på området. Litteraturöversikten ska alltså
fastställa den existerande kunskapen inom området, och med utgångspunkt i detta, staka
ut forskningsfrågor som hjälper till att öka förståelsen av ämnet (Denscombe, 2000, s
187).

Genom sökning av litteratur skapade vi oss en överblick av samt kunskaper om det ak-
tuella ämnet. Sökningen genererade även idéer om hur arbetet skulle bedrivas. Lämplig
litteratur fann vi genom sökning i databaser som Ebsco Host, Emerald, Lucia samt Lib-
ris. Sökningen gav intressant litteratur både i artikelform samt handböcker. Sökord som
användes för att finna informationen var bland andra: industrial buying behavior, servi-
ce buying behavior, industrial buying process, travel characteristics AND buying beha-
vior. Litteraturen sammanställdes och värderades varvid ämne presenterades och valdes
framför seminariegruppen. Ett problem vi stötte på var att mycket av den litteraturen vi
hittade var allmän och passade inte perfekt in på ämnet vi valt. Vi tror att detta berodde
på att mycket lite forskning gjorts om vårt aktuella ämne.

Utifrån litteraturen valde vi att formulera preliminära forskningsfrågor innan litteratur-
studien genomfördes. Detta gjordes för att underlätta och begränsa sökningen till att
innefatta endast det som var av intresse för undersökningen. Som vi diskuterar ovan var
mycket av den teori vi hittade allmängiltig på grund av att lite forskning gjorts om vårt
aktuella ämne. Vi valde därför att behandla allmän teori med vissa inslag av mer speci-
fika teorier i vårt teorikapitel. Utifrån dessa teorier har vi fått en bra grund att stå på när
vi resonerar och belyser resultat. Vi har försök att ställa teorierna mot varandra men på
grund av att många av de teorier som vi behandlar är så allmänt accepterade i forskar
världen är det få forskare som direkt motsätter eller ifrågasätter det som presenterats i
vårt teorikapitel.

3.2 Forskningsstrategi
Det som enligt Denscombe (2000, s 43) utmärker en fallstudie är dess inriktning på ett
fåtal undersökningsfrågor. Till denna uppsats ansåg vi det vara mer givande att anskaffa
mer djupgående information från ett fåtal respondenter än, ytlig information från ett
flertal. Därför beslöt vi oss för att använda oss av en fallstudie framför en surveyunder-
sökning. Fallstudie valdes dels med anledning av att vi hade större kännedom hur denna
utförs samt att vi ville skapa bredd i vår undersökning i form av lite längre intervjuer.
Att en surveyundersökning är mer och kostnadskrävande i samband med post utskick
var även en tungt vägande variabel.
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3.2.1 Val av fallstudieobjekt
Enligt Denscombe (2000, s 44) måste forskaren vid en fallstudie välja ut en eller några
enheter som ger ett representativt urval av den stora helheten som undersökts. Vi valde
att koncentrera fallstudien på två fallstudieobjekt. De valda objekten blev Peek Traffic
AB och koncernen X. Dessa fallstudieföretag är företag som verkar i två olika bran-
scher och skiljer sig storleksmässigt. Varför vi har valt att titta på dessa företag beror på
att de har en hög frekvens utlandsresor. Vi ville även skapa mer bredd i svaren på våra
forskningsfrågor genom att välja två företag som skiljer både i storlek och bransch från
varandra. Genom att vi valde att undersöka företag inom samma geografiska område
ledde till att de hade samma förutsättning och valmöjligheter vid inköp av resetjänster.
Det valda geografiska området är Stockholms län. Detta område valdes på grund av att
företagen då hade liknande förutsättningar och valmöjligheter av resetjänster som fanns
tillgängliga.

Koncern X och respondenten på koncernen har begärt anonymitet då respondenten un-
der intervjun delade med sig av en stor mängd känslig information till oss. Vidare för-
klarade respondenten att koncernen ej är börsnoterad vilket gjorde att företaget har
mycket lite insyn i sina interna affärer och att detta var något som de gärna ville hålla
på. Vi respekterade respondentens önskningar och valde att inte avslöja respondentens
eller koncernens namn.

3.3 Datainsamlingsmetod
Det finns enligt Denscombe (2000, s 102) fyra datainsamlingsmetoder: frågeformulär,
observation, skriftliga källor och intervju. Denscombe menar att dessa konkurrerar med
varandra om att väljas av forskaren, och att vissa lämpar sig bättre för en speciell situa-
tion än andra. Med tanke på den typ av information som eftersöktes och uppsatsens
begränsade tidsram ansåg vi att de två förstnämnda datainsamlingsmetoderna var mind-
re lämpliga.

Vi valde att utföra intervjuer med hjälp av intervjuguide som val av datainsamlingsme-
tod. Denna utformades för att skapa konsistens i undersökningen och därmed förbättra
validiteten. Enligt Denscombe (2000, s 132) beror ofta forskarens val av intervju på att
undersökningen tros tjäna på erhållandet av material som ger mer djupgående insikter i
ämnet, men som baserar information från ett mindre antal respondenter. Vi ansåg att en
högre detaljrikedom på informationen var nödvändig för att möta undersökningens syfte
och valde därför intervjuer framför andra bredare och mindre djupa datainsamlingsme-
toder.

Vi valde att göra två semistrukturerade intervjuer. Enligt Denscombe (2000, s 135) görs
den semistrukturerad intervjun bäst genom att man sammanställer en lista med ämnen
som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren bör dock vara flexibel vad
det gäller ordningsföljd på dessa frågor och låta den intervjuade utveckla sina idéer och
tala mer utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp (ibid). Svaren ska med andra
ord vara öppna och betoningen ska ligga på respondenten som ska ha möjligheten att
utveckla sina synpunkter. Detta ansåg vi vara viktigt då vi genom öppna svar kunde få
fram fakta som intervjuguiden inte täckte, och vi fick då en mer rättvisande bild.

Vi valde att genomföra personliga intervjuer ansikte mot ansikte med subjektet. Dens-
combe (2000, s 14-15) menar att detta ger mer detaljerade och fylliga data. I kontrast
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till telefonintervjuer ansåg vi att personliga intervjuer gav bättre förståelse för subjek-
tets svar på frågorna då kroppsspråk och ansiktsuttryck kan observeras. Genom att vi
båda två var närvarande vid intervjun samt att vi båda registrerade svar, försökte vi på
så vis begränsa missförstånden som kunde uppstå. Vi räknade med att varje intervju
skulle ta 50-60 minuter, med rum för eventuella tillägg från respondenten. Genom att
intervjun var lång och vi räknade med att mycket skulle sägas valde vi att spela in inter-
vjun med bandspelare för att kunna gå tillbaka och undersöka vad som egentligen sades
i efterhand. Vi förde även fältanteckningarna som vi bad respondenten granska efteråt
och godkänna för att på så vis undvika missförstånd.

Genom telefonkontakt bokade vi möten med aktuella respondenter. Vi påpekade vid
samtalet att valmöjligheten för anonymitet fanns. Vi misstänkte att det kunde bli aktu-
ellt med viss anonymitet då den informationen som lämnas av respondenten var av
känslig natur. Under samtalet, när vi bokade tid med företaget, förklarade vi vad inter-
vjun i stort skulle handla om och tog upp sådana frågor som kunde vara i behov av att
förbereda och kolla upp för respondenten, som exempelvis vilket inköpsvärde det inter-
vjuade företaget hade, vilket var en av våra frågor i intervjuguiden (bilaga 1).

Vi valde till en början att intervju endast två respondenter, en på vardera företag. Men
med tanke på att vi ville få information från som rörde både beslutsfattande och beställ-
ning krävdes att vi på Peek Traffic intervjuade två respondenter för att få en mer repre-
sentativ bild och ett komplett svar på vår frågeguide. På Peek Traffic intervjuades där-
för dels resebeställare Katti Lundahl Benedictsson samt projektchef Staffan Birath. På
andra fallstudieföretaget benämnt Koncern X som önskar förbli anonym stötte vi inte på
detta problem då denna respondent hade information om både beställning och beslut av
köp. Vi tror inte att denna uppdelning påverkar resultatet av undersökning nämnvärt då
de frågor som ställdes till Staffan Birath endast var kompletterande.

Intervjuguiden (bilaga 1) använde vi oss av vid samtliga intervjuer och denna utgjorde
grunden för de frågor vi ville ställa till respondenterna. Guiden utformades med grund i
befintliga teorier och dess anpassning till forskningsfrågorna.

Vi valde att använda oss av den så kallade trattmetoden som enligt Patel och Davidson
(2003, s 74) innebär att intervjun startas med öppna frågor för att sedan övergå till mer
specifika frågor. Patel och Davidson menar att denna teknik är mer aktiverande för re-
spondenten varför vi valde att använda denna teknik. Vi försökte utforma intervjugui-
den på ett sådant sätt att respondenten inte behövde vara insatt i den akademiska termi-
nologin för att på så sätt undvika missförstånd. Vår seminariegrupp hjälpte oss att
granska vår intervjuguide för att undersöka så den var logisk disponerad samt att de
frågor som fanns på den var lättförstådda och var relevanta.

I intervjuguiden försökte vi undvika ledande frågor. Vid den första intervjun uppkom en
del intressanta frågeställningar utöver det som behandlades av vår intervjuguide. Dessa
frågeställningar rörde bland annat påverkan av reklam gjord av reseleverantören samt
transport till flygplats. Vi valde att ta upp dessa frågor vid nästkommande intervju trots
att de inte fanns med på den befintliga intervjuguiden.
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3.4 Metodproblem
Metodproblem kan uppstå om det finns brister i mätmetoden, mätinstrumentet och dess
användning. Dessa brister kan vara av två olika slag, validitet och reliabilitet. Om dessa
är goda är metoden följaktligen god (Lekvall & Wahlbin, 1993, s 211).

3.4.1 Validitet
Validitet innebär enligt Ejvegård (1996, s 69) att man som forskare verkligen mäter det
som man avser att mäta.

Vårt största problem i denna undersökning var som vi diskuterar tidigare i detta kapitel
problemen med att hitta aktuell teori om det ämnesområde vi behandlar. Mycket få un-
dersökningar har gjorts om hur organisationer köper resetjänster. De flesta aktuella teo-
rier tittar mer på hur konsumenter köper resetjänster. Vi var därför tvungna att använda
oss av mer allmängiltig teori som behandlar hur organisationer köper tjänster.

Det finns enligt Denscombe (2000, s 148) risk för att respondenten hämmas av bandin-
spelningar av intervjuer då det känns mycket formellt och angivande. Detta kan minska
reliabiliteten i undersökningen varför det kan vara viktigt för intervjuaren att erbjuda
anonymitet om så önskas. När vi kontaktade våra respondenter på vardera fallstudiefö-
retag, för att boka tid, frågade vi även om de accepterade att vi spelade in intervjun. När
vi kom till företagen för att intervjua erbjöd vi dem möjligheten att vara anonyma om
de hade känslig information. Ytterligare något som kan påverka validiteten i många
undersökningar där roller ska identifieras är problematiken att de som intervjuas kanske
inte vill se sig själva som till exempel gatekeepers. I vårt fall hade respondenterna inga
större problem med detta fenomen. De identifierade sig gladligen själva som gatekee-
pers varför vi tror att detta problem berörde oss i mindre grad.

Valet av respondenter gjordes genom att försöka hitta de personer som både besatta
kunskaper inom beställningar av rese (återköp) samt upphandling av ny reseleverantör.
Som vi diskuterat tidigare var vi tvungna att komplettera en av våra intervjuer med yt-
terligare information från en respondent.

Vi valde att i våra fallstudieföretag välja respondenter som är mycket insatta i det ämne
som behandlas och har de empiriska kunskaper vi sökte. Med detta menar vi personer
med befattningar som gör dem ansvariga i beslutsprocessen över resande i företagen.
Utöver detta försökte vi styra våra respondenter för att generera jämförbara svar mellan
fallstudieföretagen.

3.4.2 Reliabilitet
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och
av mätenheten. (Ejvegård, 1996, s 67). Om reliabiliteten är hög finns det stor möjlighet
att repetera undersökningen av en annan forskare och komma fram till samma resultat
(Yin, 2003, s 39). Eftersom forskaren ofta själv konstruerar mätinstrumentet till exem-
pel intervjuguiden, föreligger risken att mätinstrumentets pålitlighet blir låg. (Ejvegård,
1996, s 67). Vi ville minska denna risk genom att testa vår intervjuguide på en informell
fokusgrupp. Medlemmarna i denna fick komma med synpunkter och råd för att öka
reliabiliteten i undersökningen.
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Som tidigare nämnts har vi utformat intervjuguiden på ett lättförståligt sätt samt kon-
trollerat svaren vi fick i de olika intervjuerna mot varandra. Detta gjordes för att förbätt-
ra reliabiliteten i undersökningen.

Ett annat problem som kan uppkomma är att de fältanteckningar man för under inter-
vjun inte stämmer helt med vad respondenten avser att meddela då det kan vara svårt att
hinna anteckna allt som respondenten säger. Vi gav därför respondenten möjligheten att
granska våra fältanteckningar efter intervjun för att på så vis minska missförstånden. Då
vi även spelade in intervjuerna fick vi möjligheten att gå tillbaka och lyssna på vad re-
spondenterna verkligen sa och då säkerhetsställa de data vi presenterar.
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4 Fallstudie
I detta kapitel presenteras organisationerna som vi valt att studera. Därefter återges de
data som samlas in vid intervjuerna indelade efter forskningsfrågorna.

4.1 Presentation av Peek Traffic AB
Peek Traffic Sverige, som är en del av Peek Traffic-koncernen med huvudsäte i Florida,
USA, är representerade över hela världen med en total omsättning på ca 1,5 miljarder
SEK. Peek Traffic Sverige har funnits på marknaden sedan 1926 och har en omsättning
på 250 miljoner SEK. De är i huvudsak en försäljnings och service organisation med
150 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm, med regionala kontor i Göteborg och
Karlstad. Peek Traffic Sverige delar in sina produkter i tre affärsoråden; Trafik och
motorvägssystem, Kollektivtrafiksystem samt Parkering och service system.

Peek Traffics totala inköpsvärde per år uppgår till 75 miljoner SEK, av dessa är ca 17
miljoner SEK inköp av reserelaterade tjänster. Detta motsvarar ca 9% av Peek Sveriges
totala omsättningen. Peek Traffic Sverige gör ca 250 utlandsresor per år. Dessa är
främst i tjänstesyfte och sker på arbetstid. Peek Traffic-koncernen har utformat en rese-
policy som ska vara gällande inom hela koncernen, det är dock Peek Traffic Sveriges
eget ansvar att välja reseleverantörer. Peek Traffic Sverige använder sig i huvudsak av
en reseleverantör, Nyman & Schultz resebyrå. Dessa agerar som mellanhand mellan
den faktiska leverantören och företaget.

Intervjuade på dessa företag var projektchef Staffan Birath och receptionist samt rese-
beställare Katti Lundahl Benedictsson.

Processenrna och beslutskriterierna vid industriellt köp av resetjänster delas upp i två
typer. Den första processen handlar om upphandling av resebyråer, den andra processen
behandlar upphandling av en enskild resa, där det ofta rör sig om ett återköp av en rese-
tjänst.

4.1.1 Peek Traffics inköpsprocess
Peek Traffic meddelar att de är nöjda med den aktuella reseleverantören Nyman &
Schultz som de har bibehållit i elva år. På grund av detta sker mycket sällan nyköp eller
upphandling av nya researrangörer. Respondenten menar att det oftast rör sig om modi-
fierade återköp av resor. Om ett nyköp från en ny reseleverantör skulle bli aktuellt
samlar resebeställaren in offerten från olika reseleverantören och undersöker vem som
är mest prisvärd samt vem som är mest flexibel. I flexibiliteten menar respondenten
främst att leverantören ska ha möjlighet att leverera resor till alla kontor i Sverige.  Pro-
cessen följer i stort inköpsprocessen enligt Day och Barksdale (1994), ända skillnaden
respondenten kan se är att utvärderingsprocessen sker kontinuerligt. En av de viktigare
kriterierna för att välja ny leverantör var enligt respondenten möjligheten till enkel och
flexibel fakturering samt lättillgänglig kontakt med researrangören. Respondenten för-
klarar att efter detta måste ledningsgruppen ta beslut om vilken som är den mest lämpli-
ga leverantören. Kontrakt skrivs sedan med denna leverantör, där riktlinjer för hur re-
sandet av företagets anställda beskrivs i detalj. Peek Traffic gör inga egna trafikavtal
eller förhandlar till sig specialpriser med flygleverantörer eller hotell, av den enkla an-
ledningen att de inte kan förhandla till sig bättre priser än vad deras resebeställare kan
göra på grund av att de har för lite volym i sitt resande.
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Vid ett återköp av resetjänst via företagets resebyrå är processen betydligt enklare att
identifiera, här uppstår ett behov hos användaren av resetjänster, det vill säga affärsre-
senären på Peek Traffic. Användaren identifierar sina behov gällande var och när de ska
åka samt vilka krav de har på biljetten och flygbolag. Resenären tar kontakt med rese-
beställaren på företaget som kontaktar resebyrån med dessa krav. Resebyrån utvärderar
sedan det mest prisvärda och tidsflexibla förslaget. Förslaget skickas sedan tillbaka till
beställaren som sedan beslutsfattaren (ekonomichefen) godkänner. Användaren (affärs-
resenären) utvärderar därefter den utförda tjänsten informellt. Vid klagomål på resele-
verantören lämnas dessa till resebeställaren som meddelar resebyrån.

4.1.2 Peek Traffics köpbeslutsgrupp
För att på en korrekt sätt kunna beskriva denna process måste läsaren förstå att det finns
stora skillnader i sammansättningen av köpbeslutsgruppen beroende på om det är en
upphandling av ny reseleverantör som sker, eller en normal beställning från en bestämd
reseleverantör i form av ett återköp.

Vid ett återköp från en bestämd resebyrå är beslutstagare i inköpsgruppen VD eller
ekonomichef. Inköparen är samma som beställaren, det vill säga receptionisten som
beställer resan i samröre med resebyrån. Receptionisten har även rollen som gatekeeper
då hon kontrollerar in och utflöde av information till de övriga medlemmarna i inköps-
gruppen. Användaren är den affärsresenären som ska göra resan, denna är även initia-
tivtagare till köpet. Resebyrån har som mellanhand till företaget och reseleverantören en
viss påverkan på den resetjänst som ska användas. Denna roll delas dock med använda-
ren som har möjlighet att önska vilket bolag som ska användas samt vilka tider resan
skall göras.

Kommunikationen mellan medlemmarna inom företaget sker informellt, det vill säga
genom muntlig kontakt eller per e-post. Kontakten mellan inköparen och resebyrån är
dock mer formell, då de träffar ett avtal varje gång en ny beställning görs, anser respon-
denten.

Vid en upphandling av en ny reseleverantör eller researrangör är beslutstagare i inköps-
gruppen ledningsgruppen bestående av VD, ekonomichef, projektchef och affärsområ-
deschefer. Inköparen är VD då det är denna person som skriver på kontrakten. Påverka-
re vid köpet är en mängd personer på företaget, det kan enligt respondenten exempelvis
vara användaren eller någon utomstående till företaget. Användare är alla de personer
på företaget som reser. Gatekeeper, den som styr informationsflödet, är den som har
kontakt med de olika leverantörerna i upphandlingsprocessen. Detta kan till exempel
vara receptionisten eller VD.

Involveringen av de olika medlemmarna är relativt låg vid köp och upphandling av re-
setjänster/reseleverantörer i jämförelse med andra köp, menar projektchefen Staffan
Birath. Han menar vidare att det är betydligt fler involverade vid köpen av de mer ka-
pitalintensiva varorna.

4.1.3 Peek Traffics beslutskriterier
Peek Traffics viktigaste policykriterier är pris och flexibilitet, det vill säga möjligheten
att  ändra biljetten. Det vill säga att resa för det mest kostnadseffektiva förslaget utan att
i högre grad lägga på onödig tid och besvär för resenären vid resan. Enligt Peek Traffics
resepolicy ska alla anställda undvika att flyga business class om det är möjligt. Peek
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Traffic gör ingen upphandling av externa trafikavtal med specifika reseleverantörer.
Med trafikavtal menas att företaget upphandlar specifika avtal, utöver det resebyrån
erbjuder, gällande biljetter till specifika destinationer med bestämda leverantörer. Re-
spondenten menar att det finns en klart uttalad kostnadsmedvetenhet inom företaget.
Detta menar hon reflekteras i resepolicyn som inte tillåter taxi för personalen vid trans-
port till flygplatsen. På grund av de nyligen uppkomna trafikavgifterna belagda på rese-
byråerna av flygbolagen hävdar även respondenten att företaget försöker vara sparsam-
ma med användningen av resebyrån på korta destinationer, då kostnaden för att använda
denna tjänst är markant dyrare än att beställa direkt från flygbolaget och därmed undvi-
ka trafikavgifter. Trafikavgifter innebär enligt respondenten att resebyrån lägger på ett
antal procent på biljettpriset för sina tjänster. Detta var något som tidigare var inbakat i
biljettpriset från flygleverantörerna. Valet av reseleverantör styrs av att researrangören
kan leverera, det vill säga att det ska vara enkelt för Peek Traffic att beställa resan och
att det ska gå fort att få biljetter och researrangemang i ordning. Vidare är det mycket
viktigt att leverantören ska kunna leverera resor till alla Peek Traffics kontor i Sverige.
Resebeställaren Katti Lundahl Benedictsson, menar även att det är av stor vikt att faktu-
reringen är enkel och kan ske centralt till Stockholmskontoret då detta underlättar för
ekonomiavdelningen. Respondenten hävdar att valet av resebyrå vid upphandling till
mycket liten del styrs av den påverkan som resebyrån framställer i form av reklam.

4.2 Presentation av koncern X
Koncern X är en stor koncern verksam i mediabranschen, koncernen består av 230 del-
vis separata företag under en paraplykoncern med en total omsättning på 18,7 miljarder
SEK år 2003. Koncernen har totalt 9875 anställda, uppdelade på sex affärsområden.

Vi har intervjuat koncern X: s travel manager som har bett oss att på samma sätt som
koncernen få förbli anonym.

Koncernen har en total resekostnad på ca 100 miljoner SEK; i denna siffra är dock ho-
tell inkluderat. Detta betyder att koncern X har en total resekostnad på ca 6% av den
totala omsättningen. Koncern X hade cirka 9000 flygbiljetter fakturerade 2003, av dessa
resor går ungefärligen 70% till utlandet. Respondenten påpekar dock att dessa siffror
inte är helt rättvisande då alla resor inte visas i statistiken. Detta beror på att alla resor
som görs inte behandlas genom koncern X avtalsresebyrå. Detta kan uppstå när det är
större arrangemang som ska besökas, till exempel OS där det krävs att koncernen an-
vänder en viss bestämd reseleverantör, framför sin egen avtalsresebyrå.

Koncern X har tidigare haft sex separata resbyråer. År 1997 omförhandlade koncern X
sina kontrakt och beslutade sig för att endast använda en reseleverantör i form av en
avtalsresebyrå. Utöver dessa har koncernen förhandlat fram speciella trafikavtal med
specifika leverantörer, exempelvis flygbolag, hotell och hyrbil på specifika destinatio-
ner, som endast kan användas av anställda i koncernen. Dessa priser finns i resebok-
ningssystemen hos den avtalsresebyrå som koncernen använder. Exempel på sådana
leverantörer är SAS, Malmö Aviation, Finnair, British Airways, Scandic Hilton Hotels
och Avis hyrbilar.

4.2.1 Koncern X inköpsprocess
På koncern X är inköpsprocessen av två slag: upphandling av ny leverantör och återköp
av en enskild resa. Upphandlingen är en mer komplex process än återköpet.
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Vid upphandling av en resebyrå eller reseleverantör sker denna process i stor likhet med
Day och Barksdale (1994) inköpsprocess, skillnaden menar respondenten var att utvär-
deringsprocessen sker kontinuerligt genom hela processen, inte bara vid slutet. Respon-
denten menar vidare att detta är en process som involverar ett flertal personer i koncer-
nen och inget som enbart sköts av en travel manager. Vid dessa processer finns en spe-
ciell inköpsgrupp för resor hos koncernen. Denna grupp består av en högt uppsatt per-
son från varje affärsområde samt respondenten i vår undersökning. Detta ”reseråd” rap-
porterar i sin tur till ledningsgruppen över vilka beslut som tagits. Reserådet är dock
fristående från ledningsgruppen, och det är ytterst sällan ledningsgruppen har någon
påverkan på de beslut som tas i reserådet.

Den andra typen av inköp sker på rutin. Detta är endast ett återköp i form av att någon
på koncernen ska beställa en resa. Det sker genom att ett behov uppstår hos någon av de
anställda på något av företagen i koncernen. Den anställda tar kontakt med sin chef som
godkänner resan. Den anställde, det vill säga användaren, tar sedan kontakt med kon-
cernens avtalsresebyrå som sköter beställning och administration av resan. Ingen utvär-
dering eller beslut av leverantör sker i denna process.

4.2.2 Koncern X köpbeslutsgrupp
På samma vis som vi beskriver ovan förändras sammansättningen av köpbeslutsgruppen
beroende på om köpet är ett återköp eller om det är nytt eller modifierat köp. Det vill
säga om köpet handlar om upphandling av ny leverantör eller en omförhandling av be-
fintlig leverantör, ser sammansättningen av inköpsgruppen annorlunda ut än vid normal
beställning av resa.

När upphandling av ny reseleverantör sker är reserådet inblandat, initiativtagaren till
köpet är travel managern. Denna innehar även rollen som påverkare och gatekeeper, då
det är denna person som sitter inne med större delen av den kunskap som krävs för att ta
ett beslut samt är den som har kontakten med leverantören. Användare i detta fall är alla
som reser på företaget och som kommer att använda resebyrån vid framtida köp. Be-
slutsfattare är alla de sju som ingår i gruppen, och köparen är travel manager och ordfö-
rande för reserådet tillsammans. Gatekeepern har enligt respondenten inte lika stor makt
som i andra köp, då de flesta som ingår i köpbeslutsgruppen/reserådet är i mediabran-
schen och har generellt mycket god kännedom om den information som finns tillgänglig
gällande utlandsresor. Kommunikationen inom köpbeslutsgruppen är genomgående
formell, då alla möten och beslut protokollförs. Samma gäller med kommunikationen
mellan köpbeslutsgrupp och den potentiella leverantören, där alla beslut stryks via kon-
trakt eller protokoll. Involveringen av ledningen vid denna process är generellt lägre än
vid andra större inköp, respondenten menar dock att det blir svårare och svårare för
ledningen att blunda och inte blanda sig i dessa beslut då resekostnader är den tredje
största rörliga kostnaden hos koncernen.

Vid ett normalt återköp av en resa, det vill säga när någon användare på företaget ska
beställa den tjänst som har förhandlats fram, är sammansättningen av köpbeslutsgrup-
pen annorlunda sammansatt. Här är det den anställde eller chefen till den anställda som
är initiativtagare till köpet. Användaren och köparen är vid denna process är det samma
som den anställde då det är denna person som fysiskt ringer till resebyrån och beställer
resan. Påverkaren i denna process är resebyrån då det är de som kan rekommendera det
bästa resealternativet till köparen. Beslutsfattaren är användarens chef då han, i vissa
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fall, måste godkänna resan. Ingen egentlig gatekeeper existerar i denna process då an-
vändaren har direkt kontrakt med researrangören.

4.2.3 Koncern X:s beslutskriterier
För koncern X finns det en mängd faktorer som är viktiga vid val av reseleverantör.
Biljettflexibilitet och pris är två av de viktigaste faktorerna, då användaren av tjänsten
alltid ska ha möjlighet till ombokning om något händer. På grund av detta använder inte
koncern X en lågprisstrategi. De priser de förhandlar fram är maxpriser på biljetter som
alltid erbjuder ”fullflex”, det vill säga är alltid ombokningsbara på alla destinationer.
Trots att det idag finns flygleverantörer som kan leverera lägre priser än de flygbolag
koncern X är knutna till, säger respondenten att det inte är intressant för koncern X att
använda dem.

Koncern X tillåter vissa individer på företaget att flyga business class. Detta beslut styrs
av interna resepolicys hos de enskilda företagen som finns inom koncernen. Respon-
denten menar att vissa av företagen i koncernen tycker att det är viktigt att deras perso-
nal är utvilad när de kommer fram till destinationen. Därmed väljer de att sända sin per-
sonal med business class. Respondenten menar vidare att de försöker lansera resepoli-
cys som ska stimulera högre kostnadsmedvetenhet inom de affärsområden som gått
sämre på senare år. Vidare anser respondenten att viktiga kriterier vid val av reseleve-
rantör är kriterier som säkerhet, frekvens på destination och miljömedvetenheten hos
reseleverantören. Det finns inga uttalade beslut om hur resenären ska ta sig till flygplat-
sen, dessa beslut får enligt respondenten koordineras av den enskilde chefen.

När koncernen upphandlar nya resekontrakt med researrangörer är det viktigt att uppnå
ett lågt arvode från resebyrån. Det är även av stor vikt, menar respondenten, att reseby-
rån kan leverera sammanställd statistik över hur mycket koncernen i stort reser till ett
lågt pris. Denna statistik är mycket viktig under förhandlingen med andra reseleverantö-
rer, exempelvis flygbolag, då det ger koncernen en bättre förhandlingsstyrka när de kan
påvisa exakt hur mycket de reser. Det anses även viktigt att resebyrån kan leverera
självbokningssystem till koncernen för att underlätta bokningsprocessen inom företaget
och på så vis spara tid och pengar för både resebyrån och koncernen. Påverkan i form
av reklam från reseleverantören hade enligt respondenten mindre vikt vid val av leve-
rantör.
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5 Diskussion av fallet
I detta kapitel kopplas de empiriska studierna till teorivalet. Kopplingarna belyses och
analyseras för att presentera författarnas synpunkter och slutsatser. För att kunna för-
klara dessa processer med hänsyn till empirin, delas våra forskningsfrågor i två delar,
upphandling av ny reseleverantör samt beställning av resa från en bestämd  reseleve-
rantör.

5.1 Företags inköpsprocess av utlandsresetjänster

5.1.1 Inköpsprocessen vid upphandling av ny reseleverantör
Processen ter sig mer komplex hos båda fallstudieobjekten vid upphandling av ny rese-
leverantör än vid ett normalt inköp av resa. Den är dock mer komplex hos koncern X än
hos Peek Traffic. Vi kan dra slutsatsen att processen ökar i sin komplexitet desto större
företaget blir. Detta tror vi beror på att det rör sig om mer resurser och fler beslutsfatta-
re som är inblandande i processen.

Day och Barksdale (1994) beskriver inköpsprocessen som en teori med åtta steg, som
förklarar hur företag går till väga vid inköp. Inköpsprocessen börjar för båda fallstudie-
objekten, i enlighet med teorin, när ett problem eller behov uppstår. Detta leder till att
processen påbörjas. Vidare stämmer processen överens med de nästkommande sex ste-
gen i processen. Det är inte förrän sista steget i inköpsprocessen, utvärdering av leve-
rantör, som teorin och empirin går isär. Båda respondenterna hävdar i sina intervjuer att
utvärderingsprocessen pågår kontinuerligt genom hela upphandlingen, inte bara vid
slutet som Day och Barksdale föreslår. Detta tror vi beror på att det inte endast är slut-
produkten/tjänsten som utvärderas utan även relationen och samarbetet med leverantö-
ren vid upphandlingsprocessen.

I vår studie har det framkommit storleksbetingade skillnader mellan det medelstora fö-
retaget och större företaget, vi har valt att belysa dessa skillnader utan att dra generella
slutsatser om stora och små företag.  Ett sådant exempel är de stora företags möjlighet
att träffa specifika trafikavtal med enskilda reseleverantörer och på så vis förhandla till
sig bättre priser och flexiblare biljetter. Anledningen till att mindre företag inte genom-
för dessa förhandlingsprocesser i lika stor utsträckning kan vara att deras förhandlings-
styrka är lägre, vilket beror på att de gör färre resor per år samt inte har samma frekvens
på specifika destinationer.

5.1.2 Inköpsprocessen vid återköp av resa
Inköpsprocessen vid återköp av resa är betydligt mindre komplex än vid upphandling av
resa. Återköp sker oftast som rutinköp vilket kan förklara varför komplexiteten är mind-
re. Även här vi valt att göra jämförelsen med Day och Barksdales inköpsprocess (1994).
I denna process uppstår ett behov varvid användaren av resetjänsten utvärderar sina
primära behov. Då företaget i denna process redan har en bestämd researrangör vänder
sig användaren direkt till dessa leverantörer som tar på sig att utföra de resterande de-
larna aktiviteterna i inköpsprocessen. Det är endast utvärderingen av den utförda tjäns-
ten som lämnas till användaren.

Processen skiljer sig lite på grund av storleksbetingning hos företag. De enda skillnader
vi kunde se, var de administrativa rutinerna vid beställning av resa. I koncern X var
godkännandeprocessen från högre chefer betydligt mer påtaglig än på Peek Traffic.
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5.2 Företags köpbeslutsgrupp vid köp av utlandsresetjänster

5.2.1 Köpbeslutsgruppen vid upphandling av ny reseleverantör
Webster och Wind (1972) utvecklade de fem första rollerna i köpbeslutsgruppen, Bo-
noma (1982) lade sedan till den sjätte rollen, initiativtagare, till modellen. I båda våra
fallstudieobjekt finns en frontfigur som besitter flera av rollerna nämnda i teorin. Det är
denna person som driver, och är initiativtagare samt gatekeeper till köpet. Hos koncern
X är denna person mer påtaglig än i Peek Traffic. Detta beror på att koncern X har en
specifik anställd vars främsta uppgifter är att sköta just denna typ av upphandlingspro-
cesser.

Vi kan utifrån vår undersökning även dra slutsatsen att i mindre företag är ledningen
mer inblandad och involverad i de olika rollerna än i större företag. Detta tror vi beror
på att dessa köp kan ha en betydande påverkan på ett mindre företags kostnader och
därför bör ett beslut om ny reseleverantör tas av cheferna på företaget. Det även viktigt
för ledningen att de känner att de har en god relation till sin leverantör samt att samar-
betet kommer fungera i längden. I större företag är det inte lika viktigt för ledningen att
de har ett gott samarbete med underleverantören, det räcker med att den inköpsgruppen
och de som är ansvariga för kontakten med leverantören har ett god relation till leve-
rantör. Fitzsimmons, Noh och Thies (1998) föreslår att inblandningen av medlemmarna
i köpbeslutsgruppen minskar när inköpet inte har med kärnverksamheten att göra. Detta
kan vara ytterligare en förklaring till varför ledningen vid större företag är mindre in-
volverade vid upphandling av ny reseleverantör. Kommunikationen i köpbeslutsgrup-
pen ter sig mer formell hos koncern X än hos Peek Traffic. Vi tror att detta beror på att
mindre företag har färre involverade i köpbeslutsgruppen, samt har en mindre formell
beslutsstruktur än vad större företag har.

5.2.2 Köpbeslutsgruppen vid återköp av resa
Vid ett återköp ser sammansättningen av köpbeslutsgruppen annorlunda ut för bägge
fallstudieobjekten. Hos Peek Traffic beställer receptionisten resorna åt användaren och
är därmed den personen som har kontakt med reseleverantören. I koncern X får varje
enskild användare, det vill säga den som faktiskt ska resa, själv kontakta reseleverantö-
ren och beställa sin resa. Detta tror vi beror på att koncern X travel manager redan har
förhandlat fram bästa priser på de destinationer som de reser till kontinuerligt. Rollerna
i köpbeslutsgruppen, vid ett återköp är därmed färre än vid ett nytt köp då organisatio-
nen redan har en relation med sin reseleverantör, och det blir då en mindre komplex
process.

Beslutsfattaren till köpet finns det hos Peek Traffic där alla köp måste godkännas av
någon form av chef. Hos koncern X behövde köpen inte i samma utsträckning godkän-
nas. Detta skiljde sig på vilken befattning den anställde hade samt vilket resepolicy det
specifika företaget i koncernen använde. I koncern X är det högre frekvens på resandet
än i Peek Traffic. Detta kan vara en av anledningarna till att godkännande behövs. Yt-
terligare en anledning, tror vi, är att Peek Traffic har högre resekostnader procentuellt
än vad koncern X har, vi tror att anledningen till detta är att koncern X har bättre priser
och bättre kontrollrutiner på resande än vad Peek Traffic har. Om resplanen inte god-
kändes av någon form av chef hos Peek Traffic finns risken att kostnaderna skulle stiga
markant.
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Enligt Webster och Wind (1972) har gatekeepern i köpbeslutsgruppen stort inflytande
vid köp, då det är denna som kontrollerar informationsflödet mellan gruppen och leve-
rantören. Vår fallstudie har visat att gatekeepern inom koncern X har mindre inflytande
vid återköp av resa än vid ett nytt köp. Detta tror vi beror på att det är resebyrån som
har hand om informationsflödet. Och det är användaren som har en direkt kontakt till
resebyrån. Detta gör att gatekeepern får en mindre roll och därmed mindre makt i kon-
cern X än i Peek Traffic där beställaren är den ända som har kontakt med resebyrån.

5.3 Företags beslutskriterier vid köp av utlandsresetjänster

5.3.1 Beslutskriterier vid upphandling av ny reseleverantör
Enligt Galloujs (1997) sammanställning av beslutskriterier är viktiga beslutskriterier för
val av tjänsteleverantör rykte, tidigare erfarenheter och service. Detta stämmer förhål-
landevis väl överens med de resultat vår undersökning gav. Det var framförallt tidigare
erfarenheter och god service som styrde koncern X att återigen välja samma resebyrå
när kontraktet med denna gick ut. Mer specifika kriterier fanns dock hos båda företa-
gen. En sådan var vikten av central fakturering och samtidigt sammanställningen av
statistiska data från reseleverantören. Det ansågs centralt framförallt hos koncern X att
veta exakt hur mycket de reser. Detta tror vi beror på att företaget vill kunna stämma av
med ekonomiavdelningen och använda statistiken som förhandlingsbas när upphandling
av enskilda trafikavtal görs. De kan på detta sätt säga till den aktuella reseleverantören
exakt hur mycket de reser på en enskild destination och utifrån dessa siffror förhandla
till sig bra biljetter. Utifrån detta tror vi att tillgången av sammanställd statistik var en
av de största anledningarna till att koncern X år 1997 begränsade antalet reseleverantö-
ren till endast en.

Gallouj (1997) menar även i sin sammanställning att mindre viktiga kriterier för inköp
var pris och marknadsföring. Båda fallstudieföretagen höll med om att reklam vid in-
dustriellt köpande var av mindre vikt. De gick däremot isär rörande pris, Peek Traffic
ansåg att priset en mer avgörande faktor än vad koncern X ansåg. Peek Traffic referera-
de till de nyligen tillkomna trafikavgifterna, vilka innebär att resebyrån tar ut en trans-
aktionsavgift på ett antal procent av biljettpriset. Trafikavgifterna innebar att priset för
resan ökade när de beställde biljetten via resebyrån varför de var mer sparsamma med
att använda denna. Hos koncern X var svaret den raka motsatsen. De ansåg att kostna-
den endast skulle bli högre om alla bokade själva. Detta tror vi beror på att de många
enskilda faktureringsavgifterna skulle generera en högre totalkostnad än vad kostnaden
för transaktionsavgiften skulle bli. Inget av företagen var benäget att använda långpris-
leverantörer som till exempel FlyMe. Anledningen till detta tror vi ligger i att säkerhe-
ten i betalningen och att flexibiliteten hos dem är lägre. FlyMe börjar inte betala lea-
singavgiften på sin flygplan förrän i slutet av 20041. Med bakgrund av detta tror vi att
företag är rädda att betala dessa reseleverantörer pengar, då risken för att inte få tillbaka
pengarna om leverantören skulle gå i konkurs är för stor.

5.3.2 Beslutskriterier vid återköp av resa
Vid beställning av enskild resa från reseleverantör ansåg båda respondenterna hos fall-
studieföretagen att flexibiliteten hos biljetten och frekvensen på destinationen, det vill
säga hur många avgångar reseleverantören levererar till en destination, var viktigare än
priset på biljetten. Anledningen tror vi är att företagen vill ha möjligheten att kunna

                                               
1 Vilket också framgår av FlyMe årsredovisning, 2003, s 23 not 9
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ändra tiden på biljetten om något oförutsätt skulle inträffa utan att extra kostnad upp-
står.

Gilbert och Morris (1995) menar i sin artikel att ett av de viktigaste kriterierna för en
affärsresenär är möjligheten att flyga business class och utnyttja loungen på företagets
bekostnad. På denna punkt gick företagen även denna gång isär. Koncern X ansåg att
business class var något som högre uppsatta inom företaget skulle kunna utnyttja. På
Peek Traffic hade huvudkontoret i sin resepolicy sagt att business class inte skulle an-
vändas av någon resenär i företaget om det inte var absolut nödvändigt för att komma
fram i tid. Detta leder oss till slutsatsen att Peek Traffic är mer kostnadsmedvetet och
koncern X är mer intresserade av att tillgodose sina anställda. Respondenten hos kon-
cern X uttryckte vikten av att flera av deras medarbetare var ordentligt utvilade när de
kom fram till destinationen, detta menade respondenten var en av de största anledning-
arna till att företaget använder business class.

Gilbert och Morris menar även att en viktig variabel för resenärens trivsel var transport
till flygplatsen. Hos Peek Traffic skulle alla anställda ta buss eller tåg till flygplatsen
enligt gällande resepraxis; hos koncern X var det viktigt att försöka boka resan så att
den avgick så nära resenärens bostad eller kontor som möjligt. De tillät användandet av
taxi framför buss och tåg. Negativt påverkande för affärsresenären är enligt Gilbert och
Morris förseningar som uppkommer i samband med dåliga förbindelser. Vi tror att det
finns risk att de anställda kan känna det som om uppdragsgivaren inte såg dem som
tillräckligt betydelsefulla för att de på ett bekvämt sätt skulle få ta sig till flygplatsen.
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6 Slutdiskussion
Vi kommer i detta kapitel föra en kort diskussion inom ämnet. Vidare har vi dragit vissa
slutsatser kopplade till vårt syfte och dessa kommer att presenteras nedan.

Syftet med denna rapport var att belysa hur företag resonerar när de beställer utlandsre-
setjänster. Vi ville även se hur organisationen såg ut vid beställningen av dessa utlands-
resetjänster. Intresset låg i att undersöka kopplingar mellan existerade teori och de em-
piriska data vår undersökning gav.

Det har i undersökningen framkommit att den industriella köpprocessen vid inköp av
utlandsresetjänster är uppdelad i två delprocesser: en upphandlingsprocess och en be-
ställningsprocess. Vi drar slutsatsen att båda processerna är liknande Day och Barksda-
les (1994) inköpsprocess för professionella tjänster. Utifrån vårt empiriska material har
vi kommit fram till att företagen i stort sätt följer stegen i denna inköpsprocess även om
processen är mer komprimerad vid beställningsförfarandet. Det som skiljer fallstudien
från teorin vid köp av utlandsresetjänster är att utvärderingen av köpet sker kontinuer-
ligt genom hela köpet.

Vår andra forskningsfråga behandlar hur företags köpbeslutsgrupp ser ut vid köp av
utlandsresetjänster. I detta fall drar vi slutsatsen att alla roller som presenteras av
Webster och Wind (1967) samt Bonoma (1982) är representerade vid köp av resetjäns-
ter. Det är dock ofta samma personer som innefattar olika roller och därmed är det inte
lika många som är involverade vid köp av utlandsresetjänster som vid köp av andra mer
kapitalintensiva varor. De olika rollerna förändras också beroende på om det är ett ny-
köp eller återköp. Vi kan dra slutsatsen att involveringen i köpbeslutsgruppen är mindre
vid rutinköp än vid nyköp, vi kan även påpeka att inblandningen från ledningen tycks
vara lägre vid köp av utlandsresor än vid köp som ligger närmare kärnverksamheten i
företagen.

Vi har även studerat faktorer som påverkar köpbeteendet i inköpsprocessen och funnit
att de viktigaste faktorerna anses vara flexibilitet i biljetten, frekvens på destination
(antalet avgångar levererat av reseleverantören), pris, säkerhet och miljömedvetenhet.
Vi blev förvånade att reklam som görs av reseleverantörerna inte var av större vikt när
företagen valde reseleverantör. Den ansågs både av Gallouj (1997) samt våra empiriska
studier spela en mindre roll vid val av tjänsteleverantör.

6.1 Bidrag till teorin
Vi bidrar med följande slutsatser och synpunkter till den befintliga teorin

• Day och Barksdales (1994) köpprocess för tjänster kan till stor del användas för att
beskriva en industriell beställares inköp av utlandsresetjänster. Det bör dock po-
ängteras att denna process är uppdelad i två delar, upphandling och köp. Det bör
även tilläggas att utvärderingsprocessen vid köp av utlandsresetjänster pågår konti-
nuerligt genom hela köpförfarandet.

• Webster och Winds (1972) roller i köpbeslutsgruppen kan med fördel appliceras på
industriellt inköp av resetjänster. Vid inköp av resetjänster existerar dock endast ett
fåtal roller hos den köpande organisationen från denna teori. Detta beror på att rese-
byrån fungerar som mellanhand tar på sig flera av de beskrivna rollerna.
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• Gilbert och Morris (1995) undersökning pekar på vad som är positivt påverkande
för affärsresenärens uppfattning av resan. Här vill vi bidra med ytterligare en varia-
bel som framkom av vår undersökning. Vi anser att frekvens på destination bör fin-
nas med bland de positivt påverkande variablerna. Med frekvens avser vi hur många
avgångar reseleverantören har på en specifikt destination.

6.2 Förslag till fortsatt forskning
Vid intervjuer och under litteraturstudien har intressanta frågeställningar och diskussio-
ner uppstått. Eftersom följande frågeställningar inte kan täckas av vårt syfte har vi valt
att redovisa dessa som förslag till fortsatt forskning.

• Hur ser resebyråns roll ut vid inköp av resetjänster från en industriell beställare?

• Hur ser privata konsumenters köpbeteende ut vid köp av utlandsresetjänster?
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Bilaga 1

Intervjuguide

Allmänna frågor:
1. Den intervjuades namn:

2. Arbetstitel:

3. Antal år på sin position:

4. Huvudsakliga arbetsuppgifter:

5. I vilken bransch är ert företag aktiva i?

6. Vilka typer av produkter säljer ni? Ranka i storleksordning beroende på hur mycket
ni säljer i SEK.

7. Vad är ert företags försäljningsvärde per år?

8. Hur många arbetar på ert företag?

9. Var ligger ert företags huvudkontor?

10. Vad är ert företags inköpsvärde per år?

11. Är er inköpsavdelning ansvarig för alla inköp på ert företag?

12. Vem är ansvarig för att köpa in resor? (Är även det inköpsavdelningen?)

13. Hur mycket utlandsresor sker på ert företag per år?

14. För hur mycket köper ni (företaget) resor per år? (Ca i SEK eller procent av inköps-
värdet på företaget)

15. Hur många reseleverantörer av utlandsresetjänster (resebyråer/flygbolag) är er orga-
nisation i kontakt med per år?

16. Vad skriver ni för avtal med de olika leverantörerna?

Inköpsprocessen och Buygrid
17. Vilka steg går ert företag igenom vid köp av resetjänster?

18. Hur hög påverkan har ledningen vid beslut av reseleverantör?

19. Vid sökning av ny leverantör, hur går informationssökningen till?

20. Hur påverkas sammansättningen av inköpsgruppen av köpsituationen? (om det är ett
nytt köp, modifierat köp eller återköp?)
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21. Hur skiljer sig ett nytt köp från ett modifierat köp eller återköp när det gäller stegen
i inköpsprocessen?

Buying center
22. Hur många är med i beslutet om inköp av en resa?

23. Vid senaste köpet av utlandsresetjänster, vilka i organisationen var involverade vid
köpet?

24. Vilka personer deltar i beslutsprocessen vid anskaffning av ny reseleverantör?

25. Beskriv involveringen av dessa människor?

26. Hur stor påverkan har var och en på köpprocessen?

27. Vem är initiativtagaren i köpprocessen?

28. Vem är användaren av inköpet (reser alla på ert företag?)

29. Vem påverkar inköpen av resetjänster? Hur påverkar denne processen?

30. Vem är köparen? (den som har formellt ansvar och makt att skriva på kontrakt med
leverantören)

31. Vem är beslutsfattaren?

32. Vem eller vilka är gatekeeper? (gatekeepern är den som kontrollerar in- och utflöde
av information till de övriga medlemmarna i Buying center?)

33. Finns det någon ytterligare roll utöver de redan nämnda i er inköpsprocess?

34. Vem eller vilka sköter kommunikationen med leverantören?

35. Hur ser kommunikationen mellan ovannämnda roller (användare, påverkare, initia-
tivtagare, köpare, beslutsfattare, gatekeeper) ut i organisationen?

Kriterier för inköp
36. Vad har er organisation för mål vid val av reseleverantör? (pris, kvalitet?)

37. Finns det förutbestämda kriterier som potentiella reseleverantörer måste uppfylla?
Vilka är dessa?

38. Görs någon ytterligare utvärdering av potentiella reseleverantörer?

39. Hur värderas kvaliteten på den köpta resan?

40. Rangordna de viktigaste kriterierna vid val av reseleverantör av utlandsresetjänster:

41. Vad kan diskvalificera en potentiell reseleverantör?
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42. Byter ni resebyrå om en resa (eller ett antal) inte uppnår den kvalitet ni vill ha? Har
ni bytt tidigare?

43. Vad får er att fundera på att byta leverantör?

44. Hur viktigt är priset för er vid val av reseleverantör?

Övrigt
45. Övrig information om inköp av resor hos er organisation (öppen fråga):

46. Hur transporterar ni er personal till flygplatsen (vad säger er resepolicy)?
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