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Abstract 
The purpose of this work aimed to investigate the industrial buying behavior at companies in the sign 

and display industry. The sign and display industry refers to the companies which sell signs of any 

kind. The report describes the company Södra Skogsägarna and their newly launched product 

DuraPulp, which is almost like plastic, but with the advantage of being more environmentally 

friendly. 

The companies which were interviewed in this report are among the biggest companies within the 

sign and display industry. The companies, HL Display, Systemtext and Antalis, were found through a 

number of interviews with people who have a great deal of knowledge within this industry. The 

companies which were interviewed were therefore some kind of a seller of sign products. 

This study proved that the theory about the industrial buying behavior is still valid today. The 

companies proved that choice criteria like price, quality and delivery security were among the most 

important ones. The retailer thought that price is important, but even more important was choice 

criteria such as working conditions and the rumor of a supplier. The buying process and the buying 

group were also similar to the ones stated in the theory.  
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Sammanfattning 
Detta arbete syftade på att undersöka det industriella inköpsbeteendet hos företag inom 

exponeringsbranschen (företag som säljer en skylt av något slag). Rapporten beskriver företaget 

Södra Skogsägarna och deras nylanserade produkt DuraPulp, som har plastliknande egenskaper och 

som är tänkt att ersätta de plastskyltar som finns i butiker.  Rapporten bygger på teorier om det 

industriella inköpsbeteendet. 

Företagen, Systemtext, HL Display och Antalis, som blev intervjuade är bland de största inom 

branschen för exponeringsprodukter. Företagen identifierades som lämpliga för rapporten eftersom 

branschkunniga personer som intervjuades rekommenderade dem.  

Studien visade att femtio år gamla teorier om det industriella inköpsbeteendet överensstämmer med 

den empiriska undersökningen. De tillverkande företagen betonade starkt klassiska kriterier såsom 

pris, kvalité och leveranssäkerhet som även teorin bekräftar är viktiga för företag vid inköp. 

Grossisten ansåg kriteriet pris vara enormt viktigt men nämnde att arbetsförhållande och rykte hos 

leverantör också var minst lika viktiga. Företagens köpprocesser visade sig stämma med tidigare 

litteratur och teori.  
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Förord 
Denna studie har genomförts som ett examensarbete och som den avslutande delen av en 

civilingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har varit lärorikt och intressant med 

många utmaningar. Efter fem år av intensiva studier och en otroligt rolig studietid  i Luleå kan jag 

snart titulera mig civilingenjör och bege mig ut i arbetslivet. Jag vill tacka alla de vänner jag har fått 

lära känna och de lärare som inspirerat mig och hjälpt mig på mot målet att bli klar med 

utbildningen. Tack vare min utbildning vid Luleå tekniska universitet har min akademiska ryggsäck 

blivit  fylld med enorm erfarenhet, kunskap och rikedom. 

Jag vill tacka Lars Bäckström vid institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap för all 

handledning, feedback och stöd under arbetets gång. Ett stort tack även till Södra Skogsägarna, där 

mina handledare, Ann Nilsson och Anders Rippström givit mig chansen att få utföra denna 

intressanta och givande studie. 
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ger mig energi till att klara av att utveckla och förbättra mig själv kontinuerligt. 

 

Växjö 25 Maj 2012 

 

Alexander Leismo 

 

  



4 
 

Innehållsförteckning 
Industriellt inköpsbeteende, en empirisk studie inom exponeringsbranschen .....................................1 

Abstract ..............................................................................................................................................1 

Sammanfattning .................................................................................................................................2 

Förord.................................................................................................................................................3 

1. Introduktion och problemställning ..................................................................................................1 

1.1. Bakgrund ..................................................................................................................................2 

1.1.1. Köpsituationen ..................................................................................................................3 

1.1.2. Köpprocessen ....................................................................................................................4 

1.1.3. Köpbeslutsgruppen ............................................................................................................5 

1.1.4. Urvalskriterier ...................................................................................................................6 

1.2. Södra Skogsägarna ...................................................................................................................6 

1.3. Problemställning ......................................................................................................................7 

2. Industriellt inköpsbeteende ............................................................................................................8 

2.1. Köpsituationen .........................................................................................................................8 

2.1.1. Andra klassificeringar av köpsituationen ............................................................................9 

2.1.2 ”The Buy-grid model”................................................................................................. 11 

2.1.3 Påverkande faktorer på inköpsituationen ................................................................... 11 

2.2 Köpprocessen .................................................................................................................... 13 

2.3 Köpbeslutsgruppen ............................................................................................................ 16 

2.3.1 Köpbeslutsgruppens storlek och sammansättning ...................................................... 16 

2.3.1 Individer i köpbeslutsgruppen i relation till köpprocessen .......................................... 18 

2.4. Urvalskriterier ........................................................................................................................ 19 

2.4.1. Urvalskriterier för service och tjänster ............................................................................. 20 

3. Problemdiskussion och forskningsfrågor ....................................................................................... 23 

3.1. Problemdiskussion ................................................................................................................. 23 

3.2. Referensram .......................................................................................................................... 24 

3.2.1. Leverantörsrelationer ...................................................................................................... 24 

3.2.2. Köpprocessen .................................................................................................................. 26 

3.2.3. Köpbeslutsgruppen .......................................................................................................... 26 

3.2.4. Urvalskriterier ................................................................................................................. 27 

4. Metod ........................................................................................................................................... 29 

4.1. Forskningssyfte ...................................................................................................................... 29 

4.2. Forskningsstrategi .................................................................................................................. 29 



5 
 

4.3. Studiens ansats ...................................................................................................................... 30 

4.4. Kvantitativ och kvalitativ metod ............................................................................................. 30 

4.5. Val av fallstudieföretag ........................................................................................................... 31 

4.6. Litteratursökning .................................................................................................................... 31 

4.7. Analys .................................................................................................................................... 32 

5. Empiri ........................................................................................................................................... 33 

5.1. Systemtext ............................................................................................................................. 33 

5.1.1. Leverantörsrelation Systemtext ....................................................................................... 34 

5.1.2. Köpprocessen Systemtext ................................................................................................ 34 

5.1.3. Köpbeslutsgruppen Systemtext ....................................................................................... 35 

5.1.4. Urvalskriterier Systemtext ............................................................................................... 35 

5.2. HL Display .............................................................................................................................. 36 

5.2.1. Leverantörsrelation HL Display ........................................................................................ 37 

5.2.2. Köpprocessen HL Display ................................................................................................. 37 

5.2.3. Köpbeslutsgruppen HL Display ......................................................................................... 37 

5.2.4. Urvalskriterier ................................................................................................................. 37 

5.3. Antalis .................................................................................................................................... 39 

5.3.1. Leverantörsrelationer Antalis........................................................................................... 39 

5.3.2. Köpprocess Antalis .......................................................................................................... 40 

5.3.3. Köpbeslutsgruppen .......................................................................................................... 40 

5.3.4. Urvalskriterier ................................................................................................................. 41 

6. Analys ........................................................................................................................................... 43 

6.1. Leverantörsrelationer ............................................................................................................. 43 

6.1.1. Leverantörsrelationer Systemtext .............................................................................. 43 

6.1.3. HL Display .................................................................................................................. 43 

6.2.1 Antalis ....................................................................................................................... 44 

6.2. Köpprocessen ......................................................................................................................... 45 

6.2.1 Analys köpprocessen Systemtext ............................................................................... 45 

6.2.3 Analys köpprocessen HL Display ................................................................................. 46 

6.2.3 Analys köpprocessen Antalis ...................................................................................... 48 

6.3. Köpbeslutsgruppen ............................................................................................................ 50 

6.3.2 Analys köpbeslutsgruppen Systemtext ....................................................................... 50 

6.3.2 Analys köpbeslutsgruppen HL Display ........................................................................ 51 

6.3.3 Analys köpbeslutsgruppen Antalis .............................................................................. 52 



6 
 

6.3. Urvalskriterier ................................................................................................................... 54 

6.3.1 Sammanfattning urvalskriterier .................................................................................. 55 

7. Slutsats ......................................................................................................................................... 56 

7.1. Slutsatser ............................................................................................................................... 56 

7.1.1. Leverantörsrelationer ...................................................................................................... 56 

7.1.2. Köpprocessen .................................................................................................................. 57 

7.1.3. Köpbeslutsgrupp.............................................................................................................. 57 

7.1.4. Urvalskriterier ................................................................................................................. 58 

7.2. Praktiska och teoretiska rekommendationer .......................................................................... 61 

7.3. Förslag på fortsatta studier..................................................................................................... 62 

Litteraturförteckning......................................................................................................................... 63 

Bilaga 1 Intervjuguide ....................................................................................................................... 67 

 



1 
 

1. Introduktion och problemställning 
Detta avsnitt presenterar bakgrunden till rapporten och även en del av den teori som rapporten 

bygger på. Fallföretaget och området industriellt inköpsbeteende introduceras i detta kapitel. 

Problemställningen finner man i slutet av detta kapitel. 

Industriellt inköpsbeteende (IBB) är en beskrivning av företags inköpbeteende på marknaden och är 

viktigt för marknadsförare och försäljare att förstå eftersom det ökar chanserna till försäljning 

(Dwyer & Tanner, 2009). Industriellt inköpsbeteende ger en förklaring till försäljare och 

marknadsförare om varför, vad och hur mycket företag vill köpa (Webster & Wind, 1972). 

Köpbeteendet hos företag kan beskrivas utifrån ett flertal olika perspektiv och mycket forskning har 

gjorts inom detta område (Johnston & Lewin, 1996). Webster & Wind (1972) var pionjärer på detta 

område och de utvecklade teorier som beskriver hur företag hanterar sina inköp utifrån faktorer som 

exempelvis typ av produkt, vilka personer som deltar i inköp eller vilken bransch företaget agerar på. 

Detta innebär att IBB är specifik beroende på vilken situation det handlar om och påverkas väsentligt 

av t ex vilken bransch ett företag verkar inom. 

En viktig bransch i Sverige är skogsindustrin, där Sverige är världens näst största exportör av papper, 

pappersmassa och sågade trävaror och som sysselsätter ungefär 70 000 anställda (Svensén, 2011). En 

stor aktör i denna bransch är Södra Skogsägarna som tillverkar mer än 2 000 000 ton pappersmassa 

per år (Skogsindustrierna, 2011). Södra Skogsägarna är en ekonomisk förening med syfte att skapa 

vinst hos dess medlemmar. Denna förening producerar bland annat pappersmassa som är 

huvudbeståndsdelen i bland annat kopieringspapper och annan typ av papper (Braconier, 2012). 

Introduktionen av Ipads och andra läsplattor har påverkat efterfrågan på papper vilket har lett till 

minskad försäljning inom pappersbranschen (Horn, 2012). Södra Skogsägarna har därför satsat 

mycket på att produktutveckla befintliga produkter och att finna nya marknader. En av dessa 

marknader innefattar exponeringsdisplayer såsom t ex skyltar. Då Södra skogsägarna är en producent 

av råmaterial kommer de aldrig att sälja direkt till en slutkund utan kommer att vara del i en 

värdekedja av ett flertal olika företag. Utifrån ovanstående beskrivning syftar denna rapport till att 

studera företag i exponeringsbranschen och deras inköpsbeteende.  

  



2 
 

1.1. Bakgrund 
I slutet av 60-talet skedde viktig forskning inom industriellt inköpsbeteende som gäller än idag 

(Robinsson, et al., 1967). Efter denna publicering av företags inköpsbeteende har forskningen ökat 

avsevärt och olika definitioner av industriellt inköpsbeteende har gjorts. Webster & Wind (1972) 

säger att konceptet kan definieras som en beslutsprocess som utförs av individer som samverkar 

med andra människor inom ramarna för en formell organisation.  Vem som köper, hur de köper och 

vilka kriterier som används vid köp är tre centrala frågor inom industriellt inköpsbeteende (Hart, 

1994, p. 102). För att ytterligare beskriva inköpsbeteendet påvisade Robinsson et al. (1967) ett antal 

faktorer som påverkar organisationers inköpsbeteende. Dessa fyra faktorer är omvärldsfaktorer, 

organisationsfaktorer, sociala faktorer och även individuella faktorer. Omvärldsfaktorer är sådant 

som företaget själva inte kan kontrollera eller ha en inverkan på, exempelvis politiska, ekonomiska, 

sociala och teknologiska faktorer. Organisationsfaktorer beskriver bland annat företagets 

organisationsstruktur och kultur (Robinsson, et al., 1967). Detta kan exemplifieras genom att till 

exempel att en individ har olika restriktioner beroende på vilken organisation han/hon jobbar för. 

Restriktionerna kommer därmed att påverka de beslut individen tar. Sociala faktorer är definierade 

som de roller som personer automatiskt kommer att få när köp sker. Sociala faktorer omfattar även 

hur rollerna interagerar med varandra internt inom företaget och även externt med personer utanför 

företaget. Individuella faktorer är anställdas ålder, utbildning, titel och även erfarenhet (Webster & 

Wind, 1972).  Dessa fyra faktorer: omvärlden, organisationen, sociala och individuella faktorer 

påverkar organisationers inköpsbeteende (Webster & Wind, 1972).  

 

Figur 1 Modell för de fyra faktorer som påverkar industriellt inköpsbeteende. (Webster & Wind, 1972)  

Omvärldsfaktorer 
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Industriellt inköpsbeteende kan delas in i fyra delar: köpsituation, köpprocess, köpbeslutsgrupp och 

urvalskriterier (Webster & Wind, 1972). 

 

Figur 2 De fyra delarna som utgör industriellt inköpsbeteende (IBB) (Webster, 1991) 

 

1.1.1. Köpsituationen 

Dwyer & Tanner (2009)  klassificerar köp baserat på tidigare erfarenheter av en viss typ av inköp av 

varor och tjänster. Tre typer av köp har därmed urskilts vilka är nytt köp, modifierat återköp och 

direkt återköp. Ett nytt köp betraktas som ett köp där företaget aldrig har anskaffat produkten eller 

tjänsten (Dwyer & Tanner, 2009). Modifierat återköp är ett köp som tidigare har gjorts men med en 

viss modifikation från föregående köp. Denna modifikation kan handla om orderkvantitet, 

prisskillnad eller specifikation på produkten. Ett tredje köp är det direkta återköpet, när företagen 

repeterar ett tidigare beteende i köpet och blir på det viset ett direkt återköp (Dwyer & Tanner, 

2009). Det är svårt att kunna skilja mellan dessa tre köpsituationer. Fördelen med att kunna skilja på 

dessa situationer är att man kan avgöra hur mycket tid och resurser en försäljning kommer att kräva 

(Kotler, et al., 2009). 
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1.1.2. Köpprocessen 

Köpprocessen beskriven av Dwyer & Tanner (2009) nämner åtta steg som företagen går igenom när 

de utför ett köp och visualiseras i Tabell 1 (Robinsson, et al., 1967).  

Tabell 1 Köpprocessen för industriella inköp (Dwyer & Tanner, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 

Köpsteg/Köpfaser 

 

1. Problemidentifiering 
2. Allmän beskrivning av 

behov  
3. Produktspecificering 
4. Leverantörsidentifiering 
5. Förslag på anbud 
6. Val av leverantör 
7. Orderrutin och 

specifikation 
8. Leverantörsutvärdering 

efter köp 

 

Problemidentifiering 

Denna fas börjar när ett problem eller behov är identifierat av någon inom företaget eller 

organisationen (Dwyer & Tanner, 2009).  Dessa problem eller behov kan antingen uppstå av externa 

eller interna faktorer. Externa faktorer är när en köpare får en idé att köpa något från en mässa, 

genom en annons eller telefonsamtal. Interna faktorer är när man behöver köpa in en maskin eller 

annat material för att kunna produceras varor eller produkter på grund av att maskinen gick sönder, 

eller att man börjar få sluta på råvaror. 

Allmän beskrivning av behov 

Detta är en fas där företaget utformar den generella beskrivningen av möjliga lösningar på de 

problem som identifieras i föregående fas (Dwyer & Tanner, 2009). I denna fas beskriver företaget 

vilka egenskaper och kvantiteter produkten skall ha. 

Produktspecifikation 

Produktspecifikation är en mer tydlig beskrivning på lösningen av problemet som nämnts i första 

fasen (Dwyer & Tanner, 2009). Här utformas exempelvis de tekniska specifikationerna och priset 

bestäms. Uppgifterna som tas fram i denna fas ligger till grund för hur man skall gå tillväga i 

kommande faser och vilka företag som kan bli potentiella leverantörer.  

Leverantörsidentifiering  

I denna fas börjar köparen identifiera potentiella leverantörer (Dwyer & Tanner, 2009). 

Identifieringen kan ske vid mässor, genom tidigare leverantörer, branschråd eller personliga 

kontakter.  
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Förslag på anbud 

Nu vet köparen vad det är för produkt som eftersöks och vilka tekniska samt prismässiga 

specifikationer som eftersöks (Dwyer & Tanner, 2009). Potentiella leverantörer bjuds in, så att de kan 

beskriva sina produkter genom att inkomma med anbud.  

Val av leverantör  

I denna fas avgör företaget vilken leverantör som bäst passar in på företaget och på dess behov 

(Dwyer & Tanner, 2009). Vilken leverantör som väljs varierar från köp till köp och baseras oftast 

utifrån de urvalskriterier som företaget har. Den leverantör som bäst kan uppfylla urvalskriterier är 

oftast den leverantör som väljs och får ordern. 

Orderrutin och specifikation 

När leverantören är vald, påbörjas detta steg där ordern skickas iväg (Dwyer & Tanner, 2009). När 

ordern är skickad fortsätter proceduren genom uppföljning, status, felsökning, inspektion och 

godkännande av betalning. Detta steg avslutas först när leveransen är utförd och produkterna är 

godkända för användning. 

Leverantörsutvärdering efter köp 

När orderrutin och specifikation är gjorda kvarstår en viktig sak, nämligen att undersöka hur 

samarbetet har fungerat mellan köpare och säljare (Dwyer & Tanner, 2009). Detta sker inte bara en 

gång, utan oftast flera gånger under en viss tidsperiod för att säkerställa att kvalité, krav och andra 

faktorer följs enligt förutskrivna avtal. 

1.1.3. Köpbeslutsgruppen 

Köpbeslutsgruppen är en benämning på de personer som kommer att vara en del av köpprocessen 
och påverka den (Dwyer & Tanner, 2009). Dwyer & Tanner (2009) beskriver de personer som är 
involverade i köpprocessen genom att rollbesätta dem. Rollerna som beskrivs visualiseras i tabell 2 
och är; beslutsfattare, initiativtagare, kontrollant, inköpsagent, påverkare, grindvaktare och 
användare. En person kan inneha flera roller, men det kan också vara så att flera roller innehas av en 
person. Beslutsfattaren är personen som har makten att avgöra om ett köp kommer att gå igenom 
eller inte. Initiativtagaren är den som identifierar problemet i första steget av köpprocessen och 
startar därmed köpprocessen. Kontrollanten är den som sätter restriktioner, oftast ekonomiska i 
fråga om hur mycket en produkt eller tjänst får kosta. Inköpsagenten är personen som sköter själva 
förhandlingen med leverantörer och träffar dem personligen. Påverkaren är den som med någon 
form av formellt ansvar eller expertis meddelar övriga roller i köpbeslutsgruppen om köpet är bra 
vilken teknisk produkt som skall kall köpas. Grindvaktaren är en person som kontrollerar 
informationen. Alla personer i köpbeslutsgrupen kan vara en form av grindvaktare, då man kan välja 
att föra information vidare eller ej. Användaren är den som kommer att utnyttja den inköpta 
produkten. En användare kan exempelvis vara en lagerabetare som kommer att jobba med 
produkten eller en CAD-designer som designar en motor där den inköpta produkten används. 
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Tabell 2 Roller inom köpbeslutsgruppen (Dwyer & Tanner, 2009) 

Köpbeslutsgruppens roller 

Beslutsfattaren 
Initiativtagaren 
Kontrollanten 
Inköpsagenten 
Påverkaren 
Grindvaktaren 
Användare 

 

1.1.4. Urvalskriterier 

Urvalskriterier är de specifika faktorer som ett företag utgår från när de skall välja en leverantör 

(Arbuthnot, et al., 1993). Kotler & Jobber (2009) nämner att modeller kan användas för att avgöra 

hur bra leverantören passar köparen. Pris, leverantörsrykte, pålitlighet av produkt och service och 

leverantörsflexibilitet är exempel på urvalskriterier. Den leverantör som bäst anpassar sig till 

urvalskriterierna är den leverantör som kommer att få sälja produkter till företaget. 

1.2. Södra Skogsägarna 
Södra Skogsägarna är en ekonomisk förening med syfte att skapa vinster för dess medlemmar som är 

skogsägare. Södra Skogsägarna är en producent av förfabricerade produkter, också kallat 

halvfabrikat, och de säljer pappersmassa som i senare delar av värdekedjan blir en färdig produkt 

(Skogsindustrierna, 2011). Södra tillverkar därmed inte några slutprodukter såsom toalettpapper, 

finpapper eller trävaror som kan användas av en konsument.  

Nedgången på efterfrågan av kopieringspapper och specialpapper har påverkat Södra (Söderlind, 

2012). Detta har lett till att Södra har börjat undersöka nya marknader när det gäller träbaserade 

produkter. Ett nytt material togs fram och fick namnet ”DuraPulp”, vilket är ett material med 

plastliknande egenskaper men med fördelen att det är mer miljövänligt än plast. Materialet skulle 

därmed kunna användas som inredningsmaterial i bilar och det skulle även kunna användas som 

material för exponeringsprodukter såsom skyltar. Materialet har dock en nackdel vilket är att det är 

mer fuktkänsligt än plastmaterial eftersom det är baserat på trä. DuraPulp skall därför framförallt 

användas inomhus då det tål väta och fukt mindre bra. En bransch som därmed är av intresse för 

Södra är dagligvaruhandeln som använder mycket exponeringsprodukter inomhus. 

De exponeringsprodukter som används inomhus är ofta gjorda av plaster, kartong eller metall 

(Systemtext, 2012). Det är därmed på denna marknad som Södra Skogsägarna tror att DuraPulp kan 

bli framgångsrikt genom att ersätta materialen plast, kartong eller metall. I Figur 3 visualiseras en 

möjlig beskrivning av värdekedjan från producenten(Södra Skogsägarna) av DuraPulp till 

slutanvändare. Denna överblick presenteras i rapporten för att få en förståelse för vilka företag som 

Södra Skogsägarna behöver vända sig till för att kunna sälja DuraPulp. Eftersom Södra säljer DuraPulp 

i stora balar, behövs det teknik och utrustning som kan göra ark av DuraPulp. Denna teknik är något 

som pappersbruken utnyttjar vid tillverkning av papper och skulle även kunna användas för 

tillverkning av DuraPulp-skyltar. För att kunna pressa DuraPulp till färdiga skyltar, utnyttjas sedan 

varmpressningsteknik för att pressa flera lager av DuraPulp så att tjockleken blir tillräcklig för att 

kunna använda materialet som en skylt. Företagen Systemtext, HL Display och Antalis agerar som 

fallföretag i rapporten.  
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Figur 3 Bild av en potentiell värdekedja för DuraPulp  

1.3. Problemställning 
För att företag skall kunna överleva i en föränderlig omvärld och erbjuda dess kunder värde måste de 

följa med förändringar i konsumtionsmönster (Jobber & Fahy, 2009). I ovanstående text har 

bakgrunden presenterats för att ge en förståelse för den problemställning denna rapport försöker 

behandla. Trämassaindustrin för papper har sett dess mest kritiska förändring på många år mycket 

beroende på läsplattornas introduktion vilket har lett till att konsumentbeteendet ändrats (Horn, 

2012). Pappersmassaindustrin har därmed blivit mindre lönsam på grund av att substitut har ersatt 

kopieringspapper, finpapper och även vanligt kontorspapper. Södra vill därmed ta sig in på nya 

marknader med nya produkter som baseras på pappersmassa. För att företag skall ha en större 

sannolikhet att lyckas med detta krävs det kunskap om marknaden. Det krävs även kunskap om hur 

man kan lägga upp en marknadsstrategi för att kunna öka sina chanser till försäljning (Kotler, et al., 

2008). Det industriella inköpsbeteendet, som förklarar på vilket sätt företag köper in produkter, 

kommer troligtvis att leda till en mer framgångsrik planering och implementering av ett företags 

marknadsstrategier (Robinsson, et al., 1967). Företag som har kännedom om potentiella kunders 

inköpsbeteende får en förståelse för vilka personer som är involverade i en köpprocess. Kunskapen 

om vilka personer som är involverade gör att man kan nå ut med sin markandsföring på ett 

effektivare sätt genom att ge rätt sorts information till rätt sorts person (Kotler, et al., 2008). Det 

industriella inköpsbeteendet kommer även att ligga till grund för att visa vilka företag som passar en 

leverantör bättre än en annan leverantör (Labib, 2010). Detta eftersom företag kan ha en viss 

miljöpolicy som passar en leverantör med fokus på miljön bättre än en leverantör som inte har det. 

Det som ligger till grund för att ett företag väljer en leverantör före en annan är hur väl de anpassar 

sig utifrån företagets urvalskriterier (Verma, 1998).Att utgå från urvalskriterier är därmed en metod 

för att kunna identifiera de företag som är bäst lämpade att köpa ifrån. Det industriella 

inköpsbeteendet hos företag som jobbar inom exponeringsbranschen kommer därmed att ligga till 

grund för hur Södra skall få en förståelse om branschen men även ge en förklaring till hur det 

industriella inköpsbeteendet kan beskrivas i denna bransch. Mot denna bakgrund är 

problemställningen i denna studie: 

”Det industriella inköpsbeteendet hos företag inom exponeringsbranschen”  

Södra 

Skogsägarna 
Pappersbruk Varmpressning 

Tillverkare av 
exponerings- 

produkter 

(Systemtext, HL 
Display, Antalis) 

Slutanvändare 

(ICA, Maxi, 
Citygross) 

Fallföretag i denna 

rapport 
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2. Industriellt inköpsbeteende 
I detta avsnitt presenteras den teori som täcker in området ”industriellt inköpsbeteende”. Det är en 

teori som sträcker sig från tidigt sextiotal tills dagens datum. En del av den teori som presenteras i 

litteraturavsnittet (detta kapitel) står som grund till den referensram som presenteras i kapitel 3. 

2.1. Köpsituationen 
Köpssituationer kan delas in i ett flertal olika kategorier och forskare kategoriserar dem oftast på ett 

sätt som passar den egna forskningen (Campbell, 1985). Den mest erkända klassificeringen av 

köpsituationer är nytt köp, direkt återköp och modifierat återköp, som presenterades i kapitel 1 

(Andersson, et al., 1987). Ursprungligen kommer de från forskning så tidigt som 1967 om industriellt 

inköpsbeteende och introducerades av Robinsson, P.J, Faris, C. W och Wind  (Robinsson, et al., 1967). 

Deras beskrivning av inköpssituationer är någonting som även nämns i modern litteratur där 

köpsituationer används som en del av företags industriella inköpsbeteende (Kotler, et al., 2008)  

(Jobber & Fahy, 2009).  

Tabell 3 Klassificering av tre köpsituationer (Robinsson, et al., 1967) 

 Problemets aktualitet Informationsbehovet Hänsyn till andra 
alternativ 

Nytt köp Högt Maximalt Viktigt 
Modifierat återköp Medium Måttligt Begränsat 
Rakt återköp Lågt Minimalt Ingen 
   

I tabell 3 påvisas skillnaderna mellan de tre köpsituationerna och här jämförs de tre köpsituationerna 

i tre dimensioner; problemets aktualitet, informationsbehovet och hänsyn till andra alternativ. 

Problemets aktualitet refererar till de tidigare erfarenheterna som organisationen har haft. 

Informationsbehovet berättar hur mycket information som behövs innan ett beslut kan fattas och 

Hänsyn till andra alternativ beaktar de alternativ som man som inköpare har. Ett nytt köp 

karakteriseras av de situationer som kräver mest tid och resurser för företag innan de bestämmer sig 

för ett köp vilket reflekteras i att de tre dimensionerna får ”höga” värden.  

Teorin om köpsituationer presenterad i Tabell 3 har fått kritik av forskare (Andersson, et al., 1987). 

Det är dess enkelhet som framförallt nämnts som den största nackdelen då det oftast finns större 

skillnader i varje köpsituation än de som visas. Problemet blir att det kan finnas väldigt stora 

skillnader i varje köpsituation och som därmed gör att klassificeringen blir för grov och inte tillräckligt 

specifik. De tre köpsituationerna tar till exempel inte någon hänsyn till inköpets komplexitet eller hur 

viktig inköpet är för företaget. Modellen tar heller ingen hänsyn till skillnaden mellan ett nytt köp för 

inköpet av en glödlampa eller en ny maskin, som båda kräver olika resurser och tid (Andersson, et al., 

1987). 
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2.1.1. Andra klassificeringar av köpsituationen 

En annan klassificering av faktorer visar att inköpsbeteendet påverkas utav upplevd risk, tidspress 

och typen av inköp (Sheth, 1973). Upplevd risk refererar till de negativa konsekvenser ett felaktigt 

beslut kan få. Ju större osäkerhet i ett industriellt köpbeslut, desto större är risken (Sheth, 1973). 

Med en större risk vid ett köpbeslut, desto mer troligt är det att inköparen väljer att konsultera fler 

roller inom köpbeslutsgruppen, och vänta med beslut till dess att merparten av köpbeslutsgruppen 

är överens (Sheth, 1973).  Den andra klassificeringen är tidspressen. Tidspressen påverkar inköpet så 

att en större tidspress medför att köpet delegeras till en person istället för ett flertal personer, 

eftersom man vill snabba på köpprocessen. Typen av inköp påverkar köpbeslutsgruppen och 

köpprocessen på så sätt att om köpet är ”once in a lifetime purchase” eller om det är första gången 

inköpet görs, är det mer troligt att ett flertal personer är involverade i beslutet (Sheth, 1973). 

Bunn (1993) nämner sex olika sätt att klassificera köpsituationer. Dessa är: 

Vardagsköp, dessa köp innehåller den minsta eftersökningen av information innan köpet utförs 

(Bunn, 1993). Inga analyser görs, inga alternativ jämförs och dessa typer av inköp sker oftast då 

inköpet inte betyder något nämnvärt för det köpande företaget. 

Rutininköp, dessa inköp har en lite större påverkan på företaget än ett vardagsköp, men är 

fortfarande relativt ”oviktiga” (Bunn, 1993). Skillnaden mot vardagsköp är också att denna typ av 

inköp sker lite mer frekvent. Många av de inköp som faller under denna kategori är komponenter och 

råmaterial, där det oftast finns ett annat alternativ till varan. 

Enkelt modifierat återköp, är inköp som oftast är viktiga för företaget (Bunn, 1993). Dessa inköp 

innehåller oftast en mängd osäkerhetsfaktorer kring inköpet och svåra val att ta hänsyn till som 

inköpare. Därmed kräver denna typ av inköp lite mer tid och analys än de tidigare två. Bland annat så 

tar inköparen hänsyn till om leverantören kan fortsätta producera produkten i framtiden och i vilken 

mängd.  

Kritiskt nytt köp, uppstår då inköpet är väldigt osäkert, svårt att veta vad som krävs, köparen har få 

alternativ och därmed går en stor mängd tid åt till att leta efter information (Bunn, 1993). Då detta 

köp aldrig har gjorts innan, så finns det ingen tidigare erfarenhet hos varken köpare eller företag. 

Man måste därmed vara medveten om att man utför inköp som kan vara avgörande för företagets 

framtid. 

Komplexa modifierade återköp, är inköp som kännetecknas av att det är lite osäkerhet och har ett 

stort utbud av alternativ (Bunn, 1993). Här letar man aktivt efter information om leverantören och 

analyserar densamme, trender på marknaden och väljer leverantören utifrån kontrollerade uppsatta 

mätbara mål.  

Strategiskt nytt köp, dessa inköp är strategiskt viktiga för företaget och är därmed väldigt viktiga 

(Bunn, 1993). Köparen har en stark position, få val av leverantörer och köpen innefattar en måttlig 

nivå av osäkerhet. Mycket av tiden går åt till att hitta information, göra analyser och ha fokus på 

förebyggande åtgärder om något oförutsett skulle hända. Ett strategiskt nytt köp är oftast maskiner 

som används till att skapa de kärnprodukter som företaget lever på.  
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En annan klassificering av inköpssituation baseras på den relation man väljer att ha med sin 

leverantör (Webster, 1991, p. 33). Leverantörsrelationen kan antingen vara ett medvetet val eller 

omedvetet beroende på de mål företagen väljer att ha. Vissa relationer växer automatiskt fram på 

grund av ett långvarigt samarbete. Andra leverantörsrelationer är medvetna val då man ha särskilda 

mål och planer för företagets produkter (Webster, 1991). Relationerna mellan en säljare och köpare 

kan beskrivas på tre olika nivåer, också återgivna i Figur 4 (Webster, 1991). Den första är transaktion, 

den andra är en långvarig förbindelse och den tredje är ett långsiktigt strategisk partnerskap 

(Webster, 1991, p. 34). Vid den första relationen, transaktion, mellan leverantör och köpare baseras 

samarbetet utifrån låga priser och minimering av kostnader. Marknadsfaktorer kan lätt göra att 

relationen avbryts abrupt. Detta medför att transaktionsrelationer blir väldigt korta, det är 

marknadskrafter som inflation och konkurrenter har en stor påverkan och relationen mellan 

leverantör och kund är relativt oberoende av varandra. 

Om transaktionen pågår under en längre tid nämner författaren att den kan utvecklas till en 

”långvarig förbindelse” vilket innebär att företagen har en ömsesidig relation.  Detta sker oftast då de 

båda ser fördelarna med att samarbeta och skapa konkurrenskraft gentemot konkurrenter. Denna 

relations-form uppstår oftast när det är ett flertal konkurrenter inom branschen och man vill skapa 

ett starkare samarbete med leverantörer för att säkra tillgången av material. Det blir därmed ett 

beroendeförhållande mellan leverantören och kunden som är starkare än vid transaktionsrelationen. 

Den tredje och sista relationen är strategisk partnerskap som uppstår efter en längre tids relation 

med leverantören och det är den mest komplexa formen av köpare-försäljare relationen. Ett 

strategiskt partnerskap kan uppstå då nya produkter gör sitt inträde på marknaden och man vill 

utforma någon form av exklusivitetsavtal med vissa utvalda leverantörer. Strategiskt partnerskap 

kännetecknas av att långsiktiga kontrakt skrivs, mycket byråkratiskt kontroll utövas över 

leverantörerna och att man är totalt beroende av leverantörerna. Skulle samarbetet avbrytas skulle 

det innebära att företaget inte skulle kunna sälja de produkter som innehåller material eller tjänster 

från leverantören (med strategiskt partnerskap). Leverantör och kund är därmed totalt beroende av 

varandra för att kunna producera och sälja produkten. 

 

Figur 4 Leverantörsrelationer (Weber, et al., 1991, p. 34) 

Transaktion 
Långvarig 

förbindelse 
Strategisk 

partnerskap 
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2.1.2 ”The Buy-grid model” 

”The Buy-grid model” är en modell som visar att köpsituationen kommer att ha en inverkan på 

företagens inköpsprocesser och visualiseras i tabell 4 (Kotler, et al., 2009, p. 280). Här kan utläsas att 

organisationen går igenom fler steg i ett nytt köp än vid ett direkt återköp. Detta ter sig naturligt då 

ett köpande företag börjar bli bekväm med produkten och vet vad de får (Hart, 1994). Detta leder i 

sin tur till att beslutsnivåerna börjar föras över till inköpsavdelningen istället för att ligga på en högre 

chefsnivå (Campbell, 1985).  

   Köpklasser  

 
 
 
 
 
 
 

Köpfaser 

 Nytt köp Modifierat 
återköp 

Direkt 
återköp 

1. Problemidentifieringen Ja Kanske Nej 
2. Allmän beskrivning av behov Ja Kanske Nej 
3. Produktspecificering Ja Ja Ja 
4. Leverantörsidentifiering Ja Kanske Nej 
5. Förslag på anbud Ja Kanske Nej 
6. Val av leverantör Ja Kanske Nej 
7. Orderrutin och specifikation Ja Kanske Nej 
8. Leverantörsutvärdering efter 

köp 
Ja Ja Ja 

Tabell 4 "The buy-grid model" (Kotler, et al., 2009, p. 208) 

Skillnaderna mellan de olika köpsituationerna är att de undersöker hur mycket erfarenhet kunden 

har av tidigare köp av liknande produkter (Reese & Stone, 1993).  Detta reflekteras även i ”The buy-

grid” modellen som visar att man inte behöver gå igenom alla åtta stegen då man har mer kunskap 

om produkten och inköpet från tidigare köp. Vid direkta återköp påvisas att köparen har fått en 

större förståelse om produkten samt att risken med köpet blir lägre.  

2.1.3 Påverkande faktorer på inköpsituationen 

Webster & Wind (1972) påvisar att det industriella inköpsbeteendet påverkas av inköpsituationerna. 

Som tidigare nämnt i kapitel 1, har det bevisats att det industriella inköpsbeteendet påverkas av 

omvärldsfaktorer, organisationsfaktorer, sociala faktorer samt individuella faktorer och är 

visualiserad i  

 

Tabell  5(Webster & Wind, 1972). Dessa fyra faktorer påverkas av bland annat direkta problem och 

indirekta problem. Direkta problem, är direkt relaterade till köpproblemet och de indirekta 

problemen är inte direkt kopplade till köpproblemet. Skillnaden kan beskrivas som en beskrivning av 

hur relativt ”lätt” ett problem kan lösas, gentemot hur relativt ”svårt” ett problem kan lösas. Ett lätt 

problem kallas för direkta problem medan indirekta problem klassificeras som svåra problem. Lätta 

problem innebär att ett företag har en större kontroll av de faktorer som finns inom respektive 

variabel (Individuella, sociala, organisatorisk och miljö). I kontrast betyder svåra problem att de har 

mindre kontroll över dessa problem (Webster & Wind, 1972). Köpsituationen påverkas av dessa fyra 

faktorer (Omvärld, organisation, sociala samt individuella) eftersom att det resulterar i att 

personerna i köpbeslutsprocessen samt i köpbeslutsgruppen förändras (Naumann, et al., 1984). 

Personerna i köpbeslutsgruppen kommer att innefatta olika slags expertiser och människor beroende 

vilket företag det är och de restriktioner företaget verkar under. Exempelvis är företag som agerar på 

en marknad med extremt miljömedvetna kunder nästan tvungna att ha en stor expertis inom detta 
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område för att vara konkurrenskraftiga (Johnston & Lewin, 1996). Därmed förändras personerna och 

vilka dem är i köpbeslutsgruppen jämfört med ifall företaget hade varit aktiv på en marknad där 

kunderna var minimalt miljömedvetna.  

 

Tabell 5 Klassificering och exempel av variabler som påverkar det industriella köpbeslutet (Webster & Wind, 1972) 

Variabler Direkt problem Indirekt problem 

Individuella Vill ha lägsta pris Personliga värderingar och 
behov 

Sociala Möten för att formulera 
specifikationer 

Informella interaktioner 
utanför arbetet 

Organisatoriska Policy angående prioritering av 
lokala leverantörer 

Metoder för personlig 
utvärdering 

Miljö Förekommande 
prissvängningar 

Politiska klimatet under ett 
valår 

 

Nicosia & Wind (2002) påvisar att fyra andra faktorer har en påverkan på köpsituationen. De är: 

 Organisationens allmänna kännetecken 

o Storlek 

o Ekonomiska och finansiella resurser 

o Geografisk placering 

o Allmänna köpprocedurer och regler 

 Organisationens situationsspecifika kännetecken 

o Mängden och typen av inköp 

o Kriterier för val av leverantör 

o Köpsituation, nytt köp, modifierat återköp och direkt återköp. 

 Individernas allmänna kännetecken hos beslutsfattarna 

o Ålder 

o Kön 

o Position och uppgifter inom organisationen 

o Personligheten 

 Situationsspecifik karaktär hos de individuella beslutsfattarna   

o Attityd mot leverantörer 

o Lojalitet mot leverantörer 

o Kriterier som används för att välja leverantör 

o Svar till marknadsstimulans 
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2.2 Köpprocessen 
Köpprocessen som innehöll åtta steg och presenterades av Robinsson är en version av hur processen 

kan se ut för företag när inköp sker (Robinsson, et al., 1967). En annan modell av köpprocessen 

beskriven av Burger & Cann (1995) säger att med en större komplexitet i inköpet, desto mer tenderar 

den nedlagda tiden och antalet personer som är involverade i processen att öka. Betydelsen av 

urvalskriterierna och informationen som skall hanteras ökar och blir av större betydelse. Burger & 

Cann (1995) introducerade därmed en modell baserad på Robinssons från 1967 men med en 

vidareutveckling av modellen för att bättre passa avancerade tekniska inköp. 

Utlösande faktor Behovsutvärdering
Sökande av 
information

Val av leverantör

Genomgång av 
förslag

Köpbeslut

Word of Mouth

 

Figur 5 Organisationers köpprocesser (Burger & Cann, 1995) 

Initierande faktor 

Det är den initierande faktorn, som kommer att väcka företagets behov av en ny service eller produkt 

(Burger & Cann, 1995). Den initierande faktorn kan vara allt ifrån klagomål från användare, maskinfel 

eller att information om en bättre produkt/lösning har kommit ut på marknaden. 

Behovsutvärdering 

I det här steget formas köpbeslutsgruppen, en grupp som arbetar med att ta fram olika 

lösningsmöjligheter för att ta reda på hur man skall lösa problemet (Burger & Cann, 1995). 

Köpbeslutsgruppen utser oftast en ledare som håller i diskussioner och samlar in information från 

avdelningar hos företagen för att till slut utforma urvalskriterier. 

Sökande av information 

I denna fas sammanställs all sorts information som kan tänkas vara nödvändig och samtal börjar tas 

med företag i branschen för att kunna avgöra vilka lösningar som kan finnas på problemet (Burger & 

Cann, 1995). Vanligtvis vid denna typ av köpprocess så undersöks 20 till 30 potentiella leverantörer. 

Första kontakten tas via säljsamtal där inköparen ringer upp företagen och presenterar sina problem 

och får ytterligare information om företagen. 
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Val av leverantör 

Efter insamling av information kan köpbeslutsgruppen fatta ett beslut och välja ut ett några företag 

som kan komma in med anbudsförslag och prisförslag (Burger & Cann, 1995). Valet av leverantör 

baseras oftast på kvalité, service, hur intresserad leverantören är av att sälja, finansiella resurser och 

andra kriterier.  

Genomgång av förslag 

Köpbeslutsgruppenen utvärderar alla leverantörers lösningsförslag, tjänster, garantier och priser 

(Burger & Cann, 1995). De jämförs med varandra och även med de urvalskriterier man själv 

fastställde tidigare i processen.  Varje leverantör får feedback på vad som behöver förbättras för att 

de skall kunna få ordern.  

”Word of mouth” – utvärdering 

Inköpare som kan tänka sig att köpa vill gärna prata med tidigare köpare av samma produkt eller 

företag (Burger & Cann, 1995). Detta för att mildra den risk som tas och få kunskap om vad som krävs 

av ett komplext inköp. Kunden vill helt enkelt veta att de köper rätt och inte fel. 

Köpbeslut 

Köpbeslutsgruppenen fattar beslutet om inköpet och från vilken leverantör inköpet görs. 

En variant av köpprocessen beskrevs redan så tidigt som 1965 och innehöll bara fyra steg, 

Problemidentifiering, tilldelande av ansvar i organisationen, sökprocessen och urvalsprocessen och är 

visualiserad i Figur 6 (Webster, 1965). Problemidentifieringen är när företaget har identifierat att det 

har uppstått ett problem eller att företaget har identifierat en brist. Problemet löses eller bristen 

täcks genom att köpa in det som saknas. Tilldelande av ansvar hos organisationen tillskriver den 

personen eller de personer som kommer att bli ansvariga för att inköpet sker (Webster, 1965). 

Vanligtvis så brukar de personer som gör inköpen koncentrera sig på saker som pris, leverantörs 

egenskaper, leverans och liknande faktorer. Sökprocessen beskriver de steg som företagen tar för att 

samla information om potentiella leverantörer och vad de kan erbjuda (Webster, 1965). Men även 

information om alternativa produkter som skulle kunna ersätta produkten man letar efter, undersöks 

i det här fallet. I Urvalsprocessen sker valet som bestämmer vilken leverantör som passar företaget 

bäst utifrån den information och de analyser som har hämtats in tidigare. 

 

Figur 6 Inköpsprocessen (Webster, 1965) 

 

  

Problem-
identifiering 

Tilldelande av 
ansvar... 

Sökprocessen Urvalsprocessen 
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En annan modell för köpprocesser för inköp av service skiljer sig en del från köpprocessen som 

Robinsson presenterade 1966. Den har 8 steg eller faser och visualiseras i Tabell 4 (Stock & Zinszer, 

1987). Företag som är verksamma inom industrin kommer även att innefatta någon typ av service 

(Levitt, 1972). Detta gör att icke fysiska attribut, som exempelvis personligt bemötande, kommer att 

spela en stor roll för kunders upphandlingar (Mathieu, 2001). Detta innebär också att köpprocessen 

för tjänster kommer att ha en viss inverkan på köpprocessen för varor (Leonard & Parasuraman, 

1991). 

Tabell 4 Köpprocessen för tjänster (Stock & Zinszer, 1987) 

 

1. Identifiering av problemet 
2. Bestämning om problemet skall 

hanteras internt eller externt 
3. Identifiering av möjliga konsulter 
4. Informationssökning om dessa 

konsulter 
5. Utvärdering och rekommendation 

av konsulter 
6. Val av konsult 
7. Hantering av projekt 
8. Utvärdering och värdering av 

konsulternas arbete 

Identifiering av problem 

Företagen ställer sig frågan vad problemet är och hur man skall kunna lösa det (Stock & Zinszer, 

1987). Det kan vara en expert som behövs för att marknadsföra en särskild produkt eller en logistiker 

som kan öka effektiviteten på en produktionslinje. 

Beslut om problemet skall hanteras internt eller externt  

Här avgörs om problemet kan hanteras internt eller externt (Stock & Zinszer, 1987). Frågor som ställs 

är om det kommer att bli tillräckligt lönsamt att lägga ut uppgiften på entreprenad eller om 

expertisen finns inom företaget? 

Identifiering av möjliga konsulter  

För att kunna avgöra vilka konsulter som kan lösa problemet måste man hitta de rätta (Stock & 

Zinszer, 1987). Vanligtvis söker man information via internet, personliga kontakter, nätverk eller 

andra sorts informationskällor.  

Informationssökning om dessa konsulter  

För att kunna ta ett beslut om vilken konsult som bäst passar till uppdraget, görs en grundlig 

informationssökning om konsulternas tidigare erfarenhet, deras kunskap och kostnad (Stock & 

Zinszer, 1987). 

Utvärdering och rekommendation av konsulter  

När tillräcklig information om potentiella konsulter har tagits fram, görs en utvärdering av vilken av 

konsulterna som skulle passa bäst till att lösa uppgiften (Stock & Zinszer, 1987). 
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Val av konsult  

Av tidigare beslutsunderlag och av rekommendation väljs i det här steget vilken konsult som kommer 

att få uppdraget (Stock & Zinszer, 1987). 

Hantering av projekt 

Här genomförs projektet och uppgiften som identifierades i första steget löses (Stock & Zinszer, 

1987). 

Utvärdering och värdering av konsulternas arbete  

Efter att konsulten har genomfört sin uppgift kommer arbetet att utvärderas utifrån sagda 

parametrar och konsulten kommer att få en sorts ”betyg” på utförd uppgift (Stock & Zinszer, 1987). 

2.3 Köpbeslutsgruppen 
Vid industriella inköp är det vanligtvis grupper av individer som är involverade i köpbeslutsprocessen 

och inte enstaka individer (Robinsson, et al., 1967). Dessa människor försöker man identifiera för att 

nå ut med rätt sorts information till rätt personer och de människor som är involverade i 

köpbeslutsprocessen (Dwyer & Tanner, 2009). Köpbeslutsgruppens sammansättning varierar 

beroende på vad som köps in till företag och en hel del andra olika faktorer (Robinsson, et al., 1967). 

Då köpbeslutsgruppens sammansättning varierar från ett köp till ett annat är det en fördel för 

marknadsförare att ha en förståelse för köpbeslutsgruppen och hur personerna i den varierar. 

2.3.1 Köpbeslutsgruppens storlek och sammansättning 

Köpbeslutsgruppen påverkas av ett flertal olika dimensioner som avgör köpbeslutsgruppens ”storlek” 

och hur individerna i den interagerar med varandra (Dwyer & Tanner, 2009). Dimensionerna visar 

också köpbeslutsgruppens individer och roller. 

Dwyer & Tanner (2009) nämner fyra dimensioner; 

Tidsdimensionen 

Tidsdimensionen påvisar att beroende på var i köpprocessen ett företag befinner sig, så kommer 

köpbeslutsgruppens sammansättning att variera (Dwyer & Tanner, 2009). Rollerna som finns 

representerade i köpbeslutsgruppen kommer att variera i de olika stegen i köpprocessen. Man kan 

också säga att ju längre tid ett inköp tar, desto fler personer kommer att vara involverade i beslutet. 

Under den tid som det tar för köpprocessen att gå igenom alla stegen, så kan personerna som är 

involverade i köpbeslutsgruppen att bytas ut (Dwyer & Tanner, 2009). Väldigt sällan är samma roller 

involverade i hela köpprocessen och detta gör att man som marknadsförare måste vara medveten 

om vilka roller som finns i köpbeslutsgruppen längs de olika stegen i köpprocessen. 

Vertikala dimensionen 

Den vertikala dimensionen handlar om vilken hierarkisk avdelning på företaget som är inblandad i 

inköpet (Dwyer & Tanner, 2009). Beroende på inköpet och var i inköpsprocessen man är, kommer 

mellanchefen, avdelningschefen eller Vd:n att vara involverade. Beroende på hur organisationen ser 

ut, vilken ansvarsfördelning och beslutsfattandegrad som finns, så kommer den vertikala 

dimensionen att vara hög eller låg. En hög vertikal dimension innebär att det är personer i ledningen 

som sköter mestadelen av inköp. En låg vertikal dimension innebär att besluten om inköp tas av 

personer som inte sitter på höga chefspositioner. 
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Horisontella dimensionen 

Den horisontella dimensionen visar de avdelningar som finns i företaget (Dwyer & Tanner, 2009). Ett 

företag kan exempelvis bestå av designavdelningar och forskningsavdelningar. Om en enhet på 

företaget skall göra inköp så måste mans ta hänsyn till vilka olika avdelningar inom företaget som kan 

påverkas av inköpet (Dwyer & Tanner, 2009). Ett inköp av en maskin kommer exempelvis innefatta 

både den avdelning som skall använda maskinen men även ekonomigruppen som sköter företagets 

budget.  

Formella dimensionen 

Den formella dimensionen handlar om hur formellt ett inköp kan vara (Dwyer & Tanner, 2009). 

Oftast har mindre företag en mindre formell process, större företag och/samt institutioner som 

kommuner har en mer formell process. Ju större dimensionen är för formalitet, desto mer kan det 

leda till ineffektivitet (Dwyer & Tanner, 2009). Ett exempel är att en viss policy kräver att man måste 

ha tre potentiella leverantörer, medan man redan har hittat en lämplig leverantör. 

Tre ytterligare dimensioner nämns av Webster (1991); 

Interaktiondimensionen 

Denna dimension syftar till hur personerna interagerar mellan varandra i köpbeslutsgruppen 

(Webster, 1991). Individerna i köpbeslutsgruppen kommunicerar exempelvis med varandra via mail, 

fax eller videokonferenser.  

Centralitetdimensionen 

Centraliteten påvisar hur central roll inköparen har i organisationen (Webster, 1991). Desto större 

central roll individen har desto mer kan hon/hon påverka köpbeslutet. 

Extensivitetdimensionen 

Extensivitet visar antalet individer som ingår i köpbeslutet (Webster, 1991). När det finns en hög 

formalitet så är också extensiviteten hög. 

Köpbeslutsgruppens individer och därmed gruppen ändras utifrån vilken köpsituation som gäller, 

samt i vilken del av köpprocessen man befinner sig i (Naumann, et al., 1984). I Tabell 5 beskrivs 

köpbeslutsgruppens sammansättning beroende på köpsituation och olika stegen i köpprocessen. Vid 

de olika köpsituationerna visas att det är olika personer involverade beroende på köpsituationen. 

Detta gäller även vid de olika faserna i inköpsprocessen som visar att de personer som är med i 

köpbeslutsgruppen varierar. Ju mer ”höger” man går i köpsituationen i Tabell 5, (ifall direkt återköp 

jämförs med nytt köp) visas att det är färre personer i köpbeslutsgruppen vid direkt återköp än vid 

ett nytt köp. Personer som tekniker eller från forskning och utveckling ”försvinner” från 

köpbeslutsgruppen vid direkt återköp och ansvaret ligger istället på personer från inköp eller 

produktionen. 
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Tabell 5 Köpbeslutsgruppens individer (Naumann, et al., 1984) 

 Köpsituationen 

Nytt köp Modifierat återköp direkt återköp 
 
 
 
 
 
 
 

    Köpfasen 

Problem 
identifiering 

Tekniker 
Inköp 
FoU 
Produktion 

Tekniker 
Inköp 
Produktion 

Inköp 
Produktion 

Allmän beskrivning 
av behov 

Tekniker 
Inköp 
Produktion 
FoU 

Tekniker 
Inköp 
Produktion 
FoU/Kvalitetskontroll 

Inköp 
Teknik 
Produktion 

Produkt 
specificering 

Teknik 
Inköp 
FoU 
Kvalitetskontroll 

Tekniker 
Inköp 
Produktion 

Tekniker 
Inköp 
Produktion 

Val av leverantör Teknik 
FoU 
Kvalitetskontroll 

Inköp 
Teknik 
Produktion 

Inköp 
Teknik 
Produktion 

 

Inom köpbeslutsgruppen så kan det vara svårt att identifiera köpsituationen. Problemet ligger i att en 

tekniker kan se ett köp som ett rakt återköp medan personen som enbart jobbar med inköp ser det 

som ett helt nytt köp (Naumann, et al., 1984). En sådan här situation uppstår när en inköpare aldrig 

har köp en komponent innan, medan teknikern har jobbat mycket med komponenten hos en tidigare 

arbetsgivare. Detta problem går även in i andra teorier om inköpsbeteende där den individuella 

personens tidigare erfarenheter spelar en stor roll för vilken typ av köpsituation som uppstår(Dwyer 

& Tanner, 2009).  

2.3.1 Individer i köpbeslutsgruppen i relation till köpprocessen 

I figur 7 presenteras köpprocessen och hur rollerna inom köpbeslutsgruppen förändras vid de olika 

stegen i köpprocessen (Rossomme, 2003). Köpprocessen är en aning förenklad i denna modell, men 

har likheter med köpprocessen presenterad av Robinsson (Robinsson, et al., 1967). Här presenteras 

fem roller, beslutsfattare, initiativtagare, påverkare, grindvaktare och användare. De är baserade på 

den rollteori som finns inom köpbeslutsgruppen (Dwyer & Tanner, 2009). Här visar Rossomme (2003) 

att rollerna som påverkare, grindvaktare och beslutsfattare kommer att vara delaktiga innan själva 

köpet genomförs. När köpet väl utförs så kommer påverkaren och individen som sköter inköp att 

vara en del av köpbeslutsgruppen. Användaren kommer slutgiltigen vara den person som använder 

inköpt produkt och som även kan bedöma dess kvalité. I högra delen av modellen kommer 

leverantören att bistå med information och hjälp om köpet beroende på var i köpprocessen man 

befinner sig. Leverantören måste vara medveten om vilka aktiviteter som krävs för att uppnå en bra 

kundnöjdhet. Försäljning och tekniska resurser innebär att det är dessa typer av aktiviteter och 

kunskaper som krävs av leverantören innan köpet har genomförts. Kundservice och supply chain 

visar att när väl köpet genomförs måste kunden ha hjälp av leverantören i fråga om kundsupport och 

andra liknande aktiviteter. Aktiviteter som marknadsföring efter försäljning och kundsupport 

kommer att vara viktiga när väl köpet har genomförts. 
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Modellen är tänkt att ge en förståelse för hur köpprocessen förändras och de olika aktiviteter som 

också ändras med köpprocessens olika steg. Modellen visar därmed: 

 På ett förståeligt sätt de relationer som kommer att uppstå i köpprocessen 

 De faktorer som kommer att påverka kundnöjdheten i ett ”Business To Business” koncept. 

 

 
Figur 7 Individer i köpbeslutsgruppen i relation till köpprocessen (Rossomme, 2003) 

2.4. Urvalskriterier 
Labib (2010) nämner i sin artikel att rankningen av leverantörer har tidigare skett utifrån två kriterier, 

hur viktiga attributen är samt leverantörens förmåga att kunna leverera utifrån dessa attribut. Hart 

nämner att urvalskriterier kan delas in i två kategorier; ekonomiska och personliga motiv (Hart, 1994, 

p. 107). De ekonomiska motiven består av kvalité, pris, leverantörssäkerhet och de personliga är 

formalitet, risktagande och personliga relationer. Dessa faktorer varierar som tidigare nämnts 

beroende på företag och vilken typ av produkt som köps in (Youssef, et al., 1996). Uppfattningen hos 

en inköpare spelar också en roll då det avgör hur företaget upplevs, huruvida det är tillräckligt 

kompetent för att bli en leverantör eller ej (Hart, 1994, p. 108). En inköpare på företag kan ha en 

negativ uppfattning om en försäljare, medan en annan har en positiv om samma person. Därför kan 

de personliga motiven variera från inköpare till inköpare och skapa meningsskiljaktigheter.  

Weber (1991) nämner redan år 1991 att leverantörskriterier består utav 23 olika faktorer. Dessa 

leverantörskriterier baserades på en studie som gjordes så tidigt som 1966 av Dickson. Dickson 

(1996) påvisade de 23 vanligaste leverantörskriterier som fanns hos tillverkande företag. Dessa är: 
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Tabell 6 Urvalskriterier (Dickson, 1966) 

Urvalskriterier  

Kvalité  
 
 
 
 

Väldigt viktiga kriterier 

Leverans 
Tidigare 
prestationsförmåga 
Garantier 

Produktionsfabriker och 
kapacitet 

 

Pris 
Tekniska möjligheter  
Finansiell position  

 
 
 
 

Viktiga kriterier 

Kundanpassning 
Kommunikationssystem 
Rykte och position inom 
industrin 
Hunger för affärer 
Chefskap och organisation 
Uppgiftsutförande  
Repareringsservice  

 
 
 
Mindre viktiga kriterier 

Attityd 
Intryck 
Paketerande möjligheter 
Arbetsförhållande 
Geografisk positionering 
Tidigare affärserfarenhet  
Hjälpmanualer 
Ömsesidiga arrangemang 

 
Urvalsprinciperna har testats av forskare efter att Dickson (1966) publicerats sina forskningsrön och 

nya perspektiv på urvalskriterier har lett till att man inte enbart skall fokusera på låga priser, utan 

även fokusera på kvalité, leverantörsförmåga och andra attribut (Verma, 1998). Det skall nämnas att 

det är extremt svårt för leverantörer att vara bra inom alla dessa 23 urvalskriterier. Exempelvis är en 

leverantör med hög kvalité inte alltid den med det mest fördelaktiga priset. Företag har därför valt 

att utnyttja sig av modeller som poängsätter leverantörers förmåga att leva upp till ställda 

förväntningar. Inköpskriterier är inte fasta utan gäller endast för en viss period (Hart, 1994, p. 109). 

Efter att den perioden är slut, kommer andra urvalskriterier att bli prioriterade och tidigare 

urvalskriterier faller bort (Labib, 2010). 

2.4.1. Urvalskriterier för service och tjänster 

Ett tillverkande företag är inte bara verksamma inom tillverkningsindustrin (Levitt, 1972). Vissa 

författare hävdar att alla företag har urval som är baserade på tjänsterelaterade kriterier (Leonard & 

Parasuraman, 1991). Urvalskriterier baserade på servicerelaterade faktorer är en viktig faktor för 

tillverkande företag att ta hänsyn till (Mathieu, 2001). De viktigaste faktorerna för inköp av 

konsultjänster visade sig exempelvis vara tidigare erfarenheter samt rykten hos konsultfirman (Stock 

& Zinszer, 1987). Urvalskriterier för inköp av konsulttjänster visualiseras i Tabell 7. 
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Tabell 7 Urvalskriterier för tjänster (Stock & Zinszer, 1987) 

Urvalskriterier 

1. Tidigare erfarenheter 
2. Ryktet hos firman 
3. Konsulten som jobbar med projektet 
4. Rykten hos individer inom 

konsultfirman 
5. Möjligheten att få hjälp med 

implementeringen 
6. Tidigare erfarenheter hos andra klienter 
7. Kostnaden 
8. Möjligheten att sälja till toppchefer 
9. Professionellt erkännande av konsulten 
10. Konsultens möjlighet till analytisk 

mjukvara/teknik 
11. Andra helhetslösningar 
12. Firmans ålder 
13. Firmans geografiska placering 
14. Antal anställda 

 

Det finns fyra dimensioner som innefattar de urvalskriterier som företag använder sig av när de 

köper in tjänster hos företag (Day & Barksdale, 2003). De fyra dimensionerna är; erfarenhet, expertis 

och kompetens, förståelse av kundens behov och intresse, relations- och kommunikationsskicklighet 

och sannolikheten att kunna överensstämma med avtalsmässiga och administrativa krav. Day & 

Barksdales (2003) dimensioner kan karakteriseras utifrån följande kriterier: 

Erfarenhet, expertis och kompetens: 

a) Kompetens 

b) Företagets rykte 

c) Kundorienterad 

d) Originalitet, tidigare innovativa projekt 

e) Personalens kvalifikationer 

f) Tekniska förmågor hos företaget 

g) Personalens kapacitet 

Förståelse av kundens behov och intresse:  

a) Kreativitet 

b) Kundförståelse 

Relations- och kommunikationsskicklighet: 

a) Bra presentation 

b) Kunna arbeta i grupp 

c) Bra på att lyssna 

d) Bra kemi 

e) Pålitlighet, integritet 
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Sannolikheten att kunna överensstämma med avtalsmässiga och administrativa krav: 

a) Arbetsbelastning - övertid 

b) Konkurrenskraftiga avgifter 

c) Kan hålla sig till avtalat schema 

d) Effektivitet 

Dessa fyra dimensioner nämns även i tidigare forskning men där även pålitlighet, produktkvalité, 

service och teknisk kompetens nämns som viktiga (Webster, 1991, p. 57). 
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3. Problemdiskussion och forskningsfrågor 
I denna del presenteras problemdiskussionen som leder fram till forskningsfrågorna. Hur 

forskningsfrågorna skall besvaras med hjälp av den teoretiska referensramen presenteras sist i detta 

avsnitt 

3.1. Problemdiskussion 
Företags inköpsbeteende är en komplicerad process som påverkas av en mängd faktorer vilket 

litteraturen har visat. Litteraturen har visat att fem faktorer kan påverka det industriella 

inköpsbeteendet. Det är köpklasser, köpprocesser, urvalskriterier, köpbeslutsgrupper och relationen 

mellan företag och leverantör (Robinsson, et al., 1967), (Webster & Wind, 1972), (Weber, et al., 

1991) (Webster, 1991). Robinsson, et al. (1967) konstaterade redan på sent sextiotal att det 

industriella inköpsbeteendet hos företag ger en strategisk riktning på hur de skall sälja till företag och 

till vilka. Denna forskning är aktuell även i modern tid då modern kurslitteratur nämner industriellt 

inköpsbeteende som en viktig del i industriell marknadsföring (Kotler, et al., 2008), (Dwyer & Tanner, 

2009). Rapportens forskningsproblem kommer därmed att utgå ifrån köpprocesser, urvalskriterier, 

köpbeslutsgruppen och leverantörsrelationen. Dessa fyra forskningsområden som är en del av det 

industriella inköpsbeteendet kommer att utmynna i forskningsfrågorna. 

Företagens generella leverantörsrelation kan karakteriseras som de tre relationerna transaktion, 

långvarig förbindelse eller strategiskt partnerskap (Webster, 1991). Den teori som finns om 

leverantörsrelationer kommer att jämföras med hur fallföretagen sköter sina leverantörsrelationer 

för att se vad som skiljer från teorin eller inte. Detta leder fram till den första forskningsfrågan: 

Hur kan köpprocessen vid inköp av material inom exponeringsbranschen karakteriseras? 

Med kunskap om köpprocessen kan ett företag utveckla marknadsföringsstrategier med syfte att öka 

sina chanser till försäljning (Robinsson, et al., 1967). En identifiering av företagens köpprocesser 

kommer att leda till att man får en förståelse för vad företagen behöver och när och även se hur det 

skiljer sig eller inte mot teorin. Därför blir rapporterns andra forskningsfråga: 

Hur kan köpprocessen karakteriseras med leverantörer för material inom exponeringsbranschen? 

Köpbeslutsgruppen är en viktig del inom industriell marknadsföring för att man som marknadsförare 

skall kunna nå ut med rätt budskap och identifiera de som har något om att säga till om när inköp 

sker (Kotler, et al., 2009). Detta innebär att man inte får fokusera för mycket på beslutsfattaren själv, 

utan på alla de personer inom köpprocessen och köpbeslutsgruppen som kommer att ha någon slags 

påverkan på köpet. Litteratur och forskning tyder därmed på att köpbeslutsgruppen är en central del 

när det kommer till industriella inköp. Därför är rapporterns tredje forskningsfråga: 

Hur kan köpbeslutsgruppen inom exponeringsbranschen karakteriseras? 

23 urvalskriterier hos ett köpande företag undersöktes redan 1966 av Dickson (Dickson, 1966).  

Urvalskriterier är en viktig del i industriellt inköpsbeteende eftersom kriterierna visar huruvida ett 

företag är en bra leverantör eller ej. De företag som kan anpassa sin försäljning i största möjliga mån 

utifrån ett företags kriterier kan vara de som får ordern (Dempsey, 1978). Därför är rapportens fjärde 

forskningsfråga: 

Hur kan urvalskriterier vid inköp inom exponeringsbranschen karakteriseras? 
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 De fyra forskningsfrågorna baseras på leverantörer av materialen som DuraPulp skulle kunna 

ersätta. Detta innebär att inköp angående skruvar, muttrar och annat dylikt inte undersöks i denna 

rapport. 

3.2. Referensram 
Den litteraturgenomgång som har presenterats i kapitel 2 ligger till grund för de forskningsfrågor som 

utgör arbetets teoretiska referensram. Utgångspunkten för frågorna kommer att baseras på hur 

köpbeslutsgruppen, relationen med leverantör, köpprocessen och urvalskriterier kan beskrivas vid 

inköp. Detta kapitel presenterar en kortfattad teoretisk beskrivning av respektive område. En mer 

detaljerad beskrivning återfinns i respektive del i teorikapitlet. 

3.2.1. Leverantörsrelationer 

 
Hur kan leverantörsrelationen vid inköp av material inom exponeringsbranschen karakteriseras? 

Hur man karakteriserar ett köp är något som andra forskare har undersökt genom åren (Johnston & 

Lewin, 1996). Webster valde att utnyttja sig av leverantörsrelationer för att karakterisera ett köp 

(Webster, 1991). Köp kan också delas in i nytt köp, modifierat återköp och direkt återköp (Webster, 

1965). Köpsituationer har en stor påverkan inom industriell marknadsföring (Mattson, 1988). Detta 

syns bland annat i modellen ”the buy-grid framework” som visar hur köpprocessen förändras utifrån 

olika köpssituationer (Dwyer & Tanner, 2009). Webster valde som tidigare sagt att klassificera 

köpsituationer utifrån den relation man väljer att ha med sin leverantör (Webster, 1991). Tre 

leverantörsrelationer presenterades; Transaktion, långvarig förbindelse samt strategiskt partnerskap. 

En transaktions relation är relationer som är korta och som har en låg betydelse för företaget och det 

är marknadskrafter som exempelvis inflation eller konkurrenter, som kännetecknar 

transaktionsrelationer. En långvarig förbindelse har ett högre grad av beroende än en transaktions 

relation och uppstår oftast när man har köpt av leverantören sen tidigare eller när köpet har en 

större betydelse vilket gör att köparen blir mer beroende av leverantören. Man litar på leverantören 

och vet att de lever upp till de krav och standarder som ställs. Den tredje relationen benämns av 

författaren som strategiskt partnerskap, och inträffar oftast när produkten är vital för köparen. 

Köparen blir totalt beroende av leverantören, vilket innebär att långsiktiga kontrakt skrivs och 

gemensamma strategiska mål sätts upp. Alla de tre relationerna skulle, om nödvändigt, kunna 

avbrytas, om leverantören inte lever upp till de förväntningar som ställs. Uppbrottet innebär dock 

merarbete för köparen och konsekvenserna varierar beroende på relationen. Det blir större 

konsekvenser av ett avbrutet strategiskt partnerskap än vid en transaktions relation. De faktorer som 

kännetecknar respektive relation kommer att ställas till respondenterna för företagen som kommer 

att intervjuas. Utifrån de svaren kommer man att få reda på de generella relationer som företagen 

har med sina leverantörer. Relationerna presenteras även visuellt i Figur 8. 



25 
 

 

Figur 8 Relationen mellan företag och leverantör (Weber, et al., 1991, p. 34) 

 

Tabell 8 Operationalisering av leverantörsrelationer 

 Relation Definition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leverantörsrelationer  
(Webster, 1991) 

Transaktion  Pris är en avgörande faktor 

 En avbruten relation 
påverkar inte företaget 
nämnvärt 

 
Långvarig förbindelse  Pris är inte en avgörande 

faktor 

 En avbruten relation 
påverkar inte företaget 
nämnvärt, men kräver 
merarbete 

Strategiskt partnerskap  Pris är inte särskilt relevant 

 Gemensamma mål och 
strategier utformas med 
leverantören 

 Avbruten relation får stora 
konsekvenser 

 

  

Transaktion 
Långvarig 

förbindelse 
Strategiskt 

partnerskap 

 Långsiktiga relationer 

 Byråkratisk kontroll 

 Totalt beroende av 

varandra 

 Beroende- 

förhållande 

 Väldigt korta relationer 

 Marknadskontrollerad 

 Oberoende av varandra 
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3.2.2. Köpprocessen 

Hur kan köpprocessen vid inköp av material inom exponeringsbranschen karakteriseras? 

Köpprocessen från 1967 som visualiseras i Tabell 9 är fortfarande högt aktuell och används i modern 

kurslitteratur (Kotler, et al., 2009). Beroende på köpets situation, risk, stress och en mängd andra 

faktorer, har köpprocessens längd visat sig variera. Vid vissa inköp går företagen igenom tre eller fyra 

steg i köpprocessen. Antalet steg som företagen gick igenom kunde bland annat bero på 

köpsituationen. Denna rapport kommer dock att enbart undersöka köpprocessen. Eftersom 

köpprocessen är mer än 40 år gammal kan en aktuell forskning av samma modell vara intressant att 

undersöka. Köpprocessen från 1967 testades även i ett flertal olika rapporter efter dess publikation 

(Johnston & Lewin, 1996). Genom att låta företagen svara på hur köpprocessen ser ut vid ett köp 

kommer en beskrivning på företagens inköpsprocesser som köper in material till 

exponeringsbranschen att presenteras. 

Tabell 9 Operationalisering av köpprocessen 

Modell/teori 

 
 
 

 
 
 
 

Köpprocessen 
(Dwyer & Tanner, 2009) 

Koncept Definition 

1. Problemidentifiering Identifiering av behovet  
2. Allmän beskrivning av 

behov  
En allmän beskrivning som kan 
tillfredsställa behovet 

3. Produktspecificering En detaljerad beskrivning det 
som kan tillfredsställa behovet 

4. Leverantörsidentifiering Identifiering av de leverantörer 
som kan tillfredsställa behovet 

5. Förslag på anbud Införskaffande och analys av 
offert 

6. Val av leverantör Den leverantör som kan 
tillfredsställa behovet väljs  

7. Orderrutin och 
specifikation 

Specificering av hur, när och 
vad som behövs köpas in för 
att tillfredsställa behovet 

8. Leverantörsutvärdering 
efter köp 

Utvärdering av köpet och det 
som köps in för att 
tillfredsställa behovet 

 

3.2.3. Köpbeslutsgruppen 

Hur kan köpbeslutsgruppen inom exponeringsbranschen karakteriseras? 

Köpbeslutsgruppen är en teori som handlar om de personer som är involverade i köpprocessen och 

därmed kan påverka inköpet på ett eller annat sätt (Dwyer & Tanner, 2009). Dessa personer brukar 

man tilldela olika roller eftersom de påverkar köpet på olika sätt. De roller som har diskuterats i 

denna rapport är: beslutsfattaren, inköpsagenten, initiativtagaren, kontrollanten, påverkaren, 

grindvaktaren och användaren. De olika rollerna samt en definition av dem visualiseras i Tabell 10. En 

person kan inneha flera av de olika rollerna eller så kan flera personer inneha en roll. En 

köpbeslutsgrupp kan även ha roller som ligger utanför företaget. Exempelvis så är påverkare oftast 

alltid kunden och ibland så är inköpsagenten outsourcat till ett privat bolag. Men det finns även de 

fall, framförallt mindre företag, där VD:n har en så pass övergripande roll, vilket innebär att personen 

innehar både rollen som beslutsfattare, inköpsagent, kontrollant samt grindvaktare. Fördelen med 
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att kunna kartlägga en köpbeslutsgrupp är att man kan lägga upp sin marknadsföringsstrategi på ett 

mer effektivt sätt (Campbell, 1985). En kännedom om de roller som finns i en köpbeslutsgrupp gör 

att man som marknadsförare tar kontakt med rätt personer och förser dem med relevant fakta. En 

marknadsförare ökar därmed chanserna till försäljning när man känner till köpbeslutsgruppens roller 

och vilka som innehar dem (Kotler, et al., 2008). Det är därmed av yttersta vikt för en marknadsförare 

att förstå hur köpbeslutsgruppen för en potentiell kund ser ut. 

Tabell 10 Operationalisering av köpbeslutsgruppen  

Modell/teori Roller i köpbeslutsgruppen Definition 

 
 

 
 
 
 

Köpbeslutsgruppen 
( (Dwyer & Tanner, 2009) 

Beslutsfattaren Personer som fattar beslut huruvida 
köpet genomförs eller ej 

Initiativtagaren Personer som tar initiativ till att köpa 
en produkt 

Kontrollanten Personer som nämner de restriktioner 
som finns vid köp av produkt 

Inköpsagenten Personer som sköter den personliga 
förhandlingen och träffar företag 

Påverkaren Personer som kan påverka köpbeslutet 
direkt eller indirekt 

Grindvaktaren Personer som kan kontrollera flödet av 
information 

Användare Personer som använder sig av 
produkten som köps in 

 

3.2.4. Urvalskriterier 

Hur kan urvalskriterier vid inköp inom exponeringsbranschen karakteriseras? 

En undersökning av företags urvalskriterier från 1966 ligger till grund för denna rapports 

undersökning av urvalskriterier (Dickson, 1966). Dickson valde att ställa upp 23 urvalskriterier till 

företagen som fick rangera dem där kvalité, leverans och tidigare prestationsförmåga var de 

viktigaste kriterierna och som kan utläsas i Tabell 11. De lägsta kriterierna var ömsesidiga 

arrangemang och hjälpmanualer. Dicksons kriterier baserades på inköpare som var medlemmar i en 

nationell organisation i USA. Denna rapport kommer att jämföra hur nästan femtio års gammal 

forskning skiljer sig mot dagens syn på inköpskriterier. Det skall även tilläggas att det är en annan 

marknad man undersöker då rapporten grundar sig på företag i Sverige och deras organisation och 

kultur. 
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Tabell 11 Operationalisering urvalskriterier  

Modell/teori Urvalskriterier Definition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urvalskriterier 
(Dickson, 1966) 

Kvalité Företagets förmåga att 
tillfredsställa köparens 

förväntningar 
Leverans Företagets förmåga att leverera 

enligt överenskommet datum 
Tidigare 

prestationsförmåga 
Företagets tidigare förmågor 

inom kvalité och leverans 
Garantier och policy Företagets förmåga att erbjuda 

garantier för produkten 
Produktions fabriker och 

kapacitet 
Företagets förmåga att producera 

varierande kvantiteter av 
produkten 

Pris Företagets prissättning på 
produkten 

Tekniska möjligheter Företagets förmåga att leverera 
tekniska produkter 

Finansiell position Företagets finansiella läge och 
kreditvärdighet 

Kundanpassning Företagets förmåga att anpassa 
sig för kundkrav 

Kommunikationssystem Företagets förmåga att kunna 
kommunicera om ordergången 

Rykte och position inom 
industrin 

Företagets position och rykte 
inom industrin 

Hunger för affärer Företagets förmåga att offra tid 
och resurser för att affären skall 

bli av 
Chefskap och 
organisation 

Företagets förmåga att ha en 
tydlig organisationsstruktur 

Uppgiftsutförande Företagets förmåga att leverera 
enligt överenskomna mål 

Repareringsservice Företagets förmåga att erbjuda 
reparation och underhållsservice 

Attityd Företagets attityd mot att göra 
affärer 

Intryck Företagets intryck vid personliga 
möten 

Paketerande möjligheter Företagets förmåga att paketera 
produkten på olika sätt 

Arbetsförhållande Företagets relation till sina 
anställda 

Geografisk positionering Företagets geografiska 
positionering 

Tidigare affärserfarenhet Företagets erfarenheter av affärer 
inom bransch 

Hjälpmanualer Företagets förmåga att bistå med 
hjälpmanualer 

Ömsesidiga 
arrangemang 

Företagens förmåga att hjälpa till 
med marknadsföringsaktiviteter 
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4. Metod 
I detta kapitel presenterades de metoder som användes för denna rapport. Studiens analysmetod och 

studiens forskningsstrategi presenterades. 

4.1. Forskningssyfte 
Forskningssyfte inom forskningslitteraturen kan karakteriseras som undersökande (explorativ), 

förklarande (explanativ) och beskrivande (deskriptiv) (Saunders, et al., 2009, p. 139).  

En rapport med undersökande syfte försöker förklara ”vad det är som händer”. Denna metod är 

framförallt användbar när man vill få en klarhet i det man vill undersöka och veta vad det egentliga 

problemet är. Denna forskningsmetod är mycket användbar när man har lite kunskap om det man 

ska undersöka. Ett undersökande forskningssyfte innebär att forskningsproblemet kan ändras under 

resan när man får mer information om området man studerar (Saunders, et al., 2009, p. 140). 

En rapport med syftet att förklara innebär att man försöker undersöka orsak och verkan samband. En 

undersökning med detta syfte kan exempelvis bevisa att det finns ett samband mellan faktor A och 

faktor B. Oftast vid förklarande rapporter används statistiska metoder såsom regressionsanalyser för 

att hitta sambanden mellan olika faktorer (Saunders, et al., 2009, p. 140). 

En beskrivande rapport försöker ge en exakt bild av personer, händelser eller situationer (Saunders, 

et al., 2009). Detta är en förlängning av undersökande rapporter men där man har ett klart problem 

att utgå från. Det är därför nödvändigt att ha en klar bild av det man vill beskriva. 

Syftet med denna studie var att beskriva det industriella inköpsbeteendet hos företag inom 

exponeringsmarknaden. Denna rapport betraktas därmed som deskriptiv då den försöker beskriva 

hur verkligheten ser ut.  

4.2. Forskningsstrategi 
En forskningsstrategi väljs beroende på hur bra en strategi kan förklara rapportens 

forskningsproblem (Saunders, et al., 2009). De forskningsstrategier som finns är: 

Experiment som är forskning som kommer från den naturvetenskapliga teorin (Saunders, et al., 

2009). Syftet med experiment som forskningsstrategi är att studera samband i en länk med olika 

faktorer. Exempelvis om en förändring hos en av faktorerna i länken även orsakar förändringar i en 

annan del av länken med en annan faktor. Experimentstrategier försöker besvara frågor som ”hur” 

och ”varför”. 

Enkätstrategi är vanligtvis associerad med deduktiva forskningsansatser (Saunders, et al., 2009). 

Frågor som en enkät strategi försöker förklara är ”vem”, ”vad”, ”vart”, ”hur mycket” och ”hur många 

frågor”. Denna typ av forskningsstrategi är väldigt användbar när man har stora populationer och 

man vill samla in information på ett ekonomiskt sätt. Enkäter kan med andra ord delas ut till ett stort 

antal människor och svar kan fås utan att företagets kostnader blir för stora. 

Fallstudier definieras som en forskningsstrategi som innehåller en empirisk undersökning av ett 

särskilt fenomen (Saunders, et al., 2009). Ett flertal olika data samlas in för att kunna jämföra olika 

fall och se vad som skiljer och vad som inte skiljer. Fallstudier innehåller fler variabler än de variabler 

som själva problemområdet försöker undersöka. Det är med andra ord svårt att skilja mellan vad det 

är man skall egentligen undersöka och det man inte skall undersöka. Detta skiljer sig gentemot 
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forskningsstrategin experiment, där man tidigt bestämmer de variabler som skall undersökas och 

inget annat. Case studier är användbart då man vill få en bred förståelse för ett område. 

Arkivstudie definieras som en forskningsstrategi som använder tidigare insamling av tidigare 

insamlad data (Saunders, et al., 2009). Data kan vara både av historiskt slag men även aktuell. Data 

som tidigare har samlats in kan ha samlats in för ett annat forskningssyfte än vad den aktuella 

rapporten har. Denna forskningsstrategi är oftast användbar när man vill se hur ett fenomen betedde 

sig historiskt men även hur fenomenet förändrades med tiden. 

Problemställningen med denna studie var att karakterisera, beskriva och få en förståelse för det 

industriella inköpsbeteendet i exponeringsbranschen. Analysen handlade även om att jämföra de 

händelser som beskriver inköpsbeteenden för företag med varandra. Därför ansåg fallstudie vara det 

mest lämpliga valet av forskningsstrategi. 

4.3. Studiens ansats 
Det finns i huvudsakligen två olika forskningsansatser, induktiv och deduktiv (Saunders, et al., 2009). 

En induktiv ansats för en rapport innebär att en teori skapas utifrån analysen av den insamlade data. 

En deduktiv ansats utgår istället från att en hypotes, baserad på tidigare teorier, testas på den 

insamlade datan. Saunders, et al, (2009) nämner även att en rapport inte behöver utgå från antingen 

en deduktiv ansats eller en induktiv. En rapport kan även kombinera de två ansatserna. 

Denna studie baserades på befintlig teori inom industriellt inköpsbeteende. Forskningsfrågorna 

baserades på den befintliga teorin som presenterades i referensramen. Därför är denna rapport 

deduktiv. 

4.4. Kvantitativ och kvalitativ metod 
Kvalitativ och kvantitativ data är ett välkänt begrepp inom forskning inom ekonomi och management 

(Saunders, et al., 2009). Ett sätt att skilja kvantitativ med kvalitativ metod är att fokusera på numerisk 

eller icke numerisk data. En kvantitativ forskningsmetod innebär att datainsamlingen består av 

enkäter samt dataanalyser av grafer som generar numerisk data. Motsatsen till kvantitativ 

forskningsmetod blir därmed kvalitativ, som undersöker och samlar in data som inte är numerisk. 

Kvalitativ data kan därmed vara data såsom bilder och videoklipp. 

Denna rapport undersökte företag utifrån ett icke numeriskt sätt. Rapporten utnyttjade därmed en 

kvalitativ forskningsmetod vid insamling av data. 
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4.5. Val av fallstudieföretag 
Syftet med denna rapport var att undersöka inköpsbeteendet i exponeringsbranschen. Företagen 

valdes för denna studie på basis av intervjuer med branschkunnigt folk. Detta stöds i teorin, av en 

metod som kallas för ”Judgemental sampling” som går ut på att man väljer några fall som passar bäst 

för att svara på forskningsfrågorna (Saunders, et al., 2009). Studiens syfte att undersöka det 

industriella inköpsbeteendet i exponeringsbranschen avgränser antalet företag i sig. Fallföretagen 

som intervjuades i rapporten identifierades genom en undersökning av marknaden. Undersökningen 

ledde fram till branschorganisationer som ”Sveriges expo förbund” och ”European sign federation” 

(Bergh, 2006), (Tipton, 2007). En intervju med ordföranden för respektive branschorganisation gav 

en förståelse för de större företagen inom exponeringsbranschen. Det tillsammans med intervjuer 

med företagen där författaren fick reda på vilka företag som är de största i branschen. Denna metod 

enligt teorin kallad för ”snowball sampling” är en metod som fungerar väl när det är svårt att 

identifiera fallföretagen i en undersökning (Saunders, et al., 2009). Företagen som identifierades som 

potentiella fallföretag kontaktades via telefon. De företag som hade tid med en intervju var: 

Systemtext 

Systemtex är det största företaget i norden som säljer skyltar (Systemtext, 2012). Företaget har en 

omsättning på 220 miljoner kronor per år och har kontor i Göteborg, Stockholm samt Malmö. De 

säljer produkter som metallskyltar, plastskyltar som används till såväl inomhus som utomhusbruk 

Antalis 

Antalis är en av Europas största grossister inom exponeringsprodukter (Antalis, 2012). Företaget 

omsatte 2011 27 miljarder SEK och har i Sverige kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalis 

säljer produkter som finpapper, kontorspapper, förpackningar och skyltar (Antalis kallar 

affärsområdet för skyltar”visual communications”).  

HL Display 

HL Display är ett företag grundat i Sverige men som nu styrs från ett huvudkontor i Paris. Företaget 

har marknader i Mellanöstern, Asien, Sydafrika och Sydamerika. År 2011 omsatte företaget 1,8 

miljarder. De säljer butiksinredningstjänster i form av att de sköter uppsättningen av en butiks 

inredningsmaterial. 

Systemtex, Antalis och HL Display är alla stora på ”sin” egna respektive marknad. HL Display är en 

stor aktör på den europeiska marknaden när det kommer till butiksinredningsmaterial (HL Display, 

2012). Antalis är en av världens största grossister inom papper men även skyltar (Antalis, 2012).  

4.6. Litteratursökning  
Litteratursökningen har grundat sig inom området industriell marknadsföring och trä mass 

branschen. Vetenskapliga artiklar har sökts via de elektroniska databaserna Ebsco, Emerald, 

EconPapers och ScienceDirect. De tidskrifter som ofta har förekommit bland de vetenskapliga artiklar 

som har funnits relevant för ämnet, är Journal of Business & Industrial Marketing men även andra 

tidskrifter som Harvard Business Review, International Marketing Management med flera har 

identifierats. De sökord som användes för att finna relevanta artiklar var: Organizational Buying 

Behavior, buying process, buying criteria, the buying group, industrial purchase, industrial marketing 

samt kombinationer av dessa ord.  
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4.7. Analys 
Referensramen ligger som grund för att visa den teori som kommer att jämföras med empirin. 

Empirin hämtas ifrån intervjuer med företagen och jämförelsen mellan referensram och empirin skall 

kunna ge svar på studiens forskningsfrågor.  När jämförelsen är gjord, skall slutsatser dras av det 

analyserade resultatet. På detta sätt kan man få svar på de forskningsfrågor som ställdes i kapitel 3. 

Validitet handlar om att data och metoder är pålitliga, korrekt, exakt samt hur tillförlitlig det 

insamlade datamaterialet är (Saunders, et al., 2009). Data som samlas in skall vara trovärdigt och det 

är därför av yttersta vikt att man kontrollerar datamaterialet så att det reflekterar empirin. Data som 

tas fram skall även vara den data som besvarar rapporterns forskningsfrågor och inget annat. För att 

förbättra rapporterns validitet kommer intervjuer med respondenter att spelas in för att man skall ha 

möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna på materialet.  

Reliabilitet handlar om att de mätningar som gjorts skall vara korrekt utförda (Saunders, et al., 2009). 

För att se till så att arbetet har en så hög reliabilitet som möjligt, utnyttjas en intervjuguide. De 

teorier och modeller som finns i rapporten är väl vedertagna teorier, från respekterade vetenskapliga 

tidskrifter. Både Luleå tekniska universitet och Södra Skogsägarna kommer att granska intervjuguiden 

innan intervjuerna genomförts. Koncepten validitetet och reliabilitet visualiseras i Figur 9. 

 

Figur 9 Validering och reliabilitet 

 

 

 

Primär data tar oftast längre tid att samla in än sekundär data, som för övrigt är data insamlat av 

någon annan. Antalet intervjuade företag är därmed begränsad till tre stycken för att rapporten ska 

kunna vara genomförbar men även utav kvalitativ art. Sekundär data används i litteratur kapitlet där 

tidigare forskning inom det industriella inköpsbeteendet presenteras. Denna rapport är en deduktiv 

undersökning vilket innebär att teori som finns inom litteraturen kommer att jämföras med 

empiriska data som presenterats i kapitel 5. Den teori som har valts ut att jämföra med empirin är 

presenterad i kapitel 3 vilket presenteras i referensramen. 

  

Tillförlitlig men  

inte valid 

Valid men  

inte tillförlitlig 

Varken valid 

eller tillförlitlig 

Både valid och 

tillförlitlig 



33 
 

5. Empiri 
I detta kapitel presenteras de empiriska resultaten som baseras på intervjuer genomförda med 

företagen. Bakgrunden till företagen presenteras samt de delar inom industriellt inköpsbeteende som 

teorin nämner. 

5.1. Systemtext 
Systemtext är ett företag som tillverkar och levererar ljusskyltar, foliedekorer, arbetsmiljöskyltar och 

även reklamskyltar till butiker. Produktionen av skyltar sker i Växjö och Malmö med 

försäljningskontor i Stockholm samt Göteborg. Systemtext omsätter 220 miljoner kronor per år och 

är Skandinaviens största företag inom skyltindustrin med 150 anställda (Systemtext, 2012). 

Respondenten i denna intervju är Mats Pettersson och har arbetat på Systemtext i fyra år. Mats 

Pettersson arbetar som inköpschef för hela Systemtext-gruppen (Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Växjö). Mats berättar att i Växjö produceras skyltar som är hårda och som finns inuti butiker. Dessa 

är oftast gjorda av aluminium eller plast och som sitter på väggar eller tak. I Malmö produceras 

folieskyltar med bilder på men vars material är mjukare och som sitter på brandskyltar. 

Inköpsorganisationen är centraliserad i det avseende att Mats Pettersson är ansvarig för alla inköp av 

material eller annat dylikt. Inköpsfunktionen för mindre viktigare material som exempelvis 

kontorsmaterial utförs på de lokala kontoren. 

I framtiden tror Mats att konkurrensen kommer att bli högre då många företag väljer att köpa in 

skyltar från utlandet. De länder de väljer att köpa in från är framförallt Tyskland, Ungern och Polen. 

Konkurrensen är märkbar och då framförallt från utländska försäljningsbolag som kommer in och stör 

Systemtext upphandlingar med potentiella nya kunder. Lönsamheten i branschen har försämrats och 

2011 var ett relativt tufft år då några personer på företag var tvungna att sägas upp. Det är en 

svängig bransch som har många höga toppar som uppstår när köpcenter byggs eller vid 

nyetableringar av butik. För att kunna vara förberedd på branschens konjunkturer så handlar 

inköpsstrategin att om att kunna bygga upp lager för att hela tiden vara förberedda på kundernas 

önskemål. 

Systemtext har som mål att nästa år påbörja processen att bli ISO 14000 certifierade och därmed mer 

hållbara och miljövänliga. 35 % av tillverkningskostnaden är materialkostnader vid tillverkning av en 

skylt. 
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5.1.1. Leverantörsrelation Systemtext 

Systemtext anser att priset är ett av de viktigaste urvalskriterier vid val av leverantör. Ifall 

leverantören är tillräckligt bra kan ett ökat pris dock motivera ett samarbete. En bra leverantör med 

ett högre pris kommer att visa sig vara lönsamt i framtiden anser Mats. Mats beskriver att en 

avbruten leverantörsrelation skulle få konsekvenser i form av framförallt merarbete. Detta 

merarbete är något som gärna undviks, men priset är så pass viktigt att en annan leverantör kan 

väljas ifall tillfälle ger på grund av priset. Det finns alltid andra leverantörer som kan leverera 

liknande produkter påpekar Mats. Systemtext skriver kontrakt med leverantörer för att säkerställa 

att båda parter gör det dem kommer överens om. 

5.1.2. Köpprocessen Systemtext 

Det som sätter igång ett inköpsbehov är oftast kunderna. Mats berättar att om kunden har fått 

kännedom om ett nytt material, är det Systemtext uppgift att hitta information om detta material. 

Systemtexts uppgift blir även att undersöka ifall den slutfärdiga produkten, med det nya materialet, 

kan möta de krav som kunden ställer. Vid vanliga standardprodukter har Systemtext en regel att 

aldrig få slut på dessa produkter. Det skall finnas ett lager som fungerar som en säkerhetsbuffert. När 

lagret når en kritisk nivå signalerar ett datasystem att fler produkter behöver köpas in och en 

inköpare får då i uppgift att lägga en beställning. Om kundens produkt inte finns på lager, utförs en 

undersökning av vilka leverantörer som har produkten. Det är kunden till Systemtext som både grovt 

men även specifikt bestämmer materialets önskade egenskaper, detta sker vid säljmöten som 

försäljaren har med kunden. Processtekniker hos Systemtext sitter också och jobbar med specifika 

specifikationer för att jobba fram koncept och design för att möta kunders önskemål. Det som är 

viktigt hos skyltar är ljusstyrkan, och vilken typ av belysning som krävs. Systemtext hittar leverantörer 

och material via branschens nätverk, personliga kontakter till inköpare, mässor i Tyskland men även 

befintliga leverantörer kan anpassa sig och hitta nya material. Det finns ingen policy som beskriver 

att de måste ha ett bestämt antal leverantörer innan de går vidare i processen. När de väl är nöjda 

med en leverantör går de vidare med den. Mats berättar att när en leverantör har valts ut köper 

Systemtext in den önskade volymen och offerten begärs ut via mail. Vid nästa steg väljs en 

leverantörsrelation och beroende på relationen de väljer kommer kontrakt att skrivas och strategiska 

mål utformas. Det är Systemtext som sedan väljer hur de vill ta emot produkten och när. I dagsläget 

har Systemtext ingen klar utvärderingsmall för leverantörer. Det affärssystem som används idag 

beskriver kort leveranssäkerheten och andra utvärderingsfaktorer. Det görs dock ingen formell 

bedömning som utmynnar i en rapport. En leverantörsbedömning görs istället subjektivt av 

personalen som jobbar med leverantören. En inköpsprocess kan variera mellan tre och fem veckor 

beroende på produkten man beställer och hur kundanpassad den behöver vara.  
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5.1.3. Köpbeslutsgruppen Systemtext 

Mats Pettersson beskriver att det finns inköpare som jobbar operationellt och som har mindre 

ansvarsområden för inköp i organisationen. Ser inköparna en lösning eller ett nytt material som 

skulle vara intressant så tar de upp det med Mats. Mats säger att han är personen som oftast tar 

initiativ till köp, särskilt vid inköp av nya material och produkter.  Han är också den personen som 

åker ut och träffar leverantörer. Mats fattar också beslut när det gäller köp av material som plast, 

aluminium och lampor. Den aktör som har största inflytande på valet av leverantörer, är alltid 

kunden. Det finns även en hel del produktionstekniker inom företaget som fångar upp en del nya 

idéer på marknaden men även kommer på nya lösningar som påverkar inköpen. Användare till det 

som köps in är kunderna men även arbetare som förädlar materialet till att bli en färdig skylt. En 

grindvaktare till köp är oftast växeln vid Systemtext med receptionisten. Mats ser sig själv även som 

en person som många försäljare försöker att nå när de vill sälja till systemtext. Även inköparna som 

är ute och träffar leverantörer och träffar på potentiella nya leverantörer anses ha mycket kontakt 

med leverantörer. De som sätter budgeten på företaget, är ekonomerna som sitter i Stockholm. 

Systemtext i Växjö kan köpa in vilket material de vill vid tillverkning av skyltar utan att behöva höra av 

sig till Vd:n. Det är först vid större investeringar som exempelvis en ny maskin man behöver rådfråga 

Vd:n.  

5.1.4. Urvalskriterier Systemtext 

Kvalité, leveranssäkerhet och pris är de viktigaste faktorerna för Systemtext där de två första 

faktorerna är så gott som lika viktiga. Det är på grund av dessa faktorer de har valt att välja den 

leverantör de har idag nämner Mats Pettersson. Det som skulle få dem att byta leverantör är om 

kunderna börjar efterfråga material som leverantörerna inte har.  

Systemtext har behov av standardformat. Dessa bestäms av leverantörerna och Systemtext anpassar 

sig mycket efter det standardsortiment som finns på marknaden. Det finns ett behov av 

specialformat och dessa efterfrågas av kunder då det rör sig om en väldigt stor order. Det är 

kundernas färgval som styr materialet, vilken plåt man skall ha eller vilken plast som är bäst. Det 

finns vissa specifika plaster och material som antingen är hårda eller halvhårda. 

Det finns en potential hos DuraPulp anser Mats, och då framförallt inom segmentetet för 

inomhusskyltar, där det i dagsläget enbart används PVC material och frigolit. Mats tror att kunderna 

skulle reagera positivt om de fick höra att en skylt var gjord av papper och inte av plast. Det som är 

viktigt med DuraPulp är att det är ett helt tätt material utan några luftfickor vid sidan av skylten. Det 

skall vara ett homogent material där det inte finns några lufthål. För att Systemtext skulle vilja gå 

vidare med denna produkt så vill de gärna se den, känna på den, klämma och prova. 

 

Tabell 12 Urvalskriterier för Systemtext, visualiseras hur respondenten Mats Pettersson har valt att 

svara utifrån Dicksons urvalskriterier från 1966. 

Tabell 12 Urvalskriterier för Systemtext 

Faktorer Köp 

Kvalité 10 
Leverans 10 
Tidigare 5 
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prestationsförmåga 
Garantier 9 
Produktionsfabriker och 
kapacitet 

8 

Pris 9 
Tekniska möjligheter 8 
Finansiell position 8 
Kundanpassning 8 
Kommunikationssystem 5 
Rykte och position inom 
industrin 

5 

Hunger för affärer 5 
Chefskap och organisation 5 
Uppgiftsutförande 8 
Repareringsservice 8 
Attityd 8 
Intryck 8 
Paketerande möjligheter 5 
Arbetsförhållande 8 
Geografisk positionering 8 
Tidigare affärserfarenhet  8 
Hjälpmanualer 5 
Ömsesidiga arrangemang 5 

5.2. HL Display 
HL Display är ett internationellt bolag med 48 etablerade marknader i Väst- och Östeuropa, 

Mellanöstern, Asien, Sydafrika och Sydamerika. De fem största marknaderna är Sverige, Norge, 

Frankrike, Storbritannien och Ryssland. Koncernen omsatte år 2011 1,8 miljarder svenska kronor och 

hade 1 158 anställda (IR Stockholm, 2011). Produktionsfabriker finns bland annat i Sverige, 

Storbritannien och i Polen. Idag är HL Display världsledande inom butiksinredning och 

exponeringsmaterial i butiker.  

Respondenten i denna intervju är Tobias Josefsson som har arbetat på HL Display sen år 2000. Han är 

inköpsansvarig vid HL Displays lager i Falkenberg som sköter den nordiska marknaden. Tobias arbetar 

med offerter och förfrågningar till leverantörerna. I Falkenberg finns det en platschef, under honom 

en lagerchef och under lagerchefen finns det lagerarbetare. Under platschefen finns logistiker, två 

inköpare samt två stycken som arbetar med procurement. I Europa finns det många lager liknande 

det i Falkenberg och de sköts på ett liknande sätt.  

Tobias tror inte att konkurrensen om fem år kommer att förändras nämnvärt, mycket på grund av 

världsekonomin och dess osäkerhet idag. Tobias nämner även att det är svårt att ta sig in i branschen 

på grund av höga kostnader och även för att det är en osäker bransch. Även lönsamheten kommer 

att vara densamma om fem år tror Tobias. Tillverkningskostnaden av materialkostnaden är 50 % 

nämner Tobias. 

HL Displays påverkan på miljön beror på deras plastspill, energiförbrukning samt användningen av 

plastråvaror. Transporterna är också en källa till indirekt miljöpåverkan. Företaget är ISO 14001-

certifierat i enlighet med miljöstandarden men enbart 67 procent av alla fabriker lyder under denna 

standard.  
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5.2.1. Leverantörsrelation HL Display 

Tobias nämner att det är en konkurrensutsatt bransch vilket gör att priset är den viktigaste faktorn 

vid val av leverantör. HL Display gör många detaljer själv och då framförallt inom plast. De köper dock 

in en del annat plastmaterial. HL Display säger att de alltid har alternativ att välja mellan om en 

leverantör inte lever upp till ställda krav. En förlust av en leverantör påverkar företaget marginellt 

och det finns alltid en möjlighet att byta leverantör. Tobias nämner att nackdelen vid byte av 

leverantör innebär att arbetsmängden ökar. Detta är något som dem dock inte är rädda för och 

tvekar inte att byta leverantör då det finns en mängd olika leverantörer som kan leverera samma 

produkter. Det finns därmed inte generellt ett stort beroende för HL Displays leverantörer för 

produkter som ex plast. 

5.2.2. Köpprocessen HL Display 

Det är kunden som sätter igång eller initierar köpet hos HL Display och som tar kontakt med 

säljavdelningen som lägger ut en offert. Efter inkommen offert bestämmer HL Display vem de skall 

köpa av. Det är alltid kunden som styr det allmänna behovet, och som specificerar önskemål och 

förfrågningar. Kundens önskemål och förfrågningar skickas vidare till HL Displays 

konstruktionsavdelning som försöker konstruera en produkt som uppfyller kundens önskemål. 

Förslag på material, design och konstruktion bollas mellan konstruktionsavdelningen och kunden. 

När väl specifikationerna har bestämts så läggs en offert ut till vissa specifika leverantörer, som de 

har goda erfarenheter av, har skött sig i tidigare köp och som de kan samarbeta med. Det finns även 

ett flertal olika mässor där man kan få kontakt med olika leverantörer men även med nya material. 

HL Display eftersträvar att arbeta väldigt nära sina leverantörer och ha en tät och informell kontakt 

med dem vilket resulterar i att inte någon formell specifik leverantörsutvärdering görs efter köp. Om 

något är fel så rättar man till det direkt. Tobias, som ansvarig inköpare, åker samtidigt ut till 

leverantörer en gång per år för uppföljningsmöten, där förbättringar och brister tas upp från det år 

som gått. Beställning av material till att produkten är hos HL Display tar det ungefär fyra veckor. 

5.2.3. Köpbeslutsgruppen HL Display 

Tobias Josefsson nämner att han är en person som fattar beslut om vilka produkter som köps in och 

personen som leverantörer kontaktar. Han är även agenten som åker ut och möter existerande 

leverantörer men även potentiella nya leverantörer. Tobias nämner att konstruktören för 

butiksinredningar, kunden och leverantören har en påverkande roll och finns med i 

köpbeslutsgruppen. Budgeten sätts av försäljaren, som tillsammans med inköparen, Tobias, sätter 

marginalen för hur mycket de kan köpa in för. De personer som använder den inköpta varan är de 

som förädlar den nämner Tobias. Dessa personer kan vara konstruktören, beroende på hur mycket 

extraarbetare som behövs göra på varan. Det kan även vara lagerarbetare och montöre som åker ut 

och sätter upp butiksinredningen hos kunder. 

5.2.4. Urvalskriterier 

Pris, kvalité och leverans anser Tobias är de viktigaste urvalskriterierna för HL Display. Även 

flexibiliteten hos leverantören anser HL Display är viktigt vilket för HL Display innebär att man kan 

vara flexibel med priset utan att påverka kvaliteten. De leverantörer som Hl display jobbar med idag 

är de som kan uppfylla de nämnda kriterierna vilket innebär att ifall man inte lever upp till de 

viktigaste kriterierna, så väljer HL Display att byta leverantör. HL Display har behov av både 

standardformat, specialformat, special design och special färger. Nuförtiden finns det knappt behov 

av specialfärger då det finns många olika färger. Ritningar för produkter bör finnas då konstruktörer 
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kan behöva det när de konstruerar butiksinredningen i datorn. Produkterna behöver en viss speciell 

formbarhet men den behöver inte vara väldigt formbar utan det är måtten som är det viktigaste. 

Så länge man kan lämna en bra prisbild gentemot plast så är DuraPulp en jättebra lösning. Dels så är 

det ett säljargument då det är miljövänligt och skulle passa fruktavdelningen på olika varuhus bra. 

För att få en bättre förståelse för DuraPulp, önskar HL Display att Södra tar fram en prisvärdig 

produkt och presentera priset för dem. I slutändan handlar det om att produkten skall vara bra, men 

även priset är utav stor betydelse. HL Display skulle absolut kunna test trycka materialet för att ta 

fram en prototyp. I Tabell 13 visualiseras hur HL Display har rankat sina urvalskriterier utifrån 

Dicksons teorier. 

Tabell 13 Urvalskriterier för HL Display 

Faktorer Köp 

Kvalité 8 
Leverans 7 
Tidigare 
prestationsförmåga 

4 

Garantier 5 
Produktionsfabriker och 
kapacitet 

6 

Pris 7 
Tekniska möjligheter 7 
Finansiell position 6 
Kundanpassning 5 
Kommunikationssystem 6 
Rykte och position inom 
industrin 

8 

Hunger för affärer 9 
Chefskap och organisation 9 
Uppgiftsutförande 7 
Repareringsservice 6 
Attityd 7 
Intryck 7 
Paketerande möjligheter 6 
Arbetsförhållande 10 
Geografisk positionering 7 
Tidigare affärserfarenhet  4 
Hjälpmanualer 5 
Ömsesidiga arrangemang 7 
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5.3. Antalis 
Respondenten i denna intervju heter Lars Wiklund och jobbar som produktchef för Antalis i 

Stockholm. Lars började jobba i Örnsköldsvik inom produktionen men har även spenderat tre år på 

deras Londonkontor på affärsområdet kontorspapper. 

Antalis är en av Europas största grossistkoncerner med huvudkontor i Paris. Antalis är störst på den 

svenska marknaden med 150 anställda, och har kontor samt lager i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

De har fem stycken affärsområden; finpapper, förpackningar, kontorspapper och visual 

Communication. Företaget sköter både lager och transport vilket har inneburit att företaget även 

säljer en rad olika logistiklösningar. Företagskoncernen omsatte 2,7 miljarder euro 2011 (Antalis, 

2012). Antalis kunder är tryckerier, reklambyråer, eller företag som kan förädla produkten till att bli 

en slutprodukt där slutkunden är nästan alltid en konsumentbutikskedja. Sverige är ett land med en 

hög miljömedvetenhet hos konsumenter, vilket skiljer sig mot resterande delar av Europa och även 

nordiska länder. Slutkunderna till Antalis är oftast kedjor som vill ha samma material i alla sina 

butiker internationellt.  

Inköpsorganisationen är centraliserad till Paris, där varje regionalnivå i Europa har en inköpsansvarig. 

I Sverige (Norden området) sitter inköpansvarig i Litauen men vanliga beslut sker även i Sverige och 

ett eventuellt köp av DuraPulp skulle den inköpsansvarige i Sverige själv kunna ta. Inom den närmsta 

framtiden på fem år så tror Lars att konkurrensen blir tuffare, och även att lönsamheten kan pressas 

inom Europa. Man kommer troligtvis att få se många sammanslagningar mellan olika företag när 

familjeägda företags ledning går i pension. Antalis är ett väldigt miljömedvetet bolag och de har som 

målsättning att fortsätta på den linjen genom att ha kvar sina nuvarande miljölicenser inom bland 

annat ISO 14000 och andra liknande licenser eftersom många av deras kunder har en hel del 

miljöpolicyn. Lars Wiklund berättar att ungefär 20 % av tillverkningskostnaden är materialkostnaden. 

Lars beskriver att en skylt är vanligast 70x100 cm stor där bredden varierar mellan fem och tio 

millimeter. Bredden är viktig då aluminiumramen har ett bestämt mått som hänger runt skylten, men 

även för att det finns en relation med att ju smalare skylt desto billigare blir det att producera den.  

5.3.1. Leverantörsrelationer Antalis 

Systemmässigt är det relativt svårt att byta leverantör eftersom det oftast medför merarbete vilket 

man gärna undviker. Istället önskar Antalis kunna ha en långsiktig och god relation med sina 

leverantörer vilket existerar i dagsläget med nuvarande leverantörer. Antalis jobbar gärna med att ta 

deras leverantörer ut på kundmöten för att hjälpa dem att ”promota” produkten. Inom 

affärsområdet Visual Communication området existerar det inga egentliga långsiktiga partnerskap 

men det gör det inom affärsområdet finpapper. Det finns alltid alternativ till leverantörer nämner 

Lars ifall det skulle uppstå att leverantören inte sköter sig. Antalis väljer oftast att skriva 

exklusivitetsavtal med sina leverantörer för att varan endast skall gå att finnas hos Antalis och deras 

kunder. Målsättningen är att man alltid skall kunna jobba långsiktigt med sina leverantörer. Antalis 

har ett stort beroende av sina leverantörer då dem framförallt inte har egen tillverkning.  
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5.3.2. Köpprocess Antalis 

Det är kunder som efterfrågar nytt material eller existerande som Antalis har på lager. Lars åker 

också ut på mässor och får tips om nya material samt produkter. När Antalis tittar på nya potentiella 

leverantörer ingår det som ett urvalskriterium att leverantören själv har möjligheten att forska fram 

nya material eller jobba med produktutveckling. Det innebär att leverantören kan vara den person 

som identifierar produkter som slutkunden kan tänka sig köpa. Behovsbeskrivningen, både den 

allmänna men samtidigt den specifika, görs utifrån kundernas specifika önskemål tillsammans med 

Antalis själva och det dem har i lager samt vad leverantören kan erbjuda. Målet är att kunna spegla 

den behovsbild som finns hos kunder i deras lager. Nya leverantörer med nya produkter upptäcks 

genom att man ha varit med i branschen ett tag, via Antalis nätverket, kollegor i andra länder och 

mässor. Två till tre stycken distributörer väljs ut innan beslut fattas om vilken som får ordern. Här kan 

man identifiera att den allmänna orderrutinen och orderspecifikationen utformas. Säljchefen som tar 

upp kundernas önskemål sitter och bollar idéer med Produktchefen Lars och här utformas de 

tekniska specifikationer som produkten behöver. Pris och orderantal hanteras utav Lars när han 

upphandlar med dem potentiella leverantörerna. När väl leverantören har valts ut så skickar dem 

produkten till lagret i Stockholm. Vid beställning av material där upphandling har gjorts tidigare läggs 

ordern utifrån ett datorprogram som automatiskt känner av en viss lagernivå vilket gör att ordern 

skickas iväg automatiskt när en kritisk nivå har nåtts. Denna order passerar dock en orderbeställare 

innan själva ordern utförs för att säkerställa att det inte har blivit fel i datorprogrammet. 

Utvärderingen av leverantörer sker via subjektiva bedömningar där inköparen själv bedömer hur 

leverantören har skött sig. Tidigare utförde man ABC-kalkyler som visade hur lönsam en viss 

leverantörs produkter var. Tiden för dem olika inköpsprocesserna varierar men vanligtvis så är 

tidsdimensionen på sex veckor där någon vecka kan skilja. Det beror oftast mycket på deras kunder 

och hur snabbt dem vill ha produkterna. 

5.3.3. Köpbeslutsgruppen 

Lars Wiklund berättar att det är han som fatta beslut vid köp av produkter, tillsammans med 

försäljningschefen. De två tillsammans bollar idéer på vad marknaden behöver och vad Antalis skall 

köpa in och ha på lager. Kunder till Antalis är tryckerier, reklambyråer, marknadsbyråer samt 

slutanvändare. Det finns även fler personer inom Antalis som köper in och de sitter på kontor i 

Göteborg, Malmö eller Stockholm. Säljchefen samt Lars Wiklund avgör hur mycket de kan köpa in. En 

kundcenter avdelning tillsammans med lagerarbetare är de som jobbar med den inköpa produkten. 

De som även arbetar med den inköpa produkten är Lars samt säljchefen  
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5.3.4. Urvalskriterier 

Viktiga urvalskriterier ledtiden, kvalitén, starka varumärke och god service. Det skall vara ett företag 

som tänker framåt och gärna vill forska fram nya produkter för framtiden. Inom Visual 

Communication har vi ungefär 35 stycken olika leverantörer, och med dem så är ungefär fem stycken 

av dem ett strategiskt partnerskap. Det som kan få dem att byta leverantör är när leverantörer inte 

uppfyller de nämnda kriterierna. Antalis räds inte att byta leverantör när saker och ting inte fungerar. 

Tekniska krav för inköpta skyltar skulle vara att de behöver vara släta, toleransnivåer, att företaget ha 

olika certifieringar inom bland annat miljö och även att företagen bistår med hjälpmanualer men 

även personal som kan förklara produkterna. Det finns vissa specialfärger som är intressanta för 

Antalis, men så länge man har en vit yta så kan man trycka vilka färger som helst på materialet. Om 

tio år så tror Lars att man kommer att trycka skylten i själva butiken, än som det görs idag där ett 

central tryckeri gör det för att sedan transportera ut det till butiker. Detta medför i dagens läge att 

man har transportkostnader samt lagringskostnader.  

En lyckad lansering av DuraPulp handlar om att man måste ha några pilotfall där man aktivt jobbar 

med att få fram skyltar baserat på DuraPulp. Man måste göra en god marknadsföring runt 

lanseringen och han ser H & M tillsammans med Södra skogsägarna som en mycket väl möjligt 

framtida allians. Man måste testa produkten och Antalis tar gärna med Södra hos potentiella 

samarbetspartners och presenterar produkten. DuraPulp är en naturprodukt och det är exakt 

naturprodukter som passar den svenska marknaden. En skylt för DuraPulp borde ligga någonstans 

mellan 3 eller 5 mm. Idag så görs det många skyltar inom 5mm segmentet men 3mm skyltar borde 

vara bättre eftersom. 

I Tabell 14 visas hur respondenten Mats Pettersson har valt att svara utifrån Dicksons kriterier från 

1966. 

Tabell 14 Urvalskriterier för Antalis 

Faktorer köp 

Kvalité 8 
Leverans 7 
Tidigare 
prestationsförmåga 

4 

Garantier 5 
Produktionsfabriker och 
kapacitet 

6 

Pris 7 
Tekniska möjligheter 7 
Finansiell position 6 
Kundanpassning 5 
Kommunikationssystem 6 
Rykte och position inom 
industrin 

8 

Hunger för affärer 9 
Chefskap och organisation 9 
Uppgiftsutförande 7 
Repareringsservice 6 
Attityd 7 
Intryck 7 
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Paketerande möjligheter 6 
Arbetsförhållande 10 
Geografisk positionering 7 
Tidigare affärserfarenhet  4 
Hjälp manualer 5 
Ömsesidiga arrangemang 7 
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6. Analys 
Detta kapitel presenterar analysen baserad på teorin och de empiriska resultaten som presenterades i 

kapitel 5. Resultaten av analyserna presenteras som tabeller för varje teoriavsnitt. 

6.1. Leverantörsrelationer 
Leverantörsrelationer är ett sätt att kunna klassificera köpsituationer (Webster, 1991, p. 33). 

Beroende på vilken typ av relation ett företag har med sin leverantör så kommer det att kräva olika 

mycket resurser och tid. Tre relationer existerar enligt Webster (1991); Transaktion, långvarig 

förbindelse samt strategiskt partnerskap. En transaktions relation är relationer som är korta och som 

har en låg betydelse för företaget. Det är oftast marknadskrafter, exempelvis pris, som kännetecknar 

transaktionsrelationer. En Långvarig förbindelse har ett högre beroendevärde än transaktions 

relation och uppstår oftast när man har köpt av leverantören sen tidigare eller när köpet har en 

större betydelse vilket gör att köparen blir mer beroende av leverantören. Tredje relationen 

benämns av författaren som strategiskt partnerskap, och inträffar när produkten är vital för köparen. 

Köparen blir totalt beroende av leverantören, vilket innebär att långsiktiga kontrakt skrivs och 

gemensamma strategiska mål sätts upp (Webster, 1991). Vid de fall då leverantören missköter sig en 

längre tid kan även strategiska partnerskap vara tvungna att sägas upp. Konsekvenserna av detta är 

större för strategiskt partnerskap än vid transaktion och långvariga förbindelser. 

6.1.1. Leverantörsrelationer Systemtext 

Systemtext önskar ha en nära relation med sina leverantörer. Denna relation avslutas ifall 

leverantören missköter sig och Mats nämner att det alltid finns ett leverantörsalternativ. Mats 

nämner att när Systemtext väljer den relation de önskar ha med sin leverantör är priset en viktig 

faktor. En leverantörsrelation kan avbrytas ifall relationen inte fungerar och detta får konsekvenser, 

framförallt i form av merarbete. Detta får dock inte några allvarliga konsekvenser, även ifall det inte 

är önskvärt hos Systemtext. Ifall en relation måste avbrytas så är det troligtvis bäst för båda parterna. 

En långvarig förbindelse kännetecknas av att företaget har en mer beroendeförhållande relation än 

vid transaktion. Den beskrivning som Mats nämner är att den är av en mindre betydelse än för vid 

strategiskt partnerskap. En avbruten relation som ”långvarig förbindelse” får därmed större 

konsekvenser än en transaktions relation och mindre konsekvenser än vid ett strategiskt 

partnerskap. Mats nämner att de inte utformar strategiska mål tillsammans med sina leverantörer. 

Han nämner även att priset är viktigt men inte helt avgörande då en bra leverantör resulterar i 

besparingar i framtiden. Mats beskrivning av de generella leverantörsrelationerna stämmer väl 

överens med teorins beskrivning av en ”långavarig förbindelse” (Webster, 1991). 

6.1.3. HL Display 

HL Display beskrivning av sina generella leverantörsrelationer är väldigt kortvariga och det är oftast 

priset som avgör huruvida HL Display väljer att handla från en leverantör eller inte. En avbruten 

relation med en leverantör får inte några allvarliga negativa konsekvenser förutom att merarbete 

uppstår då en ny leverantör skall finnas. Tobias nämner att relationen med en leverantör är tät och 

nära men det är som sagt alltid priset som avgör ifall det blir affär eller inte. Tobias Josefsson 

beskrivning av HL Displays leverantöresrelationer visar att de önskar ha transaktions relationer som 

deras generella leverantörsrelation. Tobias nämner att priset är den absolut största faktorn vid val av 

leverantör och nämner samtidigt att de väljer en annan leverantör ifall dem erbjuder ett bättre pris. 

Tobias Josefssons svar stämmer väl överens med teorins beskrivning av transaktions relationer. 
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6.2.1 Antalis 

Antalis beskriver sina leverantörsrelationer som väldigt viktiga och de skriver alltid långsiktiga 

kontrakt och jobbar väldigt nära leverantörerna. Antalis tillsammans med leverantörer åker ibland ut 

till kunder och presenterar nya produkter och förslag. De ser även att leverantören forskar fram nytt 

material som kan säljas via Antalis säljnätverk. Lars Wiklund nämner att de ogärna ser att relationer 

avbryts med leverantörer, men påpekar att ifall relationen inte fungerar, så måste den avbrytas. De 

konsekvenser detta medför innebär oftast merarbete, men det finns dock nästan alltid andra 

alternativ 

Antalis generella beskrivning av de relationer de har med sina leverantörer är svårt att kategorisera 

utifrån de relationer som Webster beskriver i sin modell (Webster, 1991).  Webster beskriver att 

kriterierna för ett strategiskt partnerskap är att långsiktiga mål och strategier gemensamt utformas 

mellan företag och leverantör. Långsiktiga kontrakt skrivs och företagen är totalt oberoende av 

varandra (Webster, 1991). Antalis beskriver att de utformar gemensamma mål med leverantören och 

långsiktiga kontrakt skrivs. Men de nämner även att en avbruten relation inte får de konsekvenser 

som teorin beskriver. I teorin beskrivs ett avbrutet strategiskt partnerskap som nästan förödande 

även ifall det sker ibland. Antalis beskriver en avbruten relation som jobbigt, då merarbete 

tillkommer, men även att det ibland är nödvändigt. Det finns andra leverantörer för Antalis att jobba 

med ifall en avbruten leverantörsrelation skulle inträffa. Antalis leverantörsrelation är därmed svår 

att precisera och ligger troligtvis i en ”dimension” mellan långsiktig förbindelse och strategiskt 

partnerskap.  

En sammanfattning om fallföretagens generella leverantörsrelationer kan utläsas i Tabell 15. Det som 

är gemensamt för alla tre företagen och som dem nämner är att de har alltid möjligheten att välja 

andra alternativ ifall det inte skulle fungera med en nuvarande relation. Detta skulle få 

konsekvenserna av ett mervärdes arbete som de gärna undviker men ifall relationen inte fungerar 

mellan leverantör och köpare måste man vända sig till en annan nämner dem alla tre. Antalis 

leverantörsrelation har benämnts som ”kanske” eftersom de inte stämmer in på långvarig 

förbindelse eller strategiskt partnerskap. Det är svårt att skilja en ”transaktions relation” med 

”långvarig förbindelse” och veta när man går från de två relationerna. Det är desto lättare att veta 

när ett strategiskt partnerskap har ingåtts då man skriver kontrakt samt har långsiktiga mål.  

Tabell 15 Analys av leverantörsrelationer 

 Systemtext HL Display Antalis 

Transaktion Nej Ja Nej 
Långvarig förbindelse Ja Nej Nej 
Strategiskt 
partnerskap 

Nej Nej Kanske 
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6.2. Köpprocessen 
Köpprocessen är en process bestående av åtta steg, också kallad för köpfaser, som ett företag 

passerar när de utför ett köp (Dwyer & Tanner, 2009). Nedanför ges en presentation av de teoretiska 

stegen tillsammans med beskrivningen av företagens empiriska köpfas. En sammanfattande tabell 

över analysen av köpprocessen visualiseras i Tabell 16. 

6.2.1 Analys köpprocessen Systemtext  

Problemidentifiering: Denna fas uppstår när ett problem eller behov identifieras hos någon internt 

inom företaget eller externt utanför företaget (Dwyer & Tanner, 2009). En inköpare kan se ett behov 

av att köpa in en produkt och gör därmed identifieringen internt. En inköpare kan även se ett behov 

av inköp då en ny produkt har kommit ut på marknaden och identifieringen sker därmed antagligen 

via reklam eller på en mässa och därmed externt (Dwyer & Tanner, 2009).  Det är alltid marknaden 

och därmed kunden som sätter igång ett köp hos Systemtex. Detta stämmer väl överens med 

Systemtexts sätt att identifiera problem och behov. Systemtext får signaler från marknaden och vid 

kundbesök om vad de efterfrågar. Behovet kan även sättas igång när nya varor visas upp på mässor, 

tips från tidigare leverantörer och med kontaktnätverk med folk inom branschen. Vid identifiering 

internt av varor som hela tiden skall finnas på lager övervakar Systemtext behovet med hjälp av 

datoriserade orderhantering. När lagret når en viss nivå skickas en order automatisks till tidigare 

utvald leverantör. Systemtext sätt att köpa in stämmer därmed överens med teorin om att behovet 

antingen kan ske internt eller externt. 

Allmän beskrivning av behov: Denna fas beskriver det allmänna behovet om inköpet som köparen 

bestämmer sig för utan att gå in på en särskilt detaljerad nivå (Dwyer & Tanner, 2009).  I denna fas 

diskuterar man behovet och olika lösningsförslag. Systemtext identifierar det allmänna behovet vid 

kundmöten och vad kunden generellt är ute efter. Beroende på köpet och kundens behov kan 

försäljaren ha en färdig lösning eller produkt. Denna kunskap om kundens önskemål tar Systemtext 

upp med personal inom företaget och fasen går sakta men säkert över till nästa fas, 

produktspecificering. Då denna fas är närmare självklar och en naturlig del i steg för köpprocesser, så 

stämmer det överens med teorin. 

Produktspecifiering: Vid en mer detaljerad undersökning av behovet utförs produktspecifika detaljer 

om produkten som behöver köpas in (Dwyer & Tanner, 2009). Systemtex utför sin 

produktspecificering med konstruktionsavdelningen eller designavdelningen på företaget för att hitta 

en produkt som passar kunden till största möjliga grad. Systemtext har designers som sitter i 

Stockholm och skissar fram förslag på skyltar. Det resultat som konstruktionsavdelningen och 

designavdelningen får fram avgör sedan de specifikationer som det inköpta materialet behöver ha. 

Denna fas stämmer överens med teorin om att specificering utförs och är även det en viktig del vid 

inköp av produkter. 

Leverantörsidentifiering: Det är i denna fas som köparen börjar identifiera potentiella leverantörer till 

de beställningar företaget har (Dwyer & Tanner, 2009). Systemtext undersöker de befintliga 

leverantörerna och ser över vad de har för möjligheter att kunna leverera material som passar 

inköpets behov. Systemtext säger att de tittar på ungefär tre stycken potentiella leverantörer men 

vid vissa inköp bestämmer sig Systemtext för att ta första bästa leverantören. Ifall inte befintliga 

leverantörer har det som önskas, så träffar man nya leverantörer på mässor, bransch nätverk men 
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även via personliga kontakter med leverantören. Denna fas existerar också i enligt med den 

teoretiska beskrivningen av hur företag identifierar och hittar nya leverantörer. 

Förslag på anbud: I denna fas meddelar företaget godkända leverantörerna vilka specifikationer 

köpet och produkten har (Dwyer & Tanner, 2009). Företaget bjuder in leverantörer till att erbjuda 

sina produkter och lägga offerter på deras förslag. Systemtex, får in offerter från potentiella 

leverantörer via mail. Ibland kan diskussionen om pris och andra saker redan ha diskuterats vid ett 

tidigare skede i köpprocessen.  Redan vid första mötet med en potentiell leverantör på en mässa kan 

denna diskussion uppstå. Systemtexts sätt att ge förslag på anbud varierar lite med det teorin säger. 

Denna fas början uppstår oftast redan vid ett tidigare skede, och inte helt sällan vid första kontakten 

med en potentiell leverantör. Här skiljer sig teorin och empirin en aning, men aktiviteten ”förslag på 

anbud” genomförs men inte i den ordning som teorin nämner. 

Val av leverantör: Köparen avgör vilken leverantör som bäst passar för köparens behov och kriterier 

utifrån de offerter som leverantören har lämnat in (Dwyer & Tanner, 2009). Systemtext väljer den 

leverantör som bäst anpassar sig till de urvalskriterier som företaget har satt upp. Beslutet tas 

beroende på hur bra Systemtext tror att leverantören kan uppfylla de krav som har ställts. Pris, 

kvalité och leveranssäkerhet nämnts som de viktigaste kriterierna. Teorin stämmer överens om att 

det företagets behov utifrån urvalskriterier som avgör vilket företag som kan sälja till Systemtext. 

Orderrutin och specifikation: När leverantören är vald, påbörjas detta steg där ordern skickas iväg om 

hur ordern skall tas emot och när (Dwyer & Tanner, 2009). Systemtext nämner att de själva väljer hur 

produkten skall tas emot. Här uttrycker företaget inte exakt vad som sker om hur och när produkten 

skall levereras. Dock kan man utläsa att orderrutin och specifikation sker vid mottagande av godset 

och företagen meddelar direkt leverantören ifall något är fel på produkten och leverantören får reda 

på detta omedelbart. Detta steg utförs hos Systemtext och det som sker här stämmer väl överens 

med det teorin säger. 

Leverantörsutvärdering efter köp: Detta är det sista steget som utförs i köpprocessen och ett viktigt 

steg då man skall utvärdera hur samarbetet har fungerat mellan köpare och säljare (Dwyer & Tanner, 

2009). Även i det sista steget av köpprocessen finns det många likheter med hur Systemtext 

utvärderar prestationsförmågan hos leverantören. Systemtext utför detta steg genom en subjektiv 

bedömning av hur leverantören har skött sig och ingen formell utvärderingsmall över specifika 

kriterier utförs- Leverantörmöten sker en gång per år för att diskutera saker som har varit bra och 

mindre bra. Teorin säger här att detta steg utförs som det sista steget i en köpprocess och det 

stämmer väl överens med hur Systemtext jobbar.  

6.2.3 Analys köpprocessen HL Display  

Problemidentifiering: Denna fas uppstår när ett problem eller behov identifieras hos någon internt 

inom företaget eller externt utom företaget (Dwyer & Tanner, 2009). HL Display identifierar att det är 

alltid kunderna som sätter igång köpprocessen och meddelar HL Display vad det är dem eftersöker. 

Detta sker oftast vid kundmöten men även vid mässor. Ifall det är ett material som behöver köpas in 

som skall finnas på lager, finns det datorsystem som säger åt inköpare att lagret börjar ta slut. 

Därmed sker en automatisk identifiering med hjälp av datorprogram när saker och ting börjar ta slut. 
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Allmän beskrivning av behov: Denna fas beskriver det allmänna behovet om inköpet som köparen 

bestämmer sig för utan att gå in på en särskilt detaljerad nivå (Dwyer & Tanner, 2009). HL Display får 

fram en allmän beskrivning av det behov som behövs genom samtal med kunden. En lös diskussion 

med de tekniker som finns på företaget gör att HL Display får reda på vad de allmänt behöver köpa 

in. Detta stämmer överens med teorin om att inga specifika beslut tar av vad som behöver köpas in.  

Produktspecifiering: Vid en mer detaljerad undersökning av behovet utförs produktspecifika detaljer 

om produkten som behöver köpas in (Dwyer & Tanner, 2009). En utförligare beskrivning av det 

allmänna behovet bestäms tillsammans med de tekniker och konstruktörer som finns inom företaget. 

Priset på det som behöver köpas in, ges restriktioner av försäljaren som har redan gett ett bestämt 

pris till kunden. Detta stämmer överens med teorin då när företag specificerar de kriterier som gäller 

angående ett inköp. Det är tillsammans med andra kunniga personer som tekniker som säger vad 

som behöver köpas in till Tobias. 

Leverantörsidentifiering: Det är i denna fas som köparen börjar identifiera potentiella leverantörer till 

de beställningar företaget har (Dwyer & Tanner, 2009). HL Display identifierar potentiella 

leverantörer genom att undersöka tidigare affärsrelationer som har fungerat bra. Ifall dessa 

leverantörer inte har det material som efterfrågats, identifieras nya potentiella leverantörer på 

mässor, branschens nätverk och personliga kontakter. Detta stämmer också väl överens med teorier 

om hur företaget kan identifiera potentiella leverantörer. Det är med de leverantörer som kan 

erbjuda bra pris och som ändå kan leverera utifrån kvalité, pris och leverans som anses som 

intressanta. 

Förslag på anbud: I denna fas meddelar företaget godkända leverantörerna vilka specifikationer 

köpet och produkten har (Dwyer & Tanner, 2009). Potentiella leverantörer får svar ifall de är 

tänkbara leverantörer genom att mail skickas ut till dem. Därefter åker Tobias Josefsson, ut till 

potentiella leverantörer för att hålla möten om faktorer som pris, leveransmöjligheter och kvalitén 

på det leverantören kan producera.  Teorin säger här att potentiella leverantörer får komma till 

företaget och presentera sina priser och produkter. Det finns en viss skillnad i denna fas jämfört med 

teorin. Tobias åker ut till leverantörer där dem i möten diskuterar det som krävs för en eventuell 

affär. Teorin skiljer sig därmed i fråga om att det är företag som kommer till HL Display och 

presenterar sina förslag. 

Val av leverantör: Köparen avgör vilken leverantör som bäst passar för företagets behov och kriterier 

utifrån de offerter som leverantören har lämnat in (Dwyer & Tanner, 2009). HL Display bestämmer 

här vilken leverantör som ”får” ordern. Enligt teorin så stämmer detta överens med hur HL Display 

går tillväga när dem väljer sin leverantör. 

Orderrutin och specifikation: När leverantören är vald, påbörjas detta steg där ordern skickas iväg om 

hur ordern skall tas emot och när (Dwyer & Tanner, 2009). Detta steg nämner inte HL Display 

uttryckligen hur dem sköter, men utifrån de svar som Tobias ger, förstår man att det är leverantören 

som bestämmer ordersätt. Ifall något är fel så upplyser HL Display detta för leverantören. Detta steg 

sker på samma sätt som teorin nämner att det gör. 
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Leverantörsutvärdering efter köp: Detta är det sista steget som utförs i köpprocessen och ett viktigt 

steg då man skall utvärdera hur samarbetet har fungerat mellan köpare och säljare (Dwyer & Tanner, 

2009). HL Display leverantörsutvärdering sker på ett informellt sätt där en subjektiv bedömning avgör 

leverantörens prestationsförmåga. Ingen formell utvärdering görs av de företag som HL Display har 

gjort affärer med. Teorin stämmer även i detta steg för HL Display. 

6.2.3 Analys köpprocessen Antalis 

Problemidentifiering: Denna fas uppstår när ett problem eller behov identifieras hos någon internt 

inom företaget eller externt utom företaget (Dwyer & Tanner, 2009). Likt tidigare fallföretag 

identifieras bristen av behov eller problem vid mässor och även kunder. Produktutveckling hos 

befintliga leverantörer är något som kan sätta igång köpprocessen hos Antalis. Antalis har 

datoriserade system som signaliserar när en lagaernivå för en produkt börjar nå en ”kritisk” nivå. Då 

går ordern via en inköpare som kontrollerar ordern innan den skickas iväg. Teorin stämmer överens 

med att en köpprocess kan sättas igång både internt och externt.  

Allmän beskrivning av behov: Denna fas beskriver det allmänna behovet om inköpet som köparen 

bestämmer sig för utan att gå in på en särskilt detaljerad nivå (Dwyer & Tanner, 2009). Ett allmänt 

behov utförs vid kundmöten och marknadsundersökningar. Det är med möten med kunder som ett 

allmänt behov på det problem som uppstår börjar beskrivas.  

Produktspecifiering: Vid en mer detaljerad undersökning av behovet utförs produktspecifika detaljer 

om produkten som behöver köpas in (Dwyer & Tanner, 2009). En beskrivning av företagets 

produktspecificering nämner inte Lars Wiklund uttryckligen utan nämner att det är vid samma 

tillfällen som vid föregående fas som företaget börjar produktspecificera det dem önskar köpa in. 

Antalis ställer höga krav på att leverantörer uppfyller en hel del certifikat inom miljö och 

arbetsförhållanden. Detta grundar sig i att Antalis kunder har dessa krav och vill kunna handla av 

”etiska” företag.  Ibland sker detta tillsammans med säljchefen för företaget.  Här säger teorin att 

man delar upp behovsbeskrivningen och produktspecificeringen (Steg två och tre). Hos Antalis sker 

detta samtidigt och därmed skiljer sig teorin  

Leverantörsidentifiering: Det är i denna fas som köparen börjar identifiera potentiella leverantörer till 

de beställningar företaget har (Dwyer & Tanner, 2009). Företagen som kan passa som potentiella 

leverantörer identifieras via Antalis egna nätverk av tidigare affärsrelationer. Branschkännedom, 

mässor och kollegor i andra länder utnyttjas också för att få reda på potentiella leverantörer. Teorin 

beskriver att detta steg existerar i köpprocessen och empirin bevisar att detta är något som även 

Antalis gör. 

Förslag på anbud: I denna fas meddelar företaget godkända leverantörerna vilka specifikationer 

köpet och produkten har (Dwyer & Tanner, 2009). Denna fas inträffar när Antalis som att de skickar 

ut specifikationer på vad de behöver och har många möten. Denna fas sker via mail och stämmer 

överens med teorin.  

Val av leverantör: Köparen avgör vilken leverantör som bäst passar för företagets behov och kriterier 

utifrån de offerter som leverantören har lämnat in (Dwyer & Tanner, 2009). Antalis väljer ut den 

leverantör som bäst anpassar sig till de kriterier som köpet kräver och även de urvalskriterier som 

Antalis använder sig av. Även detta steg existerar hos Antalis och stämmer väl överens med teorin. 
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Orderrutin och specifikation: När leverantören är vald, påbörjas detta steg där ordern skickas iväg om 

hur ordern skall tas emot och när (Dwyer & Tanner, 2009). Detta nämns inte uttryckligen men det 

kan utläsas från intervjun att Antalis tar emot ordern och även säger till leverantören direkt ifall det 

är något problem med produkten.  

Leverantörsutvärdering efter köp: Detta är det sista steget som utförs i köpprocessen och ett viktigt 

steg då man skall utvärdera hur samarbetet har fungerat mellan köpare och säljare (Dwyer & Tanner, 

2009). Likt de andra fallföretagen sköter Antalis sina leverantörsutvärderingar efter köp på ett 

informellt och även subjektivt sätt. I Tabell 16 sammanfattas företagens beskrivning vid varje fas i 

köpprocessen.  

Tabell 16 Analys av köpprocessen 

 Systemtext HL Display Antalis 

Problemidentifiering Triggas av: Kunder 
programmerade 
datorer som skickar 
ordar vid låg lagernivå, 
tidigare leverantörer. 

Triggas av: Kunder, 
mässor 

Triggas av: Kunder, 
mässor, 
produktutveckling hos 
befintliga leverantörer, 
programmerade 
datorer som skickar 
ordar vid låg lagernivå 

Allmän beskrivning av 
behov 
Samt 
produktspecificeringen 

Utförs vid: säljmöten 
med kund, 
processtekniker tar 
fram restriktioner och 
möjligheter hos 
produkten. 

Utförs vid: Säljmöten 
med kund där även 
konstruktören är med, 
konstruktörer tar fram 
restriktioner och 
möjligheter hos 
produkten. 

Utförs vid: möten med 
kund, undersökningar 
av marknaden, 
leverantörer 
presenterar förslag på 
specifikationer. 

Leverantörsidentifiering Identifieras via: 
branschen nätverk, 
personliga kontakter, 
mässor, befintliga 
leverantörer. 

Identifieras via: 
befintliga leverantörer, 
mässor 

Identifieras via: Antalis 
nätverk, 
branschkännedom, 
kollegor i andra länder, 
mässor 

Förslag på anbud Mailas till potentiella 
leverantörer,  

Mailas till potentiella 
leverantörer 

Mailas till potentiella 
leverantörer,  

Val av leverantör Den leverantör som 
bäst anpassar sig till 
urvalskriterierna, Inget 
bestämt antal på 
leverantörer som man 
tittar på innan man 
går vidare 

Den leverantör som: 
bäst anpassar sig till 
urvalskriterierna, 
tidigare har påvisats 
pålitlig, två till tre 
stycken leverantörer 
utvärderas 

Den leverantör som: 
bäst anpassar sig till 
urvalskriterierna, två 
till tre stycken 
leverantörer 
utvärderas 

Orderrutin och 
specifikation 

Produkten anländer på 
det önskade sätt som 
Systemtext har valt 

Nämns inte 
uttryckligen, 

Nämns inte 
uttryckligen 

Leverantörsutvärdering 
efter köp 

Sker informellt, alltid 
en subjektiv 
bedömning 

Sker informellt, alltid 
en subjektiv 
bedömning. 
Utvärderingsmöte sker 
dock en gång per år 

Sker informellt, alltid 
en subjektiv 
bedömning. 
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6.3. Köpbeslutsgruppen 
Köpbeslutsgruppen är en benämning på de personer som kommer att vara en del i den process som 

leder till ett inköp (Dwyer & Tanner, 2009).  Det finns 7 olika roller som existerar inom 

köpbeslutsgruppen. En person kan inneha flera roller och flera personer kan ha samma roll. De är 

beslutsfattare, initiativtagare, kontrollanten, inköpsagenten, påverkare, grindvaktaren och 

användaren. En visualisering av rollerna hos respektive företag presenteras i Tabell 17. 

6.3.2 Analys köpbeslutsgruppen Systemtext 

Initiativtagare: Det är initiativtagare som sätter igång inköpsprocessen. Hos Systemtext definieras 

initiativtagare som Mats Pettersson, inköpschefen, för Systemtext gruppen. Det finns även inköpare 

som ansvarar för mindre produktprodukter kan identifiera problem samt brister och initiera inköp. 

Dessa inköpare sitter på lokalkontoren i Göteborg och Malmö. Det är även kunderna till Systemtext 

som kan utlösa processen ifall exempelvis kunderna fått kännedom om ett nytt material för skyltar. 

Dessa rollbeskrivningar passar väl in på teorins beskrivning av initiativtagare (Dwyer & Tanner, 2009). 

Teorins beskrivning av en initiativtagare är att de identifierar problem som kan lösas med ett inköp 

av en produkt. 

Beslutsfattare: är den person som har makten att godkänna eller avbryta inköpet (Dwyer & Tanner, 

2009). Beslutsfattaren hos Systemtext identifieras som Mats Pettersson, inköpschefen. Inköpschefen 

kan exempelvis ta beslutet om Systemtext skulle börja trycka skyltar på ämnet DuraPulp. Vid inköp av 

en ny maskin för tillverkning av skyltar så förflyttas beslutsfattarrollen till Vd:n på grund av storlek på 

investeringen. Den empiriska beskrivningen av de nämnda rollerna passar väl in på beskrivningen av 

en beslutsfattare. 

Kontrollant: är den som sätter restriktioner, oftast ekonomiskt i fråga om hur mycket en produkt eller 

tjänst får kosta (Dwyer & Tanner, 2009). På företaget finns det ekonomer anställda som räknar fram 

restriktionen för inköpsbudgeten. Dessa ekonomer sitter på huvudkontoret i Stockholm. Empirins 

beskrivning av en kontrollant stämmer väl överens med den teoretiska beskrivningen.  

Inköpsagent: är personen som sköter förhandlingen med leverantören och träffar dem personligen 

(Dwyer & Tanner, 2009). Hos Systemtext är det Mats Pettersson, inköpschefen, som har ett ansvar 

att åka ut till leverantörer och sköta upphandlingar. Det är därför inköpschefen som definieras som 

inköpsagenten. Förutom inköpschefen finns det inköpare som kan definieras som ínköpsagenter då 

dem kontaktar leverantörer personligen och även sköter en del av förhandlingen vid upphandling. 

Här ser man att Systemtexts beskrivning av inköpschefen samt andra inköpare passar väl in med den 

teoretiska beskrivningen av en inköpsagent. 

Påverkare: är den som med någon sorts form av formell kraft eller expertis ger besked om ifall ett 

köp är bra eller dåligt (Dwyer & Tanner, 2009). Hos Systemtext är det kunden som har den absoluta 

största påverkaren på det som köps in. Förutom kunden finns det också produktionstekniker inom 

företaget som fångar upp nya idéer på marknaden i fråga om material, men som även kan komma 

med nya förslag på hur produkten kan se ut. Dessa beskrivningar passar in på teorins beskrivning av 

påverkare. 

Grindvaktare: är personen som det oftast flödar information igenom och har därmed kontroll över 

vilken information som går vidare till övriga medlemmar i köpbeslutsgruppen (Dwyer & Tanner, 

2009). Systemtext har receptionister som tar emot kunders samtal. Dessa definieras som 
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grindvaktare eftersom de har makten att föra vidare information eller stoppa den. Även de inköpare 

som ansvarar för ett mindre produktutbud än inköpschefen identifieras som grindvaktare eftersom 

de kan träffa potentiella leverantörer. De kan därmed antingen föra vidarebefordra leverantörens 

produkter eller välja att inte göra det. Systemtexts receptionister samt inköpare stämmer väl överens 

med den teoretiska beskrivningen av en grindvaktare. 

Användare: är den som kommer att utnyttja det inköpta materialet. Det kan bland annat vara kunden 

men även arbetarna (Dwyer & Tanner, 2009). Hos Systemtext är det lagerarbetare som är användare 

när dem tar emot materialet och skall sätta ihop det. De har även yrkesmän som sätter upp skyltarna 

hos kunden. Här är lagerarbetare och yrkesmän de personer som stämmer överens med teorins 

beskrivning av användare. 

6.3.2 Analys köpbeslutsgruppen HL Display 

Initiativtagare: är den personen som identifierar ett problem eller brist på material ett inköp sker 

därmed för att lösa problemet eller bristen på material (Dwyer & Tanner, 2009). Det är denna roll 

som sätter igång inköpsprocessen. HL Displays initiativtagare är inköpschefen, Tobias Josefsson, som 

kan sätta igång köpprocessen. HL Displays kunder kan också sätta igång köpprocessen genom att 

meddela HL Display med vad dem önskar. HL Displays beskrivning av inköpschefen samt deras 

kunder passar väl med teorins beskrivning av initiativtagare. 

Beslutsfattare: är den person som har makten att godkänna eller avbryta inköpet (Dwyer & Tanner, 

2009). HL Displays inköpschef har ett ansvar utifrån att kunna leverera kvalité till deras kunder och på 

utsatt tid. Inköpschefen säger därmed att det är han som kan avgöra ifall ett köp genomförs eller ej. 

Den beskrivning som inköpschefen har, Tobias Josefsson, passar väl överens med teorins beskrivning 

av en beslutsfattare. 

Kontrollanten: är den som sätter restriktioner, oftast ekonomiskt i fråga om hur mycket en produkt 

eller tjänst får kosta (Dwyer & Tanner, 2009). HL Display har försäljare som presenterar ett pris till HL 

Displays kunder. När det priset är bestämt, får inköpschefen en restriktion i hur mycket materialet får 

kosta och utgår från detta pris när leverantör väljs. De kontrollanter som därmed kan identifieras är 

Inköpschefen samt försäljaren.  

Inköpsagenten: är en person som sköter förhandlingen med leverantören och träffar dem 

personligen (Dwyer & Tanner, 2009). HL Display inköpschef, Tobias Josefsson, har ansvar att åka ut 

till existerande leverantörer för att ge en bedömning av hur samarbetet har fungerat. Inköpschefen 

är även ansvarig för att prata med potentiella leverantörer som kan bli en framtida leverantör. 

Inköpschefens arbetsbeskrivning passar väl ihop med teorins beskrivning av inköpsagenten. 

Grindvaktare: är personen som det oftast flödar information igenom och har därmed kontroll över 

vilken information som går vidare till övriga medlemmar i köpbeslutsgruppen (Dwyer & Tanner, 

2009). HL Display har ett flertal receptionister som sitter och tar emot samtal från leverantörer. De 

har ansvaret att föra vidare information till olika områden inom HL Display. HL Displays receptionister 

identifieras som teorins beskrivning av grindvaktare. 

Användare: är den som kommer att utnyttja det inköpta materialet. Det kan bland annat vara kunden 

men även arbetarna (Dwyer & Tanner, 2009). Det finns arbetare hos HL Display som jobbar med de 

inköpta produkterna som skall bli butiksinredningar. Det finns även konstruktörer som sitter och 
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jobbar med de inköpta produkterna. Arbetare och konstruktörer identifieras som teorins beskrivning 

av användare eftersom de ”jobbar” med materialet på ett eller annat sätt. 

Påverkare: är den som med någon sorts form av formell kraft eller expertis ger besked om ifall ett 

köp är bra eller dåligt (Dwyer & Tanner, 2009). HL Display har konstruktörer som jobbar med att ta 

fram butikskoncept av de produkter som kan köpas in eller de produkter som redan finns. Kunderna 

till HL Display har en stor påverkan på det som skall köpas in. Kunderna kan ha ett önskemål som HL 

Display skall konkretisera utifrån material och design. HL Displays beskrivning av konstruktörer och 

kunder är de som kan beskrivas som påverkare. 

6.3.3 Analys köpbeslutsgruppen Antalis 

Initiativtagare: är den personen som identifierar ett problem eller brist på material ett inköp sker 

därmed för att lösa problemet eller bristen på material (Dwyer & Tanner, 2009). Antalis har en 

inköpschef som har till uppgift att identifiera nya produkter på marknaden. Säljchefen gör vid 

kundbesök, undersökningar om vad kunderna vill ha och för denna information vidare till 

inköpschefen. De initiativtagare som därmed kan identifieras enligt teorin är inköpschefen, 

försäljningschefen samt kunder till Antalis.  

Beslutsfattare: är den person som har makten att godkänna eller avbryta inköpet (Dwyer & Tanner, 

2009). Antalis person som kan fatta beslut ifall de skall köpa in eller ej av en leverantör sker är 

inköpschefen. Det är därmed inköpschefen som är beslutsfattaren vid inköp av material.  

Kontrollanten: är den som sätter restriktioner, oftast ekonomiskt i fråga om hur mycket en produkt 

eller tjänst får kosta (Dwyer & Tanner, 2009). De personer som sätter restriktioner vid inköp är 

inköpschefen samt säljchefen. Inköpschefen samt säljchefen jobbar mycket tätt tillsammans i fråga 

om vad som skall köpas in och av vem. Det är därför inköpschefen samt säljchefen som identifieras 

som kontrollanter enligt teorins beskrivning. 

Inköpsagenten: är en person som sköter förhandlingen med leverantören och träffar dem 

personligen (Dwyer & Tanner, 2009). Den person hos Antalis som träffar leverantörer och sköter 

förhandlingar är inköpschefen. Det är därmed enligt teorin, inköpschefen hos Antalis som är 

inköpsagenten.  

Påverkare: är den som med någon sorts form av formell kraft eller expertis ger besked om ifall ett 

köp är bra eller dåligt (Dwyer & Tanner, 2009). Antalis kunder är de som har störst påverkan på vad 

som köps in. Antalis jobbar ”proaktivt” vilket innebär att de gärna vill se vilka produkter som kommer 

att bli populära i framtiden. Detta är något som inköpschefen har som uppgift att sköta och sker 

oftast vid möten med leverantörer men även vid mässor av exponeringsprodukter. Utifrån teorins 

beskrivning av påverkare är Antalis kunder de främsta påverkarna. Förutom kunderna, så är 

leverantörer att betrakta som påverkare. Antalis önskar att jobba mycket proaktivt och se vad som 

kan bli populärt i framtiden. Leverantörer som då kan presentera en trovärdig framtid för sina 

produkter och presenterar detta för Antalis, ses därmed också som påverkare. 
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Grindvaktare: är personen som det oftast flödar information igenom och har därmed kontroll över 

vilken information som går vidare till övriga medlemmar i köpbeslutsgruppen (Dwyer & Tanner, 

2009). Antalis nämner att personer som har kontroll över information är inköpare som är utplacerade 

på orter som Göteborg, Malmö eller Stockholm. Antalis grindvaktare identifieras enligt teorin är 

därmed de inköpare som finns utplacerade på orterna i Sverige. 

Användare: är den som kommer att utnyttja det inköpta materialet. Det kan bland annat vara kunden 

men även arbetarna (Dwyer & Tanner, 2009). Antalis har lagerarbetare som jobbar med att ta hand 

om material som köps in. Det finns även ett flertal personer som kommer i kontakt med det inköpta 

materialet. 

En sammanfattning av analyserna av köpbeslutsgruppen visualiseras i Tabell 17.  

Tabell 17 Analys av köpbeslutsgruppen 

 Systemtext HL Display Antalis 

Initiativtagare Inköpschefen,  
Produktinköpare, 
Kunden 

Inköpschefen, Kunden, Inköpschefen, 
Försäljningschefen, 
kunden 

Beslutsfattare Inköpschefen Inköpschefen Inköpschefen,  
Kontrollanten Ekonomer Försäljaren (Som sätter 

priset) 
Inköpschefen, 
Säljchefen 

Inköpsagenten Inköpschefen, 
Produktinköpare 

Inköpschefen Inköpschefen- 

Påverkare Kunden, 
Produktionstekniker 

Kunden, 
Konstruktören, 
leverantören 

Kunden (tryckerier, 
reklambyråer, 
marknadsbyråer) 
slutanvändare 

Grindvaktare Inköpschefen, 
receptionisten, 
produktinköpare 

Inköpschefen Inköpschefen, 
produktinköpare 

Användare Kunden, arbetare Konstruktörer, 
lagerarbetare, 
montörer av 
butiksinredning, 
lagerarbetare 

Lagerarbetare, 
Inköpschefen, 
Säljchefen, kundcenter 
avdelning 
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6.3. Urvalskriterier 
Urvalskriterier är de specifika faktorer som krävs av en leverantör för att vinna hem en order. Pris, 

service, produktkvalité, produktdesign, leveranssäkerhet är exempel på de vanligaste kriterierna hos 

köpare när de väljer mellan olika leverantörer (Arbuthnot, et al., 1993). De urvalskriterier som står 

som stod som grund för intervjun i denna rapport är de 23 stycken som Dickson (1966) presenterade 

i sin forskningsrapport. 

Samtliga aktörer har viktiga urvalskriterier som företagen måste leva upp till innan de kan bli 

leverantör till företagen. Anledningen till varför företagen har valt de leverantörer de har idag är för 

att de kan leva upp till dessa nämna kriterier. Utan att namnge några kriterier sa samtliga företagen 

att pris, kvalité och leveranssäkerhet är dem viktigaste faktorerna när de tittar på nya leverantörer. 

Både Systemtext och HL Display nämner att priset är den viktigaste faktorn i de båda fallen. Antalis 

nämner dock att priset är viktigt men ser samtidigt att kvalité och produkens exklusivitetsavtal är mer 

värt än ett lågt pris. Antalis nämner i intervjun att de ändå kommer att sälja mer på grund av att 

produkten är så pass bra. 

I tabell 18 har företagen fått poängsätta de olika urvalskriterierna som baseras på de 23 

urvalskriterier som Dickson fick fram. Företagen fick poängsätta kriterierna där 1 inte spelade sådan 

stor roll och 10 är väldigt viktigt.  Dickson rangerade de 23 urvalskriterierna där högst rankade poäng 

är dem som kommer först i tabellen och dem mindre viktiga kommer längre ner. Utifrån den 

insamlade teorin har Dickson kriterier påvisat sig stämma. Men rangordningen av dessa kriterier har 

dock inte visat sig stämma i andra fall. Antalis har påvisat sig rangera olika jämfört med HL Display 

och Systemtext. Exempelvis har arbetsförhållanden hos leverantören fått den enda 10:an av alla de 

23 urvalskriterierna av Antalis. Efter det så kommer hunger för affärer och chefskap och organisation. 

Pris är en viktig faktor påpekar Antalis i intervjun men visar på en lägre prioritering av det, gentemot 

de andra intervjuade företagen. Det är HL Display och Systemtext som stämmer mest överens med 

Dicksons rangering av de olika urvalskriterierna om ändå inte fullt ut. Analysen av urvalskriterier 

visualiseras i Tabell 18 

Tabell 18 Analys av urvalskriterier 

Faktorer HL Display Antalis Systemtext 

Kvalité 10 8 10 

Leverans 10 7 10 

Tidigare 
prestationsförmåga 

8 4 5 

Garantier och anspråk 
policy 

9 5 9 

Produktions fabriker och 
kapacitet 

7 6 8 

Pris 10 7 9 

Tekniska möjligheter 9 7 8 

Finansiell position 5 6 8 

Kundanpassning 10 5 8 

Kommunikationssystem 8 6 5 

Rykte och position inom 
industrin 

8 8 5 
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Hunger för affärer 8 9 5 

Chefskap och organisation 8 9 5 

Uppgiftsutförande 7 7 8 

Repareringsservice 10 6 8 

Attityd 10 7 8 

Intryck 10 7 8 

Paketerande möjligheter 8 6 5 

Arbetsförhållande 8 10 8 

Geografisk positionering 9 7 8 

Tidigare affärserfarenhet  7 4 8 

Hjälp manualer 6 5 5 

Ömsesidiga arrangemang 3 7 5 

Flexibilitet nämnde HL Display utöver de kriterier som Dickson har med. Ledtiden nämnde Antalis 

medan Systemtext nämnde de kriterier som Dickson har nämnt.  Även fast HL Display och Antalis 

nämnde kriterier som inte har sagts i teorin så är det logiskt att man inte kan täcka in alla sorts 

urvalskriterier.  

6.3.1 Sammanfattning urvalskriterier 

Här har företagen fått rangera de olika kriterier utifrån vad de tycker är viktigaste och det har 

påvisats att företagen tycker både olika men även lika i vissa fall. Företagen har även påvisat 

olikheter gentemot varandra när man jämför med teorin. Det kan misstänkas att detta beror på att 

Antalis, som är en annan typ av företag (Grossist), har ett annat arbetssätt än de 

produktionstillverkande företagen Systemtext och HL Display.  Att företagens urvalskriterier skiljer 

sig kan även bero på grund av deras storlek som företag. Antalis och HL Display verkar på en mycket 

bredare marknad och är ett större företag än Systemtext. Därför är det inte helt otänkbart att 

företagen kan ha fått urvalskriterier benämnda av en företagsledning i ett annat land, som inte 

egentligen passar marknaden i Sverige. Både HL Display samt Antalis är företag med huvudkoncern i 

Frankrike, Paris. Det hade därmed varit intressant att jämföra det industriella inköpsbeteendet med 

andra länder i världen med andra kulturer och marknader.  
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7. Slutsats 
Detta är sista kapitlet i denna rapport och presenterar slutsatserna av arbetet. Svaren på de 

forskningsfrågor som ställdes i kapitel 3 presenteras samt de teoretiska och praktiska bidragen som 

arbetat resulterat i. 

7.1. Slutsatser 
Analysdelen i kapitel 6 kan möjligen visa att teorin har likheter och skillnader med vad teorin säger. 

Många av modellerna som har nämnts i denna rapport stämmer med vad verkligheten reflekterar. 

Teorier som är 50 år gamla måste därmed betraktas som högt aktuella än idag. 

7.1.1. Leverantörsrelationer 

Hur kan leverantörsrelationen vid inköp av material inom exponeringsbranschen karakteriseras? 

Den empiriska undersökningen har visat sig täcka in flera relationer än de som nämnts i teorin. 

Relationerna ”långsiktig förbindelse” och ”strategiskt partnerskap” har beskrivits som en enda 

relation av respondenterna. Detta framträder när företagen nämner att: ifall möjligt, skulle de kunna 

avbryta relationerna med ”strategiska partnerskap” kunder. De nämner att det finns alltid alternativ 

ifall leverantören inte uppfyller de uppsatta målen i kontraktet.  Detta påvisar att relationen som 

nämnts i teorin är mycket starkare och får större konsekvenser än de som nämnts utav 

respondenterna. Det finns därmed en skillnad mellan strategiskt partnerskap för teori och empiri. 

Webster (1991) säger att företag kan inneha tre sorters relationer med leverantörer; transaktioner, 

som är korta relationer, långsiktiga förbindelser, en relation där man är mer beroende av varandra än 

vid transaktioner, strategiska partnerskap, som karakteriseras av ett starkt beroende av leverantören 

och där långsiktiga kontrakt samt mål upprättas. Företagen nämner att deras relationer, som 

företagen syftar på, är utav strategiskt partnerskap. Teorin nämner att företagen är totalt beroende 

och ett avbrutet samarbete skulle få stora negativa konsekvenser för företaget då produkten är så 

pass viktig.  

Detta innebär att företagens relation med, vad dem kallar strategiskt partnerskap inte är densamma 

som teorin vill visa. Det är istället en relation som har ett större beroende än långsiktig förbindelse, 

men mindre än strategiskt partnerskap. Denna nya relation kallas för ”långsiktig partnerskap” och är 

istället den relation som företagen karakteriserar strategiskt partnerskap. Ett långsiktigt partnerskap 

innebär att företag har ett beroendeförhållande, långsiktiga kontrakt men samtidigt skulle en 

avbruten relation innebära färre negativa konsekvenser än vid ett strategiskt partnerskap. Detta 

visualiseras i Tabell 19. 

Tabell 19 Leverantörsrelationer Slutsatser 

 Systemtext HL Display Antalis 

Transaktion Nej Ja Nej 
Långvarig förbindelse Nej Nej Nej 
Långvarigt 
partnerskap  

Ja Nej Ja 

Strategiskt 
partnerskap 

Nej Nej Nej 
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7.1.2. Köpprocessen  

Hur kan köpprocessen vid inköp av material inom exponeringsbranschen karakteriseras? 

Köpprocessen är de 8 steg, eller faser, som ett företag går igenom vid ett köp har påvisats sig ha 

stora likeheter med verkligheten. Den Empiriska undersökningen har visat sig att företagen går 

igenom dessa processer när de utför inköp.  

Problemidentifiering har visat sig överensstämma med teorin, eftersom det nästan alltid är kunden 

som triggar ett inköp hos leverantören och sätter igång köpprocessen. Allmän beskrivning av behov 

och produktspecificeringen skiljer sig från det företag nämner jämfört med teorin. Detta steg kan ske 

som ett separat steg, men även i samband med steg 1, när försäljaren möter kunden i 

problemidentifieringen. Försäljaren och kunden utformas specifikationer, allmänna som grova, 

tillsammans där man även ibland konsulterar de konstruktörer/tekniker som finns inom företaget.  

Företagens köprocesser kan därmed beskrivas som den görs enligt teorin om köpprocesser och som 

visualiseras i Tabell 19. 

Tabell 20 Köpprocessen för industriella inköp (Dwyer & Tanner, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 

Köpsteg/Köpfaser 

 

1. Problem identifieringen 
2. Allmän beskrivning av 

behov 
3. Produkt specificeringen 
4. Leverantörs identifiering 
5. Förslag på anbud 
6. Val av leverantör 
7. Orderrutin och 

specifikation 
8. Leverantörs utvärdering 

efter köp 

7.1.3. Köpbeslutsgrupp 

Hur kan köpbeslutsgruppen vid inköp av material inom exponeringsbranschen karakteriseras? 

Köpbeslutsgruppen har i denna teoridel, visat sig stämma väl överens med de ”roller” som 

uppkommer vid inköp. Alla tre företagen kan identifiera de roller som nämndes vid intervjun och kan 

”rollbesätta” dem i deras egen köpbeslutsgrupp.  Det finns en köpbeslutsgrupp där en inköpare har 

huvudansvaret och oftast är det den personen som är beslutsfattare för ett köp 

Köpbeslutsgruppen kan därmed beskrivas som den görs enligt teorin och visualiseras i Tabell 21. 

Tabell 21 Roller inom köpbeslutsgruppen (Webster & Wind, 1972) 

Roller I en köppbeslutsgruppen 

Beslutsfattaren 

Initiativtagaren 

Kontrollanten 

Inköpsagenten 

Påverkaren 

Grindvaktaren 
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Användare 

 

7.1.4. Urvalskriterier 

Hur kan urvalskriterier vid inköp av material inom exponeringsbranschen karakteriseras? 

Detta område är det som mest avviker, även ifall den är relativ liten, jämfört med de tre andra 

teoretiska områdena (Leverantörsrelationer, köpprocessen, köpbeslutsgruppen). De empiriska 

resultaten har visat att de 23 kriterierna mycket väl är relevanta för dagens inköpare då nästan alla 

kriterierna får höga poäng.  Pris, kvalité och leverans är tre faktorer som nämndes utan att behöva 

visa Dicksons kriterier för respondenterna. Kvalité och leverans har dock visat sig vara viktigare för 

Systemtext och HL Display. Pris är viktigt men faktorer som hunger för affärer, kvalité, 

arbetsförhållande kom alla före priset. 

Det har därmed visat många skillnader utifrån den teoretiska beskrivning utifrån rangordningen av de 

kriterier som Dickson nämnde. Urvalskriterierna för respektive företag borde istället rangordnas 

enligt Tabell 22 och Tabell 23.  
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Tabell 22 Urvalskriterier slutsatser (HL Display och Antalis) 

Faktorer HL Display Faktorer Antalis   

Kvalité 10 Arbetsförhållande 10   

Leverans 10 Hunger för affärer 9   

Pris 10 Chefskap och 
organisation 

9   

Kundanpassning 10 Kvalité 8   

Repareringsservice 10 Rykte och position 
inom industrin 

8   

Attityd 10 Leverans 7   

Intryck 10 Pris 7   

Garantier och anspråk 
policy 

9 Tekniska möjligheter 7   

Tekniska möjligheter 9 Uppgiftsutförande 7   

Geografisk positionering 9 Attityd 7   

Tidigare 
prestationsförmåga 

8 Intryck 7   

Kommunikationssystem 8 Geografisk 
positionering 

7   

Rykte och position inom 
industrin 

8 Ömsesidiga 
arrangemang 

7   

Hunger för affärer 8 Produktions fabriker 
och kapacitet 

6   

Chefskap och 
organisation 

8 Finansiell position 6   

Paketerande möjligheter 8 Kommunikationssystem 6   

Arbetsförhållande 8 Repareringsservice 6   

Produktions fabriker och 
kapacitet 

7 Paketerande 
möjligheter 

6   

Uppgiftsutförande 7 Garantier och anspråk 
policy 

5   

Tidigare affärserfarenhet  7 Kundanpassning 5   

Hjälp manualer 6 Hjälp manualer 5   

Finansiell position 5 Tidigare 
prestationsförmåga 

4   

Ömsesidiga arrangemang 3 Tidigare 
affärserfarenhet  

4   
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Tabell 23 Urvalskriterier Slutsats (Systemtext) 

Faktorer Systemtext 

Arbetsförhållande 10 

Hunger för affärer 10 

Kvalité 9 

Leverans 9  

Rykte och position inom 
industrin 

8 

Pris 8 

Tekniska möjligheter 8 

Uppgiftsutförande 8 

Produktions fabriker och 
kapacitet 

8 

Finansiell position 8 

Kommunikationssystem 8 

Repareringsservice 8 

Garantier och anspråk 
policy 

8 

Kundanpassning 8 

Hjälp manualer 8 

Chefskap och organisation 5 

Attityd 5 

Intryck 5 

Geografisk positionering 5 

Ömsesidiga arrangemang 5 

Paketerande möjligheter 5 

Tidigare 
prestationsförmåga 

5 

Tidigare affärserfarenhet  5 

 

  



61 
 

7.2. Praktiska och teoretiska rekommendationer 
Denna rapports teoretiska rekommendation är att teorin från 60-talet stämmer i mångt och mycket 

överens med den empiriska bild som presenterats i denna rapport. Det industriella inköpsbeteendet 

hos företag i fråga om köpsituationer, köpprocessen, köppbeslutsgruppen och urvalskriterier 

stämmer i mångt och mycket. Det skall dockas nämnas att denna rapport bygger på en svensk 

marknad inom skylt och exponeringsprodukter. 

Istället för den modell av leverantörsrelationer som Webster nämner är det teoretiska bidraget att 

man inför en fjärde relation. Denna relation hittas mellan långvarig förbindelse och strategisk 

partnerskap. Skillnaden mellan strategisk partnerskap och den fjärde relationen blir att 

konsekvenserna av en avbruten relation blir mindre för strategiskt partnerskap, men större än för 

långvarig förbindelse. Den fjärde dimensionen döpts till strategisk förbindelse, för att symbolisera att 

den ligger mellan långvarig förbindelse och strategiskt partnerskap. Den nya modellen visualiseras i 

Figur 10. Företagens leverantörsrelationer för skylt och exponeringsprodukter kan därmed beskrivas  

 

Figur 10 Leverantörsrelationer slutsats 

Rapportens praktiska bidrag är att företag som säljer material till skylt och exponeringsprodukter får 

en förståelse för hur dem köper in och kan därmed lägga upp sin försäljning på ett enklare sätt. De 

kan även anpassa sin försäljning till de urvalskriterier som företagen nämner och därmed öka sitt 

anseende hos kunden.  

Södra Skogsägarna har nu fått en förståelse för den bransch dem vill in på och framtida potentiella 

kunder. Södra Skogsägarna nämner att materialet DuraPulp är i en högre prisklass än materialet som 

det kan konkurrera ut, vilket är plast. Två av företagen(Systemtext och HL Display) har nämnt Pris 

som bland de viktigaste faktorerna när de tittar på nya leverantörer. Enbart Antalis satte pris, som en 

lägre prioritet, där de även uttryckligen nämner att de vill jobba långsiktigt med leverantörer som kan 

komma med nya förslag och nya material. Det är också Antalis som nämner att de har kunder som är 

väl miljömedvetna och innehar en mängd olika certifikat inom detta område. Antalis hjälper gärna till 

att trycka materialet hos deras tryckerier för att få en skylt som uppfyller de standarder som kunden 

har. 

Transaktion 
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Södra Skogsägarna borde därmed utifrån rapportens empiriska resultat satsa på ett strategiskt 

partnerskap med Antalis då det är Antalis som har kunder som är väl miljömedvetna och som även 

har ekonomin för att betala det pris dom DuraPulp innebär. 

7.3. Förslag på fortsatta studier 
Detta arbete undersökte företags industriella inköpsbeteende för skyltar och exponeringsprodukter 

på den svenska marknaden. Det skulle vara intressant att utföra en undersökning på hur andra 

internationella marknader och se vilka skillnader eller likheter som uppstår. 

Mycket av den forskningslitteraturen som ligger till grund för industriella inköpsbeteende är från 60-

talet och 20 år framåt. Det var under en period som Industriellt inköpsbeteende blev populärt bland 

akademiker. Under modern tid har det industriella inköpsbeteendet inte haft lika stort intresse. Det 

vore därmed intressant att uppdatera det industriella inköpsbeteendet och se hur det påverkas av 

den IT-revolution som har drabbat industri länderna. Industriellt inköpsbeteende kan mycket väl visa 

sig påverkas utav de kommunikations verktyg och arbetssätt som finns idag. 

Denna studie fokuserade på skylttillverkare och exponeringsprodukt tillverkare. Det skulle också vara 

intressant hur kunderna till de företag som intervjuades i denna rapport sköter sina inköp vid skyltar 

och exponeringsprodukter.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
1. Namn: 

2. Jobbtitel: 

3. Hur länge har du jobbat på företaget? 

4. Kan ni beskriva er organisationsstruktur?  

4.1. Hur ser inköpsorganisationen ut? Centraliserad? Decentraliserad? 

5. Kan du beskriva ert företag och även den bransch ni befinner i er utifrån: 

5.1. Hur ni tror att konkurrensen kommer att utvecklas inom fem år? 

5.2. Hur ni tror att lönsamheten kommer att utvecklas inom fem år? 

6. Kan du beskriva hur ert företags strategi kommer att se ut inom fem år utifrån: 

6.1. Miljö?  

6.2. Produktion?  

6.3. Inköp? 

7. Hur stor del av tillverkningskostnaden är materialkostnader? (Användas för enbart 

skylttillverkare) 

 

Försäljare-köpare relation 
Hur kan er relation beskrivas med huvudleverantören vid köp av plast och exponeringsprodukter? 

8. Utifrån teorin, så kan relationer bestämmas utifrån tre typer. Den ena relationen kan beskrivas 

som transaktion (Väldigt kort, marknadskontrollerad, oberoende), relation (Beroendeförhållande 

mellan två parter) och strategisk partnerskap (Långsiktig relation, byråkratisk kontroll med 

kontrakt, man är totalt beroende av varandra). 

8.1. Beskriv den relation ni har med er huvudleverantör 

8.1.1. Väljer ni en annan leverantör på grund av priset? 

8.1.2. Är leverantören beroende eller oberoende av era beställningar? 

8.1.3. Från en skala ett till fem, för hur viktig leverantören är för er, vad får dem för betyg? 

8.1.4. Har ni en långsiktig strategisk plan tillsammans med er leverantör? 

8.1.5. Har ni kontrakt skrivna med er leverantör? 

8.1.6. Hur skulle en förlust av denna leverantör påverka er? 
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Köpbeslutsprocessen 
Hur kan er köpprocess beskrivas med huvudleverantören vid köp av plast och exponeringsprodukter? 

9. Beskriv era inköpsprocesser för skyltmaterial (Respektive skyltar till slutkunderna) 

10. Utifrån teorin så existerar det en köpprocess som företag går igenom fram tills att köp gjorts och 

produkten har använts och betygsatts. Denna process ser ut enligt följande: 

 
a) Problemidentifiering 

b) Allmän beskrivning av behov 

c) Produktspecifiering 

d) Söka leverantörer 

e) Förslag på anbud 

f) Val av leverantör 

g) Orderrutin och specifikation 

h) Granskning av transaktion 

11. Vem eller vilka upptäcker/Identifierar behovet av att köpa in material hos er? (Marknaden, 

kunderna, ledningen, arbetaren, leverantören, konkurrenter?) 

12. Vad är det som initiera ett köp hos er? (Missnöjdheten hos kunden, marknadstrender, strategin 

hos företaget?) 

13. Allmän beskrivning av behov  

13.1. Kan ni beskriva hur ni går tillväga när ni utvecklar det allmänna behovet vid ett köp? 

Vilket innebär att man utför en grov specificering av det man önskar köpa in utan att 

gå in på en speciell detaljnivå. 

14. Produktspecificering  

14.1. Hur utformar ni detaljerna i kravspecifikationen vid ett köp? Här går man istället in på 

de mer specifika detaljerna av det man önskar köpa in. 

15. Söka leverantörer  

15.1. Kan ni beskriva hur ni går tillväga när ni letar efter information om leverantörer vid ett 

köp? 

15.2. Tittar ni på befintliga leverantörer? 

15.3. Hur många leverantörer tittar ni på? 

15.4. Hur sker kommunikationen med leverantörerna? (Formell eller informell)? 

16. Förslag på anbud  

16.1. Hur skaffar ni offerten? 

16.2. Hur många leverantörer kontaktas för offert? 

17. Val av leverantör  

17.1. Hur många leverantörer tittar ni på? 

18. Orderrutin och specifikation 

18.1. Hur bestäms det när produkten ska levereras?  

18.2. Hur bestäms det på vilket sätt produkten levereras? 

19. Leverantörs utvärdering efter köp 

19.1. Hur utförs detta? 

20. Hur lång tid tar det för inköpsprocessen att fullföljas vid ett köp?  
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Köpbeslutsgruppen 
Hur kan köpbeslutsgruppen beskrivas med huvudleverantören vid köp av plast och 

exponeringsprodukter? 

I teorin om köpbeslutsgrupper så nämner man oftast ett flertal olika roller (Beslutsfattare, 

initiativtagare, kontrollanten, inköpsagenten, påverkaren, grindvaktaren och användaren) som finns 

hos det köpande företaget (Dwyer & Tanner, 2009).  En person kan inneha flera roller och flera 

personer kan inneha samma roll. 

21. Hur ser dessa roller ut vid ett köp av skyltar och exponeringsmaterial ut? (Påverkare kan vara 

personer inom företag, men även företag utanför företaget. 

21.1. När kommer de in i köpprocessen? 

22. Vid ett köp av ett grundmaterial för skyltar, vilka roller skulle då vara tongivande hos er? 

23. Vem skulle ta initiativ till ett köp av material inom skylar eller exponeringsmaterial? 

23.1. Under vilka delar i köpprocessen är denna person delaktig? 

24. Vem är kontrollanten av köpet? 

24.1. Under vilka delar i köpprocessen är denna person delaktig? 

25. Vem är beslutsfattare till köpet? 

25.1. Under vilka delar i köpprocessen är denna person delaktig? 

26. Vem är inköpsagenten till ett köp? 

26.1. Under vilka delar i köpprocessen är denna person delaktig? 

27. Vem påverkar köpet? 

27.1. Under vilka delar i köpprocessen är denna person delaktig? 

28. Vem är grindvaktaren vid köp? 

28.1. Under vilka delar i köpprocessen är denna person delaktig? 

29. Vem är användare vid ett köp? 

29.1. Under vilka delar i köpprocessen är denna person delaktig? 
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Urvalskriterier 
Hur kan urvalskriterier beskrivas med huvudleverantören vid köp av plast och exponeringsprodukter? 

30. Kan ni beskriva de urvalskriterier som ert företag har vid ett köp av material till skyltar? 

31. Vilka leverantörer har ni idag? 

32. Varför har ni valt dessa leverantörer? 

Utifrån teorin om de vanligaste urvalskriterierna nämns 23 stycken. Ifall ni fick poängsätta dessa 

utifrån 1-10, vad är då viktigast för er? 

Faktorer köp 

Kvalité  

Leverans  

Tidigare 
prestationsförmåga 

 

Garantier och anspråk 
policy 

 

Produktions fabriker och 
kapacitet 

 

Pris  

Tekniska möjligheter  

Finansiell position  

Kundanpassning  

Kommunikationssystem  

Rykte och position inom 
industrin 

 

Hunger för affärer  

Chefskap och organisation  

Uppgiftsutförande  

Repareringsservice  

Attityd  

Intryck  

Paketerande möjligheter  

Arbetsförhållande  

Geografisk positionering  

Tidigare affärserfarenhet   

Hjälp manualer  

Ömsesidiga arrangemang  

 

33. Finns det övriga urvalskriterier vid ett köp som inte nämnts? 

34. Vad skulle få er att byta leverantör? Kundmissnöjdhet? Prissökning...?) 

35. Vilka tekniska krav ställer ni på produkten som köps in till organisationen? 

35.1. Har ni behov av standardformat? 

35.2. Har ni behov av specialformat? 

35.3. Har ni behov av special design? 

35.4. Har ni behov av special färger? 

35.5. Behöver produkten någon speciell formbarhet? 

35.6. Behöver produkten någon speciell hållbarhet eller styrka? 
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35.7. Behöver produkten någon minimal fukttålighet? 

35.8. Övriga tekniska faktorer 

36. Hur producerar man en skylt om tio år? Vad kommer att finnas i den? 

37. Vilka miljömässiga krav/önskemål önskar ni utav produkten? (Är det undvikande av material 

baserad på fossila råvaror, återvinningsbarhet, resursförbrukningen?) 

 

Övriga frågor: 

Vilken potential ser ni hos DuraPulp? 

 Ifall ja, hur skulle ni vilja gå vidare för att få en bättre förståelse för materialet? 

Kan du beskriva er process från att ta fram en skylt tills kunden får den? (Skyltillverkaer) 

Vad är det som gör att det klassificeras som ett köp? Kan välja att titta på att köpa en ny typ av 

skyltar och exponeringsmaterial. 

 


