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Abstract 

 

This case study aims to investigate and understand how the organizational buying 

behavior of small and medium-sized enterprises when purchasing cloud services can 

be characterized. Cloud services is an area which has grown rapidly during the last 

decade as a result of the growing importance for selling organizations to complement 

the already existing physical products with more profitable services. The business 

model for cloud service companies aims to small and medium-sized enterprises to give 

access to complex and otherwise expensive softwares. Since most of the research of 

organizational buying behavior was done more than 50 years ago there is an evident 

gap between this area and new technology that constantly evolves. 

Based on already existing theoretical models, the authors have collected, compiled and 

analyzed data gained from companies that during the last 12 months have purchased 

one or more cloud services from Dialect AB. The data has been collected through 

three semi-structured interviews with small and medium-sized customers (SME) of 

Dialect AB. The data has then through a within-case analysis been compared to 

existing theories followed by a cross-case analysis to discover similarities, differences 

and patterns which characterizes the organizational buying behavior. 

The case study shows that the purchasing process for the companies in the study 

genereally is less complex than what is described in earlier research which becomes 

evident when an already existing relationship exists between the companies. Further 

the buying center is characterized by a few number of participants, having high 

positions within the company and a close relationship between each other. The factors 

that have been found to influence the purchasing process is, except an earlier 

relationship, also the cloud service´s role for the company strategy and a number of 

product specific decision-making factors. 

The conclusion that can be drawn from the case study is that decisions of investing in 

cloud services often is made by one or a few individuals which are strongly influenced 

by earlier supplier relationships. This trust gained from using already existing 

suppliers can be seen as a safety for the company in the rapidly changing IT-industry. 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Denna fallstudie syftar till att undersöka och förstå hur det organisationella 

köpbeteendet för små och medelstora företag vid köp av molntjänster kan 

karaktäriseras. Molntjänster är ett område som vuxit snabbt det senaste decenniet i 

samband med att säljande organisationer börjat inse värdet i att komplettera sina redan 

existerande fysiska produkter med mer lönsamma tjänster. Affärsmodellen för 

molntjänsteföretag riktar sig mot små och medelstora företag för att ge företagen 

tillgång till komplexa och dyra mjukvaror genom att hyra dessa månadsvis. Då 

forskningen kring organisationellt köpbeteende hade sin storhetstid för över 50 år 

sedan finns det ett tydligt gap mellan detta område och ny teknologi som ständigt 

utvecklas. 

Med stöd av redan existerande teoretiska modeller har författarna samlat in, 

sammanställt och analyserat empiri från företag som under de senaste 12 månaderna 

genomgått en inköpsprocess för att få tillgång till en eller flera molntjänster. Empirin 

har samlats in genom tre semi-strukturerade intervjuer med små och medelstora 

kunder (SME) till Dialect AB. Empirin har sedan genom within-case-analyser 

jämförts mot existerande teorier samt jämförts mot varandra genom en cross-case-

analys för att finna likheter, olikheter samt mönster som karaktäriserar det 

organisationella köpbeteendet. 

Fallstudien visar att köpprocessen för företagen i studien generellt är enklare än vad 

tidigare teorier beskriver vilket blir tydligt när en redan befintlig relation existerar 

mellan parterna. Vidare karaktäriseras köpbeslutsgruppen av få deltagare som sitter på 

höga positioner inom företaget och har en nära relation till varandra. De faktorer som 

visat sig ha påverkan på köpprocessen är förutom tidigare relation även molntjänstens 

roll för företagets strategi samt ett antal produktspecifika beslutsfaktorer. 

Slutsatsen som kan dras från fallstudien är att beslut kring investeringar i molntjänster 

oftast tas av en eller ett fåtal individer som är starkt influerade av tidigare 

leverantörsrelationer. Denna tillit till befintliga leverantörer kan tolkas som en 

trygghet för företag i den så snabbt föränderliga IT-branschen. 
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1 Introduktion 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund till problemområdet studien ämnar undersöka. 

Detta följs sedan av en problemdiskussion och avslutas med en presentation av de problemställningar 

som studien syftar till att svara på. 

1.1 Bakgrund 

Marknadsföring tolkas ofta som konsten att sälja produkter eller tjänster, något som Kotler & Keller 

(2012) dementerar då de hävdar att försäljningen endast är toppen av det isberg som kallas 

marknadsföring. Kotler & Keller (2012) definierar marknadsföring som ”att identifiera och möta 

mänskliga och sociala behov”, en definition som riktar sig helt mot konsumenter och deras behov. Vill 

man däremot studera marknadsföring mot företagskunder är det istället industriell marknadsföring 

man talar om. Dwyer & Tanner Jr. (2002) definierar industriell marknadsföring som ”marknadsföring 

av produkter och tjänster mot andra företag, statliga organ, institutioner (t.ex. sjukhus) och andra 

organisationer”. Industriell marknadsföring skiljer sig i många avseenden från 

konsumentmarknadsföring, det läggs till exempel mer fokus på personlig försäljning och förhandling, 

köpprocessen är generellt mer komplex och relationen mellan köpare och säljare blir allt viktigare 

(Dwyer & Tanner Jr., 2002). Detta ställer krav på att förstå den köpande organisationen, vad den vill 

ha och hur beslut tas. Det är därmed viktigt att förstå varför företag köper vilket gör att organisationellt 

köpbeteende ses som en viktig ingående komponent i industriell marknadsföring (ibid). 

I dagens affärsvärld har tjänstesektorn fått en allt viktigare roll och tjänster ses som sätt för företag att 

differentiera sina erbjudanden gentemot konkurrenter (Baines et al., 2008). Det har även blivit ett sätt 

att öka sin lönsamhet vid sidan av sina mindre lönsamma fysiska produkter som erbjudits tidigare 

(ibid). Denna förändring kan tydligt ses inom IT-branschen där företag börjat se värdet i att gå från att 

vara produktinriktad till att bli mer tjänsteinriktad i sina erbjudanden (Youngjung et al., 2011). Detta 

visar sig bl.a. i de framväxande molntjänsterna som innebär att IT-företag kan erbjuda både hårdvara 

och mjukvara som uthyrningstjänster som ett alternativ till produkter för försäljning (Bong-Keun & 

Stylianou, 2010). 

1.1.1 Organisationellt köpbeteende 

Organisationellt köpbeteende (OBB, eng. Organizational Buying Behavior) beskrivs av Webster & 

Wind (1972) som ”En beslutsprocess vilken genomförs av individer, genom interaktion med andra 

personer, inom en formell organisation”. I en vidare utveckling av definitionen adderar de även 

aspekterna att det vanligtvis involverar ett stort antal personer samt komplexa samband mellan både 

individer och mellan personliga och organisatoriska mål. Det är med andra ord många olika faktorer 

som interagerar och påverkar köpbeteendet hos en organisation vilket gör det till ett komplext område 

att fullt förstå sig på. Mycket forskning har gjorts på området och Möller & Pesonen (1981) anser att 

fokuset på organisationellt köpbeteende är välförtjänt då de anser detta vara en av de viktigaste 

komponenterna i industriell marknadsföring. Wind & Thomas (1980) har genom att sammanställa 

mycket av den forskning som tidigare gjorts klassificerat de ingående komponenterna i 

organisationellt köpbeteende i följande tre områden: 

1. Köpprocessen (The organizational buying process) 

2. Köpbeslutsgruppen (The buying center) 

3. Påverkande faktorer (The factors affecting the organizational buying process and center) 

Många modeller har genom åren utvecklats för att ge ett strukturerat tillvägagångssätt att kartlägga 

dessa tre områden. Till exempel har flera förslag på en köpprocess utvecklats som alla utgår från de 

steg som behandlas (Robinson et al., 1967), (Webster & Wind, 1972), (Wind, 1978), roller i 
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köpbeslutsgruppen har identifierats (Johnston & Bonoma, 1981) och olika typer av påverkande 

faktorer har kategoriserats (Wind & Thomas, 1980).  

Sheth (1996) ser genom sin forskning en fara med att den omfattande kunskap som erhölls inom 

organisationellt köpbeteende under 70- och 80-talet nu håller på att gå förlorad men ser också 

möjlighet till framtida forskning inom området, mycket på grund av ett förändrat fokus från att vara 

administrativt och transaktionellt inriktat till att bli mer strategiskt och relationsinriktat. 

1.1.2 Tjänstesektorn 

I dagens affärsvärld spelar tjänstesektorn en allt viktigare roll vilket visar sig i att denna sektor har 

vuxit i snabb takt i västvärlden och USA de senaste decennierna, en utveckling som förväntas fortsätta 

under 2000-talet (Menor et al., 2002; Rust & Chung, 2006). Undersökningar visar att tjänstesektorn 

idag står för närmare 75 procent av total BNP i Europa och ännu högre i USA, över 80 procent 

(Lankhorst, 2012; Rust & Chung, 2006). Detta har gjort att företag som tidigare varit fokuserade på 

fysiska produkter nu anpassat sig till mer tjänsteinriktade affärsmodeller för att möta den förändrade 

efterfrågan från dagens kunder (Lankhorst, 2012). Till detta ska även läggas den globalisering av 

tjänster som skett vilket har skapat en ökad konkurrens och därmed gjort att kraven på att kunna 

differentiera sina tjänsteerbjudanden blivit allt viktigare för företag idag (Menor et al., 2002). Men 

trots att tjänstesektorn idag utgör en så pass viktig del av dagens samhälle läggs det generellt inte alls 

så mycket vikt vid tjänsteutveckling jämfört med produktutveckling. Den allmänna uppfattningen 

verkar vara att tjänsteutveckling är något som naturligt bara sker snarare än genom specifika processer 

anpassade för att utveckla just tjänster. Detta har också gjort att området kring tjänsteutveckling är 

relativt outforskat i jämförelse med produktutveckling (ibid). 

1.1.3 IT-branschen 

IT-branschen är en bransch som präglats av snabb utveckling och en stark tillväxt de senaste 

decennierna. Under 1990-talet växte IT-branschen snabbt och industriella investeringar inom IT hade 

en årlig tillväxt på över 20% globalt, närmre fem gånger snabbare än övriga industriella investeringar i 

världen. I samband med att IT-bubblan sprack i början av 2000-talet minskade tillväxten markant och 

var 2004 nere på 4% (Ravichandran et al., 2009). Branschen har sedan dess återhämtat sig och 

tillväxten inom området är idag stark med en årlig tillväxt på 7,7% i världen vilket har gjort att de 

totala IT-investeringarna ökat globalt från 2,1 biljoner USD 2001 till 3,4 biljoner USD 2007 och upp 

emot 4,4 biljoner USD 2011 (Lin & Chuang, 2013). Under de senaste åren har IT-branschen även 

genomgått en förändring från att vara väldigt produktfokuserad till att bli mer tjänsteinriktad och 

företag har börjat inse värdet av att komplettera sin produktportfölj med tjänster för att hantera dagens 

dynamiska marknad (Geum et al., 2011). 

Industriella köp av IT handlar hos företag i mångt och mycket om att analysera kostnader och nytta av 

köpen vilket gör att dessa typer av inköp generellt ses som investeringar hos ett företag snarare än 

direkta kostnader (Farbey et al., 1992). IT-investeringar ses dock ofta som problematiska på grund av 

den snabba utvecklingen som sker inom IT-området vilket gör att större investeringar som spänner sig 

över en längre tid kan innebära att utvecklingen gått så pass mycket framåt att systemet, när det väl är 

färdigt att användas, redan kan vara föråldrat. Beslut kring IT-investeringar försvåras ytterligare av att 

dessa många gånger kan vara svåra att mäta och rättfärdiga. Det beror bland annat på att kostnaderna 

och den skapade nyttan ofta är svåra att identifiera och kvantifiera i form av avkastning samtidigt som 

flera immateriella faktorer kan ha stor påverkan på resultatet av investeringen (Powell, 1992). 
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1.1.4 Molntjänster 

I samband med den snabba utvecklingen av IT förbättrades även nätverksinfrastrukturen med bättre 

internettillgänglighet och ökade bandbredder. Denna infrastrukturutveckling har öppnat upp 

möjligheten för nya metoder att lagra och komma åt mjukvara, hårdvara, affärssytem och dylikt 

genom att ha en utomstående aktör som levererar och underhåller dessa system via internet eller en 

VPN (Jeong & Stylianou, 2010). 

Ursprungligen benämndes företag som levererade och underhöll IT-tjänster över internet eller en VPN 

som Application Service Providers (ASP) och definerades av Smith & Kumar (2003) som “en enda 

kontaktpunkt för all telekommunikation, hårdvara, mjukvara och rådgivning nödvändigt för att starta 

upp, använda och underhålla tjänsterna på distans”. Dessa tjänster ses därmed ofta som en typ av 

outsourcing, delvis olik traditionell IT-outsourcing, och benämns av Currie et al. (2004) som 

”Infrastruktur- och applikationsoutsourcing”. 

Traditionell outsourcing av IT existerade redan under 1950-talet då företag började investera i externa 

datortjänster men det stora genombrottet för ASP kom först i slutet av 1980-talet. Detta var i samband 

med att Kodak valde att outsourca hela sin IT-avdelning till IBM och Electronic Data Systems (EDS) 

vilket gjorde att betydelsen av orden ”mjukvara” och ”service” kom allt närmre varandra (Yao et al., 

2010). Konceptet växte under 1990-talet och antalet företag i branschen ökade snabbt under denna tid 

men i början av 2000-talet drabbades ASP-branschen av en markant nedgång där ett stort antal aktörer 

gick i konkurs (Currie et al., 2004). Denna nedgång berodde enligt Currie et al. (2004) framförallt på 

att teknologin bakom ASP fortfarande var i ett utvecklingsstadie. Detta gjorde att systemen var för 

krävande för den befintliga nätverksinfrastrukturen och bandbredden och tjänsterna var därmed inte 

tillräckligt snabba eller säkra för att det skulle fungera stabilt. Under åren 2002/2003 såg ASP-

branschen ut att vara mer eller mindre utdöd med en konkursgrad på närmre 90% (Haber, 2004).  I och 

med den förbättrade nätverksinfrastrukturen och uppkomsten av s.k. molntjänster de efterföljande åren 

har ASP återigen fått uppmärksamhet och enligt Jeong & Stylianou (2010) visade en undersökning av 

Gartner Group att ASP-tjänster skulle stå för runt 25% av all den mjukvara som såldes till företag 

2011. 

Benämningen på denna typen av tjänster har sedemera kommit att ändras efter den stora nedgången i 

början av 2000-talet allteftersom förutsättningarna förändrats (Ju et al., 2010). Först och främst har 

benämningen ”molntjänster” börjat användas som en övergripande term för nätverksbaserade on-

demand-tjänster som kan kommas åt billigt och enkelt (Wang et al., 2008). Generellt kan dagens 

molntjänster delas in i tre olika områden; Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service och 

Software-as-a-Service (Gong et al., 2010). 

1. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) – erbjudandet av processorer, lagring, nätverk och andra 

grundläggande datorresurser som gör det möjligt för konsumenten att driftsätta och köra 

mjukvara såsom operativsystem och applikationer (Mell & Grance, 2011). 

2. Platform-as-a-Service (PaaS) – erbjudandet av möjligheten att ansluta sig till 

molninfrastrukturen och dess applikationer genom programmeringsspråk och verktyg som 

underhålls av tjänsteleverantören (ibid). 

3. Software-as-a-Service (SaaS) – erbjudandet av applikationer som körs från 

tjänsteleverantörens molninfrastruktur (ibid). 

På senaste tiden har större mjukvaruföretag köpt upp mindre molntjänsteföretag och börjat utveckla 

egna molntjänster som erbjuds genom månadsvis hyra, t.ex. Microsoft Office 365 (Yao et al., 2010).  
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Affärsmodellen för molntjänsteföretag riktar sig till stor del mot små och medelstora företag (SME) 

och ursprungstanken var att ge företagen tillgång till komplexa och dyra mjukvaror, t.ex. affärssystem 

och Customer Relationship Management-system (CRM-system), genom att hyra dessa månadsvis 

(Currie et al., 2004; Yao et al., 2010). Detta har sedan utvecklats och viktiga komponenter i 

affärsmodellen som senare även insetts är att företaget kan fokusera mer på sin kärnverksamhet, lagra 

information i ett säkert system och att det skapar en flexibilitet för företaget (Bayrak, 2013). 

1.2 Problemdiskussion 

Organisationellt köpbeteenede var, som nämns i bakgrunden, ett fokuserat forskningsområde under 

70- och 80-talet men som sedan dess inte har studerats i någon större utsträckning (Sheth, 1996). 

Kopplas detta sedan till IT, och framförallt IT-tjänster, som är områden som inte var så utvecklade 

under den tiden är det inte underligt att forskningen kring organisationellt köpbeteende av tjänster, IT 

och IT-tjänster är begränsad. Detta öppnar å andra sidan möjligheter för vidare studier inom området. 

Genom att utvecklingen inom IT har varit mycket snabb de senaste decennierna har också ett flertal 

problem uppstått gällande företags förmåga att följa med i utvecklingen och se värdet i att investera i 

de nya IT-lösningarna som tagits fram. Lägger man sedan till den skiftande fokusen från produkter till 

tjänster inom branschen och det ökande intresset för molntjänster som en möjligt metod att få tillgång 

till IT-tjänster försvårar det för både kunder och leverantörer att förstå och kommunicera alla de 

möjligheter som finns och värdet av dessa. Detta problem blir extra synligt hos små och medelstora 

företag (SME) som karaktäriseras av begränsade resurser och brist på expertis då ägande chefer 

tenderar att vara genaralister snarare än specialister (Gilmore et al., 2001). Vidare hanteras beslut kring 

IT-investeringar inom SME generellt av en ensam chef som fortfarande ofta ser IT-köp som direkta 

kostnader snarare än investeringar (Riemenschneider et al., 2003; Levy et al., 2001). 

Som Powell (1992) hävdar är resultatet av IT-investeringar ofta svåra att mäta och rättfärdiga då de 

inte genererar någon direkt kopplad avkastning. I och med att den monetära avkastningen på IT-

investeringar är problematisk att mäta blir det därmed ännu viktigare för leverantörer av IT-tjänster att 

skapa och kommunicera värde till sina kunder, genom de produkter och tjänster man erbjuder, baserat 

på andra faktorer än direkt ekonomiskt värderbara. Exempel på sådana faktorer kan vara förenklad 

handläggning, effektivare processer, enklare kommunikation och så vidare. Att skapa kundvärde bör 

ses som ett av de viktigaste uppdragen för ett företag då kundvärde, som Rust & Oliver (1994) säger, 

är ”den fundamentala basen för all marknadsföring”. 

Oliva & Donath (1999) hävdar att den viktigaste tillgången ett företag kan ha är en djup kunskap om 

sina kunder. Vidare säger Woodruff (1997) att för att förstå hur kundvärde ska skapas måste man först 

förstå vad kunden värdesätter, hur detta värde ska levereras och hur kunderna själva bedömer det 

värde som levererats. Med andra ord finns det flertalet kritiska variabler som måste tas i beaktning för 

att förstå upplevt kundvärde och Eggert & Ulaga (2002) hävdar vidare att upplevt kundvärde ska ses 

som en viktig ingående komponent, tillsammans med kundnöjdhet, i organisationella köpbeslut. Detta 

innebär att för att kunna skapa ett högt upplevt kundvärde måste man också förstå hur det 

organisationella köpbeteendet hos företag ser ut. 

Utifrån den ovan beskrivna bakgrunden definieras forskningsproblemet för denna studie som: 

”Hur kan det organisationella köpbeteendet för SME vid köp av molntjänster karaktäriseras?” 
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1.3 Forskningsfrågor 

För att lösa det fastställda forskningsproblemet kommer forskningsfrågor formuleras som är kopplade 

till de tre områden som Wind & Thomas (1980) konstaterar är de som utgör organisationellt 

köpbeteende; köpprocessen, köpbeslutsgruppen och påverkande faktorer. För att lösa det övergripande 

forskningsproblemet krävs därför först en förståelse för hur köpprocessen vid köp av nya IT-tjänster 

ser ut. Vidare måste även en förståelse för hur köpbeslutsgruppen är uppbyggd vid köp av nya IT-

tjänster skapas samtidigt som de mest signifikanta faktorer som influerar köprocessen och 

köpbeslutsgruppen måste identifieras. Utifrån detta formuleras forskningsfrågorna för denna studie 

som följer: 

F.F. 1: Hur kan köpprocessen för SME vid köp av molntjänster karaktäriseras? 

F.F. 2: Hur kan köpbeslutsgruppen för SME vid köp av molntjänster karaktäriseras? 

F.F. 3: Vilka är de mest signifikanta faktorerna som påverkar köpprocessen och köpbeslutsgruppen 

för SME vid köp av molntjänster? 
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2 Företagsbeskrivning 
I detta kapitel ges en introduktion till och en beskrivning av det företag, Dialect AB, som denna 

studien är utförd hos. Vidare kommer även en motivering till det ämnesområde som valts, d.v.s. 

molntjänster, att ges. 

Dialect AB är ett svenskt företag, bildat 1995, med huvudkontor i Stockholm och 60 kundcenter över 

hela landet, från Boden i norr till Malmö i söder. Dialect AB levererar IT- och tele-

kommunikationlösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, molntjänster, 

dokument- och datatjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect AB:s målgrupp är 

företag med mellan 1-50 anställda, även kallade små och medelstora företag (SME, eng. Small and 

Medium-sized Enterprises). Företaget har idag över 700 anställda och en omsättning på ca en miljard 

kronor (Dialect, 2013c). 

Dialect AB bildades ursprungligen genom en sammanslagning av de två telekommunikationsbolagen 

Tele Öst och Callgruppen och fokuserade då helt på att erbjuda telekommunikationlösningar. Detta 

fokus har de senaste åren breddats till att även innefatta IT-kommunikationslösningar och Dialect AB 

arbetar idag för att gå från att vara ett produktbolag till att bli ett tjänstebolag. I detta fokusskifte ses 

molntjänsterna som en viktig del och idag kommer ca 70 procent av Dialect AB:s vinstmarginal från 

försäljningen av tjänster (Dialect, 2013a).  

Denna studie kommer fokusera på Dialect AB:s försäljning av molntjänster till SME då deras fokus 

idag ligger på att förbättra sina erbjudanden av molntjänster till små och medelstora företag för att 

lättare få dessa företag att ta till sig och utnyttja de tjänster som finns tillgängliga (Dialect, 2012). De 

molntjänster som erbjuds av Dialect AB idag kan ses i tabell 1. 

Tabell 1: Beskrivning av de molntjänster som erbjuds av Dialect AB (Dialect, 2013b; Dialect, 2013d). 

Molntjänst Beskrivning 

Dialect Backup Automatiserad backup och säkerhetskopiering 
av servrar och datorer. 

Dialect Desktop Ett virtuellt skrivbord som ger tillgång till allt 
innehåll i datorn från vilken enhet som helst. 

Lync från Dialect Ett verktyg för kommunikation och samarbete i 
molnet genom onlinemöten. 

Office 365 Microsoft Office-paketet som molntjänst med 
tillgång oavsett var man befinner sig. 

SharePoint från Dialect Ett färdigdesignat intranät med projektkontor 
och flertalet andra funktioner på plats för 
samarbete, kommunikation och 
dokumenthantering. 

Dialect Unified Mobil växel som gör det möjligt att svara i 
mobilen, datorn eller den fasta telefonen och 
koppla vidare samtal obereoende av var 
personen befinner sig. 
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3 Litteraturöversikt 
Detta kapitel kommer att presentera de teorier, modeller och begrepp som är kopplade till det 

forskningsområde som denna rapport tar i beaktan. Teorierna kommer att beröra organisationellt 

köpbeteende (OBB) samt produktspecifika områden som kan påverka OBB. De områden som anses 

kunna ha en påverkande faktor på OBB och som kommer beröras i teorikaptitlet är; acceptans av ny 

teknologi, IT-investeringsbeslut och molntjänster. Kapitlet är ämnat att ge en djupare bild av 

ämnesvalet och kommer att ligga till grund för den teoretiska referensramen och intervjuer. 

3.1 Organisationellt köpbeteende 

I denna del av kapitlet kommer teorier som klassificerar OBB på en bredare front och som refereras till 

flitigt i andra artiklar att lyftas fram. Dessa kommer sedan kompletteras av nyare artiklar som bekräftar 

att de äldre fortfarande är aktuella. 

Tre grundläggande modeller för OBB är framtagna av Robinson et al. (1967), Webster & Wind (1972) 

samt Sheth (1973). Dessa modeller kallar Johnston & Lewin (1996) för de tre orginalmodellerna inom 

OBB. Webster & Wind (1972) beskriver i sin modell OBB som en beslutsfattande process, genomförd 

av individer, som i sin tur interagerar med andra individer inom en formell organisation. Att OBB 

skulle vara en process styrks även av Sheth’s (1973) samt Robinson et al.’s (1967) modeller. Utöver 

att de tre modellerna beskriver OBB som en process, stämmer de även överens i det avseende att OBB 

består av en köpprocess, en köpbeslutsgrupp samt påverkande faktorer. Dessa har även Wind & 

Thomas (1980) beskrivit som de tre hörnstenarna i OBB. 

Köpprocessen varierar från teori till teori med allt från att vara en fyrastegsprocess till att vara en 

tolvstegsprocess. Robinson et al. (1967) använder sig av en process med åtta steg och menar att denna 

påverkas av köpbeslutsgruppens konstruktion samt av externa faktorer. Att OBB i stort påverkas av 

olika faktorer styrks även av majoriteten av den teori som skrivits inom området (Webster & Wind, 

1972; Sheth, 1973; Johnston & Bonoma, 1981; Johnston & Lewin, 1996). 

Som beskrivs ovan påvisas det i teorin att de olika komponenterna i OBB påverkar varandra till viss 

grad. Köpbeslutsgruppen påverkas som exempel av externa faktorer samtidigt som den påverkas av 

vilka personer som deltar, deras kunskap och på själva köpsituationen (Venkatesh et al., 1995). 

Då majoriteten av modellerna är skapade under samma tidsperiod, åren 1960-1980, hävdar Johnson & 

Lewin (1996) att det inte är konstigt att de påminner om varandra. Modellerna handlar om samma 

ämne, OBB, vilket gör att det inte varierar så mycket i utseendet på modellerna. Det har även visats att 

de faktorer som modellerna lyft fram under denna tidsperiod även stämmer 25 år senare, år 1996 

(ibid). 

3.1.1 Köpprocessen 

Att genomföra ett köp är inte en enskild händelse som bara sker utan ska snarare ses som en process. 

Från det att ett behov uppstår för en produkt eller en tjänst, till det att köpet genomförts och en 

utvärdering över köpet gjorts, har flera aktiviteter genomförs för att slutföra processen (Wind & 

Thomas, 1980). Som nämndes tidigare varierar köpprocessen markant, från Bradley’s (1977) modell 

för publika sektorn med fyra steg till Wind’s (1978) tolvstegsmodell för inköp av vetenskapliga och 

tekniska informationstjänster. Variationen i modeller tyder på att köpprocessen är en komplex process. 

Processen skiftar mellan olika typer av produkter/tjänster och även mellan olika köpsituationer såsom 

ett helt nytt köp (eng. new buy), modifierat återköp (eng. modified rebuy) eller rent återköp (eng. 

straight rebuy). (Robinson et al, 1967). 
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Webster & Wind (1972)  har presenterat en modell för köpprocessen bestående av fem steg (tabell 2). 

Vikten av dess steg och delar i modellen varierar mellan olika organisationer och situationer. På 

samma sätt varierar även ordningen på stegen och antalet gånger en organisation genomför ett visst 

steg. Även om det fortfarande finns många variabler som beror på olika faktorer ger denna modell en 

bra grund för att få en förståelse för köpprocessen (ibid). 

Tabell 2: En femstegsmodell för köpprocessen (Webster & Wind, 1972). 

1 Identifiering av ett behov 

2 Skapandet av specifikationer 

3 Identifiering av alternativ 

4 Utvärdering av alternativ 

5 Val av leverantör 

 

En annan modell för köpprocessen är den som Burger & Cann (1995) tagit fram (figur 1). Modellen är 

mer inriktad mot köpare av högteknologiska, industriella varor och tjänster och består av sju steg som 

leder fram till det slutliga köpet (Burger & Cann, 1995). 

 

Figur 1: En modell för köpprocessen av högteknologiska, industriella varor och tjänster (Burger & Cann, 1995). 

Stegen beskrivs vidare av författarna som förklarar att processen börjar med en incident som valt att 

kallas för triggande process (Burger & Cann, 1995). Ett exempel på detta kan vara att en maskin går 

sönder eller att användarna av produkten lämnar klagomål. Andra steget i processen beskrivs som 

behovsbedömning. Här sätts en köpbeslutsgrupp samman samtidigt som specifikationer och 

dimensioner specificeras för att uppnå den optimala lösningen. Vidare startar det informationssökande 

steget där sökning efter passande och viktigt information tas fram. Fjärde steget beskrivs som 

leverantörsval. Här används kriterier för att minska antalet potentiella leverantörer och minska 

leverantörslistan till ett mindre antal leverantörer som kan tänkas uppfylla kraven och som sedan 

ombedes skicka en offert. Utvärdering av offerter är det femte steget där offerter jämförs och kontakt 

sker med leverantören där förbättringar föreslås. Offerten kan löpa mellan leverantör och beställare 
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flera varv tills rätt standard är uppnådd. Utvärderingen av offerten skapar tillsammans med 

efterföljande steget Word-of-Mouth-utvärdering, där information från tidigare köpare inhämtas och 

jämförs, en bra grund att basera beslutet på. Det sista steget i processen är att ta det faktiska 

köpbeslutet (ibid). 

Robinson et al. (1967) utvecklade en modell för köpprocessen, känd som ”The Buy-Grid Framework”. 

Denna modell är framtagen på så vis att den ska vara applicerbar på alla typer av organisationer i olika 

storlekar (Robinson et al., 1967). Modellen med dess åtta steg kan ses i tabell 3.  

Tabell 3: En modell för köpprocessen, kallad "The Buy-Grid Framework" (Robinson et al., 1967). 

1 Upptäckt av ett problem 

2 Behovs- och kvantitetsbestämning 

3 Behovs- och kvantitetsbeskrivning 

4 Sökning efter potentiella leverantörer 

5 Insamlande och analys av offerter 

6 Utvärdering och val av leverantör 

7 Val av orderrutin 

8 Utvärdering och feedback 

 

Dessa åtta steg i modellen är kombinerade med olika köpsituationer och används på olika sätt 

beroende på om det handlar om ett helt nytt köp, modifierat återköp eller rent återköp. (Robinson et 

al., 1967). Kotler et al. (1996) har kompletterat modellen som Robinson et al. (1967) tagit fram (tabell 

4). Åttastegsmodellen kopplas av författarna till de tre köpsituationerna för att illustrera vilka steg som 

genomgås i de olika situationerna (Kotler et al., 1996). När denna tabell betraktas är det synligt att det 

är ett helt nytt köp som har den mest omfattande processen då alla steg måste tas i beaktan. Som även 

kan ses varierar modifierade återköp från fall till fall och ett rent återköp är ofta en simpel 

orderläggning för att få samma produkt igen (ibid). 

Tabell 4: En kompletterad modell av "The Buy-Grid Framework" (Kotler et al., 1996). 

Steg i köpprocessen 
  Köpsituationer   

Nytt köp Modifierat återköp Rent återköp 

1 Upptäckt av ett problem Ja Kanske Nej 

2 Behovs- och kvantitetsbestämning Ja Kanske Nej 

3 Behovs- och kvantitetsbeskrivning Ja Ja Ja 

4 Sökning efter potentiella leverantörer Ja Kanske Nej 

5 Insamlande och analys av offerter Ja Kanske Nej 

6 Utvärdering och val av leverantör Ja Kanske Nej 

7 Val av orderrutin Ja Kanske Nej 

8 Utvärdering och feedback Ja Ja Ja 
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Robinson et al. (1967) beskriver de tre köpsituationerna mer ingående. Ett helt nytt köp uppstår när ett 

behov eller problem som inte varit aktuellt tidigare kommer fram samtidigt som det finns en begränsad 

eller obefintlig köperfarenhet att utgå ifrån. Detta steg är även mycket informationskrävande och 

möjliga alternativ och leverantörer måste undersökas grundligt (ibid). 

Ett rent återköp innebär ett kontinuerligt eller återkommande behov som genomförs på rutinbasis. 

Beslut om transaktionen tas oftast av inköpsavdelningen som arbetar med samma leverantör som 

senast. Variation av produkt, pris, leveranstid m.m. kan finnas så länge detta inte innebär att en ny 

leverantör måste användas (ibid). 

Den sista köpsituationen är ett modifierat återköp vilken kan uppkomma från ett nytt köp eller ett rent 

återköp. Det kan bero på att en leverantör byts eller att specifikationer ändras som göra att fler steg 

måste genomgås av de åtta som presenterats. De leverantörer som inte används av ett inköpande 

företag försöker göra företagets rena återköp till modifierade återköp för att få dem att byta leverantör 

(ibid). 

3.1.2 Köpbeslutsgruppen 

Varje enskilt köpbeslut är unikt då det i en organisation är osannolikt att två beslut kommer att vara 

exakt likadana (Johnston & Bonoma, 1981). Inte heller använder sig två olika organisationer av exakt 

likadana procedurer, inte ens i mycket lika köpsituationer. Detta till trots kommer det alltid att finnas 

likheter och mönster som köpbesluten byggs upp av och baseras på, även i olika köpbeslut (ibid). 

Robinson et al. (1967) hävdar att köpbeslut i en större omfattning fattas av en grupp av individer 

snarare än av en ensam person i en B2B-marknad. En köpbeslutsgrupp är definierad som den grupp av 

individer som på något sätt är involverade i den köpprocess som ligger i tiden, men de behöver 

nödvändigtvis inte vara från samma organisation (Robinson et al., 1967; Webster & Wind, 1972; 

Johnston & Bonoma, 1981; Dwyer & Tanner Jr., 2002). Köpbeslutsgruppen har även en annan 

benämning som används genom teorierna, ”Decision Making Unit” (DMU) vilken har samma 

innebörd som köpbeslutsgrupp (Dwyer & Tanner Jr., 2002). 

Många av de modeller som behandlar köpbeslutsgruppen använder sig av en beslutsprocess på två steg 

(Brinkmann & Voeth, 2007). Det första steget innebär att varje medlem formar individuella 

preferenser gällande det beslut som senare kommer att fattas. Det andra steget blir sedan att alla 

medlemmarna tillsammans arbetar mot det beslut som gruppen vill uppnå, dock med de individuella 

preferenserna i bakgrunden. Ett beslut som tas är alltså en mix av olika individers personliga 

uppfattningar om hur de anser att beslutet ska bli och beroende på rollen av en viss individ kommer 

denna influera mer än andra. Beslutet kommer alltså inte vara exakt fördelat mellan alla individers 

preferenser (ibid). 

Det finns tre grupper av variabler som måste identifieras och relateras för att en köpbeslutsgrupp ska 

fungera så effektivt som det bör (Webster & Wind, 1972). Till att börja med måste de olika rollerna i 

köpbeslutsgruppen identifieras och förstås. Vidare måste de personliga interaktionerna som sker 

mellan medlemmar i gruppen identifieras. Slutligen måste den totala funktionen av gruppen 

identifieras då det är viktigt att denna förståelse finns (ibid). 

3.1.2.1 Köpbeslutsgruppens sammansättning 

Hur en organisation väljer att sammansätta sin köpbeslutsgrupp kan variera och det har varit ett 

populärt ämne för forskning inom OBB. Wind & Thomas (1980) säger att en köpbeslutsgrupps 

sammansättning varierar mycket och beror på flera dimensioner. För det första kan det variera mellan 

olika organisationer men även inom en given organisation och mellan olika köpsituationer. 
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Johnston & Bonoma (1981) har i en studie av företag som köper in tjänster och kapitalutrusning funnit 

fem olika dimensioner som en köpbeslutsgrupp kan bli beskrivas genom; vertikal involvering, lateral 

involvering, omfattning, sammanslutning samt centralitet (tabell 5). 

Tabell 5: En summering av dimensionerna i en köpbeslutsgrupp (Johnston & Bonoma, 1981). 

Vertikal involvering 

(Vertical involvement) 

Det antal nivåer av en organisations hierarki som är involverade i 

kommunikation och påverkande inom ett köpbeslut och därmed är 

involverade i köpbeslutsgruppen. 

Lateral involvering 

(Lateral involvement) 

De avdelningar och divisioner som är involverade i 

kommunikationen inom ett köpbeslut. Det går att ställa frågan om 

hur många avdelningar, divisioner och organisatoriska funktioner 

som är involverade i köpbeslutet. 

Omfattning 

(Extensivity) 

Innebär mer specifikt det antal personer som är involverade i 

köpbeslutsgruppen. 

Sammanslutning 

(Connectedness) 

Sammanslutning mellan de som är involverade i kommunikationen 

gällande det tilltänkta köpet. Till vilken grad medlemmarna i 

beslutsgruppen är sammankopplade av direkt kommunikation. 

Centralitet 

(Centrality) 

Vilken central ställning inköpschefen har i köpnätverket. Detta fås 

fram av den kommunikation som genomförs inom beslutsgruppen, 

alltså ingående och utgående kommunikation under köpprocessen. 

 

Resultatet från studien som Johnston & Bonoma (1981) genomförde visade att det fanns skillnader 

mellan dimensionerna när det kom till att göra inköp av tjänster och kapitalutrustning. Den vertikala 

involvering var djupare, alltså högre antal nivåer i hierarkin, när det kommer till att genomföra inköp 

av kapitalutrustning. Vad gäller den laterala involveringen visade studien att antalet avdelningar och 

divisioner var lägre vid inköp av tjänster. Omfattningen visade sig vara mer omfattande vid 

kapitalutrustningsinköp än vid inköp av tjänster, det var alltså fler individer involverade. Däremot var 

sammanslutningsgraden högre vid tjänsteinköp och vad gäller centraliteten visade studien inga 

omfattande skillnader mellan de olika inköpen (ibid). 

3.1.2.2 Roller i köpbeslutsgruppen 

Webster & Wind (1972) beskriver i sin artikel fem roller som kan finnas i en köpbeslutsgrupp. 

Författarna tillägger också att det inte nödvändigtvis är endast en person som har en viss roll utan att 

det kan vara flera olika individer som innehar samma roll, samtidigt som en individ kan besitta flera 

olika roller samtidigt. Ett exempel kan vara att om ett litet företag med en anställd ska genomföra ett 

inköp kan denna personen besitta alla roller själv men även externa personer kan komma att ta en roll 

(ibid). Rollerna som identifierats av Webster & Wind (1972) beskrivs i tabell 6. 

Tabell 6: En summering av fem roller individer kan ta i en köpbeslutsgrupp (Webster & Wind, 1972). 

Användare 

(User) 

De individer i organisationen som använder sig av den inköpta produkten 

eller tjänsten i sitt arbete. 

Köpare 

(Buyer) 

Den eller de individer som har ansvar och befogenhet för att genomföra det 

faktiska köpet av produkten eller tjänsten samt kontraktera leverantörer. 

Påverkare 

(Influencer) 

De individer som direkt eller indirekt påverkar inköpsprocessen genom att 

tillhandahålla information och urvalskriterier som kan påverka ett beslut. 

Beslutsfattare 

(Decision maker) 

Den eller de individer inom organisationen som har befogenhet att välja 

leverantör och produkten eller tjänsten. 

Gatekeeper 

 

Den eller de individer som kontrollerar flödet av information in och ut från 

köpbeslutsgruppen samt flödet av information mellan medlemmarna i 

gruppen. 
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Vidare beskriver Dwyer & Tanner Jr. (2002) ytterligare två roller som framkommit vid senare 

forskning än den som Webster & Wind (1972) genomförde (tabell 7). 

Tabell 7: Ytterliggare två roller som indivder kan ta i en köpbeslutsgrupp (Dwyer & Tanner Jr., 2002). 

Initiativtagare 

(Initiator) 

Den eller de individer som startar hela inköpsprocessen genom ett 

identifierat behov som är tillräckligt för att ett inköp måste genomföras. 

Kontrollant 

(Controller) 

De eller de som sätter och/eller kontrollerar budgeten för 

köpbeslutsgruppen. 

3.1.2.3 Influenser i köpbeslutsgruppen 

Hur individer och avdelningar influerar varandra och utnyttjar sin potentiella makt har varit ett 

populärt område för forskning (Jackson et al., 1984; Thomas, 1984). Det har därigenom framkommit 

teorier kring vad organisationer värdesätter och anser vara komplext eller inte (Johnston & Bonoma, 

1981). Smeltzer & Ogden (2002) beskriver att den högsta ledningen tenderar att vara mindre 

inblandad vid köp av tjänster än vid köp av material och utrustning. Författarna förklarar vidare att 

ledningen ofta ansätter nya och mindre erfarna inköpare att sköta inköpen av tjänster just på grund av 

den minimerade komplexiteten. Kohli (1989) genomförde en studie på 251 olika köpbeslut där olika 

makttyper kartlades och dess betydelse för inköpet. Kohli (1989) skapade på så sätt ett ramverk (figur 

2) som granskar hur olika maktfaktorer påverkar den slutliga påverkan i köpbeslutet.  

 

Figur 2: En beskrivning av de influenser som kan förekomma i en köpbeslutsgrupp (Kohli, 1989). 
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Den slutliga påverkan är det manifesterade inflytandet som kommer ut av alla de andra olika 

faktorerna. Denna påverkan syns i förändringar i köpbeslutet och relaterade åsikter och beteenden från 

en medlem i köpbeslutsgruppen som resultat av medlemmens deltagande (Kohli, 1989).  

Individuella resurser är baserad på French & Raven’s (1959) artikel som beskriver fem sorters 

maktbaser; belöningsmakt, bestraffningsmakt, referent makt, legitim makt och expertmakt. Kohli 

(1989) har sedan adderat ytterligare två maktbaser; informationsmakt och avdelningsmakt, i sitt 

ramverk. Kohli (1989) använder sig av tre andra typer av faktorer för att säkerställa de individuella 

resursernas varians i olika situationer; storleken på gruppen, hur väl medlemmarna känner varandra 

och hur familjära de är samt samarbetet mellan medlemmarna eller om de väljer att jobba var för sig. 

Det är också av intresse att förstå om beslutsprocessen är under tidspress samt vilken risk beslutet 

innefattar. Till sist är det individuella beteendet också viktigt att förstå. Alla medlemmar lever med 

olika uppfattningar och har olika bakgrunder och därför kommer det naturligt att finnas olika 

värderingar kring vad individerna vill ha ut av köpet (ibid). 

Vidare menar Kohli (1989) att de typer av makt som är viktigast är expertmakt samt belönings- och 

bestraffningsmakt, benämns som makt över inflytande. Att besitta dessa i en köpbeslutsgrupp ger 

individen stor möjlighet att påverka och få sin vilja igenom. Resultaten från studien visar att en individ 

som besitter expertmakt tenderar att ha stort inflytande om köpbeslutsgruppen är stor och samarbetet i 

gruppen är bra samt om det inte råder någon tidspress. Vidare ska individen i dessa förhållanden inte 

arbeta aktivt för att influera, det kommer komma av sig själv (ibid). 

Studien visar även att en individ som har makt över inflytande också kommer att har stort inflytande 

om köpbeslutsgruppen är mindre, inte samarbetar så bra och är under tidspress. Individen ska då lägga 

kraft i att influera och då kommer detta att ske (ibid). En beskrivning av Kohli’s (1989) maktbaser 

visas i tabell 8. 

Tabell 8: En sammanställning av de maktbaser som kan finnas i en köpbeslutsgrupp (Kohli, 1989). 

Belöningsmakt 

(Reward Power) 

En individs förmåga att ge en materiell eller ickemateriell belöning till 

andra i köpbeslutsgruppen. 

Bestraffningsmakt 

(Coercive Power) 

En individs förmåga att ge en materiell eller ickemateriell bestraffning 

till andra i köpbeslutsgruppen. 

Makt över inflytande 

(belöningsmakt + 

bestraffningsmakt) 

(Reinforcement Power) 

Om en individ har belöningsmakt har den också bestraffningsmakt. 

Dessa två tillsammans benämns som makt över inflytande, alltså 

förmågan att förmedla positivt eller negativt inflytande på medlemmar 

i köpbeslutsgruppen. 

Referent makt 

(Referent Power) 

I vilken utsträckning andra gillar och kan identifiera sig i en viss 

medlem och hur dessa tar hänsyn till medlemmens personliga 

egenskaper. 

Legitim makt 

(Legitimate Power) 

Till den utsträckning andra tycker att de borde följa en persons förslag, 

denna varierar mellan formell och informell legitim makt. Formell 

legitim makt har man om personen som följs har en formellt högre 

position än de som följer och en informell legitim makt fås om 

personen som följs bara verkar stämma att följa. 

Expertmakt 

(Expert Power) 

Besitter en person expertis inom ett relevant område har denna 

expertmakt, vissa medlemmar kommer att följa denna person för att få 

ett bättre resultat och tron i att experten alltid vet bäst. 

Informationsmakt 

(Information Power) 

Till vilken grad en medlem har tillgång och kontroll över information 

som kan komma att behövas i beslutsprocessen. 

Avdelningsmakt 

(Departmental Power) 

Hur viktig är en viss avdelning eller division för organisationen 

generellt och vad har denna för inflytande. 
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3.1.3 Påverkande faktorer på köpprocessen och köpbeslutsgruppen 

För att sammanfoga OBB måste de påverkande faktorerna på köpprocessen och köpbeslutsgruppen 

beaktas. Dessa faktorer påverkar alltså OBB i stort och skapar skillnader i hur arbete och beteende 

varierar mellan olika organisationer i olika situationer. Som Wind & Thomas (1980) beskriver finns 

det två grupper av influerande faktorer; den första gruppen är köpsituation och den andra är 

personliga, interpersonella, organisatoriska, interorganisatoriska och omgivningsfaktorer. 

3.1.3.1 Köpsituation 

Tidigare i litteraturöversikten beskrevs ingående vilka köpsituationer som existerar; helt nytt köp, 

modifierat återköp och rent återköp (Robinson et al., 1967). Vidare finns det tre faktorer som hjälper 

till att bestämma hur ett visst köp ska klassificeras som köpsituation. Den första är hur nytt problemet 

upplevs vara (eng. newness of the problem), följt av behovet av att söka efter ny information (eng. the 

information requirements) och den sista faktorn som hjälper till att bestämma köpsituationen är hur 

viktigt det är att undersöka möjliga alternativ (eng. consideration of new alternatives). Till detta har 

författarna tagit fram en modell för att skapa en bättre överblick (tabell 9) (ibid). 

Tabell 9: Egenskaper för olika köpsituationer (Robinson et al., 1967). 

Köpsituation 

Hur nytt 

problemet 

upplevs 

Informations-

behov 

Undersökning av 

alternativ 

Nytt köp Hög Maximalt Viktigt 

Modifierat återköp Mellan Medium Begränsat 

Rent återköp Låg Minimalt Inget 

 

Sheth (1973) har i sin studie tagit fram tre andra faktorer som kan påverka köpbeslutsgruppen och 

köpprocessen. Tidspress är den första där författaren menar att ett beslut som är under press kan 

komma att bli mindre komplex då det är mer prioritet på att allt ska bli klart snabbt. Den andra faktorn 

är uppfattad risk och med detta menar Sheth (1973) att en ökad risk ökar sannolikheten för en mer 

omfattande köpbeslutsgrupp. Den sista faktorn som nämns är typ av köp. Här använder sig författaren 

av två olika typer, antingen köpsituation eller produkttyp (ibid). 

Bellizzi & McVey (1983) har i sin studie testat vilka effekter produkttyp och inköpserfarenhet har på 

det organisationella köpbeteendet. Produkterna som användes var förbrukningsvaror och när 

författarna undersökte erfarenheten använde de sig av ramverket och dess köpsituationer som 

Robinson et al. (1967) tagit fram; helt nytt köp, modifierat återköp och rent återköp. Studien visade att 

typen av produkt spelade roll men att köpsituationen inte hade stor påverkan på utfallet. 

3.1.3.2 Personliga faktorer 

Harding (1966) genomförde en omfattande studie för att förstå personliga faktorer som påverkar både 

köpprocessen och köpbeslutsgruppen. Författaren intervjuade 181 chefer och fick fram omfattande 

resultat på vad de sökte. Den viktigaste slutsatsen som drogs var att det är människor som köper och 

inte företagen. En beslutsfattare i ett företag är fortfarande människa och påverkas som vilken annan 

människa som helst. De väljer att köpa från företag som ligger nära dem personligen och som visar 

dem respekt och de som bryr sig på ett personligt plan. Beslutsfattaren reagerar även på faktiskt eller 

förutfattad förakt som de har mot leverantörer. Det är alltså viktigt att förstå att alla inblandade 

individer i köpbeslutsgruppen och köpprocessen är människor och har olika bakgrunder som påverkar 

deras sätt att agera i olika situationer (ibid). 
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3.1.3.3 Interpersonliga faktorer 

Interpersonliga faktorer rör det sociala samspelet mellan olika individer som är involverade i 

köpbeslutet och köpbeslutsgruppen. Webster & Wind (1972) hävdar att vikten av att förstå 

gruppdynamiken i en köpbeslutsgrupp är viktig. Då personer agerar och reagerar på olika sätt med 

olika människor kan kontroll över sammansättningen påverka arbetet på ett positivt sätt samtidigt som 

en dåligt sammansatt grupp kan sluta i katastrof. Relationerna mellan individerna behöver inte vara 

vänskap men de bör vara respekterande. Samtidigt kan det vara så att det sociala spelet kan påverka. 

Det kan t.ex. finnas något beteende som får vissa individer att bli högre ansedda än andra samtidigt 

som vissa individer inte vågar göra som de egentligen tänker för att de är rädda för att de ska bli 

undantryckta av starkare individer i gruppen. Detta är något som skulle kunna riskera att slutresultatet 

inte blir vad det borde kunna vara. Att denna faktor påverkar är klart då människor alltid kommer vara 

brydda av vad andra egentligen tycker (ibid). 

3.1.3.4 Organisatoriska faktorer 

Organisatoriska faktorer varierar från organisation till organisation och får individer att agera 

annorlunda i olika situationer (Webster & Wind, 1972). Det organisationella köpbeteendet styrs av en 

organisations mål samtidigt som den styrs och hålls tillbaka av organisationens ekonomiska och 

tekniska resurser samt  resurser i form av anställda. Vidare använder författarna sig av Leavitts 

schema, bestående av fyra steg, över vad som påverkar köpprocessen och köpbeslutsgruppen. 

Arbetsuppgifterna som måste genomföras för att nå organisationens mål är det första steget, följt av 

strukturen av företaget och hur dess kommunikation, auktoritet, status, belöningar och jobbflöde ser 

ut. Det tredje steget är tekniken, d.v.s. vad organisationen har för resurser rent tekniskt och vilka 

innovationer som finns och som kan vara till hjälp. Det sista steget är vilka individer som finns att 

tillgå och dess kompetens. Dessa fyra steg påverkar hur individer beter sig och hur deras beslut tas 

(ibid). 

Sheth (1973) lyfter fram tre faktorer som inkluderas under organisatoriska faktorer:  

 Organisationens orientering 

 Organisationens storlek 

 Grad av centralisering 

Med organisatorisk orientering menar Sheth (1973) vilken vald strategi som ett företag arbetar med. 

Är det en strategi för att vinna marknadsandelar, tjäna maximalt med pengar eller rent av vara en ideell 

organisation. Vidare menar författaren att storleken på organisationen kommer påverka 

sammansättningen av köpbeslutsgruppen, en större organisation kommer mer troligt att använda sig av 

fler individer i gruppen än vad ett litet företag skulle gjort. En högre grad av centralisering kommer 

minska sannolikheten för en gemensam köpbeslutsgrupp (ibid). 

3.1.3.5 Interorganisatoriska faktorer 

Interorganisatoriska faktorer är en stor samling av faktorer som kretsar kring den interorganisatoriska 

relationen som uppstår mellan en säljare och en köpare (Wind & Thomas, 1980). Wind & Thomas 

(1980) hävdar att denna relation är mer komplex än vad en vanlig tvådelad relation är mellan en säljare 

och en köpare. Anledningen till detta är att kunskapen inom OBB har utvecklats och därmed har även 

behovet av att ha en djupare förståelse om interorganisatoriska faktorer ökat (ibid). 

Evan (1966) beskriver ett användningsbart tillvägagångssätt för att få en bättre förståelse kring 

interorganisatoriska relationer, kallat organisationstypmodell. Med denna modell menar Evan (1966) 

att en interaktion på denna nivå har tre komponenter; inputorganisationen som skulle kunna vara en 
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leverantör, den köpande organisationen och outputorganisationen som då är konsument eller 

användare. Vid en syn av den köpande organisationen i modellen kan påverkande faktorer vara 

storlek, mångfald och nätverksuppbyggnad samt hur interaktionen sker mellan de individer som är 

delaktiga i relationen (ibid). 

Ranaei et al. (2010) genomförde en sammanställning av faktorer som påverkar interorganisatoriska 

relationer och kom fram till nio variabler, vilka visas i tabell 10. 

Tabell 10: En summering av de faktorer som kan påverka interorganisatoriska relationer (Ranaei et al., 2010). 

Tillit Tillit är en viktig del i en relation och det gäller även denna specifika 

relation, utan tillit kommer det inte att bli en bra relation. 

Mål och intressen Om organisationer har gemensamma mål och intressen är det mer troligt att 

relationen kommer ge något bra i slutändan. 

Tidigare och 

befintliga band 

Om det existerar befintliga band eller tidigare band mellan chefer eller andra 

medlemmar kan detta komma att påverka relationen på ett positivt sätt. 

Likheter mellan 

organisationerna 

Om likheter existerar i hur organisationer går till väga för att lösa problem 

och sköta vardagligheter främjar detta relationen. 

Öppenhet om 

förväntningar 

Genom att ha ett öppet tillvägagångssätt främjas relationsbyggnad. 

Förekomst av en 

initiativtagare 

Underlättar vid byggandet av relationen. 

Nivå av komplexitet 

och osäkerhet 

Då dessa organisationer i relationen verkar i ett klimat som är under ständig 

förändring kan relationen variera, komplexitet och osäkerhet kan göra att en 

relation underlättar för båda organisationer. 

Kapacitet att 

absorbera resurser 

Förmågan att lära sig nya saker underlättar för att stärka relationer. 

Nivå av 

infrastruktur 

Att använda sig av IT på en bredare basis vid relationer skapar positiva 

möjligheter både finansiellt och produktmässigt. 

3.1.3.6 Omgivningsfaktorer 

Omgivningsfaktorer är subtila och påverkar det mesta runt sig samtidigt som de är svåra att identifiera 

och svåra att åtgärda (Webster & Wind, 1972). Webster & Wind (1972) hävdar att dessa faktorer 

påverkar köpprocessen på så vis att de tillhandahåller information samtidigt som att de skapar 

begränsningar och möjligheter beroende på hur organisationen väljer att se på dem. 

Omgivningsfaktorer inkluderar fysiska (geografisk, klimat eller ekologisk), teknologiska, ekonomiska, 

politiska, juridiska samt kulturella faktorer. Dessa faktorer blir verkande genom olika institutioner så 

som olika organisationer (leverantörer, konkurrenter eller kunder), regeringar, fackföreningar, 

politiska partier, utbildnings- och medicinska institut, branschorganisationer samt olika yrkesgrupper. 

Det är viktigt att förstå sin omgivning och veta vilka som är de som påverkar just din situation för att 

hela tiden ligga rätt i tiden (Webster & Wind, 1972). 

I modellen som skapats av Sheth (1973) används uttrycket situationsfaktorer istället för 

omgivningsfaktorer och författaren har en ungefärlig metod för att påvisa vad detta innebär. 

Författaren nämner även att den tillfälliga ekonomiska situationen såsom priskontroll, konjunktur eller 

utländska affärer har sin del av påverkan på OBB. Vidare hävdar författaren att interna 

produktionsbaserade faktorer så som strejk, sönderfall av en maskin eller uppsägningar är lika svåra att 

förutse. Samtidigt är organisatoriska förändringar påverkande och även förändringar i marknaden finns 

med som en del av Sheths (1973) situationsfaktorer. Att ha dessa faktorer under total kontroll är 

praktiskt taget omöjligt och det en organisation kan göra är att försöka vara så proaktiv som möjligt 

för att minimera risker (ibid). 
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3.2 Acceptans av ny teknologi 

Förståelsen för acceptans av ny teknologi är ett område inom informationssystem som genomgått 

omfattande forskning genom åren. Detta har resulterat i att ett stort antal teoretiska modeller utvecklats 

för att förklara de bakomliggande psykologiska och sociologiska faktorerna (Venkatesh et al., 2003). 

3.2.1 Technology Acceptance Model 

Technology Acceptance Model (TAM) är en modell som utvecklades av Davis (1985) och syftar till 

att förstå processerna bakom användaracceptans av ny teknologi samt ge en bättre möjlighet att 

utvärdera nya system innan de implementeras (Davis, 1985). TAM är speciellt anpassad för 

informationssystem och kan användas till att förutspå teknologisk acceptans och användning på en 

arbetsplats (Venkatesh et al., 2003). Modellen är uppbyggd av två grundstenar; upplevd användbarhet 

och upplevd användarvänlighet (Davis, 1985). En definition av upplevd användbarhet och upplevd 

användarvänlighet kan ses i tabell 11. 

Tabell 11: Definitioner av upplevd användbarhet och användarvänlighet (Davis, 1989). 

Faktor Definition 

Upplevd användbarhet ”graden till vilken en person tror att användandet av ett specifikt 

system skulle förbättra hans eller hennes arbetsprestation”. 

Upplevd användarvänlighet ”graden till vilken en person tror att användandet av ett specifikt 

system inte kräver någon ansträngning”. 

 

Som figur 3 visar är attityden mot att använda en teknologi en funktion av upplevd användbarhet och 

upplevd användarvänlighet som i sin tur påverkas av externa variabler. Upplevd användarvänlighet har 

även en påverkan på upplevd användbarhet (Davis, 1985). 

 

Figur 3: "The Technology Acceptance Model" som beskriver vad som påverkar användandet av ett tekniskt system 

(Davis, 1985). 

Trots att TAM utvecklades för över 25 år sedan ses den fortfarande som aktuell och har använts flitigt 

som underlag för forskning de senaste åren (Liao et al., 2009; Kim et al., 2009; Antón et al., 2013). 

Venkatesh & Davis (2000) presenterade trots det en utveckling av TAM kallad “Extended Technology 
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Acceptance Model” (TAM2) år 2000. Som figur 4 visar bygger modellen på TAM men integrerar 

även sociala influenser och kognitiva processer (ibid). 

 

Figur 4: En utveckling av TAM kallad "Extended Technology Acceptance Model" (Venkatesh & Davis, 2000). 

3.2.2 Model of PC Utilization 

Model of PC Utilization (MPCU) är en modell som utvecklades av Thompson (1991) för att visa på de 

faktorer som påverkar användandet av datorer på en arbetsplats. Trots att modellen från början är 

utvecklad för att förutspå användandet av datorer hävdar Venkatesh et al. (2003) att modellens 

utformning gör den speciellt lämplig att applicera på en rad olika IT-områden. Modellen är utformad 

för att förutspå användarbeteende snarare än de avsikter användandet har (Thompson, 1991). 

Författaren har identifierat sex faktorer som påverkar beteendet gentemot användandet av IT, dessa 

presenteras i tabell 12. 

Tabell 12: En beskrivning av de faktorer som påverkar anvädandet av av datorer på en arbetsplats (Thompson, 

1991). 

Faktor Beskrivning 

Jobbanpassning ”graden till vilken en individ tror att användandet av [en teknologi] kan 
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Komplexitet ”graden till vilken en innovation uppfattas som relativt svår att förstå 

sig på och använda”. 

Långsiktiga konsekvenser ”resultat som betalar av sig i framtiden”. 

Inställning till 

användandet 

”känslor av glädje, förtjusning, behag, depression, avsky, missnöje eller 

hat associerat till utförandet av en specifik handling av en individ”. 

Sociala faktorer ”en individs påverkan av referensgruppens subjektiva kultur och 

specifika överenskommelser individen gjort med andra i specifika 

situationer”. 

Underlättande 

förutsättningar 

Objektiva faktorer som underlättar att en handling genomförs, t.ex. att 

support erbjuds till datoranvändare. 
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3.2.3 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) är en av de senaste framtagna 

modellerna för att beskriva acceptans av ny teknologi (Alshehri et al., 2012). Modellen utvecklades av 

Venkatesh et al. (2003) och syftar till att förklara avsikterna med användandet av ny teknologi 

(Alshehri et al., 2012). Motivet till att utveckla en ny modell inom området var att kunna presentera en 

mer komplett bild av processen bakom accepterandet av ny teknologi på ett sätt tidigare modeller inte 

kunnat göra (ibid). UTAUT integrerar de centrala delarna i åtta tidigare modeller; Theory of Reasoned 

Action (TRA), Technology Acceptance Model (TAM), Motivational Model (MM), Theory of Planned 

Behavior (TPB), en kombination av TAM och TPB, Model of PC Utilization (MPCU), Innovation 

Diffusion Theory (IDT) samt Social Cognitive Theory (SCT) (Venkatesh et al., 2003). 

Modellen består av fyra kärnfaktorer som påverkar avsikten med användandet och det faktiska 

användandet samt fyra styrande variabler (Venkatesh et al. 2003). Venkatesh et al. (2003) hävdar att 

förväntad prestation, förväntad ansträngning, sociala influenser och underlättande förutsättningar är de 

kärnfaktorer som påverkar avsikten och användandet. Definitioner av de fyra kärnfaktorerna visas i 

tabell 13. 

Tabell 13: En beskrivning av de faktorer som påverkar acceptans av ny teknologi (Venkatesh et al., 2003). 

Faktor Definition 

Förväntad prestation ”graden till vilken en individ tror att användandet av systemet 

kommer hjälpa honom eller henne att uppnå förbättrad 

arbetsprestation”. 

Förväntad ansträngning ”graden av underlättande associerat med användandet av 

systemet”. 

Sociala influenser ”graden till vilken en individ upplever att andra viktiga personer 

anser att han eller hon borde använda systemet”. 

Underlättande förutsättningar ”graden till vilken en individ tror att en organisatorisk och teknisk 

infrastruktur existerar för att stödja användandet av systemet”. 

 

Vidare hävdar Venkatesh et al. (2003) att kön, ålder, erfarenhet och frivillighet att använda fungerar 

som styrande variabler för acceptansen av ny IT. Modellen med hur kärnfaktorerna påverkar samt de 

styrande variablerna visas i figur 5. 

 

Figur 5: UTAUT som beskriver acceptans av ny teknologi (Venkatesh et al., 2003). 
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UTAUT beskrivs av Moran et al. (2010) som en överlägsen modell jämfört med tidigare modeller som 

förklarar acceptans av ny teknologi. Anledningen till detta är att modellen visat sig beskriva 

användaracceptans av ny IT med upp till 70 procents säkerhet vilket är signifikant högre än tidigare 

modeller varit kapabla till (ibid). 

3.3 IT-investeringsbeslut 

IT-investeringar är ett område som varit i många informationssystemsforskares fokus det senaste 

decenniet (Ravichandran et al., 2009). Ursprungligen försökte forskningen finna en koppling mellan 

IT-investeringar och produktivitet för företag. Forskningen har sedan byggt vidare på detta och 

utvidgat omfattningen till att finna kopplingen till områden som effektivitet, arbetskraftsproduktivitet, 

lönsamhet och marknadsvärde (ibid). 

Schwartz & Zozaya-Gorostiza (2003) skiljer i sin forskning mellan investeringar i två typer av IT-

projekt; förvärvningsprojekt och utvecklingsprojekt. Ett förvärvningsprojekt innebär att en 

organisation spenderar ett specifikt belopp för att anskaffa en IT-tillgång. Efter att denna tillgång har 

gjorts tillgänglig erhålls fördelar som kan härledas direkt till den investering som gjorts (ibid). Vid ett 

utvecklingsprojekt, å andra sidan, erhålls inte en IT-tillgång direkt efter investeringen utan kommer 

snarare som ett resultat av ett utvecklingsprojekt som spänner sig över en tid och som organisationen 

kontinuerligt investerar i. Först när projektet är klart och den återstående kostnaden för detta är noll 

kan IT-tillgången räknas som erhållen (ibid). Schwartz & Zozaya-Gorostiza (2003) fokuserar i sin 

forskning helt på ekonomiska faktorer vid värderingen av IT-investeringar och utvecklar två olika 

modeller för att värdera dessa investeringar, en för utvecklingsprojekt och en för förvärvningsprojekt. 

De faktorer som författarna hävdar påverkar värderingen av IT-projekt är: 

 Kostnadsosäkerhet – Osäkerhet kring hur den totala kostnaden för IT-tillgången kommer 

utvecklas över tid. 

 Osäkerhet kring värdet av IT-tillgången – Osäkerhet kring hur värdet på en IT-tillgång är när 

den är redo att implementeras.  

 Kassaflödesosäkerhet – Osäkerhet kring hur kassaflödet kommer påverkas, negativt eller 

positivt, efter erhållandet av en IT-tillgång. En försäljningsökning som ett resultat av bättre 

segmentering av kunder genom användandet av ett nytt kunddatasystem är ett exempel på 

detta. 

 Värdet av IT-tillgången – Det uppskattade värdet av en IT-tillgång som erhålls. 

 Värdet av investeringsmöjligheten – En funktion av den totala kostnaden för en IT-tillgång 

över tid och det förväntade kassaflödet som resulteras av erhållandet av IT-tillgången. 

 Traditionellt kapitalvärde – Det uppskattade värdet av IT-tillgången minus den totala 

kostnaden för IT-tillgången över tid (ibid). 
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Tabell 14 sammanfattar de faktorer som Schwartz & Zozaya-Gorostiza (2003) anser påverkar 

värderingen av en IT-investering för de två typerna av projekt. 

Tabell 14: Faktorer som anses påverka värderingen av en IT-investering (Schwartz & Zozaya-Gorostiza, 2003). 

Faktorer Utvecklingsprojekt Förvärvningsprojekt 

Kostnadsosäkerhet X X 
Osäkerhet kring värdet av IT-tillgången X  
Kassaflödesosäkerhet  X 
Värdet av IT-tillgången  X 
Värdet av investeringsmöjligheten X X 
Traditionellt kapitalvärde X X 

 

Den ekonomiska påverkan på IT-investeringsbeslut är något som återkommer ofta i forskningen inom 

detta område (Farbey et al., 1992; Dos Santos & Peffers, 1995; Anderson et al., 2006). Vidare visar 

forskning även på andra typer av påverkande faktorer vid sidan av de ekonomiska. Nasher et al. (2011) 

har sammanställt över 250 olika kriterier som genom tidigare forskning visats påverka beslut kring IT-

investeringar. Dessa har sedan sammanställts och kategoriserats av författarna för att skapa en 

hierarkisk beslutsmodell för IT-investeringar bestående av tio kriterier indelade i två huvudkategorier; 

operationella och taktiskt kriterier samt strategiska kriterier. Nasher et al.’s (2011) modell presenteras i 

figur 6. 

 

Figur 6: En sammanställning av faktorer som påverkar beslut kring IT-investeringar (Nasher et al., 2011). 

Thomaidis et al. (2006) stödjer Nasher et al.’s (2011) tankesätt med kriterier som påverkar IT-

investeringsbeslut och presenterar även de en uppsättning kriterier som kan påverka hur beslut 

gällande IT-investeringar tas. Författarna hävdar här att beslutskriterierna kan delas upp i två områden; 
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områdesspecifika kriterier inom det teknikområde som investeringen gäller. De generella kriterier som 

identifierats av Thomaidis et al. (2006) beskrivs i tabell 15. 

Tabell 15: En beskrivning av faktorer som påverkar IT-investeringsbeslut (Thomaidis et al., 2006). 

Kriterier Beskrivning 

Innovationskraft Hur teknologiskt innovativ är den introducerade teknologin? 

Flexibilitet Kan den nya teknologin enkelt anpassas för förändringar som sker i den 

sociala, ekonomiska och teknologiska miljön den ska appliceras i? 

Krav på mänsklig översyn 

och inblandning 

Hur mycket mänsklig översyn och inblandning behövs för att 

implementera den nya teknologin? 

Användarvänlighet Hur användarvänlig är den nya teknologin för de som ska använda den? 

Kompabilitet Är den nya teknologin möjlig att implementera med den befintliga 

teknologin, kunskapen och ekonomiska statusen? 

Kostnadseffektivitet Hur dyr är implementeringen av den nya teknologin jämfört med andra 

alternativ? 

Feedback Hur lätt är det att kontrollera effektiviteten av systemet? 

Miljövänlighet Hur miljövänlig är den nya teknologin? 

 

Vidare presenterar Thomaidis et al. (2006) även kriterier för två olika IT-relaterade områden; E-handel 

och distansarbete (eng. telework), dvs. arbete över internet eller en VPN. De kriterier som identifierats 

av författarna presenteras i tabell 16. 

Tabell 16: En beskrivning av faktorer som påverar investeringsbeslut gällande två IT-relaterade områden (Thomaidis 

et al., 2006). 

E-handel Distansarbete (över internet eller VPN) 

Kundens säkerhet – Hur säker är kundens 

information vid användandet av teknologin? 

Flexibilitet i arbetet – Hur flexibel är 

kommunikationen med leverantörer, 

arbetsgivare, oberoende av avstånd och 

tidsbarriärer? 

Kvalitet på konsumentservice – Vilken 

kvalitet på servicen kan teknologin ge till 

konsumenterna? 

Informationsflöde – Kan den nya teknologin 

integrera leverantörers, kunders och 

medarbetares kontaktnätverk för att snabbare 

kunna svara på hot och affärsmöjligheter? 

Transparens på marknaden – Ger systemet en 

översiktlig och realistisk bild över de produkter 

som finns? 

Tillgång till information – Kan den nya 

teknologin förse användarna med snabb tillgång 

till information gällande resurser, leverantörer 

och kunder? 

 Främjande av kompetensutveckling – 

Uppmuntrar teknologin en utveckling av 

kompetens och arbetsfärdigheter? 

 Förbättrande av arbetsmöjligheter för 

anställda – Hur bidrar teknologin till anställdas 

arbetsmöjligheter? T.ex. genom utvidga antalet 

möjliga arbetsmetoder eller ge möjligheter till 

personer med speciella behov.  

 

Ravichandran et al. (2009) adderar ännu en aspekt till Thomaidis et al.’s (2006) och Nasher et al.’s 

(2011) kriterier och hävdar att det, vid sidan av ett antal kontrollvariabler, även finns flera 

institutionella faktorer som ligger till grund för hur det investeras i IT. Författarna visar genom sin 

forskning att IT-investeringar gjorda av ett företags leverantörer, kunder, konkurrenter och vissa 

aktieägare starkt påverkar hur företaget själv investerar i IT vilket visas i figur 7 på nästa sida 

(Ravichandran et al., 2009). 
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Figur 7: En modell för de institutionella faktorer som påverkar IT-investeringsbeslut (Ravichandran et al., 2009). 

3.4 Molntjänster 

Termen “molntjänst” refererar både till de mjukvaror som levereras som tjänster till kunderna och de 

hårdvaror och system, placerade i datacenter, som krävs för att leverera tjänsterna (Armbruns et al., 

2009). Det är sedan dessa datacenter som refereras till som “molnet”, d.v.s. den plats där all data finns 

lagrad (ibid). Huvudtanken bakom molntjänster är att ge tillgång till ett mobilt och smidigt on-

demand-nätverk av anpassningsbara dataresurser, såsom nätverk, lagring, servrar och mjukvaror, som 

lätt kan fås tillgång till med liten ansträngning från kundens sida (Mell & Grance, 2011). Vanligtvis 

delas molntjänsteleverantörer upp i två olika typer; infrastrukturleverantörer och tjänsteleverantörer 

(Zhang et al., 2010). Till infrastrukturleverantörer räknas de som förvaltar plattformar och andra 

resurser för att kunna erbjuda tjänsterna och till tjänsteleverantörer räknas de som hyr resurser från 

infrastrukturleverantörer för att förse slutkund med tjänster. Affärsmodellen för molntjänsteföretag är i 

stort inriktad på att leverera hårdvara, plattformar och mjukvara som tjänster och utifrån det kan 

molntjänsteerbjudanden delas upp i tre olika områden; Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-

a-Service (PaaS) och Software-as-a-Service (SaaS) (tabell 17) (ibid). 

Tabell 17: En beskrivning av affärsmodellerna för IaaS, PaaS och SaaS (Jensen, 2011). 

Modell Beskrivning 

IaaS Innebär att den grundläggande infrastrukturen med servrar, mjukvaror, hårdvaror 

och nätverksutrustning tillhandahålls som en on-demand-tjänst. Denna infrastruktur 

fungerar sedan som en grund där en plattform för att utveckla och köra mjukvara 

kan byggas upp. 

PaaS Innebär att en plattform för att utveckla och köra mjukvara tillhandahålls som en on-

demand-tjänst. 

SaaS Innebär att en eller flera mjukvaror och de resurser som krävs för att köra den 

tillhandahålls som on-demand-tjänster. 
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3.4.1 Uppbyggnad av ett molnsystem 

Uppbyggnaden av ett molnsystem kan enligt Tsai et al. (2010) se väldigt olika ut från fall till fall men 

Zhang et al (2010) har sammanställt hur uppbyggnaden generellt brukar se ut. Enligt författarna kan 

ett molnsystem generellt delas upp i fyra olika lager, eller moduler, som samarbetar för att kunna 

erbjuda de slutliga tjänsterna till slutkunden; hårdvaru-/datacenterlager, infrastrukturlager, 

plattformslager och mjukvarulager (ibid). 

 Hårdvara/Datacenter – Skapar grunden till alla molntjänster då det är på denna nivå som den 

hårdvara som molnet körs på tillhandahålls. Dagens moderna datacenter består generellt av 

tusentals sammankopplade servrar. (Tsai et al., 2010) Det är även på denna nivån som 

hanteringen av utrustning såsom routrar, switchar och el- och kylningssytem sker (Zhang et 

al., 2010). 

 Infrastruktur – Skapar en grupp av lagrings-, databehandlings- och kommunikationsresurser 

genom att virtualisera de fysiska resurserna i det undre, hårdvarulagret (Zhang et al., 2010). 

Infrastrukturlagret fungerar som en brygga mellan hårdvara och mjukvara vilket gör den till en 

väsentlig del i molntjänstesystemet (ibid). 

 Plattform – Byggs direkt ovanpå infrastrukturlagret och består av operativsystem och 

ramverk/strukturer för att stödja design, utveckling, test, drift och kontroll av mjukvara (Zhang 

et al., 2010; Tsai et al., 2010). 

 Mjukvara – Består av de faktiska mjukvarorna som erbjuds i molnet som tjänster till 

slutkunden (Zhang et al. , 2010). 

En sammanställning av de fyra lagren av molnsystemet kan ses i figur 8. I figuren kopplas även de tre 

affärsmodellerna (SaaS, PaaS och IaaS) in på respektive lager i systemet tillsammans med exempel på 

vilka typer av produkter/tjänster som respektive lager består av. 

 

Figur 8: En sammanställning av ett molntjänstesystems uppbyggnad (Zhang et al., 2010; Tsai et al. 2010). 
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3.4.2 Fördelar och risker med molntjänster 

Det har forskats flitigt kring faktorer som kan hämma och stödja utvecklingen och införandet av 

molntjänster hos företag. Dessa faktorer kan delas upp i två olika områden som behandlas i kommande 

stycken; direkta fördelar och potentiella risker med användandet av molntjänster. 

3.4.2.1 Fördelar 

Kim (2009) tar i sin forskning upp fyra direkta fördelar med att använda sig av molntjänster, jämfört 

med traditionella, in-house-IT-tjänster: 

1. Smidighet - Ett tredjepartsföretag äger och sköter alla dataresurser och all elektricitet som 

krävs för att driva dessa. Användaren behöver därmed endast ansluta sig till molnet för att 

komma igång och slipper därmed stora investeringar, fysiskt utrymme för servrar, 

elektricitetskostnader för drift och kostnaden för underhåll av systemet. 

2. Flexibilitet - Det är flexibelt och enkelt för användaren att anpassa resursnivåer efter det egna 

behovet. 

3. Minskade kostnader - Den totala kostnaden kommer troligtvis kunna minskas då de endast 

betalar för de tjänster de använder och hyreskostnaden för tjänsterna är troligtvis lägre än 

underhålls- och driftskostnaderna för ett eget, in-house-system. 

4. Tillgänglighet - Användarna kan i praktiken komma åt molntjänsterna när som helst, var som 

helst. 

Aymerich et al. (2008) stödjer i sin forskning Kim’s (2009) alla fyra fördelar med användandet av 

molntjänster. Aymerich et al. (2008) lägger speciellt stor vikt vid tillgänglighet och framhåller tre 

olika fördelar kopplade till det. För det första är det möjligt att få tillgång till större processorkraft än 

tidigare vilket t.ex. gör det möjligt att söka igenom stora datamängder på ett sätt som tidigare inte varit 

möjligt. Vidare ställer molntjänster generellt inte så stora krav på den egna utrustningen vilket gör att 

företag kan få tillgång till mer krävande program på en ”vanlig”, enkel PC. Slutligen finns inte längre 

samma beroende av en traditionell dator då molntjänster ofta kan kommas åt även på andra enheter, 

t.ex. smartphones eller surfplattor. Minskade kostnader är även något som Aymerich et al. (2008) 

nämner som en viktig fördel då utnyttjandegraden av resurser kan ökas och det är därmed möjligt att 

arbeta mer effektivt samtidigt som det inte finns något måste i att investera i ny IT-utrustning i samma 

utsträckning som tidigare. Aymerich et al. (2008) hävdar även att smidighet och flexibilitet är fördelar 

av samma anledning som Kim (2009) framhäver i sin forskning. Utöver dessa fördelar lägger 

författarna även till främjande av innovation som en fördel vid användandet av molntjänster. Då 

företag hela tiden drivs av att minska sina kostnader ser de samtidigt att ständiga förbättringar i sin tur 

främjar innovationen i företaget (ibid). 

Leavitt (2009) stödjer delar av det Kim (2009) och Aymerich et al. (2008) hävdar i sin forskning och 

menar att tillgängligheten och flexibiliteten är två av de största fördelarna med att använda 

molntjänster. Leavitt (2009) konstaterar att ett större företag som erbjuder molntjänster och därmed 

har större resurser och bättre utrustning kommer kunna erbjuda en större tillgänglighet till mjukvaror 

än om det sköttes in-house hos ett företag, speciellt när det handlar om SME. Han hävdar också att 

molntjänster tillåter användare att använda tjänster i den utsträckning de själva behöver vilket gör att 

molntjänster är ett bra alternativ för att få in extra resurser när det behövs (ibid). 

ENISA (2009) lyfter i sin rapport fram flera säkerhetsfördelar med att använda sig av molntjänster.  

 Storskalsfördelar kommer kunna erhållas då säkerhetsåtgärder som sätts in kommer vinna på 

att implementeras i större skala och ett bättre skydd kommer erhållas. 
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 Data lagras oftast på flera olika platser, helt skilda från varandra vilket gör att risken för 

olyckor som gör att data går förlorad blir mindre än om allt skulle vara sparat i en egen server 

hos företaget. 

 Då många kunder ställer krav på hög säkerhet i molntjänsterna ser många 

molntjänstleverantörer den aspekten som ett sätt att differentiera sig och fokuserar mycket på 

att hela tiden förbättra säkerheten i sina tjänster (ibid). 

3.4.2.2 Risker 

Säkerhetsrisker kring användandet av molntjänster är ett område som fått stort fokus de senaste åren. 

Detta visar sig i att en stor del av de forskningsrapporter som finns att tillgå helt fokuserar på risker 

kopplade till olika typer av säkerhetsaspekter vid användandet av molntjänster (Jansen, 2011; Popović 

& Hokenski, 2010; Jamil & Zaki, 2011). Khajeh-Hosseini et al. (2010) hävdar att fokuset på just 

säkerhetsriskerna med att använda sig av molntjänster främst beror på användarnas bristande kontroll 

över den fysiska infrastrukturen. Detta ställer höga krav på leverantörens förmåga att garantera 

säkerhet och sekretess. 

Både Dillion et al. (2010) och Popović & Hokenski (2010) presenterar resultatet av en undersökning 

som gjordes av marknadsanalysföretaget International Data Corporation (IDC) 2008 och som visar att 

just säkerheten är det största hindret när det kommer till införandet av molntjänster hos företag. 

Resultatet från undersökningen summeras i figur 9. 

 

Figur 9: Resultatet av en undersökning över vilka risker som upplevs vara de största med användandet av 

molntjänster där procentsatsen för varje faktor står för andelen respondenter som svarat att de ser det som en 

signifikant risk (Dillion & Chang, 2010). 

ENISA (2009) tar upp ett antal säkerhetsaspekter som påverkar införandet av molntjänster hos företag 

på ett negativt sätt: 

 Släpper kontrollen – vid införandet av molntjänster tappas den fysiska kontrollen över sin 

egen data och lämnas därmed över till molntjänsteleverantören. 

 Separeringsproblem av data – hanterar riskerna för misslyckande att separera lagrad data, 

minne och annan information mellan användare av molntjänsterna. Detta kan ske genom t.ex. 

en extern attack mot systemet, något som i dagsläget är sällsynt och generellt mycket svårare 

än attacker mot traditionella system. 

 Dataskydd – Många gånger kan det vara svårt för molntjänsteanvändare att kontrollera att 

hanteringen av ens data sköts på ett korrekt och lagligt sätt. 
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 Osäker eller ofullständig radering av data – när en begäran om att radera data från molnet 

kommer in är det inte säkert att en fullständig radering av datan äger rum.  

 Skadliga inkräktare – trots att det generellt är mindre troligt att hända så är den skada som 

inkräktare kan göra i molnet oftast mycket större än i traditionella system. (ibid) 

Utöver de säkerhetsrisker som forskare anser vara de största hoten mot införandet av molntjänster hos 

företag, t.ex. tappad kontroll, separeringsproblem och skadliga inkräktare, finns det, som visades i 

IDC’s undersökning ovan, flertalet andra risker som påverkar införandet negativt. 

Armbrust et al. (2009) har identifierat ett antal risker mot införandet av molntjänster som inte direkt 

kan relateras till säkerhet; tillgänglighet av tjänsterna, brist på standarder, dataöverförings-flaskhalsar, 

osäkerhet kring prestanda och möjliga buggar i större system (ibid). 

Kim (2009) presenterar, utöver säkerhetsaspekten, tre risker med införandet av molntjänster hos 

företag som i stor utsträckning går i linje med det Armbrust et al. (2009) också presenterar. Han ser 

tillgängligheten av tjänsterna och risken för att tjänsterna inte går att komma åt som en stor risk. 

Utöver detta stödjer han även Armbrust et al. (2009) när det kommer till brist på standarder och lägger 

även till att du blir väldigt beroende av support från en utomstående aktör om fel uppstår. 

Leavitt (2009) presenterar även han ett antal risker med införandet av molntjänster som även det går i 

linje med tidigare nämnd forskning. Leavitt belyser brister i prestanda och tillförlitlighet som en stor 

risk tillsammans med höga bandbreddskostnader när det handlar om stora datamängder som ska 

skickas, brist på standarder mellan molntjänsteleverantörer och transparens när det kommer till att 

garantera sina egna kunders datas säkerhet. Utöver detta nämns också tillgänglighet som en risk då det 

inte alltid är säkert att det finns tillgång till tillräckligt snabbt internet samt bristen på antalet 

molntjänsteleverantörer vilket gör att konkurrensen på marknaden inte är så hög. En sammanställning 

över vilka risker som anses påverka införandet av molntjänster, baserad på ovanstående studier, 

presenteras i tabell 18. 

Tabell 18: En sammanställning av faktorer som uppges påverka införandet av molntjänster. 

Faktorer 

IDC’s 

undersökning 

(2008) 

Armbrust et al. 

(2009) 
Kim (2009) Leavitt (2009) 

Tillgänglighet X X X X 
Säkerhet & sekretess X X X X 
Brist på standarder X X X X 
Svårt att kundanpassa X    
Begränsningar i 

dataöverföring 
 X   

Prestanda X X  X 
Supportberoende   X  
Kostnadsosäkerhet X   X 
Transparens    X 
Brist på leverantörer X   X 
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer arbetets teoretiska referensram att behandlas, här kommer relevant teori från 

kapitel två att kopplas till de framtagna forskningsfrågorna. Först kommer ett val av teoretisk bas att 

genomföras för att visa vilka teorier som valts följt av en begreppsdefinition och operationalisering 

som kommer genomföras för att visa hur kopplingar till teorierna fungerar. Vidare kommer en 

sammanfattad teoretisk referensram slutligen att presenteras med grund i de teorier som kommer 

användas i studien. 

4.1 Val av teoretisk bas 

Denna teoretiska bas förklarar vilka teorier som har valts för att passa in med det forskningsproblem 

som arbetet rör samt de forskningsfrågor som är konstruerade för att svara på problemet. Problemet 

och frågorna som studien syftar till att besvara är som följer: 

Hur kan det organisationella köpbeteendet för SME vid köp av molntjänster karaktäriseras? 

 F.F. 1: Hur kan köpprocessen för SME vid köp av molntjänster karaktäriseras? 

 

 F.F. 2: Hur kan köpbeslutsgruppen för SME vid köp av molntjänster karaktäriseras? 

 

 F.F. 3: Vilka är de mest signifikanta faktorerna som påverkar köpprocessen och 

köpbeslutsgruppen för SME vid köp av molntjänster? 

Följande modeller och teorier ska tillsammans verka som ett ramverk för att kunna besvara det 

problem och de frågor som finns: 

Det som kommer att vara grunden i den teoretiska basen är köpprocessen som presenterats av 

Robinson et al. (1967) då detta är den centrala delen i organisationellt köpbeteende och är slutligen 

den del som kommer att bli påverkad av flest variabler. Det som ligger närmst köpprocessen är 

köpbeslutsgruppen som varierar från köpbeslut till köpbeslut. Rollerna kommer att variera och 

individer som besitter olika roller i köpbeslutgruppen skiljer sig mellan olika tillfällen. Som nämnts 

tidigare kan en person inneha alla roller som finns att tillgå samtidigt som det kan vara en individ på 

varje roll eller en individ på två olika roller. Det finns alltså många olika konstellationer i 

uppbyggnaden av en köpbeslutsgrupp. Dessa roller kommer baseras på de roller som presenterats av 

Webster & Wind (1972) samt de två ytterliggare roller som beskrivits av Dwyer & Tanner Jr. (2002). 

Samtidigt som individerna varierar i gruppen varierar även sammansättningen. Vilka delar av 

organisationen som är involverade och vad har de för inflytande kan vara av stor vikt för hur själva 

utfallet kommer att se ut. Köpbeslutsgruppens sammansättning kommer utgå från de dimensioner som 

beskrivits av Johnston & Bonoma (1981). Samtidigt som köpprocessen blir påverkad av 

köpbeslutsgruppen finns det även viktiga maktfaktorer som påverkar köpbeslutsgruppen. Maktfaktorer 

som individuella resurser, individuella beteenden, situationsfaktorer och köpbeslutgruppsfaktorer 

kommer ha en slutlig påverkan på det beslut som ska fattas. Denna del av den teoretiska referensramen 

utgår från de maktfaktorer som beskrivits av Kohli (1989). 

Utöver de ovan beskrivna faktorerna kommer både köpprocessen och köpbeslutsgruppen att påverkas 

av ytterliggare faktorer såsom köpsituation och personliga, interpersonliga, organisatoriska, 

interorganisatoriska och omgivningsfaktorer. De köpsituationer som denna studie kommer beröra 

utgår ifrån Kotler et al.´s (1996) köpsituationer. Endast ett helt nytt köp och ett modifierat återköp 

kommer beröras då studien behandlar köp av nya molntjänster, därmed kan inköpen ses som antingen 

helt nya köp eller som en modifiering av tidigare IT-köp då utvecklingen inom IT är snabb och ny 
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information därmed kommer eftersökas. Störst vikt av de resterande faktorerna kommer 

organisatoriska faktorer, interorganisatoriska faktorer, omgivningsfaktorer och framför allt 

produktspecifika faktorer att få då det är dessa som anses kunna ha en påverkan på det organisationella 

köpbeteendet. 

Vid organisatoriska faktorer kommer storleken på de organisationer som undersöks vara fast bestämd 

till tre olika storlekar; 1-6 anställda, 7-12 anställda samt 13-20 anställda. Dock kommer det läggas vikt 

på orienteringen och centraliseringen av organisationerna. De organisatoriska faktorerna utgår ifrån 

faktorerna som beskrivits av Sheth (1973). Interorganisatoriska faktorer kommer utgå från Ranaeis et 

al. (2010) och undersökas med hjälp av faktorer som påverkar relationer och hur dessa relationer 

påverkar köpbeslutet. Omgivningsfaktorer kommer att undersökas då miljön som en inköpande 

organisation befinner sig i kan skapa stor varians i hur utfallet av inköpet blir. Dessa faktorer kommer 

baseras på de omgivningsfaktorer som beskrivits av Webster & Wind (1972) och Sheth (1973). Vad 

gäller produktspecifika faktorer kommer det undersökas hur synen på IT-investeringar ser ut, hur ny 

teknologi accepteras i en organisation samt hur uppfattningen av molntjänster är för att få fram de 

faktorer som påverkar köpbeslutet. Dessa produktspecifika faktorer kommer baseras på de teorier som 

beskrivits av Venkatesh et al. (2003), Schwartz & Zozaya-Gorostiza (2003), Thomaidis et al. (2006) 

samt Ravichandran et al. (2009). 

4.2 Begreppsdefinition och operationalisering 

I denna del av den teoretiska referensramen kommer de teorier och kriterier som valts till den 

teoretiska referensramen att formas och vidareutvecklas för att i sin tur skapa en beskrivning över hur 

dessa kommer användas till att göra resultaten av studien mätbara. 

4.2.1 Köpprocessen 

För att operationalisera köpprocessen kommer modellen för genomförande av köp som tagits fram av 

Robinson et al. (1967) att användas, kallad ”The Buy-Grid Framework” (tabell 19). Anledningen till 

att denna modell används är för att den tydligt beskriver de steg som genomgås för att nå ett slutgiltigt 

köp samt att den har tydliga steg som beskriver själva processen på ett tydligt sätt. Tyngden kommer 

ligga på att förstå vilka steg som fallföretagen använder för att ta sig igenom köpprocessen. De åtta 

stegen som modellen består av är: 

Tabell 19: En modell för köpprocessen, kallad "The Buy-Grid Framework" (Robinson et al., 1967). 

1 Upptäckt av ett problem 

2 Behovs- och kvantitetsbestämning 

3 Behovs- och kvantitetsbeskrivning 

4 Sökning efter potentiella leverantörer 

5 Insamlande och analys av offerter 

6 Utvärdering och val av leverantör 

7 Val av orderrutin 

8 Utvärdering och feedback 

4.2.2 Köpbeslutsgruppen 

För att operationalisera teorierna kring köpbeslutsgruppen kommer tre olika delar att undersökas; 

sammansättningen av köpbeslutsgruppen, rollerna i köpbeslutsgruppen samt olika typer av inflytande 

som individer i beslutgruppen besitter. Sammansättningen av köpbeslutsgruppen kommer att baseras 

på Johnston & Bonoma’s (1981) modell och rollerna i köpbeslutsgruppen kommer att baseras delvis 
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på Webster & Wind’s (1972) samt Dwyer & Tanner Jr.’s (2002) modeller. Vidare undersöks olika 

individers inflytande på köpbeslutsgruppen med hjälp av Smeltzer & Ogden’s (2002) samt Kohli’s 

(1989) teorier. 

Operationaliseringen av sammansättningen baseras som nämnt på Johnston & Bonoma’s (1981) 

modell, denna modell kommer att användas då denna är högst accepterad av flera forskare och 

författarna blir ofta refererade till i forskning i ämnet. De dimensioner i sammansättningen som 

kommer undersökas är: 

Vertikal involvering: Här kommer antalet nivåer att undersökas för att få en uppfattning om hur viktiga 

besluten uppfattas hos den organisation som ska undersökas. Hur påverkar de köpbeslutet och hur pass 

involverade är ledningen? 

Lateral involvering: Här kommer det undersökas hur olika avdelningar är involverade i 

köpbeslutsgruppen vid inköp av molntjänster.  

Omfattning: Hur många individer är det som är inblandade vid köp av molntjänster? 

Sammanslutning: På vilket sätt är medlemmarna i organisationen sammanslutna och hur 

kommunicerar de för att nå bästa möjliga beslut? 

Centralitet: Hur centralt i köpbeslutsgruppen sitter inköpsansvarig, finns det tecken som tyder på att 

denna inte sitter med i beslutsgruppen? 

När det kommer till operationaliseringen av roller kommer Webster & Winds (1972) nämnda roller att 

användas. Dessa roller är vida accepterade och majoriteten av alla teorier angående köpbeslutsgruppen 

baseras på författarnas framtagna roller. Dessa fem roller är: 

Användare: Vem är det i organisationen som faktiskt använder produkten? 

Köpare: Vem är det som genomför det faktiska köpet? 

Påverkare: Vem är det som påverkar köpbeslutsgruppen? 

Beslutsfattare: Vem är det i organisationen som beslutar om köpet? 

Gatekeeper: Vem innehar denna roll och styr flödet av information? 

Vidare kommer de två ytterligare rollerna som beskrivits av Dwyer & Tanner Jr.’s (2002) att 

användas. Dessa roller är framtagna utöver de som Webster & Wind redan tagit fram för att täcka in 

fler individer i gruppen. De två rollerna är: 

Initiativtagare: Vem är det som finner behovet och startar hela arbetet mot det nya inköpet? 

Kontrollant: Vem är det som styr över den budget som finns till förfogande vid inköpet? 

Den sista delen av operationaliseringen av köpbeslutsgruppen är det inflytande som individer har och 

som påverkar köpbeslutsgruppen. Smeltzer & Ogden (2002) hävdar att ledningen tenderar att vara 

mindre inblandade när inköp av tjänster genomförs än vad de är när material köps in, detta kommer att 

undersökas för att få en djupare förståelse för hur arbetet ser ut hos organisationer idag. Vidare 

kommer delar av modellen utvecklad av Kohli (1989) att operationaliseras då denna talar om alla små 

delar som kan komma att ge individer inflytande i en köpbeslutsgrupp. Situationsegenskaper och 
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köpbeslutsgruppens egenskaper kommer inte att belysas här då dessa delar täcks i tidigare modeller i 

arbetet. De delar i Kohli’s (1989) modell som kommer att användas är: 

Olika typer av makt: Vilka har makt i köpbeslutsgruppen och hur påverkas individerna av denna makt? 

Individuellt beteende: Finns det tendenser som tyder på att individer vill påverka beslut med egna 

uppfattningar som grund? 

Dessa olika egenskaper och faktorer mynnar då ut till ett faktisk inflytande som är det som i slutändan 

påverkar köpbeslutet. 

4.2.3 Påverkande faktorer 

4.2.3.1 Omgivningsfaktorer 

Det finns alltid externa faktorer som påverkar OBB på direkta eller indirekta sätt. Utifrån Webster & 

Wind’s (1972) samt Sheth’s (1973) teorier angående dessa omgivningsfaktorer kommer det 

undersökas vilka av de fysiska, teknologiska, ekonomiska, politiska, juridiska och kulturella faktorer 

som egentligen är de som uppfattas som mest påverkande. Finns det någon av dessa som fallföretagen 

tar större hänsyn till än andra? 

4.2.3.2 Interorganisatoriska faktorer 

För att förstå de interorganisatoriska faktorer som påverkar köpbeslut kommer Ranaeis et al.’s (2010) 

modell över 10 variabler som inverkar på relationer att användas. Alla 10 variabler är inte av intresse 

för denna studie och kommer därmed inte tas i beaktning. De variabler som ses som intressanta för 

studien är: 

Tillit: Hur är synen på Dialect AB från fallobjektets sida, finns det tillit att tillgå? 

Tidigare eller befintliga band: Har fallobjektet några tidigare band med Dialect AB och hur har detta 

påverkat beslutet att köp av just Dialect AB? 

Öppenhet om förväntningar: Hur är synen när det kommer till hur öppen relationen mellan fallobjektet 

och Dialect AB kan vara och har detta skapat en påverkan? 

Nivå av komplexitet och osäkerhet: Dialect AB är i en snabbt föränderlig bransch och tjänsterna som 

erbjuds tar del av denna utveckling. Kan detta komma att påverka relationen mellan Dialect AB och 

fallobjektet? 

Nivå av infrastuktur: I vilken utsträckning använder sig fallobjektet av IT och gör detta att det blir 

lättare att förstå varandra, säljare och köpare? 

Genom att använda sig av dessa variabler kommer en förståelse skapas angående hur olika 

interorganisatoriska faktorer påverkar de relationer och interaktioner som sker mellan köpande och 

säljande organisation. 

4.2.3.3 Organisatoriska faktorer 

För att undersöka de organisatoriska faktorer som påverkar köpbesluten för fallobjekten i denna studie 

kommer Sheth’s (1973) tre faktorer för hur individer agerar i olika situationer att användas. De tre 

organisatoriska faktorer som lyfts fram av Sheth (1973) och som kommer undersökas är: 

Storlek: Hur påverkar antalet anställda i företaget det organisationella köpbeteendet? 
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Organisationens orientering: Hur är företagets syn på vad för strategier de arbetar efter? Arbetar de 

efter att vinna marknadsandelar, maximera vinsten eller något annat som förklarar vad företaget 

fokuserar på? 

Grad av centralisering: Hur är företagets organisation konstruerad, är den centraliserad eller 

decentraliserad? 

4.2.3.4 Köpsituation 

Robinson et al. (1967) tog fram tre typer av köpsituationer som påverkar köpprocessen. Dessa tre är; 

helt nytt köp, modifierat återköp och rent återköp. Kotler et al. (1996) har sedan kompletterat 

Robinson et al.’s (1967) modeller över köpprocessen och köpsituationer genom att sammanställa hur 

dessa två samverkar (tabell 20). 

Tabell 20: En kompletterad modell av "The Buy-Grid Framework" (Kotler et al., 1996). 

Steg i köpprocessen 
  Köpsituationer   

Nytt köp Modifierat återköp Rent återköp 

1 Upptäckt av ett problem Ja Kanske Nej 

2 Behovs- och kvantitetsbestämning Ja Kanske Nej 

3 Behovs- och kvantitetsbeskrivning Ja Ja Ja 

4 Sökning efter potentiella leverantörer Ja Kanske Nej 

5 Insamlande och analys av offerter Ja Kanske Nej 

6 Utvärdering och val av leverantör Ja Kanske Nej 

7 Val av orderrutin Ja Kanske Nej 

8 Utvärdering och feedback Ja Ja Ja 

 

I denna studie kommer det fokuseras på nytt köp och modifierat återköp då utvecklingen inom IT går 

snabbt framåt och dessa typer av köpsituationer innebär att ny information krävs samt att nya 

leverantörer kommer behöva utvärderas. Det som kommer krävas av undersökningen är en förståelse 

för fallobjektens uppfattning om köpsituation, hur köpen genomförs och vilken köpsituation deras köp 

faktiskt tillhör. Utifrån fallobjektens uppfattningar om köpsituationen kommer en djupare förståelse 

eftersträvas. 

4.2.3.5 Produktspecifika faktorer 

Som påvisas i litteraturöversikten finns det olika nivåer produktspecifika faktorer för det 

organisationella köpbeteendet vid köp av molntjänster, dessa har i studien brutits ner i nivåerna;  

Acceptans av ny teknologi  Beslut om IT-investeringar  Fördelar och risker med molntjänster. 

Utifrån denna nerbrytning har de produktspecifika faktorerna som anses kunna ha en påverkan på 

köpprocessen och köpbeslutsgruppen för SME vid köp av molntjänster delas upp i tre huvudområden: 

 Faktorer för acceptans av ny teknologi 

 Beslutsfaktorer för att investera i IT 

 Fördelar och risker med införandet och användandet av molntjänster 
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4.2.3.5.1 Faktorer för acceptans av ny teknologi 

För att undersöka hur acceptansen av ny teknologi påverkar det organisationella köpbeteendet för 

SME vid köp av molntjänster kommer Venkatesh et  al.´s (2003) modell Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT) att användas. Modellen är en sammanställning av 

flertalet tidigare utvecklade modeller och påstås vara en överlägsen modell jämfört med sina 

föregångare. Modellen kommer användas på så vis att de ingående faktorernas grad av påverkan på 

köpbeteenedet kommer undersökas. 

Förväntad prestation: till vilken grad tror fallobjektet att användandet av molntjänster kommer hjälpa 

dem att uppnå en förbättrad prestation? 

Förväntad ansträngning: vilken grad av underlättande upplever fallobjektet kan associeras med 

användandet av molntjänster? 

Sociala influenser: till vilken grad upplever fallobjektet att andra viktiga personer påverkar dess 

inställning till att använda sig av molntjänster? 

Underlättande förutsättningar: till vilken grad tror fallobjektet att en organisatorisk och teknisk 

infrastruktur existerar för att stödja användandet av molntjänster? 

Styrande variabler: Hur påverkar kön, ålder, erfarenhet och frivillighet att använda molntjänsterna hos 

fallobjektet acceptansen av molntjänsterna? 

4.2.3.5.2 Beslutsfaktorer för att investera i IT 

Utifrån den forskning som gjorts kan operationaliseringen av beslutsfaktorerna för företags 

investeringar i IT ytterliggare brytas ner i fyra nivåer; ekonomiska faktorer, generella faktorer, 

områdesspecifika faktorer och institutionella faktorer. Modellerna kommer användas på så vis att 

faktorernas grad av påverkan på köpbeteendet kommer undersökas. 

Ekonomiska faktorer - Utgår ifrån Schwartz & Zozaya-Gorostiza´s (2003) modell som beskriver de 

faktorer som anses påverka värderingen av IT-investeringar. Eftersom det är det organisationella 

köpbeteendet vid köp av molntjänster som behandlas i denna studie är det inköpet av IT-tillgångar 

som studeras och därmed kommer endas faktorerna som påverkar ett förvärvningsprojekt undersökas 

(tabell 21). Då köpet av molntjänster inte innebär större investering av samma typ som traditionella 

IT-investeringar är de faktorer som är kopplade till detta inte av vikt för denna studie. 

Tabell 21: En sammanställning av de ekonomiska faktorer som anses kunna påverka investeringar i molntjänster 

(Schwartz & Zozaya-Gorostiza, 2003). 

Ekonomiska faktorer Förvärvningsprojekt 

Kostnadsosäkerhet X 
Kassaflödesosäkerhet X 

Värdet av IT-tillgången X 
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Generella faktorer - Utgår ifrån Thomaidis et al.´s (2006) generella beslutskriterier för teknologi som 

påverkar hur beslut gällande IT-investeringar tas. 

Innovationskraft: Hur teknologisk innovativt uppfattar fallobjektet molntjänster? 

Flexibilitet: Hur enkelt uppfattar fallobjektet att molntjänsterna kan anpassas för förändringar som 

sker i dess sociala, ekonomiska och teknologiska miljö? 

Krav på mänsklig överblick och inblandning: Hur mycket mänsklig överblick och inblandning tror 

fallobjektet att det behövs för att implementera den nya teknologin? 

Användarvänlighet: Hur användarvänligt upplever fallobjektet att molntjänster är? 

Kompabilitet: Upplever fallobjektet att molntjänsterna är möjliga att implementera med den befintliga 

teknologin, kunskapen och ekonomiska statusen? 

Kostnadseffektivitet: Vad antar fallobjektet att kostnaden för implementeringen av molntjänsterna 

kommer bli jämfört med andra alternativ? 

Feedback: Hur lätt upplever fallobjektet att effektiviteten av molntjänsterna kan kontrolleras? 

Miljövänlighet: Hur miljövänlig upplever fallobjektet molntjänster vara? 

Områdesspecifika faktorer - Utgår ifrån Thomaidis et al.´s (2006) områdesspecifika kriterier som 

påverkar beslut gällande investeringar i teknologi för distansarbete över internet eller en VPN.  

Flexibilitet i arbetet: Hur flexibel upplever fallobjektet att kommunikationen med leverantörer och 

arbetsgivare är, oberoende av avstånd och tidsbarriärer, genom användandet av molntjänster? 

Informationsflöde: Upplever fallobjektet att molntjänsterna kan integrera leverantörers, kunders och 

medarbetares kontaktnätverk för att snabbare kunna svara på hot och affärsmöjligheter? 

Tillgång till information: Upplever fallobjektet att molntjänsterna kan förse användarna med snabb 

tillgång till information gällande resurser, leverantörer och kunder? 

Främjande av kompetensutveckling: Upplever fallobjektet att molntjänsterna uppmuntrar en 

utveckling av kompetens och arbetsfärdigheter? 

Förbättrande av arbetsmöjligheter för anställda: Hur upplever fallobjektet att molntjänsterna bidrar 

till att underlätta anställdas arbetsmöjligheter? T.ex. genom utvidga antalet möjliga arbetsmetoder eller 

ge möjligheter till personer med speciella behov. 

Institutionella faktorer - Utgår ifrån Ravichandran et al.´s (2009) modell som beskriver de 

institutionella faktorer som påverkar ett företags beslut om att investera i IT. 

 Hur påverkas fallobjektet av sina leverantörers investeringar i IT? 

 Hur påverkas fallobjektet av sina kunders investeringar i IT? 

 Hur påverkas fallobjektet av sina konkurrenters investeringar i IT? 

 Hur påverkas fallobjektet av sina ägares investeringar i IT? 
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4.2.3.5.3 Fördelar och risker med införandet och användandet av molntjänster 

Omställningen för företag till att använda sig av molntjänster som metoden att få tillgång IT-resurser 

skiljer sig mycket från de tidigare, traditionella metoderna. I litteraturöversiken påvisas ett stort antal 

fördelar och risker med användandet av molntjänster för företag, i förhållande till traditionella 

metoder, som sammanställts från tidigare forskning. Fördelar och risker diskuteras bl.a. av Kim 

(2009), Aymerich et al. (2008), Leavitt (2009) och ENISA (2009). Vidare diskuteras risker även av 

Dillion & Chang (2010) och Popović & Hokenski (2010). Det ses därför som relevant att undersöka 

vilka fördelar och risker som upplevs vara de mest kritiska med användandet av molntjänster för att 

sedan jämföra mot den forskning som gjorts. 

 Vilka upplevs som de största fördelarna med användandet av molntjänster? 

 Till vilken grad påverkar de det organisationella köpbeteendet för SME vid 

köp av molntjänster? 

 Vilka upplevs som de största riskerna med användandet av molntjänster? 

 Till vilken grad påverkar de det organisationella köpbeteendet för SME vid 

köp av molntjänster? 
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4.3 Sammanfattad teoretisk referensram 

 

Figur 10: Den sammanfattade teoretiska referensramen för studien. 
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som används för att genomföra studien. Syftet med kapitlet är 

att visa, beskriva och motivera de metoder som valts gällande forskningssyfte, forskningsansats, 

forskningsstrategier, val av fallobjekt, datainsamling, analys samt metodproblem. 

5.1 Forskningssyfte 

I forskningslitteraturen beskrivs vanligen tre olika typer av forskningssyfte en studie kan ha; 

undersökande (explorativt), beskrivande (deskriptivt) och förklarande (explanativt) syfte (Saunders et 

al., 2012). Författarna beskriver vidare att valet av syfte vanligtvis börjar samtidigt som framtagningen 

av forskningsfrågorna börjar och syftet står ofta, per automatik, klart när formuleringen av 

forskningsfrågorna är färdig. Vidare hävdar Saunders et al. (2012) att en studie inte behöver vara låst 

till ett enda syfte utan att den kan ha flera olika syften. 

Genomförandet av denna studie har ett beskrivande syfte då det övergripande målet med studien är att 

beskriva hur olika delar av organisationellt köpbeteende kan karaktäriseras vid inköp av molntjänster. 

Samtidigt är forskningsfrågorna formulerade med frågan ”hur” vilket innebär att de beskrivningar som 

utvecklas sedan kommer att förklaras, men med det beskrivande syftet som grund. 

5.2 Forskningsansats 

Enligt Saunders et al. (2012) finns det två typer av forskningsansatser; induktiv och deduktiv ansats. 

Skillnaden mellan ansatserna grundas i om det finns existerande teorier sedan tidigare eller inte som 

utgångspunkt för forskningen. En induktiv forskningsansats innebär enligt Saunders et al. (2012) att 

den forskningen som planerats genomföras ska bygga nya teorier och ramverk. Dessa teorier och 

ramverk ska vidare baseras på insamlad data och inte på påståenden från befintliga teorier. Vidare 

beskriver författarna en deduktiv forskningsansats som forskning där en teori tas fram vilken bygger 

på existerande teorier som sedan testas. 

Oberoende av om forskningsansatsen är induktiv eller deduktiv kan den också vara kvalitativ eller 

kvantitativ. Saunders et al. (2012) förklarar att en metod för att hålla isär den kvantitativa och 

kvalitativa forskningen är att se om den är numerisk eller ej. Vid en kvantitativ forskning hävdar 

Saunders et al. (2012) att det ska vara möjligt att analysera datan på ett matematiskt sätt med 

statistiska mått. Vad gäller kvalitativ forskning hävdar författarna vidare att den data som samlas in är 

av en sådan karaktär att den inte enkelt kan kvantifieras. Kvalitativa angreppssätt används ofta då 

komplexa fenomen undersöks och en djupare förståelse eftersträvas (ibid). 

I denna studie kommer en deduktiv forskningsansats att användas eftersom existerande teorier 

kommer att sökas inom områdena OBB, acceptans av ny teknologi, IT-investeringar och molntjänster 

för att ge stöd åt att besvara de formulerade forskningsfrågorna. Samtidigt undersöks ett komplext 

fenomen i form av inköpsbeteende av en ständigt föränderlig produkttyp vilket kommer innebära att 

det förutom den deduktiva ansatsen även kommer vara en kvalitativ ansats. 

5.3 Forskningsstrategi 

Yin (2003) har identifierat de fem vanligaste forskningsstrategierna att välja mellan när en 

forskningsstudie genomförs; fallstudie, experiment, enkätundersökning, historiska skeenden och 

dataanalys av arkivmaterial. Saunders et al. (2012) hävdar att alla dessa strategier kan användas 

oberoende av vilket forskningssyfte studien har men menar vidare att vissa av dem tydligt hör ihop 

med deduktiva och induktiva forskningsansatser.  
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De tillägger också att ingen av strategierna i sin natur är bättre än någon annan, det som enligt Yin 

(2003) avgör vilken strategi som är mest passande beror på tre villkor: 

a) Formuleringen av forskningsfrågorna 

b) Graden av kontroll undersökaren har över beteende 

c) Fokusen på nutida snarare än historiska händelser 

Yin (2003) presenterar även en sammanställning över situationerna då de olika forskningsstrategierna 

kan vara lämpliga att använda (tabell 22). 

Tabell 22: En beskrivning över de situationer då de olika forskningsstrategierna bör användas (Yin, 2003). 

Strategi 
Formulering av 

forskningsfrågor 

Kontroll över 

beteende? 

Fokuserar på nutida 

händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Enkätundersökning 
Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket? 
Nej Ja 

Dataanalys av 

arkivmaterial 

Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket? 
Nej Ja/Nej 

Historiska skeenden Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 

I ett experiment är syftet att studera kopplingar mellan olika variabler, om en förändring av en variabel 

påverkar någon annan variabel (Saunders et al., 2012). Experiment kan sträcka sig från att vara väldigt 

simpla och endast innehålla två variabler till att vara mycket mer komplexa och även innehålla relativ 

vikt av olika variabler. Experiment används därför generellt vid undersökande eller förklarande studier 

för att svara på frågorna ”hur” och ”varför” (ibid). 

Användandet av enkätundersökningar är enligt Saunders et al. (2012) en populär strategi i 

verksamhetsforskning och är oftast associerat med en deduktiv approach. Strategin används generellt 

vid undersökande och beskrivande undersökningar och syftar till att svara på frågorna ”vem”, ”vad”, 

”var”, hur många” och ”hur mycket”. Fördelen med enkäter är enligt Saunders et al. (2012) 

möjligheten att samla in stora mängder data från en stor urvalsgrupp på ett ekonomiskt sätt samtidigt 

som datan är av kvantitativ natur och därmed är enkel att analysera och jämföra. Å andra sidan 

kommer den insamlade datan troligtvis inte vara så omfattande som vid de andra strategierna (ibid). 

Vid analys av arkivmaterial används primärt administrativa register och dokument som den 

huvudsakliga källan till data och trots att ordet arkiv har en historisk klang kan strategin innebära 

analys av både äldre och nyare register och dokument (Saunders et al., 2012). Då historiska skeenden 

och analys av arkivmaterial handlar om användandet av redan befintlig data, ursprungligen insamlat 

för ett annat syfte, räknas dessa som sekundärdataanalyser och forskare är helt beroende av kvaliteten 

på den redan insamlade datan (ibid). 

En fallstudie är en strategi som är passande att använda när gränserna mellan det som studeras och 

dess kontext inte är tydlig (Yin, 2003). Det är en strategi som enligt Saunders et al. (2012) är 

användbar när en stor förståelse över kontexten runt det som studeras för att svara på frågorna ”hur” 
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och ”varför” behöver anskaffas. Fallstudier används därför oftast vid beskrivande och undersökande 

studier (ibid). 

Syftet med denna studie är att förstå det organisationella köpbeteendet för SME vid köp av 

molntjänster och kan därmed ses som en studie av komplexa samband för en snabbt föränderlig 

produkt. Därmed har en kvalitativ ansats för studien valts för att samla in kvalitativ data och valet av 

forskningsstrategi kommer därför vara en fallstudie, då detta ses som den mest lämpliga strategin med 

avseende på studiens egenskaper. 

5.4 Val av fallobjekt 

I många av de studier som genomförs finns det ingen möjlighet att samla in och analysera data från 

alla ingående fall eller gruppmedlemmar i en population på grund av t.ex. tidsbrist, pengabrist eller 

tillgänglighet. I dessa fall finns det istället ett antal stickprovstekniker som kan användas för att samla 

in data från en delgrupp av den totala populationen (Saunders et al., 2012). Saunders et al. (2012) 

skiljer mellan två typer av stickprovstekniker; sannolikhetstekniker (probability sampling) och icke-

sannolikhetstekniker (non-probability sampling). Sannolikhetsteknikerna ger ett representerbart urval 

av fallobjekt som kan generaliseras över hela populationen. Icke-sannolikhetsteknikerna, å andra 

sidan, ses inte som statistiskt generaliserbara och resultatet av dessa kan därmed inte ses som 

representabla för hela populationen (ibid). 

Val av fallobjekt för studien kommer att ske genom ett icke-sannolikhetsurval då de företag som anses 

på bästa sätt kunna hjälpa till att svara på forskningsfrågorna och därmed lösa forskningsproblemet 

kommer väljas ut för intervjuer. Det kommer med andra ord vara icke-sannolikhetstekniken 

”Judgemental sampling” som används vid valet av fallobjekt. 

Studien kommer omfatta tre fallföretag som för att vara aktuella för studien uppfyller två 

grundläggande kriterier; fallföretagen ska vara aktiva kunder hos Dialect AB samt ha 1-20 anställda då 

detta är Dialect AB´s huvudsakliga målgrupp. För att räknas som en aktiv kund hos Dialect AB ska 

företaget under de senaste 12 månaderna ha ingått ett molntjänsteavtal med Dialect AB och därigenom 

köpt någon eller några av de molntjänster som företaget erbjuder. Vidare kommer fallföretagen delas 

in efter antal anställda utifrån tre nivåer; 1-6 anställda, 7-12 anställda och 13-20 anställda. 

5.5 Datainsamling 

Saunders et al. (2012) hävdar att datainsamlingen är ett av de mest kritiska momenten i en 

forskningsstudie och skiljer i stort mellan två typer av data som kan insamlas; sekundär- och 

primärdata. 

Sekundärdata kan enligt Saunders et al. (2012) finnas både i form av rådata eller sammanställda 

publikationer, t.ex. lönebesked, kopior av brev, sammanställningar av möten, försäljningssiffror för 

fysiska varor och tjänster med mera. Sekundärdatan kan vara av både kvantitativ och kvalitativ natur 

och kan samtidigt användas i både beskrivande och förklarande studier. Vidare delar Saunders et al. 

(2012) upp sekundärdata i tre ytterliggare undergrupper; dokumenterad data som generellt används 

som komplement till primärdata, enkätbaserad data som syftar på data som insamlats genom enkäter 

men redan analyserats för sitt ursprungliga syfte och slutligen data sammanställd från flera olika typer 

av källor där två eller fler datauppsättningar har kombinerats för att skapa en ny uppsättning data 

(ibid). 

Primärdata innebär enligt Saunders et al. (2012) data som är insamlat för ett förutbestämt syfte och för 

ett specifikt forskningsprojekt. Vid primärdatainsamling till en fallstudie skiljer Yin (2003) mellan 

fyra huvudsakliga källor att välja mellan; intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer 
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och fysiska föremål. Yin (2003) hävdar att intervjuer är en av de viktigaste källorna till information 

när det handlar om en fallstudie. Saunders et al. (2012) skiljer mellan strukturerade, semi-strukturerade 

och ostrukturerade intervjuer beroende på vad syftet med studien är. För att förstå vad som händer och 

söka ny kunskap är ostrukturerade intervjuer att föredra, för att identifiera generella mönster kan 

strukturerade intervjuer användas och för att förstå samband mellan olika variabler är semi-

strukturerade intervjuer att föredra (ibid). Direkta observationer innebär enligt Yin (2003) ett besök på 

fallstudieplatsen för att samla in data genom allt från formella till informella datainsamlingsaktiviteter. 

Detta kan vara observation av möten, fabriksarbete eller i klassrum (ibid). Observation av t.ex. 

användning av en ny teknologi kan ge en värdeful insikt. Deltagande observationer är en speciell typ 

av observation där observatören även tar på sig ett antal roller i olika situationer intressanta för 

fallstudien och i många fall även deltar i de aktiviteter som studeras (ibid). Fysiska föremål är den sista 

datainsamlingsmetoden Yin (2003) nämner och innebär att ett fysiskt föremål antingen observeras 

eller insamlas som en del av ett besök på fallstudieplatsen. 

Denna studie syftar till att undersöka hur det organisationella köpbeteendet för SME vid köp av 

molntjänster kan karaktäriseras vilket ställer krav på insamlande av kvalitativ data. Med avseende på 

det kommer intervjuer användas som den primära källan till information då detta ses som den metod 

som bäst lämpar sig för insamlandet av kvalitativ data. Vidare syftar studien till att förstå samband 

mellan olika påverkande variabler vilket gör att intervjuerna kommer vara av en semi-strukturerad 

natur med ett förutbestämt ramverk av områden att leda diskussionen kring men med stort utrymme 

för fria diskussioner. Det förutbestämda ramverket är baserat på den teoretiska referensramen och 

består av en intervjuguide som fungerar som stöd vid intervjuerna, se bilaga 1. 

5.6 Analys 

Analys av data handlar enligt Yin (2003) om att undersöka, kategorisera, tabellera, testa och på andra 

vis kombinera kvantitativa och kvalitativa upptäckter för att lösa en forskningsstudies övergripande 

problem. Vidare hävdar Yin (2003) att det generellt kan vara svårt att analysera upptäckter i en 

fallstudie då specificeringen av de tekniker och strategier som används är väldigt begränsad. Yin 

(2003) skiljer mellan tre olika analysmetoder; förlita sig på teoretiska påståenden, tänka på 

motsägande förklaringar samt att utveckla en fallstudiebeskrivning. 

Att förlita sig på teoretiska påståenden innebär att följa de teoretiska påståenden som medförde att 

fallstudien genomfördes vilket skulle betyda att den teoretiska referensram som utvecklats för studien 

följs. Att tänka på motsägande förklaringar vid analys av data innebär vidare att det i en bedömning av 

de upptäckter som gjorts definieras och testas motsägande förklaringar till det uppkomna resultatet. 

Vid den tredje analysmetoden, att utveckla en fallstudiebeskrivning, utvecklas ett förklarande ramverk 

för att sammanställa fallstudien. Det innebär att resultaten på ett beskrivande vis presenteras från 

fallstudien utan någon direkt koppling till tidigare teoretiska påståenden, det vill säga den teoretiska 

referensram som utvecklats (Yin, 2003). 

Denna studie handlar om att analysera komplexa samband mellan ett stort antal variabler som i sin tur 

kommer kopplas till en teoretiska referensram av tidigare teoretiska modeller och påståenden. Därför 

kommer den generella analytiska strategin i denna studie vara att förlita sig på teoretiska påståenden. 

Vidare kommer analysen genomföras på två olika nivåer; en ”within-case analysis” och en ”cross-case 

analysis”. 

Analysmetoden ”within-case analysis” kommer användas då en analys inom varje fallobjekt 

genomförs och sedan jämförs mot den teoretiska referensramen. Vidare kommer sedan en ”cross-case 

analysis” genomföras där resultaten från de olika fallobjekten jämförs mot varandra. 
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5.7 Metodproblem 

För att säkerställa kvaliteten på den data som samlas in måste olika metodproblem tas i beaktande och 

reliabilitet och validitet är två områden där metodproblem kan uppstå och som kan komma att påverka 

kvaliteten på datan (Saunders et al., 2012). 

5.7.1 Reliabilitet 

Saunders et al. (2012) definierar reliabilitet som den tillförlitlighet som mätningarna i en studie har. 

Det handlar med andra ord om hur tillförlitligt resultatet från de använda datainsamlingsmetoderna är 

och hur konsekvent resultat som kan uppnås vid upprepade insamlingstillfällen. En annan beskrivning 

av reliabilitet är, enligt Yin (2002), att någon annan ska kunna få samma resultat om de väljer att 

duplicera undersökningen och om detta är möjligt har undersökningen alltså en hög reliabilitet. 

Saunders et al. (2012) menar vidare att det är svårt att säkerställa reliabilitet vid intervjuer då resultatet 

styrs av de individer som genomför intervjun och även av hur den intervjuade väljer att svara. Det kan 

även förekomma förutfattade meningar och partiskhet (bias) från de som intervjuar, de söker ett visst 

svar och styr den som intervjuas mot det svaret. 

Reliabiliteten i denna studie kommer säkerställas genom ett antal åtgärder. För att säkerställa att rätt 

personer inom fallföretagen deltar i intervjuerna kommer diskussioner med insatta personer, främst 

säljare, inom Dialect AB genomföras. För att sedan inte hamna i situationen att den intervjuade 

undanhåller eller vinklar information för att t.ex. inte få dålig publicitet eller släppa ut hemlig 

information kommer företaget och intervjudeltagarna erbjudas möjligheten att delta i studien anonymt. 

Vidare kommer datainsamlingen och intervjuerna struktureras upp tydligt för att minska risken för 

observationsfel som kan uppstå genom att situationer och uttalanden misstolkas, t.ex. på grund av 

förutfattade meningar eller partiskhet hos intervjuarna. Regelbundna återkopplingar med de 

intervjuade kommer också genomföras under intervjuns gång för att minska risken för misstolkningar 

kopplade till förutfattade meningar hos intervjuarna. 

5.7.2 Validitet 

Validitet definieras av Saunders et al. (2012) som studiens förmåga att mäta det som är tänkt att mätas. 

De metoder och de data som används ska vara pålitliga, korrekta och tillförlitliga för det insamlade 

materialet. Vidare kan validitet delas in i två delar; intern och extern validitet. Den interna validiteten i 

denna studie handlar om att de intervjufrågor som ställs överensstämmer med det som ämnas 

undersökas i studien. Den externa validiteten innebär att fallobjekten verkligen kan besvara det som 

söks och därmed bistå med den information som krävs. 

För att säkerställa en hög intern validitet i studien kommer för det första den intervjumall som 

utarbetats att diskuteras med utvalda personer inom Dialect AB för att på det sättet säkerställa att rätt 

frågor ställs utifrån studiens syfte. Dessa kommer även kontinuerligt jämföras mot den teoretiska 

referensramen för att på så sätt se att det går i linje med det som ämnas undersökas. En teoretisk 

triangulering kommer också ske då flera olika informationskällor används vid utformandet av den 

teoretiska referensramen. Den externa validiteten kommer säkerställas genom diskussioner med 

utvalda personer inom Dialect AB med kunskap om kunderna och deras möjlighet att svara på de 

frågor som ställs. 
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6 Empiri 
I detta kapitel presenteras den insamlade empirin från de semistrukturerade intervjuer som 

genomförts med tre företag. Inledningsvis ges en bakgrund till företaget följt av en beskrivning av dess  

köpprocess, köpbeslutsgrupp samt påverkande faktorer på köpprocessen. Företagsnamnen i studien 

(Pico, Deca och Yotta) är fiktiva av sekretesskäl. 

6.1 Pico 

Pico är ett företag i kategorin 1-6 anställda som är verksamma inom branschen för interaktiva/AV-

produkter där de erbjuder försäljning, installation och utbildning av de produkter de har i sin 

produktportfölj. Respondenten för denna intervju var en av två delägare i Pico vilken är beslutsfattare i 

alla större beslut som tas tillsammans med företagets andre delägare. Den molntjänst som Pico har 

köpt av Dialect är en mobil växel. 

De anställda i Pico består av säljare, installatörer och utbildare. Räkenskapsåret 2011-2012 hade Pico 

en omsättning på 14 miljoner kronor. Respondenten beskriver att företaget är väldigt centraliserat då 

alla funktioner och anställda är positionerade på en och samma plats, tanken är dock att utbildarna ska 

jobba ute hos kund merparten av sin arbetsdag medan de andra funktionerna jobbar utanför kontoret 

när det kan komma att behövas. Inom företaget finns ingen direkt inköpsavdelning utan de inköp som 

görs sköts av ägarna. Vidare förklarar respondenten att de inköpta molntjänsterna från Dialect har en 

primär roll i deras verksamhet, kanske t.o.m. att det är telefonförsäljningen som är den absolut 

viktigaste delen i deras verksamhet. 

6.1.1 Köpprocessen 

Köpprocessen för Pico vid köpet av molntjänsten från Dialect kan delas upp i fem steg: 

1. Upptäckt av ett problem 

De två ägarna av företaget upptäckte ett behov av att uppdatera den tidigare telefonilösningen 

då de i dagsläget framstod som ett litet företag när kunder ringde in och sökte en specifik 

person. Samtidigt missade de anställda flera samtal när de var iväg från sitt skrivbord och 

ägarna kunde inte se någon statistik från telefonförsäljarna i företaget. 

2. Specifikation av behov 

Problemen som upptäckts översattes sedan till behov som företaget ställde på den nya 

telefonilösningen. De ville ge ett mer proffsigt intryck gentemot kunder och framstå som 

större än de i själva verket är. Samtidigt ville de ha möjlighet att få fram statistik från 

telefonförsäljarna samt missa färre kundsamtal. 

3. Sökning efter leverantör 

De två ägarna kontaktade först en tidigare anställd som nu arbetar på ett företag som säljer 

telefonilösningar. Denna person tog fram ett prisförslag för den lösning som Pico var i behov 

av. Företaget analyserade sedan utbudet och letade efter andra leverantörer och hittade där 

Dialect och deras erbjudande. De kontaktade Dialect och fick ett prisförslag på den lösning de 

ville ha. 

4. Analys av pris 

Ägarna jämförde sedan priset mellan de två alternativen och kom fram till att Dialect hade det 

bästa erbjudandet, ett bra pris och en lösning som uppfyllde de behov företaget hade. 

5. Val av leverantör 

Slutligen valdes Dialect av ägarna som leverantör av den nya telefonitjänsten. 
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6.1.2 Köpbeslutsgruppen 

6.1.2.1 Köpbeslutsgruppens sammansättning 

Vid inköpet av molntjänsten hävdar respondenten att den vertikal involveringen var relativt låg. 

Beslutet fattades på ägarnivå och sträckte sig inte längre ner än så. Samtidigt förklarar respondenten 

att företaget är litet och jobbar helt utan avdelningar och därmed existerade inte någon lateral 

involvering, alla anställda sitter på en och samma avdelning om så vill beskrivas. I den 

köpbeslutsgrupp som fanns vid inköpet av molntjänsten medverkade två individer, de två ägarna. 

Kommunikationen mellan ägarna är mycket god då de är vänner sedan lång tid tillbaka och de jobbar 

på samma nivå och delar allt ansvar. Genom hela processen har det funnits en öppen diskussion. 

Centraliteten för de inköpsansvariga var mycket hög då de bara var två individer i gruppen och de 

skötte allt som behövde skötas. De som satt som central punkt i köpbeslutsgruppen var ägarna. 

6.1.2.2 Roller i köpbeslutsgruppen 

Vid inköpet av molntjänsterna såg rollfördelningen för Pico ut som följer: 

 Användare: Alla i organisationen är användare utom installatörerna då det inte har funnits 

något behov för det ännu. 

 Initiativtagare: Behovet upptäcktes av ägarna som då tog initiativ för att finna lösningar som 

kunde hjälpa organisationen. 

 Beslutsfattare: Tillsammans var de två ägarna beslutsfattare och de skulle inte ta ett beslut om 

de inte var helt överens om att detta var den rätta vägen att gå. 

 Köpare: Även själva köpet genomfördes av ägarna då de har ett avtal som gör att de måste 

skriva under tillsammans vid inköp till företaget. 

 Påverkare: Det fanns inga påverkare som kan synas, inte ens Dialect var en påverkare då de 

fann erbjudandet online. 

 Gatekeeper: Respondenten menar att Dialect har varit en gatekeeper i denna situation då de 

befarar att de har undanhållit viss information som kunde varit bra att ha på bordet. 

 Kontrollant: Även detta sköttes av de två ägarna. 

6.1.2.3 Inflytande 

Då köpbeslutsgruppen varit så pass liten hävdar respondenten att det inte funnits varken någon intern 

eller extern påverkan och inga maktbaser har haft inverkat på  köpprocessen. Respondenten säger dock 

att denne har en egen expertis inom området för inköpet då denne tidigare jobbat med liknande tjänster 

vilket enligt respondenten kan ha lett till att denne kan ha haft lite större inflytande än den andre 

ägaren. Vidare menar respondenten att det inte funnits någon form av individuellt beteende som 

påverkat gruppen i något håll. 

6.1.3 Påverkande faktorer 

6.1.3.1 Omgivningsfaktorer 

Respondenten menar att det inte fanns någon form av påverkan från omgivningsfaktorer som spelade 

in i varken valet av produkt eller själva inköpsprocessen. 

6.1.3.2 Interorganisatoriska faktorer 

När behovet upptäcktes och processen började menar respondenten att det inte fanns några tidigare 

band alls till Dialect. Det fanns alltså ingen befintlig tillit till Dialect i början av processen utan det var 

ett förtroende som byggdes upp under processens gång. Genom öppenhet och klarspråk skapades en 

omgivning som gjorde att relationen blev att lita på och idag efter köpet är relationen befintlig. 
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Respondenten har tidigare i många år arbetat med liknande molntjänster som skulle köpas in vilket, 

enligt respondenten, gav dem en djupare förståelse för vad som kunde krävas och vad som kunde 

förväntas i slutändan. Detta påverkade inte relationen på något sätt men gav Pico mer förståelse under 

processen som i slutändan påverkade köpbeslutet. På Pico fanns det tidigare en liknande men enklare 

tjänst, även detta gav en djupare förståelse av vad som söktes. Vidare säljer Pico IT-lösningar och har 

därmed en god förståelse generellt om processer vid köp av denna typ av lösningar. 

6.1.3.3 Organisatoriska faktorer 

Respondenten beskriver deras nuvarande strategi som att maximera vinst och växa som företag. 

Vidare menar respondenten att telefonförsäljningen är deras kärnverksamhet och att denna inte skulle 

fungera på ett effektivt sätt om de inte hade genomfört det inköp av molntjänsten som de faktiskt gjort. 

Alltså var inköpet av molntjänsten nödvändig och i linje med strategierna.  

6.1.3.4 Köpsituation 

Som respondenten nämnde tidigare hade Pico en liknande lösning tidigare, fast inte som molntjänst. 

När inköpet av det tidigare systemet genomfördes fick företaget kunskap om inköp av den typ av tjänst 

som sedan kunde utnyttjas vid det nya inköpet molntjänst från Dialect. Respondenten beskriver 

inköpet från Dialect som ett modifierat återköp då kunskap fanns sedan tidigare. 

6.1.3.5 Produktspecifika faktorer 

6.1.3.5.1 Faktorer för acceptans av ny teknologi 

Respondenten anser att användandet av den nya molntjänsten har hjälpt företaget att uppnå en 

förbättrad arbetsprestation i det avseende att det har gjort det möjligt att visa en större proffsighet och 

seriositet gentemot kunderna. Den nya tjänsten har fått företaget att framstå som större än det 

egentligen är vilket har skapat ett större förtroende från kunderna för Pico. Det har även inneburit att 

de missat färre samtal än tidigare och därmed har kunnat erbjuda en bättre kundservice än tidigare. Då 

telefonförsäljningen är den viktigaste delen i Pico och dessa förbättringar kan kopplas direkt till 

telefonförsäljningen ses detta av respondenten som väldigt viktiga faktorer för dem. Å andra sidan kan 

respondenten inte se att den nya tjänsten har underlättat deras arbete något avsevärt. Vidare förklarar 

respondenten att Pico inte hade några egna servrar, IT-tekniker eller liknande funktioner sedan tidigare 

vilket var en stor anledning till att de valde molntjänster som lösning då den är väl anpassad för den 

tekniska infrastruktur som fanns sedan tidigare. Slutligen har repondenten inte upplevt att varken kön, 

ålder, tidigare erfarenhet eller frivillighet att använda de nya tjänsterna har påverkat folks inställning 

till molntjänsterna. 

6.1.3.5.2 Beslutsfaktorer för att investera i IT 

De faktorer som Pico baserade sitt val att investera i molntjänsterna på var enligt respondenten flera. 

Först och främst gjorde det att de slapp ha en egen server vilket respondenten ser som både smidigt 

och kostnadseffektivt då de slipper ha en egen IT-tekniker anställd. Den största faktorn för att 

investera i molntjänsten var den ekonomiska faktorn, det var mer kostnadseffektivt både ur den 

aspekten att de slapp ha en egen IT-tekniker men också grundpriset på själva produkten i jämförelse 

med andra alternativ. Respondenten kunde inte se någon osäkerhet kring vad totalkostnaden skulle 

sluta på vilket var något som gjorde att köpet kändes säkert ur ett rent ekonomiskt perspektiv. 

Respondenten ser inte tjänsten som något väldigt tekniskt innovativt då det enligt denna finns många 

aktörer ute på marknaden. Ett problem som respondenten ser med den molntjänst som köpts är att den 

inte kommer kunna anpassas helt efter förändringar som sker i deras egna organisation, den kommer 

att ha svårt att växa med företaget. Detta hade ingen större inverkan på den köpprocess som 

genomgicks sist men respondenten säger att det kommer påverka hur de väljer leverantör i framtiden 
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då han såhär i efterhand ser det som en viktig faktor. En annan viktig faktor som respondenten anser 

påverkade köpprocessen var hur lätt det skulle vara att implementera och komma igång med den nya 

tjänsten. Respondenten ansåg att det inte skulle krävas något större arbete från deras sida att komma 

igång med det nya systemet, endast en kortare upplärningsperiod. Detta var något som hade stor 

inverkan på beslutet att investera i molntjänsten. 

Slutligen hävdar respondenten att det inte fanns någon extern påverkan på Picos beslut att investera i 

molntjänsten. Varken leverantörer, kunder, konkurrenter, ägare eller andra inflytelserika personer i 

omgivningen påverkade på något sätt deras beslut i att investera i tjänsterna. 

6.1.3.5.3 Fördelar och risker med införandet och användandet av molntjänster 

De största fördelarna som respondenten ser med användandet av molntjänsten, i jämförelse med den 

tidigare lösning de använt sig av, är framför allt smidighet och kostnadseffektivitet. Smidigheten 

ligger i att de slipper ha egna servrar att sköta om och kostnadseffektiviteten ligger, som nämnts 

tidigare, i att de inte behöver ha en egen IT-tekniker anställd samtidigt som grundpriset för tjänsten är 

lägre. Utöver detta ser respondenten också flexibliteten i tjänsterna som en stor fördel med den här 

typen av tjänster. Däremot ser denna inga säkerhetsfördelar med att använda sig av molntjänster 

jämfört med andra alternativ. 

Den absolut största risken med att använda sig av molntjänster enligt respondenten är tillgängligheten. 

Respondenten har stundvis upplevt nätverksproblem vilket har fått hela systemet att fallera vilket gör 

att detta ses som en väldigt viktig faktor. Annars ser respondenten inte säkerhetsrisken som en 

påverkande faktor vid användandet av molntjänster. Respondenten är medveten om de risker som kan 

uppstå men anser att riskerna är så pass små att de inte fungerar som påverkande faktorer. 

6.2 Deca 

Deca är ett företag i kategorin 7-12 anställda som är verksamma inom branschen för betongtillbehör 

där majoriteten av de anställda arbetar med försäljning och ledning. Respondenten för denna intervju 

sitter som säljchef i Deca och har inflytande över många processer i företaget, inte minst i många av de 

inköp som sker. Respondenten berättar att han var en drivande kraft vid inköpet av molntjänsterna från 

Dialect. De molntjänster som Deca har köpt av Dialect är en mobil växel samt en molntjänstelösning 

för kommunikation, presentationer och fildelning på distans. 

Vid räkenskapsåret 2011-2012 hade Deca en omsättning på 35 miljoner kronor. Verksamheten för 

företaget sker på tre platser i Sverige med en huvuddel i Stockholmsområdet där ledningsgruppen och 

de administrativa funktionerna är samlade. Alla tre fabriker har försäljning och den sker i samverkan 

mot gemensamma säljmål. Företaget har ingen direkt inköpsavdelning då inköp sker i samverkan 

mellan ekonomiavdelningen och de delägare som finns inom företaget. Ca 70% av företagets 

verksamhet sker enligt respondenten utanför kontorets väggar då en stor del av kärnverksamheten är 

försäljning och teknisk rådgivning som sker hos kund. Tanken som ligger till grund för den siffran är 

att säljare och rådgivare aldrig ska behöva komma till kontoret utan alltid vara hos kund eller i bilen på 

väg till kund. Vidare hävdar respondenten att de molntjänster som köpts in har en stödjande roll i deras 

verksamhet. Genom att öka proffsigheten och sammankopplingen mellan de anställda ska de kunna 

erbjuda sina kunder en proffsigare service. 
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6.2.1 Köpprocessen 

Köpprocessen för Deca kan delas upp i tre olika steg: 

1. Upptäckt av ett problem 

Säljchefen på Deca var den som upptäckte ett behov av en ny telefonilösning. Problemet 

tidigare hade varit att kundbemötandet inte varit uppe i den standard som företaget önskade då 

det ibland kunde vara svårt att få tag i försäljare och rådgivare när de var utanför kontoret. 

2. Specifikation av behov 

Säljchefen specificerade sedan, tillsammans med VD:n, de behov företaget hade på tjänsten. 

Behovet var en tjänst där alla i företaget kunde koppla samtal till alla, vare sig de är på 

kontoret eller ute och reser. 

3. Val av leverantör 

Säljchefen kontaktade sedan Dialect direkt utan att överväga några andra alternativ då de köpt 

produkter av dem tidigare och har som mål att handla så mycket som möjligt av en och samma 

leverantör. Dialect presenterade hur de kunde lösa de problem Deca hade och de valdes sedan 

som leverantör av de nya tjänsterna. 

6.2.2 Köpbeslutsgruppen 

6.2.2.1 Köpbeslutsgruppens sammansättning 

Vid inköpet av molntjänsterna var den laterala involveringen förskjuten uppåt då VD:n enligt 

respondenten var inblandad till en hög grad. Samtidigt var flera mellanchefer inblandade, däribland 

säljchefen. Säljare eller tekniska rådgivare var enligt respondenten inte inblandade vilket alltså visade 

på att involveringen var förskjuten. Vad gäller den laterala involveringen så bestod köpbeslutsgruppen 

av personer från tre olika avdelningar; ekonomi, sälj och administration. I köpbeslutsgruppen var totalt 

fyra personer inblandade och dessa personer satt alla i samma kontor. Kommunikationen mellan 

individerna var enligt respondenten väldigt nära då det handlar om ett mindre företag vilket gjorde att 

individerna i köpbeslutsgruppen kände varandra bra och därför var det ett öppet klimat vilket gav 

möjligheterna till en god kommunikation. Resultatet av att köpbeslutsgruppen satt samlad så fick 

inköpsansvarig en central roll i gruppen. Den person som satt som central punkt i köpbeslutsgruppen 

var säljchefen. 

6.2.2.2 Roller i köpbeslutsgruppen 

Vid inköpet av molntjänsterna såg rollfördelningen för Deca ut som följer: 

 Användare: Användarna för molntjänsterna är alla i organisationen, från chefer och 

administration till försäljning och teknisk rådgivning. 

 Initiativtagare: I denna situation var det säljchefen själv som var initiativtagare och som såg 

behovet för dessa molntjänster. 

 Beslutsfattare: Säljchef och VD var tillsammans de slutliga beslutsfattarna vid inköpet, de 

skulle vara överens innan beslutet fattades. 

 Köpare: Säljchefen skötte kontakten och genomförde det faktiska köpet från säljaren på 

Dialect och skrev under alla papper som vad nödvändiga. 

 Påverkare: Säljchefen menar på att det inte fanns någon eller några direkta påverkare i denna 

köpbeslutsgrupp. 

 Gatekeeper: All information fanns öppet på bordet och där fanns ingen gatekeeper involverad, 

samtidigt fanns det inget behov heller för en sådan individ enligt respondenten. 

 Kontrollant: Som kontrollant satt ekonomichefen och skötte alla ekonomiska frågor. 
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6.2.2.3 Inflytande 

Säljchefen anser att det inte fanns några framträdande maktbaser men fortsätter att förklara att han 

hade kunskaper från liknande inköp av IT-produkter och att denna kunskap styrde processen till viss 

del. Vidare fanns det inget individuellt beteende som styrde gruppen i någon speciell riktning. 

6.2.3 Påverkande faktorer 

6.2.3.1 Omgivningsfaktorer 

Vad gäller omgivningsfaktorer menar respondenten att de inte har blivit påverkade av detta, det fanns 

ett behov som behövde lösas och det fanns ingen påverkan från omgivningen i någon del av 

köpprocessen. 

6.2.3.2 Interorganisatoriska faktorer  

Den tidigare och befintliga relation som Deca hade med Dialect påverkade till stor del köpprocessen 

och valet av leverantör. Då denna relation har funnits i många år finns en stor tillit till det Dialect 

levererar. Respondenten förklarar att de alltid gjort sina IT-inköp hos Dialect och att det aldrig funnits 

någon tanke att byta ut dem som leverantör. 

Tidigare har inte Deca varit ett så IT-intensivt företag men de har ändå haft lösningar inom telefoni 

och IT. Deras verksamhet har alltid varit baserad på en egen server och lösa telefoner som försäljarna 

har jobbat med. Detta har enligt respondenten alltid varit omständigt men det har fungerat och det var 

alltså ett fungerande men lättare system som eftersöktes från Dialect. 

6.2.3.3 Organisatoriska faktorer 

Deca arbetar just nu enbart med att vinna marknadsandelar, vilket det enligt respondenten behövdes 

nya hjälpmedel för att lösa. Respondenten menar att inköpet av molntjänster låg i linje med den 

strategi som företaget arbetade efter, genom att bli mer professionell och effektiv mot kunder skulle 

steget till att vinna fler marknadsandelar gå smidigare och underlättas i slutändan.  

6.2.3.4 Köpsituation 

Även om det fanns vissa kunskaper hos Deca sedan tidigare inom IT var detta något som enligt 

respondenten var helt nytt för alla inblandade på Deca. Lärdomar togs och individer utmanades i nya 

situationer vilket i sin tur får respondenten att beskriva köpsituationen som ett helt nytt inköp. 

6.2.3.5 Produktspecifika faktorer 

6.2.3.5.1 Faktorer för acceptans av ny teknologi 

Respondenten hävdar att Deca har haft stora problem med de molntjänster de köpt av Dialect med 

stora störningar i nätet som i slutändan försvårat deras arbete snarare än förenklat och förbättrat det. 

Användarna på Deca har därmed haft svårt att ta till sig de nya molntjänsterna och blivit negativt 

inställda till dessa. Respondenten säger därmed att molntjänsternas förmåga att förenkla och förbättra 

arbetet är av stor vikt när personer ska ta till sig dessa och acceptera dem. 

Vidare säger respondenten att de anställda och företaget i sig sedan tidigare inte hade den tekniska 

kompetens och infrastruktur som krävdes för att använda sig av de nya molntjänsterna. Detta var dock 

inget problem för företaget eftersom det i köpet ingick en genomgång av systemet och dess funktioner. 

Denna genomgång av systemet sågs som viktig då kunskap om systemet och dess användning ses av 

respondenten som väldigt viktigt. Slutligen kan respondenten inte se någon skillnad mellan kön, ålder 

eller erfarenhet på hur personer i företaget tagit till sig de nya tjänsterna. 
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6.2.3.5.2 Beslutsfaktorer för att investera i IT 

Deca hade enligt respondenten två huvudmotiv bakom sin investering i molntjänsterna. Först och 

främst var de ute efter en smidig och flexibel lösning som inte krävde så mycket arbete för dem själva 

att underhålla vilket de kunde få i den här typen av tjänst. Kunder skulle lättare kunna komma i 

kontakt med den person han eller hon sökte då de direkt kunde bli kopplade. Vidare skulle det även 

underlätta möten då en person skulle kunna hålla ett möte från en plats med personer på en helt annan 

plats vilket skulle göra att de blev mer flexibla i kommunikationen generellt. Även den ekonomiska 

biten var en viktig faktor vid valet att investera i molntjänsterna, det var ett billigare alternativ än att ha 

en en egen server och en anställd som har hand om den. Enligt respondenten fanns det ingen osäkerhet 

kring vad totalkostnaden skulle bli då detta presenterades ganska exakt och tydligt. Detta ser 

respondenten som en viktig faktor vid valet av molntjänst och leverantör. En annan viktig faktor som 

respondenten tar upp är att molntjänsterna, efter genomgången av Dialects säljare, har varit väldigt 

enkla att förstå sig på och använda vilket är något som påverkade köpbeslutet. 

Slutligen säger respondenten att det inte fanns några externa påverkare på köpprocessen eller 

köpbeslutet. Varken leverantörer, kunder, konkurrenter, ägare eller andra viktiga personer i 

omgivningen har på något sätt påverkat köpprocessen eller köpbeslutet. 

6.2.3.5.3 Fördelar och risker med införandet och användandet av molntjänster 

Som nämnts tidigare ser respondenten flexibiliteten, smidigheten och kostnadseffektiviteten som de 

största fördelarna med att använda sig av molntjänster. Utöver detta ser denna också tillgängligheten 

som en stor fördel med molntjänsterna. Med detta menar han att personer i företaget generellt är mer 

lättillgängliga, speciellt när de är utanför kontorets väggar. Respondenten kan inte se några 

säkerhetsfördelar med att använda sig av molntjänster i jämförelse med andra alternativ. 

En stor risk som repsondenten ser med användandet av molntjänster är säkerhetsrisken. Detta ser 

personen som en stor risk eftersom individer vid distansmöten över internet inte kan se vem som sitter 

på andra sidan och lyssnar. Detta innebär en säkerhetsrisk då t.ex. konkurrenter kan sitta där och ta del 

av affärshemligheter. Slutligen säger respondenten att de under köpprocessens gång inte såg 

tillgängligheten som en stor risk. Detta har sedermera ändrats efter användandet startade då de upplevt 

detta som den absolut största risken med användandet. 

6.3 Yotta 

Yotta är ett företag i kategorin 13-20 anställda som är verksamma inom informationsteknikbranschen 

med anställda i allt från ledningspositioner till installatörer. Respondenten för intervjun sitter som VD 

för företaget och är inblandad i alla större inköp som sker i företaget. Respondenten förklarar att han 

var drivande i inköpet av molntjänsten från Dialect som i detta fall var en desktoplösning. 

Enligt respondenten har molntjänsten idag en stödjande roll för företaget i deras verksamhet men ses 

som nödvändig för att de ska kunna fortsätta vinna kunder. Yotta hade vid räkenskapsåret 2011-2012 

en omsättning på ca 46 miljoner kronor. Verksamheten sker i två fabriker i Sverige samt vid ett 

systerbolag i Europa. På de två fabrikerna i Sverige är funktionerna uppdelade genom att ha 

försäljning, projektledning och konstruktion vid ena fabriken och produktion och konstruktion vid den 

andra. Varje fabrik har även en egen inköpsavdelning som arbetar enskilt för just den platsen.  

Verksamheten för Yotta sker i en blandning av att arbeta inne på kontoret samt ute hos kunder, den del 

av arbetet som sker ute hos kunder är större än den där arbetet sker på kontoret. Genom att ständigt 

samarbeta med partners vinner företaget den spetskompentens som behövs vid olika typer av 



49 
 

situationer. Får en partner ett förslag på en affär går Yotta in och står för försäljning och hyr då in 

kompetensen från partnern, denna lösning skapar enkelhet i arbetet och transaktionerna. 

6.3.1 Köpprocessen 

Köpprocessen för Yotta kan delas upp i sex olika steg: 

1. Upptäckt av ett problem 

VD:n för Yotta var den person som upptäckte ett problem med den lösning de hade tidigare. 

Problemet var att det var krångligt att kommunicera mellan de olika fabrikerna samt att 

personer inte kunde komma åt all information och data när de befann sig utanför kontoret. 

2. Specifikation av behov 

VD:n specificerade sedan, tillsammans med två konstruktörer på företaget, de behov som 

företaget hade på den nya lösningen. Den skulle göra det möjligt att enkelt komma åt all 

information, vare sig om du är inne på kontoret eller ute och reser. Lösningen skulle även göra 

det lättare att kommunicera och sprida dokument och annan information mellan företagets 

fabriker. 

3. Kontakt med leverantör och analys av erbjudande 

VD:n kontaktade Dialect direkt utan att överväga några andra alternativ då de redan hade en 

relation med dem och har köpt all IT och telefoni från dem sedan tidigare. Dialect gav då ett 

förslag på lösning som skulle uppfylla Yottas behov och gav ett prisförslag på lösningen. 

Erbjudandet analyserades sedan av ekonomiansvarig och VD som också benchmarkade priset 

och lösningen mot andra alternativ och leverantörer. Trots att det fanns andra alternativ som 

hade lägre pris ansågs det erbjudande Dialect gav mest attraktivt, mycket på grund av den 

tidigare relation som fanns företagen emellan. 

4. Val av leverantör 

Baserat på den analys av erbjudanden som gjordes valde sedan VD:n Dialect som leverantör 

av tjänsterna. 

5. Val av orderrutin 

Slutligen gav Dialect ett antal finansieringsförslag till Yotta och VD och ekonomiansvarig 

valde det som var bäst anpassat för Yottas situation. 

6.3.2 Köpbeslutsgruppen 

6.3.2.1 Köpbeslutsgruppens sammansättning 

Vid alla större inköp som genomförs hos Yotta är enligt respondenten VD:n inblandad på något sätt. 

Det kan vara i en ledande roll eller i en stödjande roll. Just vid inköpet av molntjänsten bildades en 

grupp som innehöll VD:n och konstruktionsavdelningen, antalet involverade personer var fyra stycken 

varav en är VD:n och två är konstruktörer och en administrativ person. Kommunikationen mellan 

dessa personer var god då de hade frekventa möten och jobbade hela tiden för att komma närmare det 

behov de sökte att uppfylla. Då företaget är relativt litet anses det att kommunikationen är tät mellan 

individerna. 
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6.3.2.2 Roller i beslutsgruppen 

Vid inköpet av molntjänsterna såg rollfördelningen för Yotta ut som följer: 

 Användare: Det finns 12 användare som sitter på alla typer av nivåer som finns i företaget. 

Tre av dessa användare var direkt involverade i köpprocessen medan resterande inte var 

delaktiga alls. Det fanns inget behov eller tid för dessa att involveras. 

 Initiativtagare: Det var VD:n som såg behovet och tog initiativet för att starta en process för 

att se vad som krävdes för att genomföra ett inköp. 

 Beslutsfattare: VD:n tillsammans med de två konstruktörerna delade på beslutsfattandet och 

valde att inte gå vidare med något som de inte gemensamt var beredda att satsa på. 

 Köpare: Det faktiska köpet genomförde VD:n själv då denna står för yttersta ansvar. 

 Påverkare: Det fanns påverkare men respondenten menar att dessa mer påverkade valet av 

produkt snarare än själva köpprocessen. Dessa påverkare var kunder och leverantörer med 

liknande produkter. 

 Gatekeeper: Det fanns ingen individ eller del av någon form som anses varit gatekeeper och 

hela processen sköttes med ärlighet och öppenhet. 

 Kontrollant: Detta var en person med administrativt ansvar genom hela företaget. 

6.3.2.3 Inflytande 

Vad gäller maktbaser uppger respondenten att det är något som inte påverkat köpprocessen på något 

vis och att det heller inte är något som har använts. Vidare förklarar respondenten att gruppen i sig har 

varit så pass liten och nära sammanbunden så har inga personliga beteenden heller påverkat riktningen 

på gruppen. 

6.3.3 Påverkande faktorer 

6.3.3.1 Omgivningsfaktorer 

När behovet fanns och inköpet skulle genomföras hade Yotta enligt respondenten inte blivit påverkade 

av några omgivningsfaktorer. Respondenten menar att det inte hade med några sådana faktorer alls att 

göra utan att det hela bara berodde på att behovet existerade. 

6.3.3.2 Interorganisatoriska faktorer 

Respondenten förklarar att relationen med Dialect började för många år sedan och att de har en lång 

och god relation företagen emellan. All IT som Yotta köpt in har skett genom Dialect tidigare och det 

har aldrig övervägts på att vända sig någon annanstans. Alltså var det till Dialect Yotta vände sig när 

behovet uppstod och detta var ett val som byggdes av tillit. Respondenten förklarar att de inte behövde 

kontrollera allt som lovades för tilliten fanns samtidigt som detta plockade bort steg inom 

köpprocessen. 

Tidigare har Yotta använt väldigt mycket IT i sin verksamhet då de är ett teknikföretag. Användning 

av surfplattor, datorer och andra förenklande IT-lösningar är något som länge funnits i företaget. 

Respondenten förklarar att eftersom det redan fanns kunskap inom IT på företaget ökade förståelsen 

mellan dem och Dialect i inköpsprocessen av molntjänster. Tillsammans kunde de prata på en nivå 

som var specificerad nog och som hela tiden gjorde att informationen låg på bordet. 

6.3.3.3 Organisatoriska faktorer 

Yotta har under en längre tid arbetat med att behålla den befintliga marknaden och även vinna nya 

marknadsandelar. Respondenten förklarar att tanken på att bli större och få bättre kontroll över sin 

framtid låg till grund till inköpet av molntjänsten. De vill helt enkelt kunna bygga långsiktiga 

relationer med kunder och öka uppfattningen om professionalism mot kund. Med molntjänsterna 
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kommer uppfattning att detta skulle komma att underlättas och detta byggdes in i den övergripande 

strategin. 

6.3.3.4 Köpsituation 

För Yotta var detta inköp av molntjänsten en helt ny upplevelse. Respondenten förklarar att det var 

mycket att lära sig och även om diskussionerna hölls på en jämn nivå var det mycket nytt. Den process 

som genomgicks har givit mycket lärdom inför framtiden, dock anser respondenten att detta var ett 

helt nytt köp men nästa köp kommer att behandlas som en modifierat återköp. 

6.3.3.5 Produktspecifika faktorer 

6.3.3.5.1 Faktorer för acceptans av ny teknologi 

Enligt respondenten är en stor faktor för hur molntjänsterna tagits emot i Yotta hur rutiner satts upp. 

Till en början missade de att sätta upp tydliga rutiner för hur de nya molntjänsterna skulle användas 

vilket gjorde att personer t.ex. fortsatte att spara data lokalt på de egna datorerna. Detta innebar att 

användarna inte fick ut fullt av de nya tjänsterna och därmed inte förstod vad tjänsterna innebar för 

deras arbete. Hade de satt upp tydliga rutiner från början hade användarna enklare kunnat ta till sig de 

nya molntjänsterna direkt enligt respondenten. Vidare hävdar respondenten att de nya molntjänsterna 

har hjälpt företaget att uppnå en förbättrad arbetsprestation i det avseende att det skapat en bättre 

kundservice. Då information nu finns tillgänglig för alla kan användarna direkt gå in och hitta all 

nödvändig data när de t.ex. får ett kundsamtal. Detta har också underlättat arbetet för användarna då de 

snabbare kan få fram information. Detta är faktorer som respondeten ser som väldigt viktiga för att 

personer ska ta till sig de nya molntjänsterna. 

Vidare säger respondenten att personer och organisationer i Yottas omgivning har påverkat deras syn 

på molntjänster väldigt mycket. De har pratat runt med allt från leverantörer till kunder för att skapa 

sig en bild av vad som fungerar och på så sätt blivit positivt inställda till denna typen av tjänster. 

Respondenten säger också att de inte hade några problem att komma igång med användandet av 

molntjänsterna, det gick väldigt smidigt och detta är något som personen ser som viktigt när det 

kommer till att ta till sig molntjänsterna. Slutligen har respondenten upplevt att åldern på användarna 

till viss del har spelat in på hur tjänsterna tagits emot i företaget då det finns ett par äldre personer som 

inte är inne i systemet så ofta. Han ser dock inte detta som en viktig faktor för att ta till sig ny 

teknologi. 

6.3.3.5.2 Beslutsfaktorer för att investera i IT 

Valet att investera i en molntjänst berodde enligt respondenten på tre faktorer. För det första hade de 

ingen kompetens att sköta en egen server tidigare och ville inte investera i den kompetens som krävdes 

för det då det skulle vara en dyr lösning. Samtidigt ville de ha en smidig lösning där informationen 

alltid finns tillgängligt överallt och en lösning med hög säkerhet där datan fanns lagrad utanför det 

egna huset och helst på flera olika platser. Vidare säger respondenten att det fanns en viss osäkerhet 

kring vad totalkostnaden för molntjänsterna skulle hamna på då det var beroende av hur lång tid 

implementeringen skulle ta. Denna osäkerhet ledde till att Yotta ställde mycket frågor kring kostnader 

och implementeringstid under processens gång.  

Respondenten ser inga problem i att anpassa molntjänsten efter förändringar som sker i den egna 

organisationen. Den kan lätt anpassas om antalet användare skulle öka, användare kan enkelt läggas 

till när det skulle behövas. Detta är något som respondenten värderar högt och ser som en viktig 

faktor. Vidare säger respondenten att det var väldigt enkelt att komma igång med systemet, det tog 

ungefär en dag. Detta var något som var med i diskussionen genom hela processen och det beskrevs av 

Dialects säljare som en enkel process vilket har gjort att användarna på Yotta har blivit mer positivt 
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inställda till tjänsterna. Respondenten ser molntjänsterna som användarvänliga att använda, en nackdel 

han ser med tjänsterna är om något problem uppstår. Då ser han inte produkterna som användarvänliga 

längre eftersom det krävs en expert som kommer in och åtgärdar problemet. 

Respondenten säger att de påverkats väldigt mycket av sin omgivning i valet av molntjänster. De 

hörde runt mycket med både personer och organisationer i sin omgivning för att få en bild av vilka 

molntjänster som andra använde och hur de fungerade. Detta är något som till stor del har påverkat 

Yottas beslut att investera i molntjänsterna. 

6.3.3.5.3 Fördelar och risker med införandet och användandet av molntjänster 

De tre viktigaste fördelarna för Yotta med att använda sig av molntjänster är enligt respondenten, som 

tidigare nämnts, tillgängligheten, kostnadseffektiviteten och säkerheten. Utöver dessa fördelar ser 

respondenten även flexibiliteten och smidigheten som stora fördelar med att använda sig av 

molntjänster jämfört med andra alternativ. Med flexibilitet menar respondenten att tjänsten enkelt kan 

anpassas efter den nivå som behövs just för tillfället och med smidighet att systemet fungerar lätt och 

felfritt samtidigt som det inte krävs någon egen server att sköta om. 

Respondenten kan inte se några direkta påverkande risker med att använda sig av molntjänster. Denne 

är medveten om de säkerhetsrisker som skulle kunna finnas men ser dessa som väldigt små. Vidare 

förstår respondenten att tillgängligheten är en faktor som skulle kunna ställa till problem men ser inte 

heller detta som en signifikant risk med att använda sig av molntjänster. 
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7 Analys 
I detta kapitel kommer empirin från den empiriska studien i kapitel 6 att analyseras, först genom en 

within-case-analys och sedan en cross-case-analys. Empiri från de genomförda intervjuerna kommer 

att analyseras enskilt och jämföras med den teoretiska referensramen för att till sist jämföras mot 

varandra. 

7.1 Within-Case-analys 

7.1.1 Pico 

7.1.1.1 Köpprocessen 

Empirin från Pico visar att köpprocessen vid deras köp av molntjänster till en början följer den 

köpprocess som Robinson et al. (1967) beskriver. Först upptäcktes ett problem vilket i sin tur följdes 

av att företagets behov specificerades. I det andra steget, ”specifikation av behov”, kan även Robinson 

et al.´s (1967) steg som beskrivs som ”Behovs- och kvantitetsbeskrivning” ses som ingående, trots att 

detta inte direkt beskrevs av respondenten under intervjun, utan mer indikerades i respondetens 

beskrivning av detta steg. Den mest signifikanta skillnaden mellan Picos köpprocess och den som 

beskrivs av Robinson et al. (1967) kan ses i att det varken ingått något explicit val av orderrutin eller 

någon utvärdering och feedback vilket gör att köpprocessen för Pico kan ses som en enklare process. 

Anledningen till den enklare köpprocessen för Pico är troligtvis den låga investeringsnivån 

tillsammans med att endast två personer utgör hela köpbeslutsgruppen. Vidare kan det också ses att 

Pico i ett tidigt stadie genomför en sökning efter potentiella leverantörer innan de hittar Dialect och 

deras erbjudande. Detta kan ses som ett resultat av att ingen tidigare relation fanns mellan Pico och 

Dialect. 

7.1.1.2 Köpbeslutsgruppen 

7.1.1.2.1 Köpbeslutsgruppens sammansättning 

Empirin som samlats in från Pico visar att den vertikala involveringen i inköpet av molntjänsten var 

väldigt liten och alla beslut genom hela processen togs på högsta möjliga nivå, på ägarnivå. Detta går i 

linje med tidigare nämnd teori som säger att den vertikala involveringen generellt är ganska liten när 

det handlar om inköp av tjänster. Vidare fanns det inga direkta avdelningar delaktiga i inköpet vilket 

också är i linje med litteraturen som säger att även den laterala involveringen generellt är liten vid köp 

av tjänster. Att inga avdelningar är delaktiga i inköpet beror helt på att Pico är så pass litet att det inte 

är uppdelat i avdelningar. Utöver detta var omfattningen väldigt liten då endast två personer var 

involverade och sammanslutningen var stor med tät kontakt mellan de involverade parterna vilket 

också går i linje med det litteraturen beskriver.  

7.1.1.2.2 Roller i köpbeslutsgruppen 

Den insamlade empirin för Pico visar att de två ägarna var de enda personerna internt som var 

involverade i köpet. Detta är något som också beskrivs i litteraturen där det påstås att en och samma 

person kan anta flera roller samtidigt i en köpbeslutsgrupp. Å andra sidan används produkten av stora 

delar av företaget som inte har varit delaktiga i köpprocessen. Ägaren beskriver Dialect som en 

gatekeeper i deras köpbeslutsgrupp då de anser att Dialect har styrt över informationen som funnits 

tillgänglig. Teorin förklarar dock att detta inte är möjligt då Dialect inte är en del av Pico. De roller 

som funnits inom köpbeslutsgruppen för Pico går därmed i stor utsträckning i linje med de roller som 

beskrivs i litteraturen. 
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7.1.1.2.3 Inflytande 

De personer som haft störst inflytande under köpprocessen för Pico är ägarna. Detta är något som går 

emot det som beskrivs i litteraturen som säger att ledningen tenderar att vara mindre inblandad i inköp 

av tjänster. Pico menar vidare att det inte funnits några maktbaser som givit inverkan på produktval 

eller process samtidigt som de menar att det heller inte har funnits några individuella beteenden som 

påverkat på något sätt. Dock klargjorde den ena ägaren att denne sedan tidigare hade kunskaper inom 

området och detta kan då ses som expertmakt under processen och troligtvis lett till att han haft ett 

större inflytande under processens gång jämfört med den andra ägaren. 

7.1.1.3 Påverkande faktorer 

7.1.1.3.1 Omgivningsfaktorer 

Pico ansåg inte att det funnits någon påverkan från omgivande faktorer på köpprocessen. Detta är dock 

inte troligt med tanke på att det finns omgivningsfaktorer som till viss grad påverkar de flesta beslut 

som tas i ett företag. 

7.1.1.3.2 Interorganisatoriska faktorer 

Pico hade ingen tidigare relation med Dialect vilket gjorde att det inte fanns någon tillit eller några 

band som skapade påverkan i deras köpprocess eller val av leverantör. Samtidigt fanns det kunskap 

inom företaget om molntjänster och IT-lösningar som underlättade den nyfunna relationen med 

Dialect vilket troligtvis gjort att Pico under processens gång haft en förståelse för de produkter som 

Dialect levererat. Förutom de kunskaper som ägaren har, hade Pico inga IT-lösningar i sin verksamhet 

förutom de produkter som de säljer. Företaget är nystartat och molntjänsten från Dialect blev den 

första i sitt slag för Pico. I litteraturen beskrivs det att tillit och befintliga band underlättar i relationer. 

I detta fall återfinns ingen tidigare relation och respondenten uppger att de varit tvungna att bygga upp 

en relation från dag ett vilket är i linje med teorin. 

7.1.1.3.3 Organisatoriska faktorer 

Pico arbetar efter strategin att maximera sin vinst och växa som företag. Molntjänsten från Dialect 

fanns med i strategin som ett stöd för att nå och följa strategin genom att hjälpa dem att framstå som 

större och mer professionella än de i själva verket är i dagsläget. Detta tyder på att molntjänsten 

fungerar som en viktig komponent i att bygga upp företagets image för att skapa ett större förtroende 

hos kunden. 

7.1.1.3.4 Köpsituation 

Då Pico hade en liknande typ av lösning tidigare, dock inte molntjänstebaserad, anser de att inköpet av 

molntjänsterna från Dialect var ett modifierat återköp. Många av stegen känns igen och detta 

underlättade i processen och valet att se det som modifierat återköp stämmer därmed överens med det 

som beskrivs i litteraturen. Att se det som ett modifierat återköp kan ses som korrekt eftersom viss ny 

information söktes av Pico, men de kunde även ta lärdom av tidigare inköp som gjorts. 

7.1.1.3.5 Produktspecifika faktorer 

De faktorer som låg till grund för Picos beslut att investera i molntjänsten var först och främst den 

ekonomiska faktorn samt smidigheten. Den här typen av lösning skulle vara både mer kostnadseffektiv 

och smidigare än de andra lösningarna som fanns på det problem Pico hade i det avseende att de skulle 

slippa ha en anställd IT-tekniker och en egen server stående i deras egna lokaler. Utöver dessa faktorer 

fanns det även en påverkan i det faktum att det skulle vara enkelt att implementera och komma igång 

med det nya systemet med väldigt lite arbete för dem själva vilket gjorde att en molntjänst var ett bra 

alternativ i förhållande till andra alternativ. 
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Vidare är det framförallt en stor anledning till att molntjänsten tagits emot bra av användarna i Pico 

och det är för att de genom användandet kunnat påvisa en förbättrad arbetsprestation. Detta har i sin 

tur grund i tre faktorer som molntjänsten hjälpt Pico att förbättra. Först och främst har de kunnat visa 

en större proffsighet gentemot sina kunder då de framstår som ett större företag än tidigare. Vidare har 

de missat färre samtal då de alltid kan svara i telefon, oavsett var de befinner sig. Slutligen har de 

också kunnat erbjuda en bättre kundservice till sina kunder då det är lättare att komma i kontakt med 

den personen som kunden söker. Dessa punkter kan alla kopplas till vikten av företagets image som 

diskuterades tidigare. 

De största fördelarna som Pico sett med användandet av molntjänsten är följande: 

 Smidighet – slipper ansvara för och sköta om en egen server. 

 Kostnadseffektivitet – slipper investera i en egen server samt anställa en egen IT-tekniker. 

Vidare är det billigare jämfört med andra alternativ. 

 Flexibilitet – användarna blir mer flexibla i sitt arbetssätt. 

Den enda risken som Pico sett med användandet av molntjänster är följande: 

 Tillgänglighet – nätverksproblem leder till att systemet inte fungerar. 

Vid en jämförelse av de faktorer som ligger till grund för Picos investering i molntjänsten, faktorer för 

hur molntjänsten tagits emot i företaget samt för- och nackdelar med molntjänster mot den teoretiska 

referensramen är det synligt att det är väldigt få av de faktorer som nämns i litteraturen som företaget 

faktiskt har funderat över och tagit hänsyn till. Med andra ord stämmer den insamlade empirin inte 

med den teoretiska referensramen i detta avseende. Ur en annan synvinkel går det dock se att den 

insamlade empirin stämmer överens med den teoretiska referensramen med tanke på att alla de 

produktspecifika faktorer som haft en påverkan på inköpet också täcks in av den teoretiska 

referensramen. Vidare är kostnadseffektiviteten den faktor som enligt litteraturen ses som en av de 

största fördelarna med användandet av molntjänster vilket också är en av de viktigaste faktorerna i 

Picos beslut att investera i molntjänster. 

7.1.2 Deca 

7.1.2.1 Köpprocessen 

Köpprocessen för Deca vid deras köp av molntjänster följde inte den åttastegsmodell som presenterats 

av Robinson et al. (1967). Decas köpprocess kan ses som väldigt enkel och innehåller endast tre steg 

som genomgicks. Till en början följer den Robinson et al.´s (1967) beskrivna process och inleder med 

att ett problem upptäcks följt av att behovet för företaget specificeras. I och med att Deca och Dialect 

har en lång tidigare relation som innebär att Deca, utan att överväga andra alternativ, direkt vänder sig 

till Dialect för att lösa deras problem finns det inget steg som innebär att en sökning efter leverantörer 

äger rum. Ingen insamling och analys av offerter äger heller rum då de har stor tilltro till Dialect och 

att deras erbjudande är korrekt och konkurrenskraftigt. Vidare väljs inte heller någon explicit  

orderrutin och ingen utvärdering eller feedback ingår heller i processen. 

7.1.2.2 Köpbeslutsgruppen 

7.1.2.2.1 Köpbeslutsgruppens sammansättning 

Den insamlade empirin från Deca visar att den vertikala involveringen i köpbeslutsgruppen innefattade 

två nivåer; VD:n och mellanchefer. Den kan därmed ses som förskjuten uppåt då endast det övre 

hierarkiska skiktet var inblandat. Att endast två nivåer var inblandat kan ses som en liten vertikal 
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involvering och därmed gå i linje med vad litteraturen visar. Å andra sidan är Deca ett litet företag 

med ett fåtal hierarkiska nivåer vilket gör att en stor del av det totala antalet nivåer faktiskt var 

inblandade i köpet. Den laterala involveringen var vid köpet av molntjänsterna relativt stor i 

förhållande till företagets storlek då tre avdelningar var inblandade i köpbeslutsgruppen. Detta är något 

som inte styrks av litteraturen där den laterala involveringen vid köp av tjänster generellt är liten i 

företag. Anledningen till att flera olika avdelningar var inblandade i inköpet kan förklaras av att 

företaget, trots sin storlek, är indelat i tydliga avdelningar där olika individer sitter på en viss unik 

kompetens eller kunskap. Vidare var det totalt fyra personer inblandade i köpet vilket är en stor del av 

det totala antalet anställda och omfattningen bör därmed ses som stor. Detta är också något som går 

emot vad som sägs i teorin där det hävdas att omfattningen generellt är liten vid köp av tjänster. 

Slutligen har sammanslutningen inom köpbeslutsgruppen varit stor genom hela köpprocessen vilket är 

helt i linje med det litteraturen säger. Att så pass många individer var inblandade i inköpet kan 

troligtvis också härledas till den tydliga kunskaps- och kompetensfördelningen som finns i företaget. 

7.1.2.2.2 Roller i köpbeslutsgruppen 

Empirin insamlad från Deca visar att det är säljchefen som haft den viktigaste rollen i 

köpbeslutsgruppen där han fungerat både som initiativtagare, köpare och beslutsfattare. Utöver 

säljchefen har även VD:n och ekonomiansvarige varit inblandade i köpbeslutet. Dock fanns det inga 

övriga påverkare på köpprocessen, varken i form av påverkare eller gatekeeper. Den roll i 

köpbeslutsgruppen med flest involverade personer är beslutsfattarrollen där både säljchefen och VD:n 

var delaktiga. Detta ses som logiskt eftersom beslutsfattandet är ett av de viktigaste stegen vilket gör 

att säljchefen i detta steg tar stöd hos VD:n för att fatta beslutet. Förutom att det inte fanns några 

påverkare eller någon gatekeeper i processen går de roller som beskrivs i Decas köpbeslutsgrupp i linje 

med tidigare litteratur. 

7.1.2.2.3 Inflytande 

Vid Decas köpprocess vid köpet av molntjänsterna var det säljchefen som hade störst inflytande i 

köpbeslutsgruppen. Då positionen som säljchef kan ses som en högre position inom företaget går detta 

till viss del emot det som litteraturen beskriver. Slutligen uppges det att det inte funnits några av de 

maktbaser eller individuella beteenden som uppges i litteraturen inom köpbeslutsgruppen. Trots att det 

uppges att inga maktbaser varit framträdande under processens gång tyder VD:s inblandning i 

köpbeslutsgruppen på att denna besuttit en formell legitim makt till viss del. 

7.1.2.3 Påverkande faktorer 

7.1.2.3.1 Omgivningsfaktorer 

Deca menar att omgivningsfaktorer inte påverkade varken produktval eller köpprocessen vid 

molntjänsteköpet. Med tanke på att det i de flesta beslut som tas i ett företag finns omgivningsfaktorer 

som påverkar känns detta som högs otroligt, trots att Deca under köpprocessen kan ha upplevt det som 

så. 

7.1.2.3.2 Interorganisatoriska faktorer 

Informationen insamlad om Deca angående interorganisatoriska faktorer visar att det fanns tidigare 

band mellan företaget och Dialect. Deca hade en stor tillit till Dialect och har köpt in alla sina IT-

lösningar från Dialect förut. Sedan tidigare har Deca haft flertalet IT-lösningar samt en fast växel och 

fast telefoni. De tidigare banden har underlättat processen vilket stämmer överens med vad litteraturen 

säger. 
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7.1.2.3.3 Organisatoriska faktorer 

Deca arbetar efter strategin att vinna marknadsandelar där molntjänsterna från Dialect är inköpta för 

att stödja denna strategi. Syftet är att tjänsterna ska skapa en professionalism mot kunderna och 

därmed öka möjligheterna till att vinna fler marknadsandelar. Detta kan direkt kopplas till företagets 

image och molntjänsterna som är inköpta kan ses som viktiga för att bygga denna image. 

7.1.2.3.4 Köpsituation 

Deca klassificerar inköpet av molntjänster som ett helt nytt köp då det inte har skett ett liknande inköp 

tidigare av denna typen av produkt. Att se köpet som ett nytt köp följer teorin, dock stämmer det inte 

överens med de steg Deca använder i sin köpprocess. Litteraturen menar att alla steg genomgås vid ett 

helt nytt köp och Deca behandlar endast tre steg. Baserat på den enkla köpprocess som genomgåtts 

skulle köpet snarare kategoriseras som ett enklare modifierat återköp utifrån det som beskrivs i 

litteraturen. 

7.1.2.3.5 Produktspecifika faktorer 

Deca hade flera motiv bakom valet att investera i molntjänsterna som alla kan kopplas till faktorn 

smidighet. De ville ha en lösning som inte krävde så mycket arbete för dem själva att underhålla 

samtidigt som kunder lättare skulle kunna kopplas vidare till den person de sökte samt en lösning för 

att enkelt genomföra distansmöten. Vidare var den ekonomiska faktorn också viktig för Decas beslut, 

molntjänsterna skulle vara billigare än att ha en egen server och en IT-tekniker anställd på företaget. 

Slutligen ser Deca även enkelheten som en viktig faktor i valet att investera i molntjänsterna då 

systemet skulle vara enkelt både att förstå sig på och att använda. 

Deca ser två stora faktorer som påverkat hur molntjänsterna tagits emot i företaget. För det första anser 

de att molntjänsternas förmåga att både förenkla och förbättra deras arbete är en viktig faktor för hur 

molntjänsterna tagits emot. Tyvärr i Decas fall har de upplevt stora problem och störningar i systemet 

på grund av dålig täckning vilket lett till att deras arbete försvårats och försämrats snarare än tvärtom. 

Vidare anser Deca att det var viktigt att de hade den tekniska och kompetens och infrastruktur som 

krävdes när systemet skulle börja användas. 

De största fördelarna som Deca har sett med användandet av molntjänsterna är följande: 

 Smidighet/flexibilitet – Kräver inte mycket arbete, enkelt att genomföra distansmöten. 

 Kostnadseffektivitet – Slipper ha en egen server samt en IT-tekniker anställd. 

 Tillgänglighet – användarna är mer lättillgängliga. 

De största riskerna med användandet av molntjänster som Deca har sett är följande: 

 Säkerhet – svårt att kontrollera vem som tar del av informationen. 

 Tillgänglighet – dålig täckning gör att systemet har störningar. 

Sammanställs alla de ovanstående faktorerna i de tre kategorierna och jämförs med den teoretiska 

referensramen är det möjligt att se att det är väldigt få av de faktorer som tas upp i den teoretiska 

referensramen som har haft någon inverkan i Decas molntjänsteköp. Den teoretiska referensramen 

stämmer därmed inte med den insamlade empirin i det avseendet. Å andra sidan täcks alla de faktorer 

som haft en inverkan på Decas inköp av molntjänst in av den teoretiska referensramen och stämmer i 

det avseende bra in på den insamlade empirin. Vidare ser Deca kostnadseffektiviteten som en av de 

viktigaste faktorerna vid beslutet att investera i molntjänster vilket är i linje med det som beskrivs i 

litteraturen. 
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7.1.3 Yotta 

7.1.3.1 Köpprocessen 

Köpprocessen för Yotta vid köp av molntjänsten följer i stor utsträckning den process som beskrivs av 

Robinson et al. (1967). De tre stora skillnaderna mellan dessa processer kan ses i att det inte finns 

någon konkret behovs- och kvantitetsbeskrivning, ingen sökning efter leverantör ägde rum samt att det 

inte genomfördes någon utvärdering eller feedback. Dock kan sägas att, trots att det inte tydligt 

beskrevs av respondenten under intervjun så kan Robinson et al.´s (1967) steg kallat ”Behovs- och 

kvantitetsbeskrivning” även ses som ingående i det steg som beskrivs som ”Specifikation av behov” i 

köpprocessen för Yotta. Vidare kan en stor förklaring till uteblivandet av en leverantörssökning vara 

den tidigare relation som fanns mellan Yotta och Dialect. Den tillit som byggts upp tidigare vägde så 

pass tungt att Yotta direkt vände sig till Dialect utan att överväga andra alternativ. 

7.1.3.2 Köpbeslutsgruppen 

7.1.3.2.1 Köpbeslutsgruppens sammansättning 

För Yotta visar den insamlade empirin att totalt tre hierarkiska nivåer var involverade i 

köpbeslutsgruppen vid köpet av molntjänsten. Dessa nivåer sträcker sig från VD högst upp ner till 

konstruktörer vilket gör att den vertikala involveringen kan ses som stor hos Yotta. Detta är tvärtemot 

vad som sägs i litteraturen angående den vertikala involveringen vid köp av tjänster. En anledning till 

den stora vertikala involveringen kan vara den tydliga uppdelningen i avdelningar inom företaget där 

varje avdelning sitter på en specifik och unik kompetens. Vid den laterala involveringen för Yotta vid 

köpet av molntjänsten var tre avdelningar involverade i köpbeslutsgruppen vilket också är stort i 

förhållande till företagets storlek och också tvärtemot vad litteraturen säger som hävdar att den laterala 

involveringen generellt är liten vid denna typen av köp. Vidare var totalt fyra personer från Yotta 

involverade i köpet vilket gör att omfattningen kan ses som medelstor i förhållande till företagets 

storlek. Detta är till viss del emot vad litteraturen säger gällande omfattningen vid köp av tjänster. Den 

vertikala och laterala involveringen tillsammans med omfattningen kan till viss del förklaras av att 

Yotta i en aspekt kan ses som större än vad som faktiskt uppges. Yotta samarbetar med ett stort antal 

partners, både i Sverige och internationellt, och företaget kan därför ses som större än vad antalet 

anställda faktiskt indikerar. Slutligen kan sammanslutningen vid molntjänsteköpet beskrivas som stor 

då de inblandade personerna hade en tät kontakt genom hela processen vilket är något som stöds av 

litteraturen. 

7.1.3.2.2 Roller i köpbeslutsgruppen 

För Yotta visar den insamlade empirin att VD:n är den person som haft störst inflytande under 

köpprocessen då denne agerat både initiativtagare, köpare och beslutsfattare. Vidare har även två 

konstruktörer och en administrativt ansvarig person haft inflytande på köpprocessen. Dock fanns det 

varken några påverkare eller gatekeepers utöver dessa personer vilket är något som går emot det som 

beskrivs i teorin. Utöver detta finns alla andra roller som beskrivs i litteraturen med även i den 

köpbeslutsgrupp som haft inflytande över köpprocessen för Yotta. Den roll i köpbeslutsgruppen där 

flest personer var involverad var på beslutsfattarrollen där både VD:n och två konstruktörer var 

inblandade. 

7.1.3.2.3 Inflytande 

Vid Yottas köp av molntjänst var det VD:n som hade störst inflytande under processens gång vilket 

gör att den insamlade empirin för Yotta inte stämmer överens med litteraturen. Vidare har det inte 

funnits någon form alls av maktbaser eller individuella beteenden som påverkat utfallet av köpbeslutet. 
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Dock så bestod köpbeslutsgruppen av flera hierarkiska nivåer inom företaget vilket tyder på att viss 

formell legitim makt kan ha besuttits av VD:n. 

7.1.3.3 Påverkande faktorer 

7.1.3.3.1 Omgivningsfaktorer 

Yotta förklarar att behovet fanns och det inte lagts någon ytterligare tanke på omgivande faktorer utan 

att det var behovet som styrde. Litteraturen beskriver att det kan vara svårt att finna 

omgivningsfaktorer som kan komma att påverka beslut och produktval och detta stämmer överens 

med den insamlade empirin. Å andra sidan finns det oftast en viss påverkan från omgivande faktorer 

vid beslut som tas vilket det troligtvis funnits även för Yotta i deras köpbeslut. 

7.1.3.3.2 Interorganisatoriska faktorer 

Yotta har stor tillit till Dialect då de har haft en lång och god relation. Med de befintliga band som 

fanns förlitade sig Yotta på Dialect att komma med lämpliga lösningar till deras problem, detta 

skapade en förenklad process. Tidigare har Yotta alltid varit ett IT-intensivt företag med användningar 

av surfplattor, datorer och telefonilösningar som gett företaget kunskap inom de områden och som 

förenklat relationen till Dialect, vilket styrks av litteraturen. 

7.1.3.3.3 Organisatoriska faktorer 

Genom långa relationer vill Yotta behålla och vinna marknadsandelar. Denna strategi har 

molntjänsterna från Dialect som stöd genom att öka möjligheterna att behandla deras kunder på en mer 

seriös nivå. Att få kunderna att se dem som mer seriösa är en steg i företagets arbete att bygga upp sin 

image gentemot kunderna och molntjänsterna de köpt kan därför ses som en viktig faktor för 

företagets image. 

7.1.3.3.4 Köpsituation 

Tidigare har en extern servertjänst köpts in av Yotta och då togs det lärdom men detta inköp anses 

ändå som ett helt nytt köp. Då utvecklingen går snabbt med molntjänster följer valet av nytt köp det 

som beskrivs i litteraturen. Eftersom Yotta köpt en så pass speciell molntjänst som i väldigt många 

avseenden skiljer sig från äldre, motsvarande lösningar både i implementeringsfasen och 

användandefasen kan det ses som korrekt att klassificera köpet som ett helt nytt köp för Yotta. 

7.1.3.3.5 Produktspecifika faktorer 

Motiven för Yotta att investera i molntjänsten grundas främst i tre faktorer; den ekonomiska faktorn, 

tillgängligheten och säkerheten. De ville ha en lösning som inte krävde en egen anställd IT-tekniker, 

en lösning där all information fanns tillgänglig överallt och en lösning med hög säkerhet. Vidare ser de 

flexibiliteten att anpassa antalet användare efter förändringar som sker i organisationen som en faktor 

för att välja just molntjänsterna. Yotta ser också enkelheten i att komma igång med systemet som en 

viktig faktor tillsammans med användarvänligheten i systemet. Slutligen har omgivningen i form av 

leverantörer, kunder och konkurrenter och dess investeringar i molntjänster också påverkat Yottas 

beslut att investera i molntjänster. 

Den faktor som har haft störst påverkan på hur molntjänsten tagits emot av användarna i Yotta är hur 

rutiner sattes upp i början. Företaget missade att sätta upp tydliga riktlinjer vilket ledde till att 

användarna inte använde systemet på bästa sätt. Vidare har företaget också kunna se en förbättrad 

arbetsprestation som resultat av införandet av molntjänsterna i det avseende att det skapat en bättre 

kundservice vilket ses som en viktig faktor för hur molntjänsterna tagits emot. Slutligen har även 

användarvänligheten av systemet samt företag i omgivningen och deras inställning till molntjänster 

påverkat hur molntjänsterna tagits emot hos användarna i Yotta. 
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De fördelar som Yotta ser med användandet av molntjänster är följande: 

 Tillgänglighet – informationen finns tillgänglig överallt. 

 Kostnadseffektivitet – slipper ha en IT-tekniker anställd. 

 Säkerhet – en lösning med hög säkerhet lagrad på flera platser. 

Yotta ser inte några signifikanta risker med användandet av molntjänster. 

Sammanfattningsvis är det bara ett fåtal av de faktorer som nämns i den teoretiska referensramen för 

produktspecifika faktorer som faktiskt har varit påverkande för Yottas molntjänsteinköp. Med andra 

ord stämmer den teoretiska referensramen inte överens med den insamlade empirin för företaget i den 

aspekten. Vidare säger litteraturen att just säkerhetsaspekten är något som får stort fokus vid 

användandet av molntjänster vilket också är något som Yotta har tagit i beaktande vid valet att 

investera i en molntjänst. Även kostnadseffektiviteten är en faktor som värderas högt hos Yotta vilket 

är helt i linje med det som beskrivs i litteraturen. 

7.2 Cross-Case-analys 

7.2.1 Köpprocessen 

Tabell 23: Köpprocessen för SME vid köp av molntjänster. 

Teoretisk 

referensram: 

Robinson et al. (1967) 

Case 1: 

Pico (1-6 anställda) 

Case 2: 

Deca (7-12 anställda) 

Case 3: 

Yotta (13-20 anställda) 

1. Upptäckt av ett 

problem 

1. Upptäckt av ett 

problem 
1. Upptäckt av ett problem 

1. Upptäckt av ett 

problem 

2. Behovs- och 

kvantitetsbestämning 
2. Specifikation av behov 2. Specifikation av behov 2. Specifikation av behov 

3. Behovs- och 

kvantitetsbeskrivning 
   

4. Sökning efter 

potentiella leverantörer 

3. Sökning efter 

leverantörer 
  

5. Insamlande och 

analys av offerter 
4. Analys av pris  

3. Kontakt med 

leverantör och analys av 

erbjudande 

6. Utvärdering och val 

av leverantörer 
5. Val av leverantör 3. Val av leverantör 4. Val av leverantör 

7. Val av orderrutin   5. Val av orderrutin 

8. Utvärdering och 

feedback 
   

 

Vad gäller köpprocessen för molntjänster visar det sig att alla tre företag använder sig av ett mindre 

antal än de åtta steg som nämns i den teoretiska referensramen (tabell 23). Pico och Yotta använder sig 

av fem steg av de nämnda åtta och har därmed en djupare process än vad Deca har. Deca har enbart tre 

steg och tar sig igenom processen snabbt och enkelt. Utav de åtta stegen som teoretiska referensramen 

nämner är det två som ingen av företagen använder sig av; behovs- och kvantitetsbeskrivning samt 

utvärdering och feedback. Vidare är det endast Pico som genomför en sökning efter leverantör vilket 

med största sannolikhet beror på att de sedan tidigare inte hade någon relation med Dialect. Deca och 

Yotta å andra sidan har en redan uppbyggd relation med Dialect och vänder sig därför direkt till dem 

då de ser det som ett säkert val med avseende på det förtroendet som redan finns parterna emellan. 
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7.2.2 Köpbeslutsgruppen 

7.2.2.1 Köpbeslutsgruppens sammansättning 

För alla tre företag varierar den vertikala involveringen från en nivå till tre nivåer vilket visas i tabell 

24. Pico som är det minsta företaget med 1-6 anställda använder sig av en nivå, ägarnivå. Deca och 

Yotta använder sig av både VD-nivå och mellanchefsnivå samt att Yotta också använder sig av en 

tredje nivå som i deras fall är konstruktörerna. Nivåerna ökar alltså i antal tillsammans med storleken 

på företagen vilket tyder på att de minsta företagen är så pass små och nära sammanslutna att de behov 

som finns inom företaget är relativt homogena och tydligt uttalade. När storleken på företagen ökar är 

det också fler individers behov som ska tas i beaktande samtidigt som avståndet mellan högsta och 

lägsta hierarkiska nivå blir större. Detta ställer större krav den vertikala involveringen för att uppfylla 

alla behov i företaget. 

Tabell 24: Köpbeslutsgruppens sammansättning för SME vid köp av molntjänster. 

Teoretisk 

referensram: 

Johnson & 

Bonoma (1981) 

Mått 

Case 1: 

Pico (1-6 

anställda) 

Case 2: 

Deca (7-12 

anställda) 

Case 3: 

Yotta (13-20 

anställda) 

Vertikal 

involvering 

Antalet hierarkiska 

nivåer som är 

involverade i 

köpprocessen 

En nivå: 

Ägarnivå 

Två nivåer: 

VD och 

mellanchefer 

Tre nivåer: 

VD, mellanchef, 

konstruktörer 

Lateral 

involvering 

Antalet avdelningar som 

är involverade i 

köpprocessen 

Inga avdelningar 

involverade 

Tre avdelningar: 

Ekonomi, 

försäljning och 

administration 

Tre avdelningar: 

Ledning, ekonomi 

och konstruktion 

Omfattning Antalet individer som är 

inblandade i 

köpprocessen 

Två personer Fyra personer Fyra personer 

Sammanslutning Till vilken grad 

personerna i 

köpbeslutsgruppen är 

sammanslutna 

Hög 

sammanslutning 

genom hela 

processen 

Hög 

sammanslutning 

genom hela 

processen 

Hög 

sammanslutning 

genom hela 

processen 

Centralitet Vilken funktion som 

sitter som central punkt i 

köpbeslutsgruppen 

Ägarna Säljchefen VD:n 

 

Vad gäller den laterala involveringen har Pico ingen lateral involvering då de inte har några 

avdelningar inom sin verksamhet. Vad gäller Deca och Yotta har de båda tre involverade avdelningar i 

deras inköp av molntjänster. Deca använder sig av ekonomiavdelningen, försäljningsavdelningen och 

administrationsavdelningen vid inköpet och Yotta använder sig av ledning, ekonomiavdelningen och 

konstruktionsavdelningen. Förklaringen till den laterala involveringen kan vara att i de allra minsta 

företagen inte finns några tydliga avdelningar vilket förändras när storleken på företaget ökar. 

Antal individer som involveras vid inköp av molntjänster varierar mellan två och fyra stycken. Pico 

använder sig av två individer medan Deca och Yotta använder sig av fyra vardera som deltar i 

köpprocessen. Sammanslutningen i de tre företagens köpbeslutsgrupper är hög, de sitter nära varandra 

och har sedan tidigare samarbetat och anser sig stå varandra nära och kan föra diskussioner genom 

hela processen på ett öppet sätt. 

Slutligen varierar funktionerna som sitter centralt i företagens köpbeslutsgrupper. Pico har ägarna som 

central del medan Deca har säljchefen. För Yotta är det VD:n som sitter centralt vid inköpet av 

molntjänsterna. Hos alla företag som undersökts är det personer som sitter högt upp i organisationen 



62 
 

som varit den drivande personen i inköpen. Detta kan förklaras av att det i mindre företag generellt är 

personer på högre positioner som tar de flesta större besluten som görs inom företaget, även inköp av 

denna typen. 

7.2.2.2 Roller i köpbeslutsgruppen 

När rollerna jämförs i denna analys syns det att majoriteten av rollerna besitts av samma individ (tabell 

25). Det vill säga att samma person som är initiativtagare är den som bestämmer och genomför det 

faktiska köpet. Detta förklaras troligtvis av att individer i små företag oftast inte ansvarar för ett enda 

område, utan snarare för flera olika parallellt. De två roller som utmärker sig är påverkare och 

gatekeeper. Påverkare anses inte existera samtidigt som det bara är Pico som anser att gatekeepers har 

funnits i deras köpbeslutsgrupp. Då sammanslutningen har uppgivits vara hög för alla företag i studien 

kan det ses som otroligt att det inte funnits några övriga påverkare på köpprocessen förutom de som 

uppgivits. Troligtvis finns det personer i organisationerna som till viss del påverkat köpprocessen och 

köpbeslutet indirekt och som därmed inte uppfattats av respondenten som en påverkare. 

Tabell 25: Rollerna i köpbeslutsgruppen för SME vid köp av molntjänster. 

Teoretisk 

referensram: 

Webster & Wind 

(1972) och Dwyer & 

Tanner Jr. (2002) 

Mått 

Case 1: 

Pico (1-6 

anställda) 

Case 2: 

Deca (7-12 

anställda) 

Case 3: 

Yotta (13-20 

anställda) 

Användare De som använder sig av den 

inköpta produkten eller tjänsten 

i sitt arbete. 

Hela företaget 

förutom 

installatörerna. 

Hela företaget Hela 

företaget 

Köpare Den eller de som har ansvar och 

befogenhet att genomföra det 

faktiska köpet av produkten 

eller tjänsten. 

Ägarna Säljchefen VD:n 

Påverkare De som påverkar 

inköpsprocessen genom att 

tillhandahålla information och 

urvalskriterier som kan påverka 

ett beslut. 

Inga påverkare Inga påverkare Inga 

påverkare 

Beslutsfattare Den eller de som har befogenhet 

att välja leverantör och 

produkten eller tjänsten. 

Ägarna Säljchefen och 

VD:n 

VD:n och två 

konstruktörer 

Gatekeeper Den eller de som kontrollerar 

flödet av information in och ut 

från köpbeslutsgruppen samt 

inom gruppen. 

Dialect Ingen 

gatekeeper 

Ingen 

gatekeeper 

Initiativtagare Den eller de som startar hela 

inköpsprocessen genom ett 

identifierat behov. 

Ägarna Säljchefen VD:n 

Kontrollant Den eller de som sätter och/eller 

kontrollerar budgeten för 

köpbeslutsgruppen. 

Ägarna Ekonomi-

chefen 

Administrati

vt ansvarige 

7.2.2.3 Inflytande 

I samtliga fall i undersökningen sitter den eller de personer med mest inflytande i köpbeslutsgruppen 

högt upp inom företaget. För fallföretagen i undersökningen hade personerna med mest inflytande 

rollerna ägare, säljchef samt VD. Vad gäller inflytande på köpbeslutsgruppen visade det sig att inget 

av företagen i studien uppfattade det som att det funnits några framträdande maktbaser i  



63 
 

köpbeslutsgruppen. Dock så kan det i alla tre fallen identifieras ett visst inflytande från olika 

maktbaser, antingen genom en expertmakt eller en formell legitim makt som troligtvis varit 

närvarande men inte tydligt uppfattats. Utöver detta har inga individuella beteenden av något slag 

inverkade på någon av de tre köpbeslutsgrupperna. 

7.2.3 Påverkande faktorer 

7.2.3.1 Omgivningsfaktorer 

Inget av de tre företagen anser att det funnits någon påverkan från omgivningsfaktorer och har heller 

inte lagt någon större tanke på om det en funnits några faktorer. De har alla funnit ett behov i deras 

verksamhet och har därmed genomfört ett köp helt utan påverkan från omgivningsfaktorer. Detta är 

troligtvis så som personerna i köpbeslutsgruppen upplevt situationen men mest troligt har det i 

bakgrunden funnits omgivningsfaktorer som till viss del påverkat företagets beslut att investera i 

molntjänsterna. Problemet kan ligga i att ett litet företag har svårt att se att de stora politiska, kulturella 

och ekonomiska faktorerna i omgivningen till viss grad faktiskt påverkar deras inställning och deras 

beslut när inköp och investeringar görs. 

7.2.3.2 Interorganisatoriska faktorer 

Tabell 26: Interorganisatoriska faktorer som påverkar köpprocessen för SME vid köp av molntjänster. 

Teoretisk referensram: 

Ranaeis et al. (2010) 

Case 1: 

Pico (1-6 anställda) 

Case 2: 

Deca (7-12 anställda) 

Case 3: 

Yotta (13-20 anställda) 

Tidigare relation Fanns ingen tidigare 

relation med Dialect. 

Finns sedan en tid 

tillbaka en relation med 

Dialect. 

Finns en lång och god 

relation med Dialect som 

vårdas väl. 

Tidigare användning av 

IT och IT-tjänster 

Nej, nystartat företag som 

inte kommit in i IT-

användning i någon större 

utsträckning. 

Ja, har suttit med 

telefonilösningar och 

använt IT tidigare men 

inte i någon större 

utsträckning. 

Ja, ett IT-intensivt företag 

som använt sig av mycket 

IT tidigare. 

 

Som tabell 26 visar har både Deca och Yotta en tidigare och längre relation med Dialect som i deras 

fall har givit tillit och tilltro i processen och underlättat vägen till ett slutligt köp. Pico som är nystartat 

hade inga tidigare band till Dialect och har därmed fått börja bygga relationen från första 

interaktionen. Samtidigt har alla tre företagen på något sätt en befintlig relation till IT i allmänhet, Pico 

har inte använt det i sin verksamhet men säljer IT-lösningar. De andra två företagen har haft IT i sina 

verksamheter under en längre tid och där Yotta är ett IT-intensivt företag i det dagliga arbetet. Denna 

tidigare relation till IT-området för företagen har troligtvis lett till att en viss säkerhet har känts och 

mer tilltro till Dialect har därmed givits. Detta i sin tur har inneburit att processen i stort har blivit 

smidigare. 

7.2.3.3 Organisatoriska faktorer 

Tabell 27 på nästa sida visar att alla tre företagen arbetar efter strategin att växa in i framtiden där Pico 

både vill maximera vinsten och växa. Deca och Yotta vill vinna marknadsandelar vilket också på sätt 

och vis innebär att växa. Att molntjänsterna ses som ett stöd är genomgående i alla tre företag och de 

har alla ingått i deras befintliga strategier för att uppnå dessa. Vidare uppger alla företag i studien att 

köpet av molntjänsterna skulle hjälpa dem att framstå som antingen större eller mer professionella 

gentemot kunderna. Detta kan direkt kopplas till företagens image och molntjänsternas vikt för 

uppbyggnaden av denna. 
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Tabell 27: Organisatoriska faktorer som påverkar köpprocessen för SME vid köp av molntjänster. 

Teoretisk 

referensram: Sheth 

(1973) 

Case 1: 

Pico (1-6 anställda) 

Case 2: 

Deca (7-12 anställda) 

Case 3: 

Yotta (13-20 anställda) 

Befintlig strategi Maximering och tillväxt Vinna marknadsandelar Behålla och vinna nya 

marknadsandelar genom 

långa relationer 

Ingick köpet i strategin Ja, skulle främja 

tillväxten genom att 

framstå som större och 

mer professionella 

Ja, genom att öka 

professionalismen mot 

kunder 

Ja, sågs som ett stöd för 

att bygga dessa 

relationer, skulle framstå 

som mer seriösa 

7.2.3.4 Köpsituation 

Pico ser inköpet av molntjänsten som ett modifierat återköp då de anser att tidigare erfarenheter hjälpt 

till att eliminera vissa steg i processen. De andra två företagen ser det dock som helt nya köp. Deca ser 

det som ett helt nytt köp då de inte köpt några molntjänster tidigare men troligtvis skulle köpet snarare 

kategoriseras som ett modifierat återköp. Yotta ser det som ett helt nytt köp även då de anser att de har 

lite kunskap inom området sedan tidigare eftersom tekniken går framåt och gör att köp som inom 

andra områden skulle uppfattats som modifierade återköp kan uppfattas som helt nya köp när det 

handlar om IT. 

7.2.3.5 Produktspecifika faktorer 

Vid en jämförelse av de produktspecifika faktorerna som påverkade köpbeslutet för fallföretagen visar 

den insamlade empirin att det är fyra faktorer som är gemensamma för alla företag; 

kostnadseffektivitet, enkelhet, förbättrad och förenklad arbetsprestation samt tillgänglighet. Vidare är 

det även två faktorer som ses som påverkande av två av företagen; smidighet och säkerhet. 

Sammanställningen i tabell 28 visar också att antalet faktorer som företagen uppgivit fungerat som 

påverkande i köpbeslutet ökar med storleken på företaget. 

Tabell 28: Produktspecifika faktorer som påverkar köpprocessen för SME vid köp av molntjänster. 

Faktorer 

Case 1: 

Pico (1-6 

anställda) 

Case 2: 

Deca (7-12 

anställda) 

Case 3: 

Yotta (13-20 

anställda) 

Kostnadseffektivitet X X X 
Smidighet X X  
Enkelhet X X X 
Förbättrad och förenklad arbetsprestation X X X 
Flexibilitet i arbetet X   
Tillgänglighet X X X 
Kompetens och infrastruktur  X  
Säkerhet  X X 
Flexibilitet i systemet   X 
Omgivning   X 
Rutiner   X 
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8 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som gjorts baserat på den analys som genomfördes i kapitel 7. 

Forskningsproblemet diskuteras sedan med hjälp av de tre forskningsfrågorna. 

8.1 Inledning 

För att börja detta kapitel är det viktigt och nödvändigt att ge en översikt på forskningsproblemet och 

de forskningsfrågor som är framtagna för att svara på problemet. 

Forskningsproblemet för denna studie är definierat som: 

”Hur kan det organisationella köpbeteendet för SME vid köp av molntjänster karaktäriseras?” 

För att kunna svara på detta forskningsproblem har tre forskningsfrågor tagits fram som baserats på 

befintlig litteratur: 

F.F. 1: Hur kan köpprocessen för SME vid köp av molntjänster karaktäriseras? 

F.F. 2: Hur kan köpbeslutsgruppen för SME vid köp av molntjänster karaktäriseras? 

F.F. 3: Vilka är de mest signifikanta faktorerna som påverkar köpprocessen och köpbeslutsgruppen 

för SME vid köp av molntjänster? 

8.2 F.F. 1: Hur kan köpprocessen för SME vid köp av molntjänster 

karaktäriseras? 

Teorin kring den första forskningsfrågan stämmer inte överens med resultatet av denna studie. 

Resultatet tyder på att köpprocessen för SME inte är lika komplex som den åttastegsprocess som 

presenterats av Robinson et al. (1967). Småföretagen i denna studie använder sig av enkla processer då 

de har färre individer inblandade i processen och resurser saknas för att genomföra en omfattande 

process med alla steg. När storleken på företagen i studien ökar tenderar även komplexiteten att öka i 

köpprocessen, fler steg används och större tyngd läggs på varje steg och processen i sig blir djupare.  

Steg som behovs- och kvantitetsbeskrivning samt utvärdering och feedback exkluderas helt eller delvis 

ur processen. Detta tyder på att investeringsnivån inte är tillräckligt hög och riskerna kring 

molntjänster inte anses tillräckligt höga för att resurser ska läggas på dessa steg. Samtidigt kan en 

utebliven utvärdering från företagen i studien bero på att molntjänsten inte använts tillräckligt länge 

ännu för att basera en utvärdering på då studien fokuserat på företag som nyligen valt att investera i 

molntjänster. 

De företag i studien som sedan tidigare har en relation med Dialect genomför inte heller någon 

sökning efter leverantörer utan vänder sig direkt till Dialect med en förfrågan. Detta skiljer sig mot det 

företag som inte har en relation med Dialect sedan tidigare då detta företag tidigt genomför en 

leverantörssökning och överväger andra alternativ innan de bestämmer sig för att välja Dialect som 

leverantör. Detta tyder på att den tillit som byggts upp under tidigare affärer spelar stor roll vid valet 

av leverantör när molntjänster ska köpas in och innebär att företagen värderar tidsbesparingar och en 

säkerhet i köpet högre än möjliga kostnadsbesparingar som kan erhållas om andra leverantörer 

övervägs. 
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8.3 F.F. 2: Hur kan köpbeslutsgruppen för SME vid köp av molntjänster 

karaktäriseras? 

Genom analys av den insamlade empirin gällande köpbeslutsgruppen har flertalet likheter identifierats 

med den teoretiska referensram som skapats. Vidare har även olikheter kunnat ses som skiljer sig från 

delar av den teoretiska referensramen. 

För att beskriva hur köpbeslutsgruppens sammansättning kan karaktäriseras undersöktes de fem 

dimensionerna av köpbeslutsgruppen som presenterats av Johnson & Bonoma (1981). 

Undersökningen av den vertikala involveringen i köpbeslutsgrupperna visar att den i studien generellt 

är liten i de minsta företagen men blir större ju fler anställda företaget har. En anledning till detta 

resultat kan vara att de allra minsta företagen är så pass små att alla i organisationen får en väldigt nära 

relation till varandra och därmed har skapat sig en bra bild sedan tidigare över vilka behov som finns. 

När företagen blir större blir också antalet hierarkiska nivåer och antalet berörda personer fler vilket 

gör avståndet mellan högsta och lägsta skiktet längre och för att säkerställa att alla behov uppfylls tas 

därmed fler hierarkiska nivåer med i köpbeslutsgruppen. 

Den laterala involveringen i köpbeslutsgrupperna varierar även den med storleken på fallföretagen. 

För det minsta företaget med mellan en till sex anställda visar det sig vara svårt att skapa tydliga 

avdelningar inom organisationen då en individ ofta har ansvar över flera av de stora funktionerna i 

företaget, vilket i större företag troligtvis hade skötts separat. För de större företagen i undersökningen 

(7-12 anställda och 13-20 anställda) är det vidare synligt att det varit flera avdelningar inblandade i 

köpbeslutsgruppen. Dock syns en tydlig skillnad mellan de två storlekarna i uppbyggnaden av 

avdelningarna. För den mindre av de två storlekarna består avdelningarna endast av en individ 

samtidigt som avdelningarna i den större nivån består av en grupp av individer. Detta gör att det, i och 

med att företagen blir större, samtidigt blir mindre och mindre individfokus i avdelningarnas påverkan 

på köpprocessen. 

Omfattningen av köpbeslutsgruppen kan vara problematisk att generalisera då denna dimension kan 

ses ur två olika synvinklar. Först och främst har de två större småföretagen i studien fler personer 

involverade i köpbeslutsgruppen jämfört med det minsta företaget. Jämförs däremot antalet 

involverade personer i förhållande till antalet anställda på företaget är det svårare att se mönster i 

omfattningen. För småföretag kan antalet involverade personer i förhållande till antalet anställda ses 

som det mest relevanta måttet på omfattning. Detta eftersom personer i mindre organisationer kommer 

representera en individs åsikter snarare än en grupps åsikter vilket är fallet i många större 

organisationer (t.ex. representant för en avdelning). Därmed kan antalet personer involverade i 

köpbeslutsgruppen i förhållande till antalet anställda ses som hög i de mindre företagen i studien men 

blir lägre ju större företagen blir och ju större betydelse avdelningar får inom organisationen. 

Generellt kan sammanslutningen för företagen i studien vid köp av molntjänster ses som hög genom 

hela processen. Detta kan ses som ett naturligt resultat av att personer i små organisationer har en nära 

relation till varandra, både genom tidigare privata band men även då mycket av det arbete som 

genomförs sker i nära anslutning till en stor del av de andra anställda i de platta organisationerna som 

småföretag generellt är. 

Centraliteten i fallföretagen vid köp av molntjänster är förskjuten uppåt i den hierarkiska strukturen då 

köpprocessen för alla företag i studien styrs högt upp i organisationen. Undersökningen har visat att de 

som har störst inflytande på köpprocessen sitter som ägare, i ledningen eller på en högre chefsposition 

i företagen. 
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Vidare har även rollerna i köpbeslutsgruppen undersökts med utgångspunkt i de fem roller som 

beskrivs av Webster & Wind (1972) samt de två extra roller som Dwyer & Tanner Jr. (2002) beskrivit. 

Resultatet visar att det i fallföretagens köpbeslutsgrupp vid köp av molntjänster är en individ eller 

position som dominerar och tar ett flertal av rollerna i köpbeslutsgruppen. Oftast är det samma individ 

eller position som fungerar som initiativtagare, beslutsfattare och köpare. Vidare är det också möjligt 

att se att det sitter en tydligt angiven individ eller position med befogenhet att genomföra det faktiska 

köpet men som beslutsfattare med befogenhet att i ett tidigare skede ha inflytande på leverantörs- och 

produktval är det oftare en grupp personer. 

Den sista delen i köpbeslutsgruppen som undersökts gäller det inflytande som individer eller grupper 

av individer har i köpbeslutsgruppen utifrån de maktbaser och individuella beteenden som beskrivs av 

Kohli (1989). Det största inflytandet i köpbeslutsgruppen innehas av personer högt upp i 

organisationen, ibland så högt som i ledningen. Dock uppger företagen i studien att det inte funnits 

några framträdande maktbaser i köpbeslutsgruppen. Detta beror mest troligt på att det i småföretag 

finns en hög sammanslutning, inte bara mellan personerna i köpbeslutsgruppen, men även mellan de 

anställda generellt i företaget och tydliga maktbaser har då svårt att träda fram och ta överhanden över 

de personliga band som redan finns personerna emellan. Å andra sidan har det funnits otroligt att det 

inte existerat några maktbaser i de köpbeslutsgrupper som studerats med tanke på de kunskaper och 

positioner som varit framträdande i grupperna. Både expertkunskaper inom området och tydlig 

hierarkisk inblandning tyder på att både expertmakt och formell legitim makt varit påverkande i 

köpbeslutsgrupperna. 

8.4 F.F. 3: Vilka är de mest signifikanta faktorerna som påverkar köpprocessen 

och köpbeslutsgruppen för SME vid köp av molntjänster? 

Vad gäller den tredje forskningsfrågan varierar resultatet mellan att i många delar stämma bra överens 

med teorin för att sedan stämma mindre bra med teorin. Fem olika faktorer har i denna studie lyfts 

fram och analyserats för att besvara frågan. 

Omgivningsfaktorer är svåra att precisera och identifiera enligt Webster & Wind (1972). Detta visar 

alla företag prov på då inget av de tre företagen har lokaliserat några omgivningsfaktorer som påverkar 

deras process eller produktval. För små och medelstora företag finns det begränsade resurser till att 

arbeta mot denna typ av faktorer samtidigt som det inte heller finns någon större förståelse vad dessa 

omgivningsfaktorer kan komma att betyda för ett mindre företag. Vidare finner inte denna studie några 

bevis för att faktorerna faktiskt skulle påverka köpprocessen. Å andra sidan har med stor säkerhet 

omgivningfaktorer till viss del indirekt påverkat de beslut som tagits då ekonomiska, politiska, 

kulturella och andra omgivningsfaktorer påverkar de flesta beslut som tas i ett företag. Problemet kan 

ligga i svårigheten för småföretag att se dessa makrofaktorer som påverkande för de beslut som tas i 

företaget. 

Sheth (1973) beskriver att tidigare band och tillit är viktiga för att underlätta i en köpprocess och detta 

visar även studien på. Det som går att se är de företag som sedan tidigare har en relation till den 

säljande organisationen har en snabbare och smidigare process. Företagen med befintliga relationer 

lägger liten eller ingen tid på att finna andra leverantörer. Företag som inte har tidigare band får 

därmed lägga ner mer energi för att leta ny leverantör och arbeta med en mycket större osäkerhet än 

företag med befintliga band. Samtidigt visar resultatet att kunskaper inom det område som inköpet 

klassificeras, IT-lösningar, underlättar processen, detta stöds också av Sheth (1973). 

Då företag varierar mellan olika strategier i sitt arbete är det en bra kunskap att veta vilken strategi 

som ligger i tiden just nu för varje företag. Webster & Wind (1972) samt Sheth (1973) menar att det är 
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en viktig del att förstå hur en kund arbetar med sina strategier då produkten i fråga kan komma att 

spela en viktig roll. Då företag har strategier som molntjänsterna är viktiga för, antingen genom 

stödjande eller primära roller, värderas inköpet högre för att den eller de ska hjälpa till att driva 

företaget framåt. Denna förståelse är viktig att ha för den säljande organisationen då det blir enklare att 

trycka på fördelar och nackdelar i de olika situationerna. Det har även visats i studien att 

molntjänsterna har en viktig roll för företagets image och detta är något som starkt påverkat alla 

företagen i studiens val att investera i molntjänster. Företagen ser, genom investeringen i 

molntjänsterna, möjligheten att med små medel framstå som större och mer professionella än de i 

dagsläget är vilket i sin tur syftar till att främja affärerna. 

Vad gäller köpsituation stämmer resultat delvis överens med teorin. I IT-branschen som ständigt och 

snabbt förändras kan det vara svårt att beskriva den köpsituation som ett företag har framför sig. När 

kännedom om produkten finns, en del information finns och alternativ har granskats är det ett 

modifierat återköp enligt teorin. Detta stämmer överens med resultatet i denna studie då företag med 

denna kunskap själva beskriver inköpet som ett modifierat återköp i den situationen. Vidare när 

problemet som ligger till grund för inköpet anses som nytt och mycket information krävs ser teorin 

detta som ett nytt köp. Det är även tydligt i resultatet då företag i denna situation också ser det som ett 

nytt köp. 

Analysen av de produktspecifika faktorerna som påverkar köpprocessen vid köp av molntjänster visar 

att ju större studiens företag är, desto fler faktorer är det som ligger till grund för det val som görs. 

Detta tyder på att de större företagen i studien lägger mer tid på behovsspecifikationen för att få fram 

en tydlig beskrivning av de problem och därmed också de behov som företaget har och baserar sina val 

på. Det är också ett stort kostnadsfokus genom hela processen hos de företag som studerats och 

företagen letar inte bara efter en kostnadseffektiv lösning utan även en lösning med en tidigt definierad 

totalkostnad. Generellt för alla företagen i studien är att de baserar sitt val av leverantör och produkt på 

flera, ofta vitt skilda, faktorer snarare än en tydlig faktor trots att de i ett inledande skede uppger 

endast en eller ett fåtal faktorer. De vanligaste produktspecifika faktorerna som studien funnit 

påverkande är, förutom kostnadseffektiviteten, enkelheten i att implementera och komma igång med 

det nya systemet, en förbättrad tillgänglighet för dokument, säljare, kunder och dylikt, ett förbättrat 

och förenklat arbete, smidigheten i att användarna slipper sköta en egen server samt säkerheten vid 

användandet av systemet. 
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9 Diskussion och rekommendationer 
I detta sista kapitel diskuteras forskningsproblemet och det studien kommit fram till. Vidare 

presenteras praktiska rekommendationer samt teoretiskt bidrag och förslag till vidare forskning. 

9.1 Diskussion 

Det organisationella köpbeteendet för SME vid köp av molntjänster skiljer sig i mångt och mycket 

från det tidigare forskning visat och som påvisats i den litteratur som använts som referensram för 

denna studie. En stor del av de skillnader som upptäckts kan troligtvis kopplas till de egenskaper som 

karaktäriserar området kring IT-tjänster generellt men mer specifikt till molntjänster. Molntjänster är 

ett relativt nytt område och framförallt ett område i snabb förändring som utvecklats från att vara helt 

nytt till att användas av var och varannan organisation på bara några år. Även det faktum att studien 

behandlar SME påverkar troligtvis också till stor del de skillnader som kunnat påvisas. 

Det som funnits i denna studie är att köpprocessen i alla de fall som studerats är enklare än den 

åttastegprocess som presenterats av Robinson et al. (1967). Detta beror till viss del på att mindre 

företag ofta förlitar sig på redan befintliga relationer och därmed inte söker efter nya leverantörer när 

de har en befintlig relation som innebär en säkerhet i det nya köpet. Det kan även bero på att små 

företag har begränsade resurser, inte bara monetära utan även resurser i form av personal och att välja 

en redan befintlig leverantör ses som ett tidseffektivt val. Att en utvärdering av köpet sker i efterhand 

är också ovanligt vilket kan kopplas till hur nytt området är för den köpande organisationen. Att 

området också upplevs som nytt för den köpande organisationen blir tydlig i dess beskrivning av 

vilken köpsituation inköpet handlat om. Där uppvisar företagen en avvaktande och försiktig 

beskrivning och anser ofta att det handlat om ett köp av en helt ny produkt när karaktärsdragen i 

köpprocessen tydligt beskriver ett modifierat återköp med mindre informationssökande än vad som 

uppges. 

När köpbeslutsgruppen och dess sammansättning, roller och influenser analyseras ses i många fall 

likheter med den teoretiska referensram som upprättats för studien. Å andra sidan ska tilläggas att även 

då studien helt fokuserar på SME kan även tydliga skillnader mellan SME av olika storlekar urskiljas. 

För de mindre SME i studien finns stora likheter med den teoretiska referensramen, liten lateral och 

vertikal involvering, få personer inblandade i inköpet och en väldigt stor sammanslutning inom 

gruppen. För det största företaget däremot syns en tydlig skiftning till att det blir en större 

köpbeslutsgrupp som består av en större del av organisationen. Oberoende av storleken på SME visar 

studien att de med störst inflytande i köpprocessen sitter på höga positioner i företagen. Dessa 

personer innehar ofta flera av de viktigaste rollerna i köpbeslutsgruppen, oftast både initiativtagare, 

beslutsfattare och köpare. 

Gällande de faktorer som påverkar köpprocessen kan det inledningsvis ses att de mindre företagen i 

studien tar väldigt lite hänsyn till sin omgivning och influeras väldigt lite av den i sina val. Det är först 

i det övre skiktet av SME som externa faktorer som påverkar inköpet till viss del kan finnas. Vidare 

hävdar alla företag i studien, oberoende av om molntjänsten har en primär eller stödjande roll i 

verksamheten, att inköpet ingått som en del i den större strategi som företaget arbetar efter vilket gör 

att molntjänsten i många fall ses som en viktig del i företagen. Även det faktum att användandet av 

molntjänster kan få småföretagen att framstå som större och mer professionella än de egentligen är har 

också visat sig vara påverkande vid valet att investera i molntjänster. Slutligen visade det sig också att 

det för alla företag i studien ligger flera olika motiv bakom deras beslut att investera i molntjänster och 

dessa tenderar att vara fler ju större företaget är vilket tyder på att större företag spenderar mer tid på 

att specificera sina behov. 
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9.2 Praktiska rekommendationer 

Nedan följer praktiska rekommendationer baserade på den genomförda studiens resultat som ska ses 

som ett hjälpmedel för molntjänstesäljande organisationer vid framtagandet av säljstrategier. 

Punkterna är utformade för att på ett rakt och tydligt sätt ge riktlinjer gällande SME agerande i 

inköpsprocessen av molntjänster samt vilka faktorer som påverkar köpande organisationers beslut. 

Dessa punkter ska ses som riktlinjer att arbeta efter snarare än ett fast tillvägagångssätt att helt basera 

beslut på. 

 Ta reda på vem eller vilka det är som sitter som beslutsfattare i den köpande 

organisationen. Studien visar på att den personen som sitter som ansvarig för köpet och som i 

slutändan skriver på papprena ofta bara är en person av flera som faktiskt tar beslutet om 

vilken leverantör och produkt som väljs. Vidare har det också visats att personen med mest 

expertmakt under köpprocessen oftast sitter på en ledande position i företaget, utan någon 

direkt koppling till IT-området. 

 Fokusera mycket på att bygga upp och värna om kundrelationer. Studien visar att företag 

vid köp av den här typen av tjänster oftast inte genomför en ordentlig leverantörssökning utan 

tar den bekvämare vägen att vända sig till redan befintliga leverantörer som de har en god 

relation till sedan tidigare. 

 För en diskussion i ett tidigt stadie med den köpande organisationen gällande deras nuvarande 

verksamhetsstrategi och utveckla sedan en tydlig beskrivning av hur köpet av 

molntjänsten kan främja deras strategi. Studien har visat att molntjänsteköpet går hand i 

hand med den köpande organisationens nuvarande strategi och ofta ses som en primär eller 

stödjande del i den övergripande strategin. 

 Försök att vara delaktig i kundens köpprocess i ett så tidigt stadie som möjligt. Har 

kunden redan genomfört en behovsspecifikation, återgå till denna och ge kunden en tydlig 

beskrivning av produkten för att sedan utveckla behovsspecifikationen tillsammans. Studien 

visar att kunden själv initialt inte alltid har en klar bild av vad alla deras behov är på en 

molntjänst. Detta eftersom det är en så pass ny och föränderlig produkt och även om köp av 

liknande produkter har gjorts tidigare har det visat sig att den köpande organisationen inte 

vågar bygga sina beslut på tidigare erfarenheter. 

 Var tydlig med att ge en så rättvisande totalkostnad som möjligt redan tidigt i 

köpprocessen. Studien visar att en tydlig prisbild tidigt värderas högt av den köpande 

organisationen då det skapar en säkerhet för köparen. 

I studien har det också fokuserats på vilka beslutsfaktorer som de köpande organisationerna haft som 

motiv bakom sina investeringar i molntjänsterna. Vidare har detta också kompletterats med motiv 

bakom hur molntjänster accepteras i företag samt för- och nackdelar som företag upplevt med sitt 

användande av molntjänsterna. När dessa tre områden sammanställs har ett antal faktorer som visat sig 

påverka företags inställning till molntjänster erhållits. Med utgångspunkt i dessa faktorer 

rekommenderar vi molntjänstesäljande företag att i sin marknadsföring och försäljning trycka på 

följande aspekter gällande molntjänster: 

 Företagsimage – användandet av molntjänster kommer ge småföretagen möjlighet att på ett 

smidigt och kostnadseffektivt sätt framstå som större och mer professionella gentemot kunder 

än de i dagsläget gör. 

 Kostnadseffektivitet – företagen behöver inte ha en egen server internt och därmed slipper de 

ha en IT-tekniker anställd på företaget. Vidare är investeringen i sig också direkt lägre än de 

andra alternativ som finns för småföretag att få tillgång till samma typer av produkter. 
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 Enkelhet – molntjänster är enkla att implementera för den köpande organisationen då det är 

en snabb process som inte kräver något större arbete för dem själva. Vidare är det också ett 

system som är enkelt att använda och att förstå sig på. 

 Tillgänglighet – dokument, försäljare, kunder och så vidare kan nås obereoende av var 

personen själv befinner sig och var den andra parten befinner sig. 

 Förbättrat och förenklat arbete – användandet av molntjänster kommer kunna förbättra de 

anställdas arbete i den aspekten att de kommer kunna ge en bättre kundservice, speciellt vid 

användandet av en mobil växel då de är mer lättillgängliga och samtal kan kopplas till vem 

som helst, vare sig de är på kontoret eller ute och reser. Detta förenklar också arbetet eftersom 

individer får större tillgänglighet och flexibilitet i sitt arbete och kan komma åt dokument 

varifrån som helst eller genomföra möten på distans. 

 Smidighet – vid användandet av molntjänster slipper den köpande organisationen oroa sig för 

en egen hårdvara, t.ex. en server, då allt underhåll som krävs sköts automatiskt externt. 

 Säkerhet – vid användandet av molntjänster blir säkerheten i många fall högre än om 

organisationen har en egen server internt. Datan sparas då utanför deras eget kontor och på 

flera olika platser vilket minimerar risken för att data går förlorad. 

9.3 Teoretiskt bidrag och förslag på fortsatt forskning 

Denna studie ska ses som ett bidrag till två områden inom organisationellt köpbeteende som inte 

tidigare studerats i någon större utsträckning, det vill säga organisationellt köpbeteende av 

molntjänster samt organisationellt köpbeteende för SME. Då molntjänster är ett område som vuxit 

fram under 2000-talet och stora delar av den forskning gällande organisationellt köpbeteende 

genomfördes mellan 1960-1980 och främst fokuserar på större organisationer syns ett tydligt gap 

gällande organisationellt köpbeteende och molntjänster samt SME. Denna studie hjälper till att fylla i 

detta gap genom att visa på hur köpprocessen och köpbeslutsgruppen ser ut för SME vid köp av 

molntjänster samt vilka faktorer som påverkar köpprocessen. 

Denna studie har fokuserat på SME vilka utgör en stor majoritet av Sveriges företag. Ett område som 

lämnats öppet gällande organisationellt köpbeteende vid köp av molntjänster är för större 

organisationer där användandet av molntjänster blir allt vanligare idag. Vidare bygger denna studie på 

företag från storstadsregionen och det hade därför varit intressant att se hur företag runt om i mindre 

regioner agerar vid liknande inköp. Ett annat område inom forskning kring molntjänster som kan vara 

av värde är att forska bredare kring urvalskriterier som ligger till grund för de investeringsbeslut som 

tas, förslagsvis genom mer kvantitativa undersökningar med en större urvalsgrupp. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

1. Bakgrundsfrågor 

 

1. Vilken är din roll i företaget? 

2. Hur många anställda har företaget? 

3. Definiera branschen ert företag är aktivt i. 

4. Sitter alla funktioner i företaget på samma ställe? 

5. Är inköpsavdelningen ansvarig för alla inköp i företaget? 

a. Ja, gå till fråga 6 

b. Nej, specificera inköpsfunktionerna i företaget 

6. Vad är företagets årliga försäljning?  

7. Hur stor del av er verksamhet sker utanför företaget eller kontoret? 

8. Vilka molntjänster har ni köpt av Dialect? 
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2. Köpprocessen 

9. Hur skulle ni beskriva att inköprocessen såg ut den/de gånger ni köpt molntjänster av 

Dialect? Vilka steg bestod den av? 

a. Hur viktigt anser ni att varje steg är? 

b. Hur många personer var inblandade i varje steg? 

1. Anticipation or Recognition of a Problem and a General Solution 

2. Determination of Characteristics 

3. Description of Characteristics 

4. Search for and Qualification of Potential Sources 

5. Acquisition and Analysis of Proposal 

6. Evaluation of Proposals and Selection of Suppliers 

7. Selection of an Order Routine 

8. Performance Feedback and Evaluation 

 

3. Köpbeslutsgruppen 

Sammansättning 

Vertikal involvering?  

Hur många avdelningar var inblandade?  

Hur många personer var inblandade total?  

Kommunikation? Nära sammankoppling?  

Hur centralt satt inköpsansvarig?  

Roller i köpbeslutsgruppen 

10. Olika roller som individer kan ta i en köpbeslutsgrupp: 

Roll Vem? 

Användare  

Initiativtagare  

Beslutsfattare  

Köpare  

Påverkare  

Gatekeeper  

Kontrollant  

 

Inflytande som individer i köpbeslutsgruppen har 

11. Olika maktbaser: 
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Makt Ja/Nej? Vem? Hur? 

Belönings- eller bestraffningsmakt?  

Referent makt?  

Legitim makt?  

Expertmakt  

Informationsmakt?  

Avdelningsmakt?  

 

12. Individuellt beteende 

a. Fanns det tendenser som tydde på att individer i köpbeslutsgruppen ville påverka 

köpbeslutet med egna, personliga uppfattningar som grund? 

i. På vilket sätt? 

ii. Hur påverkades köpbeslutet av detta? 

4. Påverkande faktorer 

Omgivningsfaktorer 

13. Var det några omstädigheter i er omgivning som påverkade ert val att köpa molntjänster? 

Interorganisatoriska faktorer 

14. Hur skulle ni beskriva er relation till Dialect under köpprocessen? 

Faktor  

Tillit?  

Tidigare band?  

Öppenhet om förväntningar?  

Komplexitet?  

Tidigare IT-infrastruktur?  

Organisatoriska faktorer 

15. Vilka strategier skulle ni säga att ni jobbar efter? (maximera vinst, vinna marknadsandelar, 

personliga mål eller annat) 

a. Hur påverkade detta köpbeslutet? 

16. Hur centraliserad är organisationen? 
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a. Hur påverkade detta köpbeslutet? 

Köpsituation 

17. Hur skulle ni klassificera köpet av molntjänsterna? (Köp av en helt ny typ av produkt eller ett 

modifierat köp av en tidigare köpt produkt) 

a. Hur påverkade detta köpprocessen? 

b. Hur påverkade detta köpbeslutet? 

Produktspecifika faktorer 

Faktorer för acceptans av ny teknologi 

18. Vilka faktorer skulle ni säga var det som gjorde att ni såg molntjänster som ett bra alternativ 

till att få tillgång till de tjänster ni köpte? 

a. Vilka av faktorerna ser ni som viktigast? 

Faktor Vikt (0-4) 

Förbättrad arbetsprestation  

Underlättat arbete  

Sociala influenser  

Befintlig organisatorisk och teknisk infrastruktur  

Kön, ålder, erfarenhet, frivillighet  

Beslutsfaktorer för att investera i IT 

19. Vilka motiv hade ni bakom valet att köpa in molntjänsterna? 

a. Vilka av dessa faktorer ser ni som viktigast? 

Ekonomiska faktorer 

20. Hade ni några ekonomiska motiv bakom köpet av molntjänster? (t.ex. minskade kostnader) 

Faktor Vikt (0-4) 

Osäkerhet kring totalkostnad  

Ökat/minskat kassaflöde  

Osäkerhet kring värde  
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Generella faktorer 

Faktor Vikt (0-4) 

Teknologiskt innovativ  

Anpassas för förändringar  

Krav på mänsklig översyn och inblandning  

Användarvänlighet  

Kompabilitet med befintlig kunskap/teknik  

Kostnadseffektivitet  

Feedback  

Miljövänlighet  

 

Områdesspecifika faktorer 

Faktor Vikt (0-4) 

Flexibilitet  

Informationsflöde  

Tillgång till information  

Främjande av kompetensutveckling  

Förbättrade arbetsmöjligheter  

 

Institutionella faktorer 

21. Hur påverkades ert beslut att köpa molntjänster av personer och organisationer i er 

omgivnings IT-investeringar och inställning till detta? 

Faktor Vikt (0-4) 

Leverantörers IT-investeringar  

Kunders IT-investeringar  

Konkurrenters IT-investeringar  

Ägare eller andra viktiga personers IT-investeringar  

 

Fördelar och risker med införandet och användandet av molntjänster 

22. Vilka upplever ni är de största fördelarna med användandet av molntjänster? 

a. Hur påverkade dessa ert köpbeslut? 

Fördel Vikt (0-4) 

Smidighet  

Flexibilitet  
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Minskade kostnader  

Tillgänglighet  

Säkerhet  

Storskalsfördelar för säkerhetsåtgärder  

Data lagrad på flera platser  

Fokuserar aktivt på säkerhet  

 

23. Vilka upplever ni vara de största riskerna med användandet av molntjänster? 

a. Hur påverkade dessa ert köpbeslut? 

Risk Vikt (0-4) 

Säkerhet  

Släpper kontroll  

Skadliga inkräktare  

Dataskydd  

Ofullständig radering av data  

Tillgänglighet  

Brist på standarder  

Prestanda  

Kostnadsosäkerhet  

Brist på leverantörer  

 

 


