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”Det krävs ett helt nytt sätt att 
tänka för att lösa de problem vi 
skapat med det gamla sättet att 
tänka.” 

 
/Albert Einstein 

 



  

 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna rapport var att studera hur mindre företag går tillväga vid köp av den 
finansiella tjänsten försäkringar och vilka faktorer som har betydelse vid ett sådant köp. Vårt 
mål var att undersöka företagens köpbeslutsprocess, köpbeslutsgrupp och valkriterier. För att 
undersöka detta gjordes en fallstudie hos ett företag i transporbranschen. Vi fann att detta 
företag hade ett stort behov av försäkringar i sin verksamhet. Vårt resultat visar att företag 
som köper försäkringar sätter obefogad tilltro till leverantören vilket leder till att leverantören 
får mycket stort inflytande i företaget. Vi fann även att köpbeslutsgruppen domineras av en 
person som innehar de flesta rollerna i denna grupp och kan ta beslut självständigt vilket gör 
att mindre antal synpunkter vid ett köp blir uppfångade. Slutligen såg vi tydligt att mindre 
företag som köper försäkringar värderar enkelhet framför kostnaden och är beredda att betala 
lite mer för detta. 
 

 
 



  

 

Abstract 
 
The purpose of this report was to study how smaller companies proceed when they buy 
financial services, foremost insurances, and which factors are important then. Our goal was to 
investigate the companies buying process, buying center and supplier selection criteria. In 
order to determine these factors we did a case study with a transportation company. We found 
that this company did need insurances for their operations. We saw that companies that buy 
insurances do put unfounded amount of faith in their suppliers and therefore the supplier gets 
a major advantage when negotiating. We also found that the buying center is dominated by 
one person who holds most of the roles and can make decisions freely which in turn means 
fewer opinions get involved in a deal. Finally we could clearly see that smaller companies 
which buy insurances value simplicity before costs and therefore they are ready to pay a little 
extra for this. 



  

 

Förord 
 

Denna c-uppsats är skriven inom ekonomprogrammet på Luleå tekniska universitet vid 
avdelningen för industriell marknadsföring. Detta arbete har givit oss omfattande kännedom 
om industriellt köpbeteende vid köp av tjänster men mer specifikt vid köp av den finansiella 
tjänsten försäkringar. Under resans gång har även kunskap vuxit fram över hur en 
vetenskaplig uppsats skall konstrueras. 
 
Vi vill tacka vår respondent på företag X för hans medverkan till att studera detta spännande 
ämnesområde. Vi tackar även lärarna på institutionen för den hjälp vi erhållit. Vi tackar för 
tålamodet ni har haft med de frågor vi ställt och för de svar vi fått. Speciellt tack går till Åsa 
Wallström som har varit vår handledare under denna tid och som har hjälp att lotsa in oss på 
rätt väg då vi har hamnat i sidospår. 
 
Vänner och bekanta ska också ha erkännande för hjälp med att kritisera vårt arbete och 
därmed göra det bättre. Vi ber att få tacka för ert moraliska stöd vid stunder då det upplevts 
tungt att skriva. 
 
Vi vill slutligen tacka alla lärare på universitetet som genom utbildningen har fått oss att 
utvecklas och sträva framåt mot den examen vi nu ser inom räckhåll. 
 
Luleå Tekniska Universitet 
Juni 2005 
 
 
 
 
 
 
Peter Fjällborg   Erik Salmi 
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Kapitel 1 - Introduktion och problemområde 
 

1.1 Introduktion 
 
Att förstå kunden är essentiellt för att skapa en effektiv marknadsföring och det är en vital 
ingrediens för att lyckas med att nå ut till kunden (Parkinson och Baker, 1986).  Författarna 
berättar vidare att företagen måste vara insatt i hur kundernas beteende ter sig för att ha 
framgång i sin marknadsföring. Den omgivning som företagen finns i har de senast åren ökat i 
komplexitet och med detta har kraven på att förstå kunderna ökat enligt Shapiro och Sviokla 
(1993). Palmer (2001) säger att mer folk i västvärlden idag tjänar sitt leverne från att 
producera en tjänst istället för tillverkning av en vara. Palmer (2001) fortsätter att förklara att 
den växande tjänstesektorn har haft en bristfällig förståelse av sina kunders förväntningar. 
Kunder som inte ser sina förväntningar tillfredställda av en tjänst blir missnöjda med 
leverantören enligt författaren. 
 
Näringslivet har en fortgående specialisering av sin verksamhet vilket gör att mer varor och 
tjänster köps utifrån (outsourcing) enligt Axelsson (1998) och Palmer (2001). Detta betyder 
att tjänster som tidigare utförts inom företagen nu istället utförs av tjänsteföretag. Det blir 
därför viktigt för företag som både säljer och köper tjänster att ta i beaktning vilka faktorer 
som påverkar ett köp av vara eller tjänst (Söderlund, 1997). Reeder, Brierty och Reeder 
(1991) diskuterar att det är viktigt för företag som köper en produkt eller tjänst att kunna välja 
rätt leverantör efter rätt kriterier. Företaget måste då vara insatt i de möjligheter som existerar 
vid en viss köpsituation för att kunna dra nytta av dessa. 
 

1.2 Bakgrund 
 
Parkinson och Baker (1986) definierar ett industriellt köpbeteende som köpet av en produkt 
eller tjänst som görs för att tillfredställa en organisation istället för en individ. Enligt Reeder, 
Brierty och Reeder (1991) är det viktigt att ta i beaktning olika grundläggande delar när 
industriellt köpbeteende studeras. Det är viktigt att titta på hur beslutsprocessen ser ut när ett 
företag står inför olika köpsituationer. Författarna anser att det även är viktigt att studera de 
roller som påverkar beslutet av ett köp inom företaget och kriterier som industriella köpare 
använder i sina beslut vid köp av en vara eller tjänst. Det är kritiskt för företag att förstå de 
svagheter de har för att inte misslyckas med att förse sin organisation med vägledning som 
ger en klar bild av företagets målsättning. (ibid) 
 

Palmer (2001) definierar en tjänst som produktionen av en ogripbar fördel i egen form eller i 
samband med en gripbar produkt, som genom någon form av utbyte tillfredställer ett behov. 
En tjänst kan ses som professionell om den är väsentligt nyttig och har godtagbar kvalitet 
enligt Mrugank och Kumar (2000). En finansiell tjänst kan definieras som en 
professionell tjänst. En finansiell tjänst är ett benämningsord för tjänster av finansiellt slag till 
exempel bank- och försäkringstjänster (Nationalencyklopedin, 2005). Försäkringar är en 
finansiell tjänst och kan därför också anses vara en professionell tjänst (Mrugank och Kumar, 
2000). Försäkringar är en professionell tjänst eftersom kunden har en väsentlig nytta av att ha 
försäkringen för deras egen säkerhet och därför är en viss kvalitet är förväntad av 
leverantören. Tjänster som inte anses innehålla hög kvalitet och därmed inte är professionella 



Introduktion och problemområde 
  

 - 2 - 

tjänster är enligt författarna tillexempel hyrning av videoapparat och guidade turer i museum. 
Day och Barksdale (1994) säger att beslut om köp av professionella tjänster är ett av de 
viktigaste besluten ett företag kan göra. Eftersom professionella tjänster har en väsentlig nytta 
för företaget kommer mycket tid och resurser att användas för att köpa dessa. (ibid) 
 
Reeder, Brierty och Reeder (1991) skriver att det finns tre områden som är viktiga att studera 
närmare när företaget vill förstå sitt egen eller sina kunders köpbeteende. Dessa områden är 
köpbeslutsprocessen, köpbeslutsgruppen och val av leverantör. 
 

Köpbeslutsprocessen 
En process som infattar beslut om köp är ett förlopp som initieras av ett identifierat behov 
uppkommet hos kunden enligt Axelsson (1998). Författaren berättar att ett antal steg därefter 
följer och leder till ett köp av en tjänst.  Robinson et al (refererad i Reeder, Brierty och 
Reeder, 1991) berättar att det som påverkar hur ett beslut i köpet kommer att se ut beror på en 
rad olika faktorer. Dels beror det på vilken typ av produkt/tjänst som avses men även typen av 
köpsituation har en stor betydelse för hur processen kommer att se ut. Day och Barksdale 
(1994) presenterar en egen idé om viktiga faktorer i processen när beslut tas om köp. De 
menar att mellanstegen och vad som händer i processen är viktigt att ta i beaktande. 
 
Köpbeslutsgruppen 
Enligt Robinson et al (refererad i Johnston och Bonoma, 1981) definieras en köpbeslutsgrupp 
som medlemmar i en organisation som är involverade i köpbeslutsprocessen av en specifik 
vara eller tjänst. Det är denna enhet som är delaktiga i beslutet om köpet i en viss 
köpsituation. Hur pass involverad en medlem av köpcentret är beror på: vilken vara eller 
tjänst det är frågan om, typ av köpsituation, hur viktigt köpet är för företaget och vilka 
riskfaktorer det finns i och med beslutet. (Parkinson och Baker, 1986) 
 
Valkriterier 
När ett företag gör ett köp utifrån en köpbeslutsprocess finns ofta med en utvärdering av 
vilken leverantör företaget ska köpa av säger Vokurka, Choobineh och Vadi (1996). Detta 
menar författarna är en mycket viktig del i köpbeslutsprocessen, eftersom företagets egen 
produktion oftast hänger på produktionen hos företagets leverantörer. Dessa kriterier sätter 
företaget upp vare sig det gäller varor eller tjänster enligt Vokurka, Choobineh och Vadi 
(1996). Hur viktiga dessa kriterier är beror på typ av produkt eller tjänst samt vilka 
köpstrategier som köparen har enligt Cebi och Bayraktar (2003). 
 

1.3 Problemområde 
 
Det har blivit allt viktigare att förstå hur kunder inom tjänstesektor resonerar enligt Parkinson 
och Baker (1986) men det finns brister i denna förståelse hos företagen anser Palmer (2001). 
När ett företag vill förstå hur dess kunder tänker eller agerar eller om företaget själv vill förstå 
sitt eget agerande är det viktigt att studera hur köpbeteendet ser ut skriver Reeder, Brierty och 
Reeder (1991).  Day och Barksdale (1994) förklarar att studier av köpbeteendet när det gäller 
professionella tjänster är viktigt för företagen eftersom det absorberar mycket resurser från 
organisationen. Detta leder oss till syftet med denna studie vilket är: 
 

Syftet med denna rapport är att studera hur mindre företag går tillväga vid köp av den 
finansiella tjänsten försäkringar. 
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Kapitel 2 - Teori 
 

2.1 Inledning 
 
Nedan kommer vi nu att identifiera begreppen tjänst och industriellt köpbeteende. 
Beskrivning av teorier inom köpbeslutsprocessen, köpbeslutsgruppen och valkriterier görs. 
Dessa teorier används sedan i kapitel 3 för att skapa vår teoretiska referensram. 

2.2 Tjänster 
 
Palmer (2001) säger att en produkt ofta är en kombination av ett varuelement och ett 
tjänsteelement. Ibland är det tjänsteelementet som är det huvudsakliga som exempel vid hår 
frisering, där det huvudsakliga är skapandet av en frisyr medan produkterna som säljs i 
butiken är ett tillbehör till den tjänst som erbjuds. Det omvända kan också råda, där 
varuelementet är det huvudsakliga, som exempel vid köp av en bil, där själva bilen är det 
primära medan lånet som erbjuds av bilfirman blir det sekundära. (ibid) 
 
Sampson (2000) menar att definitionen av en tjänst som en ogripbar produkt kan ifrågasättas. 
Författaren anser att huvudproblemet med det ogripbara perspektivet av tjänstedefinitionen är 
att det inte är det sanna sättet att definiera tjänsten. Han menar att ingen tjänst är rent ogripbar. 
Författaren tar upp vissa exempel som till exempel att du kan röra vid tjänstetillhandahållaren, 
du kan röra vid maskinerna som levererar tjänsten, du kan röra vid pengarna som finns på en 
bank som har uträttat en tjänst. Vidare säger författaren att motargumentet är att 
huvudprodukten eller fördelen av de flesta typer av tjänster är ogripbara och faktum är att vi 
oftast köper något som har en ogripbarhet som kärna. Det vi köper förmedlar oss en känsla 
eller tillgodoser ett begär. (ibid) 
 
Sampson (2000) förklarar vidare att det finns flera författare som har fört fram olika 
definitioner på tjänstebegreppet. Dessa definitioner inbegriper produktionsprocessen av en 
tjänst som fokuserar på kundinvolvering i processen. Samtliga nedanstående är refererade i 
Sampson (2000). 
 
›En tjänst är ett personligt presterande enligt Levitt (1972). 

›En tjänst är en produkt som är en process menar Henkoff (1994) och Shostack (1987).  

›Tjänsten är en process som involverar kundkontakt anser Chase (1978). 

›En tjänst är gärning, beteende eller utförande förklarar Berry (1980). 

 
Författaren säger att alla tjänster agerar på någonting som är tillhandahållet av kunden. Vidare 
säger Sampson (2000) att slutsatsen är att alla tjänster har kunden som källa för en viss del 
input. Detta betyder att i vissa fall är det kunden själv som tillhandahåller tjänsteföretaget med 
möjligheterna att utföra en begärd tjänst.  
 
En tjänst är enligt Van Raaij och Pruyn (1999) en handling mellan köpare och säljare. Ett 
grundläggande element i tjänsteprocessen enligt författarna är specifikationsval. 
Specifikationer omfattar hur tjänsten är designad, där typ av tjänst inkluderas, när och hur den 
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ska tillhandahållas och karaktärsdragen av tjänsten. Specifikationer är en kritisk del av 
tjänsteprocessen eftersom dessa fastslår vad för typ av tjänst som skapas och hur bra denna 
möter kunders behov. 
 

2.3 Industriellt köpbeteende 
 
Parkinson och Baker (1986) definierar ett industriellt köp som köpet av en vara eller tjänst 
som görs för att tillfredställa en organisation istället för en individ. Industriellt köpbeteende är 
ett grundläggande begrepp när det gäller att undersöka köpbeteendet hos alla typer av 
organisationer. 
 
Reeder, Brierty och Reeder (1991) diskuterar att industriellt köpbeteende behandlar hur ett 
företag ska kunna välja rätt leverantör av en produkt. Företaget måste då vara insatt i vilka val 
de har. Det finns tre grundläggande delar som är viktiga att studera när en undersökning av 
industriellt köpbeteende görs: 

• Hur beslutsprocessen ser ut när ett företag står inför olika köpsituationer och hur detta 
påverkar strategin. 

• De personer som påverkar beslutet av ett köp inom företaget. 

• Kriterier industriella köpare använder i sina beslut vid köp av en produkt eller tjänst. 

Det är dessa delar som studierna i köpbeteende kretsar kring och det är dessa som teorin nu 
kommer att beröra mer i detalj. (Reeder, Brierty och Reeder, 1991) 
 
2.3.1 Köpbeslutsprocessen 
 
Day och Barksdale, 1994 har konstruerat en modell som beskriver hur köpbeslutsprocessen 
kan se ut när det gäller tjänster. Modellen som visas i figur 1 sida 5 beskriver hur stegen i 
processen vid köp av en vara eller tjänst ser ut. 
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Figur 1 - Enkelt beslutsfattande modell 

Källa: Översatt från Day och Barksdale, 1994, s. 45 
 

Figuren ovan visar en enkel modell över hur beslutsfattandet kan gå till. Modellen börjar med 
identifiering av problemet, företaget behöver upptäcka att det finns ett behov för att processen 
ska starta. När problemet är identifierat söker företaget efter information om vilka 
specifikationer företaget behöver samt vilka leverantörer som skulle kunna vara aktuella. Den 
interna och externa sökningen frambringar ett antal alternativ som utvärderas i steg tre. Efter 
utvärdering görs ett val av vem företaget ska köpa av. Efter köpet följer en utvärdering för att 
se om valet leverantören och produkten levde upp till förväntningarna och ett resultat av detta 
ligger sedan till grund för framtida beslut om liknande köp. (Day och Barksdale, 1994) 
 
Enligt Day och Barksdale (1994) typifierar modellen bäst hög involvering i beslutsfattandet. 
Vidare menar författarna att modellen är användbar både vid köp av vara och tjänst samt vid 
industriella köp och konsument köp. Day och Barksdale (1994) förklarar att även om 
modellen är användbar så ignorerar den mellansteg i beslutsprocessen vilket gör att den 
överförenklar komplext beslutsfattande kraftigt.  
 
Alternativ eller urval av en professionell tjänst är själv en process; första urval och slutligt 
urval, samt utvärdering efter köp är de vanligaste stegen. Dessa involverar kvalitetsvärdering 
av både tjänstens leverans och slutligt resultat. Därför presenterar Day och Barksdale (1994) 
en variant av den grundläggande beslutsfattande modellen i figur 2 sida 6 som mer lämpligt 
profilerar ett företags urval och utvärdering av prestation för en professionell tjänst.  
 

Problem eller behovsidentifiering 
 

Informationsökning 
Intern sökning 
Extern sökning 

 

Utvärdering av alternativ 
 

Val 
 

Utvärdering efter köp 
 

Resultat 
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Figur 2 - Köpbeslutsprocess för tjänster 

Källa: Översatt från Day och Barksdale, 1994, s. 46 
 

Figur 2 visar mer uppdelat hur stegen i köpbeslutsprocessen kan se ut. Denna modell börjar 
liksom förra med att företaget måste identifiera ett problem eller behov som finns i företaget. 
Företaget definierar sedan grundläggande kriterier och gör en grundlig genomgång för att se 
vilken typ av lösning som bäst kan fungera för dem. När utvärdering av olika alternativ har 
gjort sker ett val av tjänstetillhandahållare. Resultatet av samtliga val utvärderas sedan för att 
få en förståelse för om valet tillgodosåg företaget eller om det finns ett missnöje med den 
valda lösningen eller vald leverantör. (Day och Barksdale, 1994) 
 
Robinson et al (refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991) har konstruerat en modell som 
går under namnet Buy-Grid. Författarna tar upp att modellen är användbar vid analys av 
köpbeslutsprocessen vid olika köpsituationer. Beroende på vilken situation som uppstår i 
samband med köpet kan processen steg variera. Modellen tar upp hur beslutsfattande i 
processens ser ut och den förklarar hur modellens variationer kan se ut. Även om modellen 
inte är anpassad efter köp av tjänster kan dess användbarhet göras gällande för all typer av 
produkter. På sida 7 följer nu samtliga steg i processen och sedan kommer förklaringar till hur 
dessa steg kan varierar beroende på köpsituationen. (ibid) 
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Köpbeslutsprocessen 
 

Fas 1. Förväntan eller identifiering av problemet (behov). 
- Här identifieras ett problem som förväntas lösas. Det kan vara utrustning som har 

gått sönder eller som har blivit omodern. 
 
 Fas 2. Bestämmandet av karaktärsdrag och kvantitet av tjänst eller produkt. 

- I denna fas bestäms vad för typ av lösning som ska lösa problemet. 
 

Fas 3. Beskrivning av karaktärsdrag och kvantitet av tjänst eller produkt. 
- Det är i denna fas medlemmarna som speciellt påverkar specifikationer i köpet 

träder in i processen, dessa påverkar karaktärsdragen och kvantiteten. 
  

Fas 4. Sökande och kvalifikation av potentiell källa. 
- Det är här företaget tar in erbjudanden från olika leverantörer. 

 
Fas 5. Förvärv och analys av förslag. 

- Förslag från leverantör analyseras. Förhandlingar och motförslag diskuteras. 
  

Fas 6. Utvärdering av förslag och val av leverantör. 
- Leverantörernas erbjudanden jämförs. Val görs om företaget ska välja en eller 

flera leverantörer alternativt producera varan eller tjänsten själv, 
 

Fas 7. Val av en order rutin. 
- Här väljs en passande rutin för leveranser beroende på företagets specifika krav. 
 

Fas 8. Feedback på prestation och utvärdering. 
- En formell eller informell utvärdering görs för att se om problemet har blivit löst. 

Detta görs både hos leverantören och inne i företagets köpbeslutsgrupp. 
 
Robinson et al (refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991) beskriver att buy-grid modellen 
infogar tre olika köpsituationer (köp klasser). Dessa används tillsammans med faserna 
beskrivna ovan för att visa hur köpbeslutsprocessen ser ut. Köpsituationerna som beskrivs är: 

- Nytt köp 
Författarna säger att i en nyköpssituation har beslutsfattarna bristande erfarenhet och produkt 
kunskap för att kunna jämföra alternativa producenter och leverantörer. I nyköps situationen 
går beslutsfattare och påverkare in i omfattande problemlösande aktiviteter. De måste skaffa 
sig varierande information för att utforska alternativa lösningar som är tillräckliga innan ett 
köp kan utföras. Samtliga steg i köpprocessen bör beaktas. (Robinson et al (refererad i 
Reeder, Brierty och Reeder, 1991)) 
 

- Rent återköp 
Enligt författarna är rent återköp den vanligaste formen av industriella köp. När köp är 
fortsättande eller återkommande så behövs lite eller ingen information alls. Rutin är det 
normala köpmönstret. Den industriella köparen har ofta välutvecklade valkriterier som har 
använts och blivit förbättrade över tiden. En köpagent har sagt att så länge leveranser är 
exakta, kvaliteten är jämn och priset är konkurrenskraftigt, så finner han ingen anledning att 
byta leverantör. Så länge val kriterierna blir mötta så är andra alternativ sällan utvärderade. 
När det gäller rent återköp används oftast bara identifiering av behov samt utförande av köpet. 



Teori 
 

 - 8 - 

Utvärdering av kriterier, leverantörer och övriga steg är onödiga om företaget ska köpa precis 
samma produkt igen. (Robinson et al (refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991)) 
 

- Modifierat återköp 
Robinson et al (refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991) säger att ett modifierat återköp 
uppstår när en organisations beslutsfattare känner att betydelsefulla fördelar som 
kvalitetsförbättringar eller kostnadsreduceringar kan uppnås genom en återutvärdering av 
alternativen. En modifierad återköps situation inträffar oftast när företaget är missnöjd med 
nuvarande leverantör. Företaget är intresserad av samma produkt sedan tidigare men går 
igenom vilka leverantörer som finns tillgängliga för att undersöka vilken leverantör som kan 
erbjuda det bästa alternativet. De grundläggande kriterierna finns sedan tidigare och en 
utveckling av bland annat pris sker. Ett antal steg ur köpbeslutsprocessen kan användas men 
störst fokus läggs på att söka och utvärdera leverantörer. Ju större osäkerhet det finns i köpet, 
desto mer steg bör nyttjas. (ibid) 
 
Köpklasserna används i modellen tillsammans med de åtta stegen i köpbeslutsprocessen. 
Således ger den en referensram för att dela upp det totala beslutsfattandet i processen in i 
tydliga segment som är användbara för att uppfatta kritiska val och specifika 
informationskrav. (Robinson et al (refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991)) 
 
2.3.2 Köpbeslutsgruppen 
 
Enligt Robinson et al (refererad i Johnston och Bonoma, 1981) definieras en köpbeslutsgrupp 
som medlemmar i en organisation som är involverade i köpbeslutsprocessen av en specifik 
produkt eller tjänst. Det är denna enhet som är delaktiga i beslutet om köpet i en viss 
köpsituation. 
 
När ett företag ska identifiera köpbeslutsgruppen finns det tre studier som bör genomföras 
enligt Parkinson och Baker (1986): 

1 Studier på hur köpbeslutsgruppen är uppbyggt. 

2 Studera faktorer som påverkar hur mycket inflytande medlemmarna i 
köpbeslutsgruppen har över ett beslut. 

3 Studier över hur olika medlemmar interagerar i köpbeslutsprocessen. 

 
Hur pass involverad en medlem av köpbeslutsgruppen är beror på: vilken produkttyp eller 
tjänst det är frågan om, typ av köpsituation, hur viktigt köpet är för företaget och vilka 
riskfaktorer det finns i och med beslutet. För att få en helhetsbild av hur ett köp går till är det 
viktigt att studera alla i ett företag som kan ha en aktiv del i besluten kring köpet. (Parkinson 
och Baker, 1986) 
 
Enligt Ghingold och Wilson (1998) är det viktigt för företag som säljer att veta vem som 
köper företagets produkter och vilken avdelning hos köparen som använder produkten eller 
tjänsten. Men de hävdar att det är desto viktigare att veta vem som tar beslut om att köpa 
produkten. De hävdar också att köpbeslutsgruppen inte är en statisk företeelse utan att den 
som beslutade om ett köp tidigare inte nödvändigtvis kommer att göra det igen. 
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2.3.2.1 Roller i köpbeslutsgruppen 
 
Webster och Wind (refererad i Parkinson och Baker, 1986) definierar olika roller som 
medlemmarna i köpbeslutsgrupper har. Dessa förklaras enligt följande: 
 
Användare: Den som använder den köpta varan eller tjänsten. 

Påverkare: Medlemmar i organisationen som påverkar beslutet trots att de kanske inte 
centralt är involverad i köpet. 

Köpare: Den eller de som genomför köpet. 

Beslutare: De medlemmar som har formell eller informell makt att ta beslut om köp eller 
ej. 

Gatekeeper: Individer som kontrollerar spridningen av information från säljaren till 
köparen. 

 
Dessa roller kan spelas av en eller flera personer i företaget. 
 
Lau, Razzaque och Ong (2003) förklarar i sin artikel hur viktigt det är i ett företag att ha en 
kompetent och funktionell gatekeeper. För att ett företag ska kunna ta korrekta beslut i sin 
köpbeslutsgrupp är det enligt författarna viktigt att det finns en person i företaget som 
kontrollerar hur mycket information säljare kan skicka till medlemmarna i köpbeslutsgruppen. 
Om informationen får flöda fritt från leverantörerna menar författarna att företaget kommer ta 
beslut som blivit för mycket påverkade av leverantören och resultatet kan bli ett beslut som 
inte är optimalt för organisationen. Författarna har i sina studier sett att företag negligerar 
denna funktion och att det oftast är bristfällig kontroll i företaget. För det köpande företaget är 
detta negativt men för leverantörer ger detta dem möjlighet att påverka många medlemmar i 
köpbeslutsgruppen och därigenom öka chanserna för att bli vald som leverantör (ibid). Figur 
3 sida 10 visar hur flödet av information från säljaren når företaget via gatekeeper. 
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Figur 3 - Gatekeeper konceptet 

Källa: Översatt från Lau, Razzaque och Ong, 2003, s. 84 
 
Figur 3 visar hur säljaren befinner sig i en extern miljö och vill påverka köpbeslutsgruppen 
genom att kommunicera mot företaget. Informationen når inköpsavdelningen där det finns en 
gatekeeper som vidarebefordrar relevant information in till olika avdelningar. Kontakt mellan 
avdelningarna görs sedan och en köpbeslutprocess inleds. Genom att en gatekeeper är den 
yttersta kontakten till säljaren och därför kan denna person kontrollera hur informationen 
sprids till de olika avdelningarna i företaget. Därigenom kan en gatekeeper bestämma i hur 
hög grad säljaren får påverka de övriga medlemmarna i företaget köpbeslutsgrupp. Figur 3 
illustrerar hur en fungerande gatekeeper kan sprida informationen i företaget. (Lau, Razzaque 
och Ong (2003) 
 

2.3.2.2 Inflytande i köpbeslutsgruppen 
 
När det gäller hur inflytandet ser ut inom en köpbeslutsgrupp finns två delar som påverkar 
inflytandet som individerna har enligt Wilson och Arch (1994): 

1 Intresse, expertis och personlig risk/involvering 

2 Personliga resurser, demografiska och psykologiska egenskaper 

Den första delen är faktorer som direkt påverkar beslutet av ett köp hos individen i 
köpbeslutsgruppen. Den andra delen är indirekta faktorer. Som exempel kan en viss 
psykologiskt egenskap hos en individ avgöra om denna kommer att ha ett personligt 
engagemang i köpet. (Wilson och Arch, 1994) 
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Corfman and Lehmann (refererad i Wilson och Arch 1994) berättar att mängden inflytande en 
person har i en köpbeslutsgrupp beror på hur mycket makt personen har över övriga 
medlemmar i köpbeslutsgruppen. Makt definieras av Nationalencyklopedin (2005) som 
förmågan att få en annan person att handla på ett visst sätt som strider mot den personens 
intresse. Garrido-Samaniego och Gutiérrez-Cillán (2004) berättar att inflytandet och 
deltagandet av medlemmarna i en köpbeslutsgrupp beror dels på hur pass ny köpsituationen 
är. Saknas erfarenhet av liknande köpsituationer i organisationen så kommer medlemmarna 
att delta mer och ha mer att säga till om vid beslutet om köp. Vidare säger författarna att 
deltagandet och inflytandet i köpbeslutsgruppen varierar vid olika köpsituationer och olika 
produkter. Vid följande situationer fann författarna att inflytandet och deltagandet är högt: 

• Vid komplexa köpsituationer eller vid komplexa produkter 

• När köpet är viktigt för företaget 

• Vid hög upplevd risk vid köpet 

• Vid hög personlig risk för medlemmarna i köpcentret 

Figur 4 visar vilka faktorer som påverkar inflytandet hos medlemmarna i en köpbeslutsgrupp 
enligt Garrido-Samaniego och Gutiérrez-Cillán (2004). 
 

 
Figur 4 - Modell över deltagande och inflytande i köpbeslutsgruppen 

Källa: Översatt från Garrido-Samaniego och Gutiérrez-Cillán, 2004, s. 322 
 
Figuren ovan visar olika faktorer som kan påverka deltagandet och inflytandet i en 
köpbeslutsgrupp. Dessa faktorer är indelade i fyra delar P1-P4. P1 är omständigheter vid köp 
och beroende på dessa kan inflytandet bland medlemmarna i köpbeslutsgruppen variera. Finns 
det tillexempel tidspress i köpet kommer inflytandet från många medlemmar att minska då 
besluten fattas snabbare och med färre personer involverade. P2 visar på individuella faktorer 
som spelar in på vilket inflytande de olika medlemmarna kan ha. Uppfattar en medlem en stor 
personlig risk med ett köp kommer denna person inte att delta i lika stor utsträckning och 
därmed minskar även det inflytande denna medlem möjligtvis kan ha i beslutet. P3 är interna 
faktorer som påverkar inflytandet som tillexempel hur beslutsgångar i företaget kan beskrivas 
och hur formellt besluten fattas. En mycket formell beslutsväg gör att antalet personer som 
har inflytande i besluten minskar då tillgängligheten till beslutsfattaren blir mindre. P4 är hur 
mycket medlemmarna i köpbeslutsgruppen deltar i själva processen för beslutsfattandet. 
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Antalet som deltar och på vilket sätt de gör detta kommer att leda till att inflytandet blir 
splittrat eller koncentrerat på få medlemmar i köpbeslutsgruppen. (Garrido-Samaniego och 
Gutiérrez-Cillán, 2004) 
 
Wilson och Arch (1994) diskuterar att det inte finns mycket empiriskt material i deras 
undersökning som stödjer en teori om att beslut som fattas av medlemmar i 
köpbeslutsgruppen påverkas av de personliga resurserna de besitter. Det som till största delen 
påverkar ett beslut om köp när det gäller de personliga resurserna är utbildningen hos 
medlemmarna i köpbeslutsgruppen. Det är de beslutsspecifika variabler som är av störst 
betydelse eftersom dessa direkt påverkar en individ vid tillfället för köpet (ibid). En modell 
föreslagen av Wilson och Arch (1994) illustreras i figur 5. 

 
Figur 5 - Två-stegs modell över individuellt inflytande i köpbeslutsprocessen 

Källa: Översatt från Wilson och Arch, 1994, s. 35 
 
Figur 5 visar att det finns demografiska faktorer som spelar in över hur mycket inflytande 
medlemmarna har i köpbeslutsgruppen. Dessa består främst av vilken utbildning personen 
besitter samt vilken jobbfunktion denna person har. Dessa faktorer samverkar med 
psykologiska egenskaper och tillsammans med dessa formas beslutsspecifika variabler. Hur 
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dessa variabler ser ut beror på personens demografiska och psykologiska egenskaper. Hur 
pass mycket risk, intresse eller expertis inom ämnet personen har avgör sedan hur mycket 
inflytande denna person kommer att ha vid en köpbeslutsprocess. (Wilson och Arch, 1994)   
 

2.3.2.3 Dimensioner i köpbeslutsgruppen 
 
Enligt Johnston och Bonoma (1981) finns det fem dimensioner som har betydelse vid en 
studie av köpbeslutsgruppen i ett företag. Genom dessa dimensioner kan studier göras över 
hur och av vem val och beslut sker. Dessa dimensioner beskriver grundläggande hur 
köpbeslutsgruppen är uppbyggd. Dimensionerna är: 
 
Vertikal involvering: Denna dimension beskriver hur många lager av auktoritet som finns vid 

beslutet inom köpbeslutsgruppen. 

Lateral involvering: Lateral involvering innebär att en undersökning görs av hur många 
olika avdelningar i organisationen som är involverade i en köpsituation. 

Omfattning: Den totala antalet personer som är medlemmar i köpbeslutsgruppen. 
Detta har en avgörande betydelse för hur beslutet i processen faller ut. 

Kontakt: En mycket viktig faktor är hur pass bra kontakten är mellan 
medlemmarna i köpbeslutsgruppen 

Centrallitet: Beskriver hur centralt inköpet är placerad i företaget. Görs köpen med 
hög påverkan av ledningen eller är det verksamhetspersonal som sköter 
inköpen? 

 
2.3.3 Valkriterier 
 
När en köpbeslutsprocess genomförs finns det som oftast med ett steg där företaget utvärderar 
vilka leverantörer som kan vara aktuella säger Vokurka, Choobineh och Vadi (1996) eftersom 
företagets egen produktion oftast hänger på hur företagets leverantörers produktion ser ut. 
Axelsson (1998) beskriver en rad faktorer som är viktiga vid val av tjänsteleverantör. 
Författaren förklarar att dessa faktorer är härledda ur en internationell undersökning vars syfte 
var att studera vad företag själva ansåg som viktigt vid val av leverantör. Faktorerna är som 
följer: 
 

• Produktkvalitet – Är produkten av hög eller låg kvalitet? 
• Särskild goda produktegenskaper – Finns det extra fördelar med denna produkt? 
• God kvalitet på service i anslutning till kärnprodukter/tjänster – Kan servicen 

förväntas hålla en god standard? 
• Leveranskostnader – Vilka kostnader finns det i leverans av produkten? 
• Leveranstider – Kan leverantören leverera i tid? 
• Stabilitet i leveranser – Finns en kontinuerlighet i leveranserna? 
• Prisnivå – Är priset riktig efter tjänstens typ? 
• Förmåga att delta i produktutveckling – Finns möjlighet till samarbete om 

förändringar behöver implementeras? 
• Flexibilitet att anpassa sig efter ändrade krav – Kan leverantören ändra i tjänst? 
• Geografisk närhet – Är tjänsten nära tillgänglig? 
• Teknologisk standard – Finns det en teknologisk standard som är tillräcklig? 
• ISO-certifiering – Vilken internationell standard certifiering finns? 
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Dessa faktorer som är beskrivna av Axelsson (1998) kan delas in i tre olika områden enligt 
Chicán (refererad i Axelsson, 1998). Närmare bestämt faktorer som berör själva tjänsten, 
berör prestationerna och leverantörens förmåga. Faktorer som berör själva tjänsten handlar 
om hur produktens levererande ser ut enligt Chicán (refererad i Axelsson, 1998). Författaren 
beskriver vidare att prestationer handlar om samspelet mellan leverantör och kund samt 
förverkligande av produkterna. Slutligen säger han att leverantörens förmåga kan beskrivas 
som den kompetens leverantören besitter. 
 
Cebi och Bayraktar (2003) definierar valkriterier efter fyra huvudsakliga områden:  

Logistik: Leverera varorna/tjänsterna i tid, flexibel för ändringar i order och leveranser på 
ett professionellt sätt. 

Teknologi: Kapacitet att möta framtida krav i både produkt och process, möjlighet att lösa 
problem. 

Affärs: Rykte och position i branschen samt finansiell styrka. 

Relations: Lätt att kommunicera med och tidigare erfarenhet med leverantören, kompetent 
säljpersonal. 

Hur viktiga dessa kriterier är beror på typ av vara eller tjänst samt vilka köpstrategier som 
köparen har. En komplett modell efter dessa huvudsakliga områden är konstruerat av Cebi 
och Bayraktar (2003) och kan ses i figur 6. 
 

 
Figur 6 - Modell för att bedöma leverantörer 

Källa: Översatt från Cebi och Bayraktar, 2003, s. 398 
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Valet av en leverantör bör ske på ett vetenskapligt och systematiskt sätt för att få det ultimata 
valet när det gäller ovanstående faktorer enligt Cebi och Bayraktar (2003). Många företag 
misslyckas med att sätta upp specifika och vetenskapligt framtagna kriterier i sina köp. Det 
finns stora fördelar att vinna med att studera dessa kriterier närmare. (ibid) 
 
När en firma väljer sin leverantör menar Kahraman, Cebeci och Ulukan (2003) att det är 
viktigt att leverantören passar in i företagets strategi när det gäller leveranser och teknologi. 
Dessa två viktiga faktorer i valet av leverantör är oberoende av vilken vara eller tjänst som 
efterfrågas (ibid). Vidare beskrivs andra viktiga kriterierna vid val av leverantör skall 
utvecklas för att mäta den: finansiell styrka, tekniska möjligheter, support möjligheter, 
kvalitativa system, management kapacitet och lokalisering. Nedan beskrivs nu dessa faktorer 
närmare efter Kahraman, Cebeci och Ulukans (2003) studier. 
 

• Finansiell styrka. Företaget bör välja leverantörer som har goda finanser. Finansiell 
styrka visar på hur långtidsutsikterna verkar när det gäller leveranser. Stabila finanser 
hos leverantören hjälper till att trygga flödet av produkter eller tjänster. 

• Management. För att kunna skapa goda relationer till leverantören är det viktigt att 
denna har en företagsledning som är stabil och klara befogenheter. Leverantörens 
möjligheter att möta behov, kvalitet och kostnader är direkt beroende av hur deras 
ledning fungerar. 

• Teknik. För att kunna garantera en hög kvalitet på produkten eller tjänsten krävs det av 
leverantören att denna ser över sina processer och produktutveckling. Detta för att ha 
möjlighet att tillgodose framtida krav. När företaget väljer sin leverantör är det viktigt 
att företagsledningen resonerar kring hur mycket tillit som kan sättas på att 
leverantören utvecklar och ger support med sin vara eller tjänst. 

• Support. Leverantören måste ha tillräckliga resurser för att kunna stödja köparen i 
produktion och leverans. Företaget bör undersöka hur lokaler, informationssystem och 
utbildning samt tekniskt kunnande ser ut hos leverantören. 

• Kvalitativa system. Kan leverantören underhålla och förbättra kvaliteten i sina 
leveranser och produkter är en fråga företaget bör ställa sig vid val av leverantör. Det 
är av stor betydelse att leverantören kan ge garantier och kontrollera resultatet av sina 
aktioner gentemot köparen. Speciellt leverantörens processer vid behandling av köpet 
är viktigt. 

• Lokalisering. Det kan finnas speciella för- och nackdelar med en leverantör som 
befinner sig i en viss region. Hur valutakurser skiljer sig åt kan göra stora skillnader i 
hur hög kostnaden att välja en viss leverantör blir. Politiska beslut, lagar och regler 
som skiljer sig åt kan förändra resultatet av en affär. 
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Kapitel 3 – Problemdiskussion och referensram 
 

3.1 Inledning 
 
Syftet med denna rapport är att studera hur mindre företag går tillväga vid köp av den 
finansiella tjänsten försäkringar. För att göra detta har vi i detta kapitel sammanfattat teorier 
från kapitel två och formulerat våra forskningsfrågor i ämnet. Efter detta följer en teoretisk 
referensram som är konstruerad för att kunna analysera studiens empiriska data. 
 

3.2 Problemdiskussion 
 
När en studie görs i industriellt köpbeteende är det för att undersöka hur köp går tillväga i 
olika typer av organisationer enligt Parkinson och Baker (1986). Reeder, Brierty och Reeder 
(1991) menar att företaget måste då vara insatt i vilka valmöjligheter de har när ett köp ska 
genomföras. Det finns tre grundläggande delar som är viktiga att studera när en undersökning 
av industriellt köpbeteende genomförs: Hur köpbeslutsprocessen ser ut, vilka personer som 
påverkar köpet samt vilka kriterier som är viktiga. (ibid) 
 
Axelsson (1998) beskriver en köpbeslutsprocess som ett förlopp som initieras av att kunden 
identifierar ett behov. Författaren beskriver att detta sedan fortgår i ett antal steg som sedan 
slutar i ett köp. Day och Barksdale (1994) menar att det är viktigt att ta i beaktning alla steg 
som inträffar mellan identifiering av köp och själva utförandet av köpet. Hur processen 
kommer att se ut beror en del på vilken köpsituation som finns enligt Robinson et al (refererad 
i Reeder, Brierty och Reeder, 1991). Beroende på om det är ett nytt köp, ett rent återköp eller 
ett modifierat återköp kommer processen att använda olika många mellansteg enligt 
författarna. Vår första forskningsfråga är därför: 
 

Hur kan köpbeslutsprocessen vid köp av försäkringar beskrivas i olika 
köpsituationer? 

 
En köpbeslutsgrupp består av medlemmar i en organisation som deltar i köpbeslutsprocessen 
av en specifik vara eller tjänst enligt Robinson et al (refererad i Johnston och Bonoma, 1981). 
Beroende på vilken köpsituation som finns kan olika personer i denna grupp vara olika 
involverade säger författarna. Webster och Wind (refererad i Parkinson och Baker, 1986) 
beskriver att klassificering av de olika rollerna kan göras efter fem olika kategorier. Dessa är 
närmare bestämt: Användare, Påverkare, Köpare, Beslutare och Gatekeeper. Hur mycket 
inflytande varje person som ingår i denna köpbeslutsgrupp har beror på intresse, expertis, 
personlig risk, personliga resurser, demografiska och psykologiska egenskaper enligt Wilson 
och Arch (1994). Hur mycket makt medlemmarna i gruppen har över varandra gör också att 
inflytandet varierar enligt Corfman and Lehmann (refererad i Wilson och Arch 1994). 
Beroende på hur personerna i köpbeslutsgruppen resonerar och agerar kommer köp av en 
tjänst att ha framgång eller gå i stöpet. Detta leder oss fram till vår andra forskningsfråga det 
vill säga: 
 

Hur ser köpbeslutsgruppen ut när företag köper försäkringar och vilket 
inflytande har medlemmarna i denna grupp? 
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Vokurka, Choobineh och Vadi (1996) menar att företagens produktion beror en stor del på 
produktionen hos företagets leverantörer. Detta innebär att det är viktigt att ställa upp kriterier 
över vilken leverantör företaget ska välja säger författarna. Det finns fyra olika områden som 
företag bör ställa sina kriterier kring enligt Cebi och Bayraktar (2003). Dessa är Logistik, 
Teknologi, Affärer och Relationer. Beroende vilken vara eller tjänst som avses varierar 
området som är det primära säger författarna. En annan viktig faktor är hur företagets strategi 
och teknologi passat in med sin leverantör anser Kahraman, Cebeci och Ulukan (2003). De 
menar att företaget måste finna en viss harmoni med sin leverantör för att utbytet ska fungera 
bra. Vår tredje forskningsfråga kan därmed härledas ur detta resonemang: 
 

Vilka valkriterier är viktiga när företag köper försäkringar? 
 

3.3 Referensram 
 
Baserat på teorier i kapitel två samt de forskningsfrågor vi har ställt kommer vi nu att 
presentera en referensram vilken vi kommer att använda för att samla in och analysera vårt 
empiriska material. Vi visar därför upp modeller över hur industriellt köpbeteende kan se ut 
enligt teorier. Miles och Huberman (1994) definierar en teoretisk referensram som ett sätt att 
åskådliggöra det forskaren vill studera. 
 
3.3.1 Köpbeslutsprocessen 
 
Köpbeslutsprocessen vi har använt är utifrån Day och Barksdale (1994) samt Robinson et als 
(refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991) modeller om köpbeslutsprocesser. Vi har valt 
att använda Day och Barksdales (1994) flerstegsmodell samt Robinson et als (refererad i 
Reeder, Brierty och Reeder, 1991) definitioner på köpklasser samt hur dessa kan ha betydelse 
för hur processen ser ut för att ställa upp en modell. Vi använder dessa modeller eftersom Day 
och Barksdales (1994) har konstruerat en modell där köp av tjänster är det specifika området 
processen gäller för. För att kunna dra slutsatser om denna köpbeslutsprocess och om samma 
steg alltid används ser vi till Robinson et als (refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991) 
teorier om hur skillnader i processer kan se ut beroende på köpsituation (Se figur 7 sida 18). 
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Figur 7 - Köpbeslutsprocess beroende på köpsituation 

Källa: Baserat på Day och Barksdale, 1994, s 46, och Robinson et al (refererad i Reeder, Brierty och 
Reeder, 1991, s 76-78) 

 
Som vi ser i figur 7 kommer samtliga steg i processen att användas när det gäller ett nytt köp. 
Robinson et al (refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991) menar att ett nytt köp kan 
beskrivas som osäkert och därför bör företaget vara grundligt i sin köpbeslutsprocess. Detta 
beror på att företaget befinner sig i en obekant situation och vi har då valt att använda alla steg 
från Day och Barksdale (1994) för att beskriva processen. När det gäller rent återköp finns 
säkerhet i vad företaget vill ha och av vem. Då kommer företaget för det mesta att identifiera 
behovet och sedan utvärdera resultatet vilket visar på ett nöje eller missnöje med affären. När 
det gäller modifierat återköp kan antalet steg variera. Som regel vet företaget vad de vill ha 
för typ av vara eller tjänst men det finns ett behov av att utvärdera vilken leverantör företaget 
bör anlita. Beroende av hur mycket företaget redan vet om sina egna behov kommer olika 
antal steg vid denna situation att nyttjas. (ibid) 
 
3.3.2 Köpbeslutsgruppen 
 
För att undersöka hur köpbeslutsgruppen ser ut samt vad som påverkar inflytandet i denna har 
vi konstruerat en modell utifrån tre olika teorier. Vi har nyttjat Webster och Wind (refererad i 
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Parkinson och Baker, 1986) teorier om hur köpbeslutsgruppen ser ut för att visa vilken typ av 
individ i organisationen som är involverade. Det inflytande dessa personer har är beskrivet 
utifrån Garrido-Samaniego och Gutiérrez-Cillán (2004). Författaren definierar fyra olika 
källor för inflytande. Dessa är vilka omständigheter som existerar vid köpet, den medverkan 
som de olika individerna i köpbeslutsgruppen har, de personliga karaktärsdrag som finns samt 
den struktur som finns på organisationen. Den sista modellen vi har använt är av Wilson och 
Arch (1994). I modellen beskrivs att olika karaktärsdrag som finns hos individerna i 
köpbeslutsgruppen kommer att påverka hur mycket inflytande dessa individer har. Författaren 
definierar två olika faktorer för att dela in den personliga karaktären, närmare bestämt 
demografiska och psykologiska egenskaper. Dessa faktorer påverkar hur stor den personliga 
risken, personliga intresset och expertisen hos individerna är i köpbeslutsgruppen. Detta i sin 
tur påverkar inflytandet individen kommer att ha vid besluten. Detta anser vi är förenligt med 
teorier om personlig karaktär av Garrido-Samaniego och Gutiérrez-Cillán (2004). Därför 
används detta för att utveckla beskrivningen av inflytande i köpbeslutsgruppen. I denna studie 
väljer vi att endast beakta de demografiska faktorerna (Wilson och Arch, 1994) då dessa är 
lättare att identifiera. De psykologiska aspekterna kräver ett annat angreppssätt för att 
undersökas och dessa utesluts därför i denna studie. Vi antar att en djupare förståelse inom 
psykologi behövs för att identifiera detta. De teorier vi har använt illustreras i figur 8. 
 

 
Figur 8 - Inflytande i köpbeslutsgruppen 

Källa: Baserat på Webster och Wind (refererad i Parkinson och Baker, 1986), s. 21-22, Garrido-
Samaniego och Gutiérrez-Cillán, 2004, s. 322 och Wilson och Arch, 1994, s. 35 

 

Figuren ovan visar att inflytandet hos medlemmarna i köpbeslutsgruppen beror på 
omständigheter vid köp, medverkan hos individerna, personlig karaktär och strukturell 
karaktär. Det som påverkar speciellt den personliga karaktären av hur inflytandet ser ut är 
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demografiska faktorer. (Garrido-Samaniego och Gutiérrez-Cillán, 2004, Wilson och Arch, 
1994) 
 

3.3.3 Valkriterier 
 

När vi har tittat på valkriterier är det kriterier från tre olika författare som vi haft som 
utgångspunkt. Axelsson (1998) har definierat flera kriterier som är viktiga för tjänsteföretag 
vid val av leverantör. Dessa kriterier har blivit jämförda med andra viktiga faktorer beskrivna 
av Cebi och Bayraktar (2003) och Kahraman, Cebeci och Ulukan (2003). Genom att ställa 
upp och jämföra dessa tre olika författare kan vi skapa oss en bild av de kriterierna som har 
betydelse vid val av tjänsteleverantör. Vissa kriterier kan vara generella för tjänster medan 
andra är specifika för en viss tjänst. Uppställningen av detta finns illustrerat i figur 9. 

 

Figur 9 - Viktiga kriterier vid val av tjänsteleverantör 
Källa: Baserat på Cebi och Bayraktar, 2003, s. 398, Axelsson, 1998, s. 131 och Kahraman, Cebeci och 

Ulukan, 2003, s. 383 
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I figur 9 på sida 20 kan vi se att effektiv problemlösning var ett kriterium som samtliga 
författare ansåg var viktigt. Garantier, leveranser i tid, låga leveranskostnader och stabilitet i 
leveranser var något som inte fanns gemensamt bland författarna. Övriga kriterier anser minst 
två av källorna är viktiga. Detta ger oss en ram vi kan nyttja vid analys av de empiriska data 
som samlas in. 
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Kapitel 4 – Metod 
 

4.1 Inledning 
 
I detta kapitel skildrar vi hur vi gjorde våra val när vi genomförde vår studie. Vi beskriver 
utförligt vilken metod vi har använt samt hur våra val i denna studie är motiverade.  Först 
beskriver vi vår forskningsansats och undersökningsansats för att därefter beskriva 
datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt vid analys. Kapitlet avslutas med en beskrivning 
av metodproblem. 

4.2 Forskningsansats 
 
En samhällsforskare måste ta i beaktning vilka valmöjligheter han står inför enligt 
Denscombe (2003). Vid varje val kommer fördelar och nackdelar med det valet att göra sig 
gällande enligt författaren. När val sker om hur studien ska se ut så bygger detta på 
antaganden om den sociala världen runt omkring forskaren säger Denscombe (2003). Nedan 
beskrivs två val vi gjorde när vi bestämde utformningen av studien. 

 
4.2.1 Deduktion och induktion 
 
Den första faktorn som det måste besluta kring är huruvida forskningen ska vara deduktiv 
eller induktiv. Nationalencyklopedin (2005) definierar induktion som forskning i områden där 
forskaren drar sin slutledning genom ett generellt samband från ett antal enskilda fall. 
Deduktion definieras som ett vetenskapliga förfaringssätt där forskaren logiskt härleder 
samband ur allmänna lagar eller axiom. Axiom är en grundläggande sanning som på 
vetenskaplig väg kan användas som utgångspunkt för att bevisa andra satser. 
(Nationalencyklopedin, 2005) 
 
En induktiv studie genomförs genom att forskaren studerar ett område empiriskt och efter 
detta bygger upp teorier kring det resultat som har funnits. Håller forskaren ett deduktivt 
resonemang studeras först teorier kring ett område som sedan empiriskt undersöks för att 
fastställa, förkasta eller utveckla befintliga teorier. (Hyde, 2000) 
 
I denna studie hade vi ett deduktivt synsätt. Innan en empirisk undersökning genomfördes 
skaffade vi oss förståelse för området och vad andra forskare anser har betydelse. Vi byggde 
sedan upp en teoretisk referensram som vi använde som grund till att undersöka köpbeteendet 
av försäkringar. Detta ansåg vi vara en nödvändig väg för att förstå hur vi skulle genomföra 
vår undersökning. 
 
4.2.2 Kvalitativ och kvantitativ 
 
Bryman (1995) förklarar att en forskare måste välja vilken väg han ska gå vid sina 
undersökningar när det gäller djupet i undersökningarna. Det finns två grundläggande sätt att 
tänka när det gäller vilket djup forskningen ska ha. Dessa är kvalitativ och kvantitativ 
forskning (ibid). Denscombe (2003) hävdar att när det gäller forskningen kommer dessa två 
områden inte att kunna delas helt och hållet. Kvalitativ och kvantitativ forskning kommer att 
flyta samman till en viss del. När en forskning genomförs måste forskaren välja en nivå 
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mellan kvalitativ och kvantitativ forskning och där det ena synsättet kommer att vara 
överhängande det andra enligt Denscombe (2003). 
 
När forskning utförs på ett kvalitativt sätt betyder det att forskaren går djupare in i sina 
studieobjekt. Resultatet för den undersökta enheten blir då mer omfattande och 
formaliseringen i arbetet lågt enligt Bryman (1995). Denscombe (2003) menar att kvalitativa 
studier är förenliga med projekt i mindre skala. När en kvalitativ studie genomförs hoppas 
forskaren kunna finna meningen med vissa ageranden samt hur folk resonerar i vissa 
situationer. Forskaren kan även vara intresserad av att mäta mönster i beteende. (ibid) 
 
Väljer forskaren att tillämpa kvantitativa metoder betyder detta enligt Bryman (1995) att 
forskningen blir mindre omfattande för varje undersökningsenhet men resultatet återspeglar 
fler enheter. Datainsamlingen med kvantitativa metoder är oftast gjord efter att forskaren har 
konstruerat teorier eller hypoteser och vill testa dessa. Arbetet tenderar att vara formaliserat 
och kontrollerat av forskaren (ibid). Detta angreppssätt passar sig bättre för projekt i större 
skal enligt Denscombe (2003). En kvantitativ forskning kommer att ge data som är lätt att 
ställa upp visuellt i grafer och tabeller enligt författaren. 
 
Syftet med denna rapport är att studera hur mindre företag går tillväga vid köp av den 
finansiella tjänsten försäkringar. För att få en djupare förståelse om hur företag går tillväga 
anser vi att en kvalitativ studie är det bästa alternativet. Vi kan därmed dra specifika slutsatser 
om de företag vi undersökt men vi kan inte dra allmänna slutsatser i lika hög grad som är 
tillämpliga inom hela ämnesområdet som i en kvantitativ studie. I denna studie fanns tillgång 
till många teorier och forskning kring ämnet och detta gav oss möjlighet att göra en kvalitativ 
studie som bygger på tidigare forskning i ämnet. 
 

4.3 Undersökningsansats 
 
Inom ramen för en kvalitativ studie med ett deduktivt synsätt finns är ett av valet av en 
fallstudie (Denscombe, 2003). Yin (1989) beskriver hur forskaren ska välja 
forskningsstrategi. Detta val beror på tre olika faktorer: 
 

• Typ av forskningsfrågor 

• Behövs kontroll över beteende? 

• Fokuserar forskaren på samtida händelser? 
 

Yin (1989) säger att en fallstudie är att föredra när det gäller att svara på frågorna ”hur” och 
”varför”. Författaren säger också att en fallstudie är att föredra när forskaren har lite kontroll 
över händelser och när fokus är lagd på en nutida företeelse i en verklig situation. Vår 
forskning hade som mål att besvara forskningsfrågor som är ställda med utgångspunkten i hur 
företag beter sig. Vi behövde inte heller kontroll av företagets beteende för vår studie samt vi 
ville fokusera på samtida händelser inte på historiska aspekter. Det betyder att vår forskning 
har en förklarande natur där processer är viktigare att undersöka menar Yin (1989) och då är 
en fallstudie lämplig. 
 
En fallstudie kännetecknas av att forskaren studerar saker i detalj enligt Denscombe (2003). 
Han menar att syftet med forskningen är att studera företaget på djupet på ett kvalitativt sätt. 
Med en fallstudie kan större fokus ges på processer och relationer i fallen som undersöks och 
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fallstudien tillåter forskaren att använda flera olika metoder för att samla in data säger 
författaren.  
 
Vårt val blev fallstudie eftersom vi ville skapa oss en djupare förståelse över hur företaget 
köper den finansiella tjänsten försäkringar. Vi såg att en undersökning av processer och 
beteende i detta område skulle ge det mest intressanta resultatet på våra forskningsfrågor. 
 
4.3.1 Val av fallstudieenhet 
 
Vid valet av undersökningsenhet ställde vi upp vissa kriterier för att försäkra oss om att 
företagen vi undersöker var relevanta för vår studie. Kriterierna vi ställde upp var: 

• Företag i Luleå – Närheten gör att vi kan göra personliga intervjuer vilket ger bättre 
möjlighet till förståelse av respondenten svar. 

• Företag som köper försäkringar – Det är viktigt att företaget vi studerar köper 
försäkringar. 

• Möjlighet att genomföra intervjuer med personer involverade i företagens 
köpbeslutsprocesser – Det handlar om att företagen ska ha tid att ta emot oss. 

 

Efter att ha jämfört våra kriterier med en lista på företag i Norrbotten kom vi fram till att ett 
företag i transport branschen uppfyllde våra kriterier samt visar sig intressanta att undersöka. 
Företaget önskar vara anonymt därför kallar vi hädanefter företaget för företag X. 
 

Vi valde ut företag X som fallstudieföretag eftersom vi ansåg att det var intressant att 
analysera företaget då det befinner sig i en bransch där försäkringar kan vara nödvändigt för 
bland annat transporter. Vi kunde rimligtvis anta att de transporter företag X utför är 
försäkrade. 
 

4.4. Datainsamlingsmetod 
 
När forskaren ska samla in primärdata att bygga sina studier på ligger valet på fyra olika 
metoder enligt Denscombe (2003): 

• Intervjuer 

• Enkäter 

• Observationer 

• Dokumentforskning 

Denscombe (2003) förklarar vidare att dessa metoder till en viss del tävlar om att bli valda 
med varandra när en forskare ska samla data. Metoderna kan även användas för att 
komplettera varandra och detta i sin tur ökar tillförlitligheten i insamlad data. Den 
forskningsstrategi som är vald inverkar också på vilken datainsamlingsmetod som kan 
tillämpas. Bryman (2001) säger att valet av datainsamlingsmetod i en fallstudie står mellan: 
observationer, intervjuer, fokusgrupper eller dokumentstudier. En blandning av dessa metoder 
kan användas menar även denna författare. 
 
Denscombe (2003) förklarar att fördelen med personliga intervjuer är att det går att ställa 
komplicerade frågor och även följdfrågor. Hague (1993) skriver att det finns många fördelar 
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med personliga intervjuer tillexempel får forskaren bättre förklaringar av hur respondenten 
resonerar, djupet i informationen blir större och tillförlitligheten i informationen är hög. 
Denscombe (2003) berättar att vid personliga intervjuer kan forskaren följa respondentens 
kroppsspråk vilket kan hjälpa till med att antyda om osäkerhet föreligger svaret på en fråga. 
Bryman (1995) menar att det är viktigt att kunna gå in på djupet i sina frågor vid en kvalitativ 
studie. Detta har lett oss fram till valet av personliga intervjuer som metod för att samla in 
data. 
 
Innan intervjuerna genomfördes utformade vi en intervjuguide som innehöll de frågor som 
ställdes till respondenterna (se bilaga A). Innan själva intervjun ville vår respondent att vi 
skulle skicka ett utkast på områdena vi skulle beröra (se bilaga B). Detta skickades två dagar 
före intervjun iväg till respondenten. För att vara säker på att frågor utformades rätt och 
frågades på rätt sätt konstruerades dessa utifrån förslag två böcker inom ämnet. 
 
Den första boken vi tittade på var skriven av Denscombe (2003). I boken skriver författaren 
att en forskare bör presentera sig själv på ett sätt som inte retar eller upprör respondenten. 
Konventionella kläder och uppförande bör hållas. Forskaren bör även försöka att hålla en 
neutral attityd vid intervjun. När själva intervjun genomförs är det även viktigt att forskaren 
kan följa resonemanget hos respondenten utan att tappa tråden. Skulle forskaren tappa 
koncentrationen blir intrycket att han inte lyssnar på vad respondenten säger. Det är viktigt 
enligt författaren att forskaren iakttar tystnad när respondenten svarar, repeterar frågor om det 
behövs, erbjuder exempel, frågar om exempel eller förtydligande samt summerar 
respondentens svar för att vara säker på att svaren är korrekt uppfattade. När intervjun till slut 
är färdig är det bra om forskaren tar upp eventuella frågetecken som kan existera och tackar 
respondenten för den tid denna har lagt ner för att svara på frågorna. (ibid) 
 
Den andra boken vi nyttjade för att konstruera våra frågor och förbereda oss inför intervjun 
var skriven av Andersson (1988). Författaren säger att när en intervju inleds är det viktigt att 
ge instruktioner för denna samt förklara vad studien har för syfte och vem som står bakom 
undersökningen samt hur insamlade uppgifter kommer att användas. En förklaring av varför 
respondenten är utvald bör också ges. När en intervju genomförs är det en fördel om forskaren 
får respondenten att känna att situationen är mer som ett samtal än som en utfrågning. Det kan 
vara lämpligare att låta intervjun löpa hellre än att avbryta respondentens tankegångar. När 
det gäller frågorna skriver författaren att mer komplicerade frågorna kräver tydligare 
instruktioner för besvarandet. Frågorna bör dock vara enkla och kortfattade för att 
respondenten inte ska tröttna. Andersson (1988) skriver att flera frågor som liknar varandra 
kan öka reliabiliteten eftersom slumpfel försvinner då respondenten kan minnas fel eller ha 
misstolkat frågan. (ibid) 
 
När vi utformade frågorna försökte vi ha en objektiv inställning till ämnet. Detta för att vi 
skulle kunna formulera relevanta frågor utan att influera respondenterna. Med stöd från 
litteraturen utformades frågorna för att ge information kring våra forskningsfrågor. Områden 
frågorna kretsade kring var: 

• Köpbeslutsprocesser 

• Köpbeslutsgruppen 

• Valkriterier 

Samtliga intervjufrågor testades sedan på tre olika individer för att på detta sätt kunna se hur 
dessa reagerade på de frågor som konstruerats. Personer bestod av lärare på Luleå tekniska 
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universitet samt studenter. Efter synpunkter från dessa korrigerades intervjuguiden (se bilaga 
A). 
 
Våra krav på person att intervjua var att respondenten ska sitta i topposition och ha en klar 
bild över beslutsfattandet i företaget. Respondenten behövde även vara väl insatt i 
ämnesområdet för att ha möjlighet att ge utförliga svar på våra frågor. Vid kontakt med 
företaget blev vi vidare kopplade till företagets VD eftersom sekreteraren ansåg att VD:n 
skulle vara mest lämplig att prata med. Efter ett kort samtal med VD:n kom vi fram till att han 
skulle vara lämplig att intervjua och vi fick samtycke till en intervju.  
 
Intervjun varade ca en timme. Vi bad efter intervjun att få återkomma per telefon eller e-post 
ifall det skulle vara något oklart. Personintervjun kompletterades också senare med frågor via 
e-post. Dessa frågor var samma som tidigare men med begäran om förtydligande på vissa av 
punkterna. Intervjun spelades in med en bandspelare och sammanfattades efteråt i vår empiri. 
Respondenten fick även svara på en minienkät under intervjun (se bilaga A). 
 
Data från företagets hemsida användes för att förbereda intervjun och detta gav oss en 
grundkunskap om företaget som vi kunde nyttja för att ställa frågor under själva 
intervjutillfället.  
 

4.5 Tillvägagångssätt vid analys och resultat 
 
När forskaren ska analysera den data som samlats in och redovisa sitt resultat måste forskaren 
ha en klar strategi för hur detta ska gå till. Yin (1989) beskriver två generella strategier för att 
genomföra analyser: 

• Tillförlita sig på teoretiska förslag 
- Följer det teoretiska resonemanget som har lett fram till fallstudien. Teorin guidar 

forskaren genom insamlad data för att analysera dess innebörd. 

• Utveckla en fallbeskrivning 
- Utvecklar en beskrivande ram för att organisera fallstudien. Denna strategi 

används främst när det är ont om teorier inom området för att utveckla en egen 
beskrivning av det data som har samlats in. 

Yin (1989) beskriver vidare tre olika modeller av analys som kan tillämpas. Dessa är 
beroende av vilken grundstrategi forskaren håller. 
 
Mönstermatchning är den första av dessa modeller. Denna modell används tillsammans med 
flera andra fall för att hitta mönster i det data som samlats in. Detta mönster jämförs sedan 
med det mönster forskaren förväntade sig att finna. (Yin, 1989) 
 
Uppbyggnad av förklaringar kring insamlad data är den andra metoden beskriven av Yin 
(1989). Målet med denna modell är att förklara varje enskilt fall som studeras. Forskaren 
försöker förklara de fenomen han stöter på vid insamlandet data i sin analys. 
 
Den sista modellen som Yin (1989) beskriver är tidsserie analyser. Vid tidsserie analyser utför 
forskaren oftast olika typer av experiment för att identifiera gemensamma variabler i de olika 
fall som studeras. Forskaren kan då dra slutsatser kring dessa variabler och i sin analys 
genomföra statistiska tester på dessa. 
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Miles och Huberman (1991) beskriver istället två huvudsakliga modeller för att analysera 
data. Miles och Huberman anses enligt Yin (1989) vara en föregångare inom metoder för 
analys. Dessa har konstruerat två separata modeller för analys. Dels kan forskaren analysera 
ett separat fall. Forskaren visar då sina resultat inom ett fall genom att bygga upp matriser, 
tabeller och checklistor kring samlade kvalitativa data. Genom att ställa upp teori mot empiri i 
checklistor och liknande kan skillnader och likheter lätt visas. Den andra modellen innebär att 
forskaren jämför två fall mot varandra. Vid en sådan analys vill forskaren dra slutsatser kring 
processer som förekommer i flera fall. Genom att jämföra data från flera olika fall ökar 
omfattningen och gör studien mer generaliserbar än annars.  
 

De olika modellerna beskrivna av Yin (1989) samt Miles och Huberman (1991) har sina 
fördelar och nackdelar. Eftersom undersökningen skulle genomföras på ett enda fall ansåg vi 
att en enkel analys av fallet efter Miles och Hubermans (1991) modell skulle ge en bra bild av 
situationen i vårt fallstudieföretag. Vi valde därför att bygga upp vår analys och beskrivning 
av resultat efter Miles och Hubermans (1991) modeller. 
 
Efter att ha sammanfattat våra empiriska data ställde vi upp denna mot den teoretiska 
referensram vi tidigare konstruerat. Genom att göra detta kunde vi se likheter och skillnader 
mellan teorier och de data vi samlat in. Analysen kunde sedan användas för att formulera ett 
resultat angående hur företaget köper den finansiella tjänsten försäkringar. 

 

4.6 Metodproblem 
 
När det gäller forskningsmetoden finns det två typer av problem en forskare ställs inför. 
Dessa är att validitet och reliabilitet kan vara bristfällig i undersökningen. Att en studie har en 
hög reliabilitet innebär att mätinstrumenten ger stabil och tillförlitlig information. En hög 
validitet innebär att mätinstrumentets förmåga att mäta det som verkligen avses är hög. 
(Bryman, 2001) 
 
4.6.1 Validitet 
 
För att undersöka resultatens validitet är det viktiga är att forskaren inte påverkar resultatet 
och därmed bidrar till felaktig rapportering av de enheter som undersökts. Det är svårt att 
undersöka hur validitetens av mätningarna ser ut och bedömningen av hur mätningarna är blir 
därför subjektiv. (Denscombe, 2000) 
 

För att försöka öka validiteten i denna studie har följande åtgärder vidtagits: 

• Ett test av intervjun gjordes på tre olika personer innan – Detta för att försäkra oss om 
att vi inte påverkade för mycket de svar vi får. 

• Litterära källor användes för att konstruera intervjufrågor – Genom att konstruera 
forskningsfrågorna med hjälp av andra forskares förslag kan vi öka validiteten i att vi 
frågar rätt saker. 

• E-post frågor kompletterade tidigare personintervjuer – För att komplettera bristande, 
oklar data. 
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4.6.2 Reliabilitet 
 
Med en hög reliabilitet ska en forskning kunna gå att upprepa och resultatet av denna ska bli 
det samma. Har forskningen drabbats av en slumpfaktor kommer en repetering av mätningen 
inte att medföra samma resultat som tidigare. Det är det primära mätverktyget som kommer 
att påverka störst hur reliabiliteten ser ut i en forskning. I vårt fall är detta de personintervjuer 
vi gjorde. (Denscombe, 2000) 
 
För att försöka öka reliabiliteten i denna studie har följande åtgärder vidtagits: 

• Vi var två personer vid intervjun som antecknade samtidigt – Genom att jämföra 
anteckningar vi kunde se om vi uppfattade informationen felaktigt. 

• Bandspelare användes – Med bandspelare kunde vi vara säkra på att vi inte missar 
någon del av intervjun. 
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Kapitel 5 – Empiri 
 

5.1 Inledande information 
 
Vi besökte företag X och intervjuade företagets VD och tillika grundare. Företag X befinner 
sig i transportbranschen där de utför tjänster åt både privata och företag. Företaget har funnits 
i branschen i ca 30 år och har 22 anställda. VD:n har haft samma position sedan företaget 
grundades. Samtliga uppgifter är hämtade från intervjun med VD:n förutom nedanstående 
stycke som behandlar företagets verksamhetsområden vilket är hämtat från företagets 
hemsida. 
 
Företaget har en nisch inom transport av ömtåligt gods som är oemballerat. Verksamheter 
finns inom (enligt företagets hemsida): 

• Frakt av konst 
• Transporter av olika slag 
• Transport och installation av datorer och kopieringsmaskiner 
• Utställningar 
• Lagerhållning 
• Bohagsflyttningar 
• Uthyrning av flyttbil 
• Försäljning av material i samband med flyttning (flyttkartonger och dylikt) 
• Personaluthyrning 

 
Företaget har ett brett sortiment av tjänster och kan erbjuda extra tjänster i samband med 
transporter. Företaget transporterar och installerar bland annat kopieringsmaskiner från 
Stockholm. Installationerna är en mervärdestjänst där chaufförerna fått extra utbildning för att 
kunna erbjuda kunderna ett komplett paket. Företaget gör många specialuppdrag när det gäller 
transporter och ett annat exempel är leveranser av kassaskåp. Vid dessa transporter ser 
företaget till att bulta fast kassaskåpet åt kunden efter själva leveransen. Flertalet av företagets 
kunder är privata. Men det händer också ofta att företag X kör åt en privatperson fast det är ett 
företag som betalar för tjänsten. 
 
Företag X har fem anställda på den administrativa sidan av företaget. Av dessa fem inom 
administration är en ekonomiansvarig, det finns två transportledare, en jobbar med bilar som 
går över hela Sverige och en jobbar lokalt inom Norrbotten. De två som jobbar med bilar över 
hela Sverige och lokalt tar emot förfrågningar och gör bokningar per telefon. VD:n har 
ansvaret för den övergripande verksamheten och har hand om marknadsföring, annonsering, 
profilering, försäkringar, miljö och kvalitetsfrågor samt kundkontakter för att skapa nya 
affärer. 15 anställda jobbar som chaufförer och två stycken jobbar med inredningsmontage. 
 
Företaget har ett intimt samarbete med en firma i Stockholm som är marknadsledande inom 
transporter i Sverige och tillsammans med företag X har de byggt upp ett linjenät som har 
fasta avgångsdagar över hela Sverige. Företag X är ansvarig för norrland från Stockholm och 
norrut. Genom detta samarbete har kunderna tillgång till kontor i Stockholm, Malmö, Luleå 
och Göteborg. Detta samarbete gör att kontaktnätet blir stort. Stockholm fungerar som ett nav, 
där företag X hämtar upp transporter som ska norrut från övriga Sverige.  
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Företagets största inköp består i lastbilar, emballage material, flyttkartonger och försäkringar. 
Hållning av lager har VD:n ansvaret för och han ser till att beställa in varor eftersom behovet 
uppstår. Övriga inköp i företaget består av städning som dock bara kostar några tusen i 
månaden. Företag X sköter all bokföring själv men företaget använder en revisor vid 
bokslutet. 
 

5.2 Försäkringar 
 
VD:n  på företaget har hand om alla inköp av försäkringar. De typer av försäkringar företaget 
köper är företagsförsäkring, försäkring på lastbilar och transportförsäkring. Varje år tecknar 
företaget försäkringar för 350 000-400 000 kronor. När det gäller försäkringar på lastbilar 
finns det inte så många försäkringsbolag att välja bland, det är bara Trygg-Hansa och If som 
försäkrar tunga transporter enligt företagets VD. Företaget transporterar ofta högvärdigt gods 
som tillexempel konst och då täcker inte normala transportförsäkringarna värdet på dessa 
därför behövs de speciella försäkringar som bara kan tecknas hos If eller Trygg-Hansa. 
 
Företaget använder sig för tillfället av If för inköp av försäkringar och genom att de i sin tur 
erbjuder sina kunder (företags X:s) försäkringar är de också ombud för If. VD:n anser att det 
är viktigt att kunna teckna försäkringar när det behövs och detta görs till fasta priser. Om 
företag X:s kunder önskar tilläggsförsäkra eller liknande anser företag X att detta är en viktig 
tjänst att kunna erbjuda. Försäkringar är väldigt viktig, särskilt när de håller på med 
högvärdigt gods. Det kan ibland vara konst som är värt miljontals kronor. Det är viktigt för 
företaget att de kan försäkra upp sig om något skulle hända så att det inte drabbar dem 
ekonomiskt enligt VD:n. 
 
VD:n i företag X ser att det har skett vissa förändringar inom försäkringsbranschen de senaste 
åren. Han anser att premierna har höjts ganska mycket för försäkringarna men detta tror han 
är något som har hänt i de flesta försäkringsbolag. Företaget anser att Trygg-Hansa och If har 
ungefär samma villkor i sina försäkringar men de har sedan tidigare ett gott samarbete med If 
och håller sig därför till det bolaget. Företaget har blivit erbjudna försäkringar från många 
olika håll. Både försäkringsmäklare och banker har varit i kontakt med företag X för att 
erbjuda olika typer av försäkringar. Företaget anser dock att det är en fördel att ha sina 
försäkringar samlade hos en leverantör (If).  
 
När det gäller risker ser företaget inte att det finns några risker i samband med att teckna en 
försäkring. Det är något nödvändigt och VD:n anser att deras nuvarande leverantörer är 
tillförlitlig. Information som företaget får från försäkringsbolagen är bra och tillräcklig menar 
VD:n. Vidare säger VD:n att de får god information från den kontaktpersonen de har i 
nuvarande bolag (If). När det gäller övriga försäkringsbolag ser företaget inget behov av 
ytterligare information. 
 
VD:n anser att företaget har bra kunskap när det gäller transportförsäkringar. Som VD anser 
han sig vara bra insatt och detsamma menar han gäller transportledare och chaufförer. De vet 
vilka villkor som gäller för försäkringarna. Det VD:n ser som svårare att sortera ut är sjuk- 
och pensionsförsäkringar. Det är regler som gäller är komplicerade säger VD:n och beskriver 
det hela som en ”djungel”. 

 

. 
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5.3 Köpbeslutsprocessen 
 
Företaget har för tillfället sina försäkringar i bolaget If. Detta val säger VD:n träffades genom 
att företaget tog in anbud från de två företag som hade försäkringar av tunga transporter. 
Behovet av försäkringar på företagets lastbilar är något som måste finnas enligt lag och därför 
var detta ett måste för att fortsätta verksamheten. Efter anbudsförfarande valde företag X If 
försäkringar och fick en kontaktperson på bolaget. Företaget tittade främst på pris och 
försäkringsvillkor vid detta val. Efter valet har företaget stannat kvar hos If som kund. En 
gång om året träffas säljpersonen hos If och företag X för att göra affärer. Det är alltid samma 
bolag och samma typ av försäkringar. Det som modifieras från år till år är hur mycket 
försäkringarna behöver täcka. VD:n för företaget resonerar att byte av leverantör bara skulle 
innebära besvär och relationerna till If anses vara mycket goda och ett byte känns därför inte 
nödvändigt. Så länge relationerna är goda och samarbetet bra ser företaget inte någon 
anledning till att utvärdera andra leverantörer.  
 
Inför varje årlig träff med säljpersonen på If görs en utvärdering av behovet i företaget. VD:n 
undersöker värdet på lager och diskuterar sedan detta med If. Vid varje möte identifieras 
företagets behov gemensamt med säljpersonen och ett avtal för det kommande året träffas 
utifrån detta. VD:n beräknar att varje möte tar 1-2 timmar. Vid dessa möten deltar företag X:s 
VD samt övriga delägare. Hur deras köpbeslutsprocess ser ut varierar kring två olika 
köpsituationer och detta finns illustrerat i tabell 1 sida 31och tabell 2 sida 32. 
 
 
Tabell 1 - Företag X:s köpbeslutsprocess vid nyköp av försäkringar 

Situation 1 1. Identifiering av behovet

2. Tar fram vilka kriterier som är 
viktiga
3. Samlar information från 
leverantörer

4. Val av leverantör

Under varje verksamhetsår tittar företaget 
på hur kontakten med försäkringsbolaget är, 
fungerar kontakten fortsätter företaget att 
köpa av leverantören.

Ibland sker ett 

anbudsgivande där de 

ser vilken levrantör som 

erbjuder bäst pris och 

villkor.

5. Utvärdering av hur kontakten 
bibehålls

Förklaring av steg

Företaget ser vilka leverantörer som kan 
erbjuda försäkringar.
Företaget tar in anbud från aktuella 
leverantörer och väljer efter detta.

Företag Xs köpbeslutsprocess

Företaget har dels krav från kunder men 
även enligt lag att ha vissa försäkringar. 
Företaget undersöker vilket pris och vilka 
villkor deras försäkring bör ha.
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Tabell 2 - Företag X:s köpbeslutsprocess vid köp från samma leverantör 

Situation 2

Nu när företaget har en 
stabil situation med IF 
utvärderar företaget 
endast vilken mängd 
försäkringar som 
behövs, de använder 
samma leverantör varje 
år.

2. Köp genomförs

Företaget har dels krav från kunder men 
även enligt lag att ha vissa försäkringar.
Försäkringarna skrivs upp eller ner beroende 
på årets situation.

3. Utvärdering av hur kontakten 
bibehålls

Håller den personliga kontakten en fortsatt 
hög kvalitet fortsätter företaget använda 
samma leverantör.

Företag Xs köpbeslutsprocess Förklaring av steg

1. Identifiering av behovet

 

 

5.4 Köpbeslutsgruppen 
 
När det gäller försäkringsfrågor är VD:n i företaget ansvarig för alla delar inom detta område. 
Det är VD:n som upptäcker behovet av en försäkring men behov av försäkringar kan också 
uppstå från kundens håll (företag X:s). Företagets kunder kan meddela att en extra försäkring 
behövs. Denna försäkring tecknas då av företag X men betalas av kunden. Om det är företag 
X:s kund som vill ha en extra försäkring kan denna tecknas via företag X. Chaufförerna i 
företaget har ingen medverkan vid besluten utan dessa tas och diskuteras mellan företagets 
delägare. Delägarna i företaget är VD:n, två transportledare och en chaufför.  Varje år har de 
fyra delägarna ett möte tillsammans med leverantören där det diskuterar fram vilket behov 
som kan identifieras samt hur mycket som behöver försäkras. Leverantören är vid dessa 
möten mycket aktiv när det gäller att identifiera behov som företag X kan ha. När det gäller 
försäkringarna kan transportledarna komma med vissa synpunkter säger VD:n. Dessa kan 
bland annat rapportera in att en försäkring behöver nyttjas. VD:n säger att det likväl är han 
som tar de flesta besluten ensam. Delägarna medverkar mest vid beslut gällande köp av sjuk- 
och pensionsförsäkring. Övrig personal i företaget har möjlighet att medverka med 
synpunkter vid köp av försäkringar men denna medverkan beskriver VD:n som minimal. 
 
VD:n samlar in information och genomför köpet. Större delen av besluten tas av företagets 
VD men besluten sker i samförstånd med samtliga delägare. VD:n beskriver beslutsfattande 
inom företaget som mycket informellt. Inget pappersarbete eller formella beslut sker utan 
beslutsfattandet blir mer som en diskussion mellan delägarna säger respondenten. Detta beror 
på att organisationen är liten och samtliga beslut hamnar hos VD:n först förklarar 
respondenten vidare. Företaget använder inga externa konsulter när ett köp ska genomföras 
utan anser sig ha tillräckliga kunskaper om försäkringar för att hantera detta själva. I tabell 3 
sida 33 finns en beskrivning av de olika delägarna och övrig personal i företaget enligt VD:n. 
Tabellen beskriver deras utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper och hur deras 
medverkan vid beslut ser ut. 
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Tabell 3 - Beskrivning av medverkan hos företag X vid köp av försäkringar 
Personer i 
företaget

Medverkan vi beslut 
om köp

Utbildning & 
Erfarenhet

Personliga 
egenskaper

Två 
Transportledare

Ger synpunkter vid årsmöte 
med försäkringsbolaget samt 
när det gäller sjuk- & 
pensionförsäkringar

Transporledarutbildning, 
ledarskapsutbildning samt 
praktiskt erfarenhet

Problemlösare som kan hålla 
f lera bollar i luften samtidigt, 
Vilja och drivkraft att föra 
företaget framåt

En Chaufför 
(delägare)

Ger synpunkter vid årsmöte 
med försäkringsbolaget samt 
när det gäller sjuk- & 
pensionförsäkringar

Utbildning för tung trafik, ECO-
driving, 
packmästarutbildning, miljö- & 
kvalitet, praktiskt erf.

Vilja och drivkraft att föra 
företaget frammåt

VD

Samlar information, tecknar 
försäkringen och beslutar i 
de f lesta fall

Ledarskapsutbildning samt 
praktiskt erfarenhet

Driver igenom styrelsens 
beslut, förmåga att motivera 
personal att arbeta mot 
företagets visioner

Övrig personal

Ger vissa synpunkter om 
villkor i försäkringar vid 
personalmöten

Varierar men chaufförer har 
utbildning för tung trafik, ECO-
driving, packmästar- 
utbildning, miljö- & kvalitet

xxx

 
 
När det gäller olika faktorer som spelar in vid köpet menar VD:n att vid köp av försäkring 
som är komplicerade deltar samtliga delägare i företaget och detsamma gäller om 
försäkringen som skall köpas är obekant sedan tidigare. Är det ont om tid eller en nödvändig 
försäkring tar VD:n beslutet ensamt utan att involvera andra personer i företaget. Känner 
VD:n att det finns det risker vid köp av en försäkring kommer denna försäkring att diskuteras 
på styrelsemötet för att ta beslut om ett eventuellt köp.  
 

5.5 Valkriterier 
 
VD:n för företaget tyckte att ett rimligt pris var viktigt vid val av leverantör eftersom 
företaget är i behov av många olika försäkringar och varje försäkring driver upp priset 
ytterligare. Vidare tyckte VD:n att bra villkor för försäkringen är viktig för företaget eftersom 
de handskas med gods som har högt värde och därför måste de ha villkor som passar till den 
sortens verksamhet så att de inte hamnar i ekonomiska svårigheter vid olyckor. Rimliga 
handläggningstider var också något som VD:n tyckte var av stor vikt eftersom att det kostar 
företaget pengar medan den väntar på ersättning. Det är också viktigt att tjänsten är 
tillförlitlig, att den täcker in oförutsedda händelser. En personlig kontakt person var också 
något VD:n menade är väldigt bra att ha. Kontaktpersonen kan hjälpa företaget med att få 
fram de bästa lösningarna och hålla dem uppdaterade och på så sätt underlätta VD:ns 
beslutsfattande. 
 
Vi lät VD:n för företaget svara på en enkät där vi ville ha svar på hur viktiga olika kriterier 
var för honom gällande val av försäkringsleverantör. Figur 10 sida 34 visar hur kriterierna 
rangordnas av VD:n vid valet. Siffrorna 1 till 5 är värden för hur viktiga kriterierna anses 
vara, där 5 är bland de viktigast och 1 är inte alls viktig. 
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Figur 10 - Rangordning av viktiga kriterier hos företag X vid köp av försäkringar 
  

VD:n ansåg att alla kriterier var viktiga men det som ansågs i högsta grad viktigt enligt 
honom var: 

• Det finns möjlighet att lösa problem effektivt via support finns tillgänglig 

• Det är lätt att kommunicera med säljpersonal och att det finns tidigare god erfarenhet 
av säljpersonalen på försäkringsbolaget 

• Kvalitet i tjänst och möjlighet till utveckling av den finns 

• Kunskap och kompetens fanns hos leverantör 

• Priset var rimligt med tanke på tjänsten 

• Tillförlitligheten i leveranserna av tjänsterna fungerade 
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Kapitel 6 – Analys 
 

6.1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera de empiriskt insamlade data vi erhållit. Vi jämför 
skillnader och likheter mellan vår teoretiska referensram och insamlad empiri. Kring varje 
forskningsfråga diskuteras innebörden av empiri bedömt mot teorin. Detta illustreras grafiskt 
efter beskrivningar av Miles och Huberman (1991). 
 

6.2 Analys av köpbeslutsprocessen 
Hur kan köpbeslutsprocessen vid köp av försäkringar beskrivas i olika 
köpsituationer? 

 
Vår första forskningsfråga berör köpbeslutsprocessen när företag köper försäkringar. Vi har 
identifierat ett antal steg som är beroende av två olika köpsituationer. Dessa presenterar vi 
med en modell som jämför de steg som har identifierats.  
 

I vår teoretiska referensram har vi använt Day och Barksdales (1994) flerstegsmodell som vi 
har delat in efter Robinson et als (refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991) teorier om 
köpsituationer. Vi kan identifiera vissa skillnader men även likheter gentemot vår empiri. Den 
första processen som vi kan härleda ur empiri är benämnd situation 1. Denna kan vi 
identifiera som ett modifierat återköp. (Se tabell 4)  
 
 

Tabell 4 - Analys av köpbeslutsprocessen vid situation 1 

Företag Xs 
köpbeslutsprocess

Nytt köp Modifierat återköp Situation 1
1. Identifiering av behov 1. Identifiering av behov 1. Identifiering av 

behovet
2. Id. av grundläggande 
kriterier

3. Specificering av 
kriterier

3. Specificering av 
kriterier

4. Utvärdering av kriterier 4. Utvärdering av kriterier

5. Val av 
tjänstetillhandahållare

5. Val av 
tjänstetillhandahållare

3. Samlar information 
från leverantörer

6. Utvärdering av 
leverans

6. Utvärdering av 
leverans

4. Val av leverantör

7. Utvärdering av resultat 7. Utvärdering av resultat

8. Nöjd/ Missnöjd 8. Nöjd/ Missnöjd

Teorier om köpbeslutsprocessen (Day och 
Barksdale (1994) samt Robinson et als 

(refererad i Reeder, Brierty & Reeder, 1991))

2. Tar fram vilka kriterier 
som är viktiga

5. Utvärdering av hur 
kontakten bibehålls
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Situation 1 
I situation 1 startar företag X köpbeslutsprocessen med att identifiera vilket behov av 
försäkringar som existerar. Detta steg är jämförbart med steg 1 – identifiering av behov som 
Day och Barkdale (1994) åskådliggör i sin modell. Detta steg passar in i alla köpsituationer 
som Robinson et als (refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991) har tagit fram. Vidare 
analyserar företag X vilka kriterier som är viktiga att tillfredställa vid tecknande av 
försäkring. Företag X har en grundläggande kunskap i vilka kriterier en leverantör måste 
motsvara. Detta innebär att en specificering av de grundläggande kriterierna görs i steg två. 
När det gäller nytt köp beskrivet av Robinson et als (refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 
1991) används steg två, tre och fyra för att skapa kriterier för ett nytt köp. Författarna säger att 
ett företag bör använda samtliga dessa steg då osäkerhet finns i vilka krav som de har. När det 
gäller modifierat återköp behöver inte grundläggande kriterier skapas enligt författarna 
eftersom företaget redan har en viss insikt i vilka kriterier som ska uppfyllas. I steg tre samlar 
företag X in information från tänkbara leverantörer för att kunna utvärdera vilken leverantör 
som är mest intressant. Detta motsvaras inte i teorin utan kan tänkas ingå i kriterieskapandet i 
processen enligt teorin. När företag X har utvärderat informationen som är insamlad från 
leverantörerna är det dags att välja leverantör. Detta är steg fyra i företag X:s 
köpbeslutsprocess och görs med en budgivning där den leverantör som kan ge bäst pris och 
villkor blir vald. Detta steg kan jämföras med steg fem - val av tjänstetillhandahållare enligt 
Day och Barkdale (1994) som kan åskådliggöras i en nyköpssituation och en modifierad 
köpsituation. Det slutgiltiga steget för företag X i dess köpbeslutsprocess är en utvärdering av 
hur kontakten har bibehållits med leverantören. Har kontakten varit god med leverantören 
fortsätter företag X att bygga vidare på den. Har kontakten däremot varit bristande ser företag 
X sig runt efter en bättre leverantör. Detta steg kan jämföras med steg sex, sju och åtta (Day 
och Barkdale, 1994). Företag X använder sig bara av ett steg medan Day och Barkdale (1994) 
har tre steg för att förklara motsvarande situation. Teorin säger att utvärdering av leverans, 
utvärdering av resultat och om ett företag är nöjd eller missnöjd är tre skilda steg. Företag X 
gör däremot en utvärdering och ett ställningstagande som är baserat på kontakten med 
leverantör mellan varje köptillfälle. VD:n förklarar att så länge företag X är nöjd med sin 
leverantör behövs inte något större vikt läggas på de tre sista stegen var för sig som teorin 
säger utan utvärdering och ställningstagande flyter samman i företag X:s köpbeslutsprocess. 
 
Företag X har även en annan process som används med större omfattning. I denna process 
används mindre antal steg och är enkelt uppbyggd. Denna process motsvarar en köpsituation 
som enligt teorin benämns rent återköp. I tabell 5 sida 37 finns en jämförelse uppställd mot 
det som Robinson et als (refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991) beskriver som rent 
återköp. 
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Tabell 5 - Analys av köpbeslutsprocessen vid situation 2 
Teorier om köpbeslutsprocessen 
(Day och Barksdale (1994) samt 
Robinson et als (refererad i 
Reeder, Brierty & Reeder, 1991))

Företag Xs köpbeslutsprocess

Rent återköp Situation 2

1. Identifiering av behov 1. Identifiering av behovet

7. Utvärdering av resultat 2. Köp genomförs

8. Nöjd/ Missnöjd
3. Utvärdering av hur kontakten 
bibehålls  

 
 
Situation 2 
Precis som i situation 1 börjar situation 2 för företag X med identifiering av det behov 
företaget har. I detta fall innebär det att företaget identifierar vilket värde som försäkringarna 
behöver täcka. Om vi jämför detta med teorin ser vi att samtliga köpsituationer beskrivna av 
Robinson et al (refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991) använder detta steg som finns 
definierat av Day och Barksdale (1994). När vi tittar på första steget kan vi se att teorin 
beskriver köpbeslutsprocessen på ett liknande sätt. Nästa steg som företag X utför är själva 
köpet. Företaget ser inget behov av att specificera kriterier eller göra ett val av leverantör utan 
företaget använder sin gamla leverantör och köper samma försäkringar som använts tidigare. 
Det enda som förändras från föregående år i köpet är till vilket värde försäkringarna ska täcka 
och detta värde motsvarar vilket behov företaget har (definierat i steg 1). När vi jämför med 
den teoretiska referensramen ser vi här att endast ett rent återköp enligt Robinson et al 
(refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991) hoppar över samtliga urval och kriterier och 
går direkt på genomförande av köpet. Efter steg två återstår endast ett steg i företag X:s 
köpbeslutsprocess för situation 2 och detta är utvärdering av hur kontakten har varit med 
leverantören. Om kontakten har varit tillfredsställande under köpet och fortsätter vara det 
under kommande år kommer företaget att utföra samma process igen. Även i teorin finns ett 
steg som handlar om utvärdering av leverantören samt ett steg där företaget gör ett 
ställningstagande över huruvida köpet har varit tillfredsställande. När vi nu jämför samtliga 
steg hos företag X i situation 2 med teorin ser vi att dessa steg följer den teori beskriven av 
Robinson et al (refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991) om hur ett rent återköp ser ut. 
Stegen är också liknande Day och Barksdales (1994) steg angående köpbeslutsprocessen. Den 
skillnad som kan ses här är att teorin delar upp utvärderingen i tre steg; ett steg för 
utvärderingen av leverans, ett steg för utvärdering av resultat och ett steg för 
ställningstagande. I företag X blir detta ett enda steg där utvärderingen och ställningstagandet 
växer fram under varje verksamhetsår. Det som kan tilläggas över Företag X:s sista steg i 
situation 2 är att detta är mycket informellt och handlar om en känsla som finns hos 
företagsledningen över hur relationerna till leverantören är. I och med att företag X har en god 
relation med sin leverantör och har ingen tanke på att byta har de inte heller behövt lägga 
större vikt på det sista steget. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att situation 1 har tydliga likheter med en modifierad 
köpsituation därför att den använder liknande steg Day och Barksdales (1994) har definierat 
men hoppar över identifierandet av kriterier. Företag X har under hela sin verksamhetstid haft 
sin inriktning mot transporter och detta har gjort att företaget har fått en god kunskap om vilka 
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de grundläggande kriterier bör vara på transportförsäkringar. Företag X har därmed inget 
behov av att diskutera om nya grundläggande kriterier för sina inköp eftersom dessa är kända 
sedan tidigare. Med detta resonemang kan vi se att företag X:s situation 1 är en köpsituation 
som motsvarar ett modifierad återköp enligt Robinson et als (refererad i Reeder, Brierty och 
Reeder, 1991) teorier. Situation 2 är klart förknippat med ett rent återköp där identifiering av 
behov görs först. Sedan genomförs köpet och processen slutar med att företaget utvärderar hur 
kontakten har fungerat med leverantören. Det är denna process företag X använder idag vid 
beslut om köp av försäkringar. Det som inte har kunnat identifieras är ett nytt köp enligt 
modellen presenterad av Robinson et al (refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991). 
Företaget har varit verksamt i 30 år och har troligen genomfört nya köp ett antal gånger under 
sina första verksamhetsår men för tillfället expanderar företaget inte i områden där helt nya 
försäkringar behövs. Det finns då bara två olika köpbeslutsprocesser som används i företaget 
X och dessa är beroende av varandra. Om kontakten med nuvarande leverantör skulle brista 
vid rent återköp (situation 2) kommer processen för modifierat återköp (situation 1) att 
användas för att utvärdera andra leverantörer och möjligheter. Detsamma gäller om kontakten 
till vald leverantör ser bra ut efter att processen för modifierat återköp (situation 1) har 
genomförts kommer företaget att använda rent återköp (situation 2) för fortsatta köp hos den 
leverantören. 
 

6.3 Analys av köpbeslutsgruppen 
Hur ser köpbeslutsgruppen ut när företag köper försäkringar och vilket 
inflytande har medlemmarna i denna grupp? 

 
I vår andra forskningsfråga undersöker vi vilka i företaget som är medlemmar i företagets 
köpbeslutsgrupp samt hur inflytandet hos dessa medlemmar är. Vi har i vår empiri hittat fyra 
olika grupper som kan ha ett visst inflytande när det gäller köp av försäkringar. Detta 
presenteras nedan i en modell som jämför roller och inflytande med den teoretiska 
referensramen som är konstruerad utifrån teorier av Webster och Wind (refererad i Parkinson 
och Baker, 1986), Garrido-Samaniego och Gutiérrez-Cillán, (2004) och Wilson och Arch 
(1994). Vi har utifrån detta gjort en jämförelse och analyserat vilka medlemmar i 
köpbeslutsgruppen som kan beskrivas enligt teorin.  
 
Teorier om köpbeslutsgruppen är jämförda med de personer i företag X som vi har funnit 
delta i köpbeslutsprocessen i någon form. Enligt VD:n på företag X är det han som samlar in 
information, förbereder, genomför och beslutar om ett köp av försäkringar i de flesta fall. 
Delägarna i företaget som består av en chaufför och två transportledare (förutom VD:n). 
Dessa påverkar köpen vanligtvis marginellt men har mer att säga till om när det gäller sjuk- 
och pensionsförsäkringar. Övrig personal kan påverka besluten om köp men detta är enligt 
VD:n en företeelse som mycket sällan inträffar. Vid jämförelse mellan denna beskrivning från 
företag X och teorier av Webster och Wind (refererad i Parkinson och Baker, 1986) kan vi 
placera de som påverkar beslutsfattandet i företag X inom ramen för definierade medlemmar 
av köpbeslutsgruppen. Författarna säger att användaren av en produkt är den som nyttjar 
produkten. De flesta försäkringarna i företag X är transportförsäkringar av något slag. Det 
betyder att det främst är chaufförer och transportledare som använder försäkringen. Det är 
chaufförerna som kör det försäkrade transporterna och transportledarna som anmäler om en 
skada har skett och om ersättning från försäkringen behöver fås. Köpare är den som genomför 
köpet enligt Webster och Wind (refererad i Parkinson och Baker, 1986). I företag X är det 
VD:n som sköter alla förhandlingar och praktiska arrangemang kring inköpen. Författarna 
beskriver vidare att påverkare är de som kan påverka köpet utan att ha någon direkt 



Analys 
 

 - 39 - 

anknytning till detta. I företag X har personalen möjlighet att påverka köpen men de har ingen 
direkt anknytning till dessa. Webster och Wind (refererad i Parkinson och Baker, 1986) säger 
att beslutaren i köpbeslutsgruppen är den eller de i företaget som har den verkställande 
makten. VD:n i företag X tar de flesta beslut själv men delar även beslutsfattandet med 
resterande delägare i vissa frågor under styrelsemöten. Den sista rollen som beskrivs i teorin 
är gatekeeper. En gatekeeper är den person i företaget som samlar in och distribuerar 
information om ett köp i företaget. I företag X är VD:n den som samlar in information när ett 
köp skall genomföras och informerar personal och delägare i företaget när han anser att detta 
behövs. Allt detta betyder med andra ord att vi kan beskriva vilka personer i företaget som 
innehar rollerna definierade enligt teorin. Detta går att se i tabell 6. 
 

Tabell 6 - Roller i köpbeslutsgruppen i företag X 

Roller i företag X

Transportledare och chaufförer

Köpare - VD

Övrig personal

Beslutare - 

Användare - 

Gatekeeper - 

VD och i vissa fall delägarna (styrelsen)

VD

Påverkare - 

 
 

Nu när vi vet vilka personer i företaget som har vilka roller kan vi analysera vilket inflytande 
dessa personer har. Garrido-Samaniego och Gutiérrez-Cillán (2004) har beskrivit fyra 
övergripande faktorer som har betydelse över vilket inflytande som olika personer i ett företag 
har. Dessa är omständigheter vid köp, medverkan i köpbeslutsprocessen, personlig karaktär 
hos individer och struktur på organisationen. Av dessa faktorer menar Wilson och Arch, 
(1994) att den personliga karaktären är speciellt viktig och de har därför gjort en djupare 
beskrivit av denna faktor (se kapitel 2 sida 12). 
 
När det gäller den första faktorn säger Garrido-Samaniego och Gutiérrez-Cillán (2004) att 
omständigheter som kan påverka vid ett köp kan vara nyhet i köpet, nödvändighet av köpet, 
komplexitet av köpet, uppfattad risk eller tidspress. Enligt de empiriskt insamlade data vi har 
säger VD:n i företag X att komplexa köpsituationer innebär att delägarna deltar i högre grad i 
beslutsfattandet. Detsamma gäller när det är en helt ny försäkring ska köpas eller när det finns 
en uppfattad risk vid köpet. I övriga fall när det är ont om tid eller om köpet är nödvändigt tar 
VD:n ett beslut självständigt. När det gäller sjuk- och pensionsförsäkringar är delägarna mer 
aktiva i beslutsfattandet eftersom VD:n menar att det är mer komplexa villkor vid tecknandet 
av dessa försäkringar. 
 
Den andra faktorn syftar till att förklara hur mycket individerna i köpbeslutsgruppen deltar 
vid beslutsfattandet utan att nödvändigtvis ha stort inflytande vid besluten (Garrido-
Samaniego och Gutiérrez-Cillán, 2004). I företag X finns det största deltatagandet från VD:n. 
Delägarnas medverkan är stundtals högt i vissa frågor men vanligen deltar dessa inte i 
besluten i någon större utsträckning.  Övrig personal har en möjlighet att delta men detta 
inträffar väldigt sällan enligt VD:n. Medverkan är alltså hög från VD:n, ganska låg från 
styrelsen (delägarna) och knappt existerande från övrig personal. 
 
Den personliga karaktären beror på vilken erfarenhet som finns och hur den personliga risken 
kan definieras enligt Garrido-Samaniego och Gutiérrez-Cillán (2004). Wilson och Arch 
(1994) har utvecklat detta och gör en beskrivning utifrån två övergripande faktorer närmare 
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bestämt demografiska och psykologiska faktorer. När det gäller demografiska faktorer menar 
författarna att jobb funktion och utbildning har betydelse över vilket inflytande som existerar. 
Psykologiska faktorer har vi inte använt för beskrivningarna i denna studie. I tabell 3 sida 33 i 
empirin kan vi jämföra detta mot teorin. Med den information vi fått fram kan vi endast 
beakta de demografiska faktorerna hos alla medlemmar i köpbeslutsgruppen. Vi börjar med 
att titta på de två delägarna som arbetar som transportledare. Enligt VD:n har transportledarna 
ledarskapsutbildning, transporledarutbildning och praktiskt erfarenhet från branschen. 
Delägaren som är chaufför beskriver VD:n att denna person har utbildning för tung trafik, 
ECO-driving, packmästarutbildning, utbildning för miljö- och kvalitetssystem och praktiskt 
erfarenhet från branschen. VD:n har ledarskapsutbildningar och lång praktiskt erfarenhet från 
branschen. Övrig personal arbetar främst som chaufförer men det finns två som jobbar med 
emballage och en som sköter bokföring. Dessa anställda har utbildningar som varierar men 
kan omfatta utbildning för tung trafik, ECO-driving, packmästar- utbildning, utbildning för 
miljö- och kvalitetssystem. 
 
Den sista faktorn som har betydelse enligt Garrido-Samaniego och Gutiérrez-Cillán (2004) är 
strukturen på organisationen. Organisationen hos företag X är enkel med VD:n i topposition 
och transportledarna direkt under honom. Chaufförerna i företaget rapporterar till 
transportledarna som i sin tur rapporterar till VD:n. I företagets styrelse ingår 
transportledarna, en chaufför och VD:n. Dessa tar de viktigaste besluten men överlåter resten 
åt VD:n. Företaget har en väldigt enkel struktur med få beslutsvägar och möjligheten för de 
anställda att gå direkt till VD:n med synpunkter eller frågor är väldigt stor. 
 
Ser vi på samtliga faktorer kan vi nu se att VD:n i företaget har absolut mest inflytande 
eftersom denna medverkar i alla delar av köpen. Han har även störst befogenheter när köpet är 
nödvändigt eller bråttom. VD:n har högsta position i företaget, och den struktur 
organisationen har innebär att VD:n kan besluta självständigt för det mesta. Delägarnas 
inflytande är lågt beroende på att deras medverkan begränsas av situation för köpet. Är det 
komplexa köp eller risker vid köpet av en försäkring ökar delägarnas inflytande men är för 
övrigt beroende på hur VD:n värderar situationen. Deras utbildning inom transporter och 
jobbfunktion gör att de har ett visst inflytande i besluten. De känner till situationer som kan 
uppstå och kan ge synpunkter på detta. Vi kan tydligt se att övrig personal har både utbildning 
och jobbfunktioner som kan bidra till besluten men deras medverkan är väldigt lågt. Företaget 
ger personalen en möjlighet att påverka besluten men medverkan existerar praktiskt taget inte. 
 
Det som påverkar besluten i hög grad är även leverantörer och kunder till företaget. Kunderna 
har påverkan på köpet eftersom dessa kan ha vissa krav när de anlitar företag X. Företag X:s 
kunder har relativt stort inflytande över vad försäkringen ska täcka men har inget att säga till 
om när det gäller vilket bolag försäkringen ska tecknas i eller till vilket pris. Detta gör att det 
finns ett visst inflytande men detta kan ändå betraktas som mindre. Leverantören av 
försäkringar till företag X har också mycket inflytande när det gäller att identifiera vilka 
försäkringar och till vilket värde som de behöver skrivas till. Leverantören medverkar vid alla 
beslut och VD:n känner ett förtroende för företagets leverantör och detta gör att leverantören 
får stort inflytande hos VD:n. Det är viktigt att beakta deras inflytande för att kunna 
identifiera hur företagets köpbeteende ser ut. Inflytandet illustreras som stort, litet eller inget i 
tabell 7 sida 41. 
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Tabell 7 - Analys av inflytande i företag X 

Transportledare

Chaufför (delägaren)

VD

Övrig personal

Litet

Leverantör av 
försäkringar

Köpbeslutgruppen Inflytande

Litet

Litet

Stort

Inget

Stort

Kunder
 

 

6.4 Analys av valkriterier 
 Vilka valkriterier är viktiga när företag  köper försäkringar? 
 

När det gäller vår tredje forskningsfråga om valkriterier vid köp av försäkringar har vi 
identifierat återkommande kriterier som är framställda i teorin. Dessa kriterier presenterar vi i 
en modell som jämförs med de empiriska data vi har samlat ihop. 
 
I vår teoretiska referensram har vi använt oss av tre olika författare Axelsson (1998), Cebi och 
Bayraktar (2003) och Kahraman, Cebeci och Ulukan (2003). Författarna har definierat flera 
kriterier som är viktiga för tjänsteföretag vid val av leverantör. Vi har jämfört dessa tre olika 
författares kriterier med de kriterier vi hittat empiriskt. Detta illustreras i tabell 8 sida 42. 
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Tabell 8 - Analys av valkriterier - Företag X 

Teori

Pris på tjänst (2 författare)

Leveranser i tid (1 författare)

Stabilitet i leverans (1 författare)

Möjlighet till fysisk kontakt med säljare (2 
författare)
Kunskap och kompetens hos leverantör 
(2 författare)
Kvalitet i tjänsten och möjlighet till 
utveckling av den (2 författare)
Bra kommunikation med säljpersonal (2 
författare)
Kvalitet i tjänsten och möjlighet till 
utveckling av den (2 författare)
Garantier av resultat och behandling av 
köpet (1 författare)
Bra och omfattande information av 
leverantör (2 författare)

Flexibilitet hos leverantör (2 författare)

Låga leveranskostnader (1 författare)

Stabilitet i leverans (1 författare)

Möjlighet till fysisk kontakt med säljare (2 
författare)
Leverantörs ryckte och position i 
branschen (2 författare)

Viktiga kriterier

Garantier

Graderad 
5

Graderad 
4

Graderad 
3

Empiri

Låga leveranskostnader

Information

Flexibilitet

Leveranser i tid

Lokalisering

Priset var rimligt med tanke på tjänsten

Rykte och finansiell styrka

Möjlighet att lösa problem effektivt via 
support 

Bra villkor för försäkringen 

Rimliga handläggningstider

Tjänsten är tillförlitlig 

Lätt att kommunicera med säljpersonal 
och tidigare god erfarenhet

Kvalitet i tjänst och möjlighet till 
utveckling av den 

Kunskap och kompetens fanns hos 
leverantör

Personlig kontaktperson 

 
 
Effektiv problemlösning var ett kriterium som alla författare underströk betydelsen av. 
Kriterier som två av författarna betonar var flexibilitet hos leverantör, leverantörs rykte och 
position i branschen, bra kommunikation med säljpersonal, kvalitet i tjänsten och möjlighet 
till utveckling av den, kunskap och kompetens hos leverantör, bra och omfattande information 
av leverantör, pris på tjänst, möjlighet till fysisk kontakt med säljare. Kriterier beskrivna av 
endast en av författarna var garantier av resultat och behandling av köpet, leveranser i tid, låga 
leveranskostnader, stabilitet i leverans. När vi sedan ställde upp empirisk data från företag X 
använde vi oss av de kriterier som VD:n ansåg som de viktigast från intervjun. Dessa kriterier 
är sammanställda från de frågor VD:n besvarade angående valkriterier. VD:n rangordnade 
dessa kriterier från 1 som är oviktigt till 5 som är mycket viktigt.  
 
De viktigaste kriterierna enligt VD:n var att priset var rimligt med tanke på försäkringens 
omfattning. Detta betyder att det företaget betalar för försäkringen ska motsvara vad de får ut 
av den i form av premie och självrisk. Två av författarna i teorin beskriver pris som ett 
betydande kriterium eftersom det avgör vad företagets kostnader kommer att bli. Vidare ansåg 
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VD:n att bra villkor för försäkringen också tillhör det viktigaste eftersom att det är dessa som 
styr hur utsikterna för företaget ser ut vid en försäkringsfråga och som i slutändan avgör vad 
företaget kan erbjuda sina kunder. Villkor med försäkringen är ett kriterium som inte nämndes 
i den teori som studien behandlar. Rimliga handläggningstider var också viktigt för VD:n 
eftersom det är detta som styr hur länge företaget kan få ligga ute med pengar vid en 
försäkringsfråga. Jämför vi detta med teorin ser vi att en av författarna beskrev i sin studie 
betydelsen av leveranser i tid.  Företagets VD säger att tjänstens tillförlitlighet också tillhör 
det viktigaste eftersom det är viktigt att veta att försäkringen fungerar när den behövs. I teorin 
beskrivs detta som att tjänsten har en stabilitet och utförs i tid. Tillförlitlighet är något som är 
viktigt för förtroendet hos leverantören enligt VD:n. Det sista som VD:n tyckte var viktigast 
var att ha en personlig kontaktperson eftersom detta hjälpte till att underlätta hans jobb. En 
kontaktperson som företaget kan ha förtroende för är viktigt för att underlätta köpen anser 
VD:n. I teorin beskriver två av författarna vikten av att ha en fysisk kontaktperson och att ha 
en bra kommunikation till denna. 
 
Av företag X:s viktigaste kriterier är det alla utom ett som finns beskrivet i teorin. Det 
kriterium som inte finns beskrivet är villkor som gäller i köpet av försäkringar. Detta verkar 
vara ett kriterium som är specifikt för tjänsten försäkringar. Kriterier graderade med fyra och 
tre är givetvis också viktiga för företag X och flertalet finns beskrivna i teorin som betydande 
kriterier. Vissa av kriterierna som finns beskrivna i teorin infattar fler delar än vad de 
empiriska data vi erhållit i studien gör. När det gäller företag som köper försäkringar är dock 
pris, villkor, handläggningstider, tillförlitlighet och en fysisk kontaktperson viktigast enligt 
vår empiriska data. 
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Kapitel 7 – Resultat och implikationer 
 

7.1 Inledning  
 
I detta slutliga kapitel kommer vi att svara på våra forskningsfrågor och beskriva hur resultat 
av studien utföll. Först kommer vi att presentera de resultat vi har fått beträffande likheter och 
skillnader som finns mellan empirisk data och teorier som berör området. En förklaring av 
vad detta innebär för köpare, säljare, teori och framtida forskning beskrivs sedan under 
implikationer i kapitlet. 
 

7.2 Resultat  
 
Resultatet presenteras här utifrån varje forskningsfråga. En beskrivning av svaren på 
forskningsfrågorna görs. Resultatet avspeglar karaktären på det köpbeteende vi har kunnat 
identifiera vid köp av försäkringar. Slutligen besvaras syftet som vi hade med denna studie. 
 
7.2.1 Hur kan köpbeslutsprocessen vid köp av försäkringar beskrivas i olika 
köpsituationer? 
 
Vad vi kunde identifiera när vi undersökte företag X var att de hade två olika köpsituationer. 
Dessa var rent återköp och modifierat återköp och identifierades utifrån Robinson et al 
(refererad i Reeder, Brierty och Reeder, 1991). Anledning till att företag X bara använder sig 
av två typer av köp beror på att de har sedan tidigare fastställda grundkriterier för köp av 
försäkringar. Ett nytt köp görs när ett företag köper helt nya varor eller tjänster (ibid). Företag 
X anser att deras behov av att göra ett nytt köp av försäkringar inte existerar. Den situation 
som kan uppstå är att delar av verksamheten förändras och de kan bli tvungna att modifiera 
sitt köp av försäkring för att passa den befintliga verksamheten. Förändras inte verksamhet 
och om företag X är nöjd med befintlig leverantör av försäkringar behöver företaget endast 
göra rena återköp av försäkringar. Företaget förlitar sig mycket på sin nuvarande leverantörs 
åsikt och har ett stort förtroende för dennes kunskap. Att företaget inte gör några nya köp kan 
göra att förlegade premisser består i en situation som förändrats med tiden. 
 
När det gäller stegen som används i köpbeslutsprocessen vid olika köpsituationer för företag 
X finns det en stark koppling till de teorier vi använt oss av. När det gäller modifierat återköp 
följer företag X teorierna enligt Day och Barksdale (1994) till en stor utsträckning. Det som 
skiljer teorierna från företag X är att stegen i köpbeslutsprocessen ibland går ihop med 
varandra. Det finns en förenklad process i företaget där stegen inte betraktas separat. När 
stegen flyter ihop på detta sätt kan företaget slarva med att uppmärksamma betydelsen av 
vissa mellansteg. Resultatet blir att företaget missar att uppmärksamma om deras behov 
verkligen blir tillfredsställt. 
 
Om missnöje skulle uppstå med nuvarande leverantör uppmärksammar företag X vilka 
alternativ och möjligheter som finns. Företaget använder då en process vid beslut som starkt 
påminner om modifierat återköp även om denna process som används är förenklad till en viss 
del. Finns tidigare goda relationer till leverantören blir köpet enklare med färre steg i 
processen.  Detta speglar vilka åtgärder som kommer att göras vid ett framtida köp. Är företag 



Resultat och implikationer 
 

 - 45 - 

X missnöjd med tidigare köp kommer sannolikheten att vara stor att köpet blir modifieras till 
nästa gång. Ett modifierat återköp är något som företag X behandlar mer grundligt eftersom 
köpet kräver en mer omfattande utvärdering medan ett rent återköp är en snabb process där 
endast VD:n är inblandad. VD:n anser sig ha kunskap för att kunna besluta i de flesta köp 
själv. Men när köpen är komplicerade förlitar sig VD:n på leverantörens kunskap samt förslag 
från styrelsen. Företaget önskar att slippa involvera sig för mycket i processen. Detta gör att 
utvärdering av leverantör mycket sällan sker. Det är en situation där utvärdering av kriterier är 
ofullständigt utförda och gamla kriterier bibehålls trots att det finns tveksamhet i 
tillämpbarheten. 
 
Vårt resultat visar att följande slutsatser om köpbeslutsprocessen kan framställas: 

• Mindre företag har färre antal och mer omfattande steg i köpbeslutsprocessen. 

• Köpbeslutsprocessen kan beskrivas som förenklad och övergripande. 

• Tidigare erfarenheter av leverantörer har en avgörande roll i processens utformning. 

• Utvärdering i processen blir bristfällig eftersom beslutsfattaren förlitar sig till en stor 
del på sin egen kunskap. 

• Mindre företag omvärderar inte sina grundläggande kriterier utan använder en process 
som bygger på gamla antaganden. 

 
7.2.2 Hur ser köpbeslutsgruppen ut när företag köper försäkringar och vilket inflytande 
har medlemmarna i denna grupp? 
 
Studien av företag X visar att roller kan beskrivas utifrån teorier av Webster och Wind 
(refererad i Parkinson och Baker, 1986) men dessa innehas av ett fåtal personer i företaget. De 
personer som är delaktiga i företags köpbeslutsgrupp har identifierats som: VD:n, de två 
transportledarna (delägare), en chaufför (delägare) och övrig personal. Medverkan och 
inflytandet hos dessa varierar kraftigt. Rollerna beslutare, köpare och gatekeeper innehar 
VD:n. Användare är transportledare och chaufförer och viss påverkan kommer ifrån övrig 
personal. Styrelsen är delaktig i vissa beslut och kan även identifieras som beslutare. 
Inflytandet från dessa medlemmar i köpbeslutsgruppen kan härledas utifrån deras medverkan, 
struktur på organisationen, omständigheter vid köp och personlig karaktär (Garrido-
Samaniego och Gutiérrez-Cillán, 2004). Det finns ett visst samband mellan dessa punkter och 
företag X. De faktorer som till största del avgör inflytandet enligt vår studie är medverkan i 
besluten, jobb funktion, komplexitet, risk och tidspress vid köpet. Våra slutsatser är att det går 
att identifiera roller i köpbeslutsgruppen enligt teorier samt att de faktorer som har störst 
betydelse vid fastställandet av inflytande hos dessa roller är förenliga med teorin i ett få antal 
aspekter. 
 
Studien visar att påverkan i besluten om köp är överhängande stor hos VD:n. Påverkan finns 
sedan till en stor del utanför företaget från leverantören. Eftersom VD:n har funktionen som 
både beslutare och gatekeeper kommer han att påverkas av all information som erhålls av 
leverantören och därmed kommer ingen utsållning att göras inför beslutsfattandet. Detta 
innebär att VD:n blir i hög grad påverkad av vad leverantören säger och därför har 
leverantören ett stort övertag i förhandlingarna. Inflytandet från styrelsen är beroende på vad 
VD:n anser är viktiga beslut. Anser VD:n att besluten i ett fall kräver diskussion kommer 
styrelsen att bli underrättad och sedan delta i besluten. Detta visar på att styrelsen har en 
relativt låg makt gentemot VD:n. Även detta kan innebära att tillräcklig övertygning från 
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leverantören innebär att styrelsen lämnas utanför beslutet. Personalen deltar inte i någon stor 
utsträckning i köpbeslutsprocessen och har därmed inte heller något större inflytande i 
besluten. Det kan diskuteras att besluten inte är tillräckligt viktiga för att personalen ska 
engagera sig. Kunderna till företaget har ett visst inflytande även om detta är begränsat. 
Företag X:s kundern kan kräva att vissa försäkringar tecknas vid transporter men kostnaden 
för detta får företag X:s kunder betala själva för och därför är inflytandet från deras håll 
relativt lågt i detta fall. Företag X:s kunder har ingen påverkan i hur mycket försäkringen 
kostar eller i vilket bolag den tecknas men kan sätta press på företag X till en viss del ändå. 
Slutligen kan vi beskriva situationen i köpbeslutsgruppen som riskabel då det är sällan eller 
aldrig som kritik eller förslag ges i samband med ett köp av försäkringar. VD:ns maktposition 
gör att denna tar åtskilliga besluten utan att beakta andra resonemang än det från leverantören. 
Risken för att leverantören ska leda företag X mot en situation som blir missgynnande blir 
därmed överhängande. 
 
Sammanfattningsvis kan följande slutsatser om köpbeslutsgruppen dras utifrån vårt resultat: 

• Det är låg påverkan från olika medlemmarna i köpbeslutsgruppen när mindre företag 
köper försäkringar. 

• Beslutsfattaren har stor makt gentemot övriga medlemmar i köpbeslutsgruppen när 
mindre företag köper försäkringar.  

• Leverantören av försäkringar har hög inverkan på besluten när mindre företag köper 
försäkringar. 

• Det saknas en gatekeeper som sorterar vilken informationen som når beslutsfattare i 
mindre företag som köper försäkringar. 

 
7.2.3 Vilka valkriterier är viktiga när företag köper försäkringar? 
 
Axelsson (1998), Cebi och Bayraktar (2003) och Kahraman, Cebeci och Ulukan (2003) har 
beskrivit kriterier som företag bör beakta vid val av leverantör. Dessa kriterier kan vi också 
identifiera i vår studie som betydande. De viktigaste kriterierna vid val av leverantör för 
företag X är rimligt pris, bra villkor i försäkringen, rimliga handläggningstider, tillförlitlighet 
i tjänsten och att ha en personlig kontakt med leverantören. Dessa kriterier är jämförbara med 
teorier om vilka kriterier som har betydelse för företag som köper tjänster. Det som företag X 
ansåg var det absolut viktigaste kriteriet var att ha en kompetent kontaktperson hos 
leverantören. Leverantören är med och värdera behovet i företaget och tillför kunskap om hur 
och vad försäkringen ska motsvara. Priset var även ett viktigt kriterium vid valet av leverantör 
men den personliga kontakten med leverantören har ett så högt värde att det krävs ett 
synnerligen lågt pris för att motsvara vikten av den personliga kontakten. Villkor för 
försäkringen var ett kriterium vi fann i vår studie som teorierna inte har nämnt som betydande 
(Axelsson, 1998, Cebi och Bayraktar, 2003 och Kahraman, Cebeci och Ulukan, 2003). Detta 
var ett kriterium som företag X lade stor vikt till vid val av leverantör. Företaget anser att det 
är viktigt att veta i förväg vad försäkringen täcker. Företagets transporter av högvärdigt gods 
gör att det har en stor betydelse att veta vilka situationer som försäkringen täcker upp vid 
eventuella missöden. Detta kriterium är därför mest troligen ett kriterium som är specifikt för 
tjänsten försäkringar. Rimliga handläggningstider var också ett viktigt kriterium eftersom det 
kostar företaget att ligga ute med pengar vid försäkringskrav. Även tillförlitlighet i att 
försäkringen täcker in det som förväntas ansågs vara viktigt.  
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Företag X anser att försäkringar är väldigt viktigt för deras kärnverksamhet men företaget har 
en överhängande tro till sin leverantör och finner att ett gott samarbete med denna är det 
viktigaste vid valet. Detta kan leda till att övriga viktiga kriterier förbises. Det är till en stor 
del försäkringarna som styr valet av leverantör i företag X. Det finns bara två leverantörer av 
försäkringar som täcker tunga transporter. Företag X vill ha en okomplicerad situation med 
sina försäkringar och väljer därför hellre att sätta alla försäkringar i ett bolag. Att leverantören 
kan tillgodose samtliga behov är ett viktigt kriterium som dock kan öka kostnaderna i 
företaget. Eftersom företag X inte vill splittra sina försäkringar hos olika leverantörer är 
förhandlingsstyrkan hos de möjliga leverantörerna hög. Det verkar som om företag X i och 
med missar möjligheter till att sänka sina kostnader då de inte utvärderar andra leverantörer i 
större utsträckning. Enkelhet verkar vara det övergripande temat när det gäller val av 
leverantör. 
 
Sammanfattningsvis kan följande slutsatser om val av leverantör dras från resultatet: 

• Mindre företag som köper försäkringar strävar efter enkelhet mer än låg kostnad. 

• Den personliga kontakten med leverantörer är för mindre företag mycket betydelsefull 
vid val av leverantör av försäkringar. 

• Mindre företag har en övertro till sina leverantörer vilket minskar deras engagemang i 
att se över kriterierna i försäkringarna. 

 
7.2.4 Syftet med denna rapport är att studera hur mindre företag går tillväga vid köp av 
den finansiella tjänsten försäkringar 
 
När det gäller organisationer som köper försäkringar har vi i vår studie sett att företagen 
strävar efter en enkelhet i sina köp. Köpbeslutsprocessen är enkel och granskning av 
leverantören sker sällan. Mindre företag vill helst slippa engagera sig för mycket i 
köpbeslutsprocessen och vill istället att leverantören sköter det mesta. Den personliga 
kontakten med leverantören blir därmed mycket viktig för företagen och ett avgörande 
kriterium vid val av leverantör blir tidigare god erfarenhet. Detta betyder att företagen lämnar 
över kontrollen till leverantören och prisfaktorn blir sekundär vid valet av leverantör. Det 
avgörande beslutet tas enligt vårt resultat av en och samma person i företagen. Det finns en 
frånvaro av en separat gatekeeper i köpbeslutsprocessen och detta leder därför till att 
situationen blir högst fördelaktig för leverantörer som vill påverka i hur hög kvantitet deras 
kunder köper försäkringar. Försäkringar kan kännas komplicerade och därför är det en lättnad 
för företagen att slippa utreda sina egna behov i någon större utsträckning visar vårt resultat. 
 

7.3 Implikationer 
 
I vårt arbete har vi undersökt hur industriellt köpbeteende kan karaktäriseras för mindre 
företag som köper försäkringar. För att titta på vilka implikationer detta medför har vi delat 
upp området i köpare, säljare samt teori och framtida forskning. 
 
7.3.1 Implikationer för organisationer som köper försäkringar 
 
Det är vår rekommendation att mindre företag som köper försäkringar blir mer involverade i 
sina egna köp för att ta tillbaka makten från leverantören. Genom att låta leverantören känna 
en trygghet i sin situation kan detta leda till ökade kostnader för kunden som annars skulle 
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kunna undvikas. Vårt resultat visar att mindre företag har ett köpbeteende av försäkringar som 
låter leverantören få en stark förhandlingsposition. Företagen bör istället ta kontrollen och 
involvera fler medlemmar i organisationens beslut. Skapandet av en formell process för köp 
av försäkringar kan drastiskt öppna företagsledningens ögon för vilka besparningar som kan 
göras med olika lösningar eller alternativa leverantörer. Genom att skapa en formell procedur 
kan företagen överkomma sina begränsningar och aktivt välja det bästa alternativet. Vi tror att 
framtiden kommer att bringa fler bolag som säljer försäkringar främst i form av 
försäkringsmäklare. Detta i sin tur ökar konkurrensen och ger kunderna en fördel i sitt val av 
leverantör. Större konkurrens bland leverantörerna leder till ökade möjligheter för kunderna 
att få en fördelaktig försäkring till ett lågt pris. Men denna fördel kan endast utnyttjas om 
företagen uppmärksammar möjligheten. 
 
7.3.2 Implikationer för organisationer som säljer försäkringar 
 
Vår studie har gjorts utifrån det köpande företagets perspektiv. Detta kan dock ge säljande 
företag en större insikt i hur dessa företag tänker och agerar vid beslut om köp av 
försäkringar. Eftersom företagen som köper försäkringar verkar beakta enkelhet som den 
största avgörande faktorn måste de säljande bolagen uppmärksamma hur de kan förenkla 
vardagen för kunderna. Ett exempel från vårt fall är att det endast finns två bolag som säljer 
försäkringar av tung transport. Det är då viktigt för företag som inte kan erbjuda dessa 
försäkringar, det vill säga hela paketet, att visa alternativa lösningar som erbjuder liknande 
enkelhet och effektivitet. De säljande företagen måste hitta en brytpunkt för att 
uppmärksamma kunderna på de fördelar som finns med att splittra sina försäkringar, 
alternativt att byta leverantör. Som det ser ut nu är företagen mer benägna att vara lojala på 
grund av det lilla engagemang som krävs från deras sida vid tecknandet av försäkringar. 
Eftersom vi inte studerat den säljande organisationen vid köp av försäkringar är det svårt att 
säga vilka aktioner som krävs för att bryta gammal kundlojalitet. Dock ser vi att ett lågt pris 
kan vara ett sätt att rubba den lojaliteten som kunden har till sin nuvarande leverantör. Detta 
blir dock mindre tänkbart för bolag som säljer vidare andra företags försäkringar, tillexempel 
försäkringsmäklare. Dessa mäklare måste därför visa ett engagemang för kunden som 
överträffar de större bolagen för att få sälja sina tjänster. 
 
Vidare ser vi att det företaget som säljer försäkringar skulle kunna utveckla kontakten med 
kunden genom att förstå hur kundens organisation är uppbyggd. Det finns fördelar att vinna 
genom att förstå hur många som är involverade i köpbeslutsprocessen, vem som tar besluten 
och vilka kundens primära valkriterier är vid köp av försäkringar. Detta verktyg gör att 
säljaren kan rikta sina ansträngningar mot rätt personer hos kunden. Är det svårt att övertyga 
en del av köpbeslutsgruppen är det bra att säljaren vet vilka andra som kan vara mottagliga för 
ytterligare påverkan. 
 
7.3.3 Implikationer för teori och framtida forskning 
 
Genom att studera hur köpbeteendet vid köp av försäkringar ser ut hos mindre företag har vi 
kunnat jämföra teorier med empiriskt material och därmed haft möjlighet att bekräfta dessa 
teorier. Den empiri vi har funnit kan bidra till att bestyrka de teorier vi har begagnat oss av i 
studien. De teorier vi har studerat har haft stora likheter med de data som samlats in. Det 
område i teorin vi sett mest skillnader i gäller vilka valkriterier som är viktiga vid val av 
leverantör. 
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Det finns många studier som tidigare har gjorts om industriellt köpbeteende men mängden är 
mindre när det gäller studier inriktade mot finansiella tjänster, tillexempel försäkringar. 
Därför finns en grund för framtida forskning. Ett område vi ser att det skulle behövas mer 
forskning inom är hur de psykologiska aspekterna hos personer i en organisation påverkar 
deras inflytande i besluten. Fortsatta studier av det säljande perspektivet är också ett område 
som vi tycker är intressant när det gäller försäkringar och övriga finansiella tjänster. En 
framtida forskning som kombinerar det säljande och köpande perspektiven skulle ge en mer 
allomfattande bild av hur beteende vid ett köp kan beskrivas. Ett sista förslag som vi kan ge 
om framtida studier är att titta närmare på hur inflytandet och maktpositionen hos större 
företag ser ut gentemot sina leverantörer. Finns samma maktbalans och om det inte är samma 
vad beror detta på? Har den större organisationen en annan struktur, annan karaktär av 
personer, skiljer sig omständigheter vid köp av försäkringar eller finns en högre/lägre 
medverkan från olika personer i organisationen?  
 
Vi ser alla dessa områden som intressanta och nödvändiga för att förstå den marknad som 
finns när det gäller finansiella tjänster. Därför rekommenderar vi att ytterligare forskning 
inom ovan beskrivna områden genomförs. 
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Bilaga A - Intervjuguide 
 
Denna intervju görs av Peter Fjällborg och Erik Salmi på Luleå Tekniska Universitet. 
Undersökning har som mål att undersöka köpbeteendet hos företag som köper finansiella 
tjänster. Det vi vill veta i denna undersökning är hur köp av försäkringar i företaget går till. 
Hur och vem beslutar om köpet, hur väljer ert företag leverantör av försäkring och vilka 
personer i företaget är involverade i köpet. Intervjun beräknas ta ca 1 timme. 
 
Vi tackar på förhand för er medverkan! 
 
Områden vi kommer att beröra under intervjun: 
 
Grundfakta 
 
Namn: 
 
Befattning: 
 
Bakgrund (utbildning & Erfarenhet): 
 
 
 

År i företaget: 
 
År i nuvarande befattning: 
 
 
Bakgrundinformation 
 

• Beskriv din roll i företaget. 

• Hur många anställda har företaget? 

• Hur många arbetar med ekonomi, marknadsföring, inköp och försäljning? 

• Vilken typ av verksamhet bedriver ert företag?  

• Vilken typ av kunder har ni? Privata och företag? 

• På hur många orter bedriver ni verksamhet? 

• Är enda kontoret i Luleå? 

• Finns en separat inköps avdelning (vilka ansvarsområden har denna)? 

• Vilka övriga avdelningar existerar? 

• Hur skulle du beskriva er organisation? 

• Sker köp av försäkringar centralt? 

• Vilka finansiella tjänster köper ni idag?  

• Vilka typer av försäkringar använder ni? 

• Hur mycket köper ni försäkringar för varje år (totalt och lokalt i Luleå)? 
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• Hur stor del av era inköp är någon form av tjänst? 

• Hur viktig anser ni att de försäkringar ni köper är för er fortsatta kärnverksamhet? 

• Hur ofta köper ni försäkringar? (Nytt köp, modifierat återköp och rent återköp) 

• Har ni upplevt några förändringar gällande köp av försäkringar de senaste åren? 

 
Forskningsfråga 1 

Hur kan köpbeslutsprocessen vid köp av försäkringar beskrivas i olika 
köpsituationer? 

 
• Beskriv hur ni går till väga när ni ska köpa en försäkring. 

Kontrollista: 

- Identifiering av behov eller problem 

- Identifiera grundläggande kriterier 

- Specificera dessa kriterier 

- Utvärdering av dessa 

- Val av leverantör av tjänst baserat på dessa kriterier 

- Utvärdering av kvalitet på tjänsten 

- Utvärdering av resultatet av tjänsten (Nöjd eller ej) 

• När ni gör ett nyköp av försäkringar tittar ni på alternativa lösningar då? 

• Är alternativa leverantörer något ni utvärderar då? 

• Har ni någon process eller några specifika faser som ni går igenom innan ni tar ett köp 

beslut?  

• Hur länge tar det innan köpet är genomfört? (Från identifiering till utvärdering) 

• Skiljer sig detta beroende på köpsituationen?  

(Nytt köp, modifierat återköp och rent återköp) 

 
Forskningsfråga 2 

Hur ser köpbeslutsgruppen ut när företag köper försäkringar och vilket 
inflytande har medlemmarna i denna grupp? 

 
• Vem upptäcker oftast att ett köp av en försäkring behöver genomföras? 

• Vem tar det slutgiltiga beslutet om ett köp när det gäller försäkringar? 

• Vem genomför köpet? 

• Finns det någon i företaget som har som uppgift att samla ihop information från 

leverantörerna och informerar företagsledningen om försäkringen? 

• Finns det vissa i företaget som påverkar köpet av försäkringar till en stor del utan att 

annars vara involverade i detta? 
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• Hur många är vanligtvis involverade när det gäller köp av en försäkring? 

• Hur skulle du beskriva deras medverkan? 

• Är någon speciell jobbfunktion i företaget förknippad med hög medverkan i  

köpbeslutet? 

• I hur hög grad tror du att olika personer i företaget påverkar beslut angående köp av 

försäkringar? 

Kontrollista: 

�VD, vice VD, arbetare, inköpare, produktions manager, ekonomichef, säljaren, 

sekreterare 

• Hur skulle du beskriva dessa personers utbildning och erfarenhet? 

• Hur skulle du beskriva de personliga egenskaperna hos medlemmarna i 

köpbeslutsgruppen? 

Kontrollista: 

- Behov av acceptans 

- Konfliktbenägenhet 

- Tidsmedvetenhet 

- Behov av att visa stöd 

- Behov av kontroll 

- Förhandlingsförmåga 

• Hur skiljer sig besluten åt (vilka som tar dessa) när det gäller försäkringar och övriga 

inköp? 

• Ser ni stora risker vid köp av försäkringar (personligen och för företaget)?  

• Beskriv hur ni tror att olika omständigheter vid köp påverkar ert beslut? 

Kontrollista:  
- Komplexitet (av köp situation, av produkt) 
- Nyhet i köpet 
- Nödvändighet av köpet 
- Uppfattad risk i och med köpet 
- Tidspress i beslut 

 
• Hur ser flödet av information från leverantörerna ut, vad tycker ni om detta, för lite 

eller för mycket? 

• Hur intresserad av området finansiella tjänster är ni personligen, har det stor eller liten 

vikt för er? 

• Är inköpen av försäkringar i företaget formella eller informella. Krävs internt 
pappersarbete? 
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• Finns standard procedurer för inköp av finansiella tjänster eller ser köpen olika ut vid 

varje tillfälle? 
 

• Finns kunskap och vana inom företaget gällande försäkringar?  
 

• Vilka i företaget har dessa kunskaper? 
 
• Hur många instanser måste beslutet gå igenom innan det förverkligas när ni köper en 

försäkring? Hur många olika chefer måste godkänna beslutet? (vertikal involvering) 
 

• Hur många avdelningar på företaget är involverade? 
 

• Finns det formella kanaler eller informella kanaler för kommunikation mellan 
personer i företaget? 

 
• Använder ni externa konsulter när ni ska köpa en försäkring? 

 
 
Forskningsfråga 3 

Vilka valkriterier är viktiga när företag  köper försäkringar? 
 

• Vilka kriterier använder ni vid val av leverantör av försäkringar? 

 

Minienkät 

Hur viktigt är följande kriterier för ert företag vid val av leverantör av försäkringar?  
 

 
 
 
Flexibilitet i ändring av tjänsten 
� 
 
Möjlighet att lösa problem effektivt (support) 

� 
 
Rykte och position i branschen, finansiell styrka  
� 
 
Lätt att kommunicera och tidigare god erfarenhet av säljpersonal 

� 
 

Kvalitet i tjänsten och möjlighet till utveckling av den 
� 
 

Svara genom att gradera hur stor viktigt kriteriet är med skalan 1-5.  
1= Inte alls  4= Mycket viktig 
2= Mindre viktig  5= Bland de viktigaste 
3= Viktig 
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Kunskap och kompetens hos leverantören 

� 
 
Bra och omfattande information 
� 

 
Pris på tjänsten 

� 
 
Lokalisering, möjlighet till fysisk kontakt med säljaren 
� 
 
Garantier av resultat och behandling av köpet 

� 
 
Leveranser i tid  
� 
 
Låga leveranskostnader 
� 
 
Stabilitet i leveranser (tillförlitliga) 
� 
 

 
• Övriga viktiga kriterier ni värderar vid köp av försäkringar? 

 
 
Slutfrågor 
 

• Vem köper ni försäkringar av idag? 

• Varför köper ni av denna leverantör? 

• Hur anser ni att relationen till er nuvarande leverantör av försäkringar är? 

• Vad skulle få er att byta er nuvarande leverantör av försäkringar? 

• Kan du göra en kvantitativ uppskattning av hur stora skillnaderna måste vara  

för att byta leverantör? 

 

Vi tackar än en gång för er medverkan. 
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Bilaga B - Frågor skickade i förväg till företag X 
 
Hej, här kommer ett utkast på de frågor vi kommer att beröra under intervjun. Vår studie har 
som ändamål att analysera hur företag köper den finansiella tjänsten försäkringar. Vår c-
uppsats kommer att publiceras senare under detta år. 
 
Vi tackar i förväg för er medverkan. 
 
Hälsningar 
 
Erik Salmi & Peter Fjällborg 
 
 
Områden vi kommer att beröra under intervjun är: 
 
Bakgrundsinformation: 

- Vilken är din position i företaget? 
- Hur många anställda har ni? 
- Vilken typ av verksamhet bedriver ni? 
- Vilka finansiella tjänster köper ni? (Banktjänster, försäkringar eller liknande) 
- Vilka försäkringar köper ni idag? Vad försäkrar ni? 

 
Hur köper ni finansiella tjänster: 

- Hur går ni tillväga när ni köper en försäkring?  
 
Vilka köper 

- Vilka i företaget är involverade när ni ska besluta om köp av en försäkring? 
- Har ni någon standardprocedur för köp av försäkringar? 
- Vilka kunskaper finns i företaget om vad olika försäkringar innebär? 

 
Vilka kriterier är viktiga 

- Vilka kriterier anser ni vara viktigast när ni ska välja en leverantör av försäkringar? 
 
Övriga frågor 

- Hur viktigt är försäkringar för er verksamhet? 
 




