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Abstract 
 

This master thesis is an empirical case study about the buying process for robot-accessories and what 

affects those decisions.   

The purpose of this research paper was to get an overall context about the purchase behavior for 
automation projects when purchasing robot equipment with the emphasis on tool changers. But also to 
study what affects those buying decisions. To solve this purpose, the research problem was stated: 
 
“How can the industrial purchase behavior for automation projects when purchasing robot equipment of 
tool changers be characterized?"  
 
This research problem was studied with Wind & Thomas (1980) sectioning of the field to focus on buying 
center, buying process and factors that affecting these two. 
 
The study has been founded by mixed theories about industrial purchase behavior combined with 
papers about the automation industry. For theories about the purchase behavior, the buying process 
was researched thru Robinson et, al. (1967) eight step process and the buying center was focusing on 
Webster & Wind (1972) roles of: User, influencers, decider, purchaser and gatekeeper.   
 
Before data collection, empirical findings and analysis was executed. A conceptual model for the 
problem was conducted. The model stated what was believed to affect decision making in this process. 
This model was almost true but had to be revised in order to be valid.  
 
Data collection was done thru interviews with a purchasing manager at an integrator-company.   
 
Findings from this research paper show that automation projects becomes a very complex situation of 
problem solving. There are many different components and suppliers that all have to work together to 
get the systems to work. Actors in these projects are the end user, line builders and all the different 
suppliers and integrators. 
 
The findings also state that the most important factors that affect buying decision are individual 
resources together with automation factors. The main categories which companies base decision 
making on is service, cost, performance and quality. Suppliers also have to be validated thru different 
testing processes before the buying process will take place.   
 
Key Words: Industrial buying behavior, buying process, automation project and buying decision.     
 
          



Sammanfattning 
 

Det här examensarbetet är en empirisk fallstudie om hur robottillbehör-köpprocesser inom Sverige 

verkar och vad som påverkar för dessas beslut. 

Syftet med detta examensarbete var att försöka få en övergripande kontext kring det industriella 

köpbeteendet för automationsprojekt vid robottillbehör-investeringar av verktygsväxlare och vad som 

påverkar för dessa köpbeslut. För att lösa detta har forskningsproblemet formulerats till: 

”Hur kan det industriella köpbeteendet i automationsprojekt vid köp av automationsutrustning i form av 

verktygsväxlare karakteriseras?”  

Detta forskningsproblem har studerats med hjälp av Wind & Thomas (1980) uppdelning av industriellt 

köpbeteende till att fokusera på köpcenter, köpprocessen och dessa tvås påverkande faktorer. 

Studien har utgått från blandade teori rörande industriellt köpbeteende tillsammans med artiklar 

gällande automationsindustrin. För teorier om industriellt köpbeteende har dessa huvudsakligen kretsat 

kring köpprocessen, köpcenter och faktorer som påverkar dessa. Där köpprocessen har utgått från 

Robinson et, al. (1967) åttastegsprocess och köpcentret utgått från Webster & Winds (1972) roller för 

ett köpcenter: Användare, påverkare, beslutare, köpare och gatekeepers.  

Inför datainsamling, empiri och analys skapades utifrån litteraturöversikten en teoretisk konceptuell 

modell för vad som troligen hade en påverkan för beslut vid köp av automationsutrustning i ett 

automationsprojekt. Denna modell stämde nästan överens med verkligheten men var tvungen att 

revideras för att gälla helt enligt studien.  

Datainsamling har skett hos en integratör inom området där en inköpsansvarig har intervjuats. 

Det första som kan konstateras kring forskningsproblemet är att automationsprojekt som helhet innebär 

en komplex process att integrera komponenter och leverantörer med varandra. Aktörerna i projekten är 

slutkunden, linebyggare samt alla olika system- och teknikleverantörer.  

Resultatet visade även att individuella resurser tillsammans med automationsfaktorer är vad som 

påverkar köpbeslut mest. Service, kostnad, prestanda och kvalité är de kriterier som används för dessa 

beslut. Förutom detta krävs också att leverantörer blir godkända och validerade i testprocesser innan 

köpprocesser påbörjas.  

Sökord: Industriellt köpbeteende, köpprocesser, automationsprojekt och köpbeslut. 
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1. Introduktion 
Detta kapitel ämnar ge läsaren en bakgrund av- och inledning till problemet som studien förväntas lösa. 

Denna bakgrund och inledning, som innefattar studiens teoretiska och empiriska område, kommer sedan 

att härledas till en problemformulering samt forskningsfrågor för studien.  

1.1 Bakgrund 
Nyckeln till framgång inom en business-to-busniess-marknad ligger i att ha förståelse för kundernas 

köpbeteende (Bunn, 1993). Som konsekvens av detta har forskare försökt studera processen som sker 

kring köpen, det vill säga inköpsprocessen eller som det också kallas organisationellt- eller industriellt 

köpbeteende (förkortat OBB) (Hillier, 1975). Enligt Seth (1996) har det hittills mest populära område att 

forska kring denna process handlat om beslutsprocessen vid köpet, dess skeden och kontext. Detta har 

även konstaterats av Hillier (1975), konsten att ta beslut har många gånger blivit sedd som hjärtat av 

affärsaktiviteter menar han. Gemensamt för all forskning är dock den poängterade vikten av ökad 

förståelse kring hela köpprocessen (Robinson et, al. 1967, Webster & Wind, 1972, Seth, 1973, Hillier, 

1975). Fast området som sådant är inte helt utstuderat och det finns inte allt för mycket forskning att 

orientera sig i gällande detta. Många av de mest etablerade teorierna kan dessutom härledas till 60-

70tal av exempelvis Robinson, et al. (1967), Webster &.Wind (1972), Seth (1973). Dessutom är enligt 

Hillier (1975) dessa ”gamla” undersökningar/teorier enbart de första stegen för utvecklandet av en 

omfattande teori gällande industriellt köpbeteende. Varför han också anser att ytterligare forskning är 

nödvändig (Ibid). Detta styrks även av Seth (1996) som menar att mycket har hänt sedan grundteorierna 

formulerades och att dessa inte nödvändigtvis måste gälla även för framtiden. Istället ser vi en 

utveckling mot relationsbaserade köpprocesser med sikte på partnership mellan företag och dess 

leverantörer utvecklar han (Ibid).  

Automation- och tillverkningsindustrin utgör tillsammans ett väldigt komplext system. Många företag 

inom tillverkningsindustrin använder sig idag av produktionsfilosofier härledda från TPS (Toyota 

Production System) eller Lean Production som det också kallas (Pascal, 2007). Enligt Pascal (2007) är två 

böcker som varit viktiga för populariseringen av lean: ”The Machine that Changed the World”, av J. 

Womack, D. Jones & D. Roos och ”Lean Thinking” av J. Womack & D. Jones. Det intressanta med dessa 

två böcker är att båda publicerades på 90-talet och därigenom påverkade de industrin just då. Under 

samma tid gick priset, med hänsyn till totalkostnad, för industrirobotar ner med mer än 80 procent och 

detta samtidigt som personalkostnaderna (USA) ökade med 40 procent (Cernetic, 2003). För även om 

industrirobotar ibland kan tyckas utgöra komplexitet i produktionssystemen (Hedelind & Jackson, 2011), 

så har dessas popularitet inom tillverkningsindustrin bara ökat med tiden (Bard, 1986). Detta till följd av 

hårdare krav för ökad produktivitet, därför behov av nya metoder för att pressa priser och behålla 

marknadsandelar (Ibid). 

1.1.1 Industriellt köpbeteende  
Robinson et, al. (1967) var något av pionjärer med deras studiebaserade bok ”Industrial Buying and 

Creative Marketing” som innehöll den första teorin om ”the buy-grid-modell”. Efter denna bok har det 

kommit, dock med viss begräsning, ett antal nya teorier som byggt vidare på slutsatserna från denna. 



2 
 

Faktum är att många forskare & skribenter inom OBB refererar mycket av sin forskning till de ”gamla 

teoretikerna” som Robinson et, al. (1967), Webster & Wind (1972) eller Seth (1973) m.fl. Fast trots detta 

har många forskare lyckats komma till ytterligare enskilda och unika slutsatser.  

I Moon & Tikoos (2000) studie om tillvägagångsätten vid köpbeslut av olika användare och inköpare fann 

de att dessa var ganska likartade. Skillnaden var att inköpare tenderar att söka mer information och 

använda sig mer av tekniska analyser (Ibid). Deras resultat visade även att förståelse för uppgiften av 

köpet var den viktigaste faktorn som påverkar köpbeslutets tillvägagångsätt (Ibid). Bunn (1993) fann i sin 

studie att den viktigaste faktorn som påverkar köpbeslutets tillvägagångsätt var köpets betydelse, det 

vill säga hur viktigt köpet ansågs vara. Dessa två studier går dessutom lite hand i hand med Woodruff 

(1997) teori kring hur kundvärde skapas. Han argumenterar att detta skapas genom förståelse för vad 

kunden värdesätter, hur detta värde sen levereras och hur kunden i slutändan upplever värdet själva 

(ibid). Många forskare och teoretiker tycks därför diskutera många sidor av samma mynt fast med olika 

infallsvinklar. Men som Moon & Tikoo (2000) också argumenterar för så påverkar även industrispecifika 

faktorer tillvägagångsättet för hur köpbeslut tas. Detta stärks även av Bunn (1993) som menar att 

isolerade studier är viktiga för att nära kunna undersöka specifika områden inom OBB. För att göra detta 

måste köpprocessen och köpcenter prioriteras, men faktorer kring dessa måste också studeras (Thomas 

& Wind, 1980).  Faktorer som påverkar en organisations köpbeteende kan delas in i två stora 

undergrupper, den miljö som råder kring organisationen samt det klimat som råder inom organisationen 

(Webster & Wind, 1972). Dessa två ”stora” grupperingar av faktorer kan i sin tur också delas upp till 

ytterligare underkategorier (ibid).  

För att underlätta för forskning kring industriellt köpbeteende är Wind & Thomas (1980) uppdelning av 

området till tre kategorier användbart: 

 Köpcenter 

 Köpprocessen 

 Faktorer som påverkar köpcenter och köpprocess 

Köpcenter är alla individer involverade i köpprocessen och definieras med fem olika roller: Användare, 

påverkare, beslutare, köpare och gatekeepers (Webster & Wind, 1972). En roll har lagts till dessa av 

Bonoma, (1982) kallad initiativtagare och ytterligare en roll kallad controller har tillkommit efter det 

(Dwyer & Tanner, 2009). Dessa roller och människorna bakom rollernas beteende influeras av dels 

varandra men också av varje unik köpsituation samt organisationens struktur- och teknologi (Webster & 

Wind, 1972). 

Robinson et. al (1967) buy-grid-modell är användbar för studier kring köpprocessen. Denna modell utgår 

från att inköpsprocessen hos organisationer består av åtta steg: 

1. Identifiering av organisationens problem eller behov. 

2. Bestämmelse kring lösningens utformning/karaktär och kvantitet.  

3. Beskrivning av lösning/produkt och dess kvantitet. 

4. Sökande av kvalificerade källor/producenter. 

5. Begäran av produktbeskrivning/(offertförfrågan) från möjliga producenter. 
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6. Utvärdering av produktbeskrivning/(offertförfrågan) från möjliga producenter. 

7. Val av orderrutin. 

8. Utvärdering och feedback av köp. 

Fast Webster & Wind (1972) omdefinierade istället denna process med fem steg.  

1. Identifiering av behov (eller problem) 

2. Upprättande av specifikationer 

3. Identifiering av alternativ 

4. Utvärdering av alternativ 

5. Val av leverantör 

Men det råder ingen egentlig enlighet om hur ingående varje steg av ett inköp skall ses (Robinson et. al, 

1967; Webster & Wind). Speciellt med tanke på de olika uppdelningarna av den. Det enda som kan 

uttydas är att båda är inne på samma spår med ungefärliga liknande beskrivningar av processen. Fast 

det är även väl känt bland både akademiker och utövare att dessa steg inte alltid utförs i en och samma 

ordning -och/eller att vissa steg ibland inte ens utförs överhuvudtaget (Robinson et. al, 1967; Webster & 

Wind, 1972; Bunn, 1993).  

Jag själv skulle anse att en gemensam nämnare för all denna forskning kring området är att den hittills 

har varit väldigt generell. Därför tror jag att det eventuellt kan finnas ett gap mellan teori och verklighet. 

Fast förståelse för hur köpande organisationer fungerar och hur deras beslutsprocesser ser ut fås också 

vanligtvis av erfarenhet (Bunn, 1993).  

1.1.2 Robot System Products 
Robot System Products (RSP) grundades 2003 och har idag återförsäljare runt om i hela världen. 

Huvudkontoret med överordnad produktion är belägrat i Västerås, men produktion finns även i 

Shanghai. RSPs omsättningen ligger idag på ca 40 miljoner kr. 

RSPs produkter: Svivlar, verktygsväxlare, svivelväxlare och verktygsfästen är robottillbehör för 

verktygshantering av industrirobotar. Verktygsväxlare, svivlar och svivelväxlare används tillsammans 

med verktygsfästen för att förenkla robotens arbete. Verktygsväxlare möjliggör för roboten att använda 

sig av flera verktyg istället för enbart ett. Svivlar möjliggör oändlig rotation vid verktygsaxeln, något som 

annars begränsas av slangpacket och kopplingar till verktyget. Svivelväxlare är hybriden av dessa två. 

Substitutet till dessa produkter är att montera verktyget direkt på roboten istället. RSP tillverkar och 

säljer även slangpacket för dessa produkter. På så vis utgör deras sortiment en komplett lösning för 

verktygshantering av industrirobotar. Detta givetvis med avseende på kundens önskemål och behov.  

Det viktiga att veta för studiens ändamål är att dessa produkter påverkar robotens funktion och medför 

att robotens flexibilitet ökar väsentligt. På så sätt kan dessa produkter ses som en förlängning av 

roboten och ett möjliggörande för dess användning. Utifrån ovan beskrivning och detta resonemang kan 

för denna studie tre fundamentala fakta antas gälla:  

1. Svivlar, verktygsväxlare, svivelväxlare och verktygsfästen är automationsutrustning. 
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2. Behov av dessa produkter kräver att det planeras att göras robotinvesteringar eller att dessa 

redan finns. 

3. I och med att svivlar, verktygsväxlare, svivelväxlare och verktygsfästen är automationsutrustning 

så kan fakta, teorier och studier kring robotar och automation användas som grund för denna 

rapports teoriavsnitt. Med andra ord kunna sägas gälla även för dessa produkter.  

För att tydliggöra kring detta resonemang så påstås inte att köpprocessen för dessa produkter är den 

samma som för robotar, men att området är det samma. Men studien avgränsas till att bara fokusera på 

köpprocessen för svivlar, verktygsväxlare, svivelväxlare och verktygsfästen som produktkategori. 

1.1.3 Automation- och tillverkningsindustrin 
Produktionschefer och ingenjörer har alltid försökt hitta bättre och billigare sätt att tillverka sina 

produkter (Bard, 1986). Ett svar på denna uppgift har varit att börja använda sig av automation och 

robotar (Ibid). Historiskt var många företag till en början motvilliga att investera i automation under den 

tid då det fanns ett stort överskott i kapital och arbetskraft tillsammans med ständigt stigande priser 

(Ibid). Men sen när konkurrensen hårdnat världen över och därigenom tvingat företag att ta till bättre 

metoder för att pressa priser, öka produktiviteten och behålla marknadsandelar (Ibid). Så har intresset 

för automation ökat mer och mer (Ibid).  

Kostnadseffektiv automation motsätter den stigande kostnaden av sofistikerad automation genom 

användandet av smarta och uppfinningsrika lösningar till ett överkomligt pris (Erbe, 2003). Som bieffekt 

av detta gick priset för industrirobotar på 90-talet ner med mer än 80 procent (Cernetic, 2003). Precis 

som Erbe (2003) beskrivning, förklarar Cernetic (2003) att prisutveckling för denna period enbart gäller 

om inte bara pris, utan även robotars förbättrade kvalité och prestanda tas i beaktning. Kostnadseffektiv 

automation betyder inte dålig prestandakontroll utan handlar istället om en lösnings livstid gentemot 

dess kostnad (Erbe, 2003). Därför är det också viktigt att som leverantör till tillverkningsindustrin vara 

bra på service (Ibid). Ägande och servande av maskiner inom tillverkning medför ofta höga kostnader 

men bidrar också till att dessa håller över en längre tid (Bard 1986). Tillförlitlighet är ett måste för 

automationslösningar, men detta har inte någon direkt koppling till kostnaden för systemet (Erbe, 

2003). Båda artikelförfattare är överens om att det alltid krävs att automationsutrustning måste vara 

både flexibel och ekonomiskt godtagbar (Bard, 1986; Erbe 2003). Ekonomisk godtagbart har robotar och 

automationsutrustning varit ”länge” enligt Cernetic (2003). Speciellt då dessa under 90-talet har haft 

samma prisutveckling (pris/prestanda) som persondatorer för denna tid (Ibid). Dessutom ökade 

personalkostnader i USA med över 40 procent under denna period, vilket i sin tur ledde till att 

industrirobotar blev än mer kostnadseffektiva gentemot manuella metoder för produktion (Ibid). Bard 

(1986) påpekar dock att robotar och automation har fler attribut än att de enbart utgör 

produktionsbesparingar.  Förmågan att anpassa sig efter sin miljö är robotens styrka (Ibid). Det är även 

denna funktion som anses stärkas ytterligare med investeringar i kringutrustning som svivlar, 

verktygsväxlare, svivelväxlare och verktygsfästen (RSP).  

Många av de automationsköpande företagen inom tillverkningsindustrin använder sig av 

produktionsfilosofier härledda från TPS eller som det också kallas, Lean Production (Pascal, 2007). Ofta 

kallas dessa produktionsfilosofier hos företagen för ”Lean Manufacturing”, ”Just-In-Time (JIT)- 
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production” eller någon variation av dessa, ibland kombinerat med ett företagsnamn exempelvis ”Volvo 

Production System” (White et, al. 1999). Studier har visat att användningen av dessa filosofier har 

historiskt sett gett företag konkurrensfördelar över de som inte använder dessa (Ibid). I många fall 

används robotar på detta sätt för att avlasta personal från monotona eller farliga arbetsuppgifter (Bard, 

1986). Men från intervjuer i en fallstudie med svenska industriverksamheter har Hedelind & Jackson 

(2011) lyft fram två citat: 

”Automation och industrirobotar skapar komplexitet i systemen”  

och  

”Robotar och lean fungerar inte ihop; utan istället står de i strid med varandra”.  

I vissa exempel har företag rent av valt att plocka bort automation på grund av detta, då med 

motiveringen att TPS i första hand kräver mänskliga resurser över avancerade tillverkningsutrustning/ 

automationsutrustning (Hedelind & Jackson 2011). Men på det hela är de flesta forskare och 

industriföretag positiva till automation och dess utvecklingsmöjligheter (Erbe, 2003; Bard, 1986; 

Hedelind & Jackson 2011; Chatterjee, et, al. 2010 etc.).                

1.1.4 Problemdiskussion  
Robinson et. al. (1967) var först med deras bok och tog fram en generell modell för att beskriva 

organisationers köpprocesser med åtta steg via sin buy-grid-modell. Webster & Wind (1972) har 

utformat en liknande modell fast förkortade ner den till fem steg istället och Seth (1973) utformade en 

tredje generell modell som ansetts gälla. Varpå andra forskare har kompletterat dessa tre med 

ytterligare forskning kring vad som faktiskt påverkar företags köpbeslut och tillvägagångsätt. Många 

forskare har tidigare försökt lokalisera vart i köpprocessen besluten tas och av vem (Seth, 1996; Hillier, 

1975). Men hur dessa beslutsfattare får sin information och hur detta flöde ser ut är minst lika viktigt, 

om inte viktigare för utfallet av köpet (Hillier, 1975). Precis som Bunn (1993) sagt, bör kunskap kring sina 

kunders inköpsprocesser alltid anses vara fundamentalt för säljande organisationer. Men den mesta 

forskning som utförts på detta område tidigare har, som sagt, framförallt två saker gemensamt:  

1. Det finns inte mycket och de mest användbara teorierna härleds till 1960-70 tal. 

2. Nästan all forskning pekar på att ytterligare forskning är nödvändig samt att området är väldigt 

komplext och branschspecifikt. 

Men som Moon & Tikoo (2000) i deras studie argumenterar för, så påverkar även industrispecifika 

faktorer tillvägagångsättet för hur köpbeslut tas. För trotts att flera forskare gjort liknande iakttagelser 

finns det flera olika slutsatser. Varför det antagligen som enligt Moon & Tikoo (2000) menat, finns 

utrymme att ytterligare undersöka hur bransch- och industrispecifikt ett köpbesluts tillvägagångsätt är. 

Behovet av mer forskning stärks även av Bunn (1993) som argumenterar att isolerade studier är viktiga 

för att nära kunna undersöka specifika områden inom detta.   

Den tunga industrin använder sig av industrirobotar för att pressa priser, öka produktiviteten och 

behålla marknadsandelar (Bard, 1986). Robot System Products tillverkar svivlar, verktygsväxlare, 
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svivelväxlare och verktygsfästen för industrirobotproduktion. Det vill säga kringutrustning för 

industrirobotar. Idag ligger mycket fokus på service och att hitta kostnadseffektiva lösningar inom detta 

område (Erbe, 2003). RSP själva känner att intresset kring säkerhet för deras produkter har börjat 

komma på tal allt oftare. Utifrån sett kan allt detta verka svårtolkat. I denna rapport ämnar jag därför att 

försöka kartlägga hur en inköpsprocess för dessa produkter kan se ut. Detta kommer jag göra genom att 

använda mig av Wind & Thomas (1980) uppdelning av industriellt köpbeteende till att fokusera på 

köpcenter, köpprocessen och dessa tvås påverkande faktorer. 

Syftet med detta exjobb blir därför att försöka få en övergripande kontext kring det industriella 

köpbeteendet för industrin vid robottillbehör-investeringar. Detta genom att ta reda på vad och hur som 

påverkar besluten för inköp av denna kringutrustning och hur denna köpprocess går till. På så vis ska 

forskningsproblemet: ”Hur kan det industriella köpbeteendet i automationsprojekt vid köp av 

automationsutrustning i form av verktygsväxlare karakteriseras?” besvaras.  

För att lösa detta forskningsproblem bryts detta övergripande mål ner i tre stycken forskningsfrågor som 

bygger på Wind & Thomas (1980) uppdelning av området till tre kategorier:     

Forskningsfråga 1: Hur kan köpbeslutsgruppen vid köp av verktygsväxlare för automationsprojekt 

karakteriseras? 

Forskningsfråga 2: Hur kan den industriella köpprocessen av verktygsväxlare för automationsprojekt 

karakteriseras?  

Forskningsfråga 3: Hur kan de faktorer som påverkar köp av verktygsväxlare för automationsprojekt 

karakteriseras? 
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2. Litteraturöversikt 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier och modeller för studien. Dessa teorier och modeller har 

valts utifrån problemformuleringen och forskningsfrågorna som skall besvaras från föregående kapitel 

och ämnar ge läsaren ytterligare förståelse för forskningsområdet. Teorierna som beskrivs kommer 

förutom att ge fördjupning för ämnesvalet också ligga som grund för den teoretiska referensramen i 

nästkommande kapitel.  

2.1 Överblick 
”Business-to-business”-marknader karakteriseras av ett antal faktorer. Först och främst gäller att 

aktörerna eller köparna oftast är få till antal men att dessa handlar med stora kvantiteter (Kotler & 

Keller, 2012). Relationer sinsemellan anses vara nära och köpbeteendet sker professionellt (Ibid). Det 

finns många köpkriterier som influerar processen och detta medför många säljsamtal innan köp 

genomförs och avtal knyts (Ibid). Behovet kan vara väldigt varierande och det kan vara både oelastisk 

som härlett (Ibid). Dessutom sker köp oftast direkt från leverantörer (Ibid). Dessa köpprocesser 

(inköpsprocesser) utförs av köpcenter hos företagen (Webster & Wind, 1972). Köpcenter definieras till 

alla involverade individer i en köpbeslutsprocess, dessa delar dessutom några gemensamma mål och 

risker kring köpet (Ibid).  

För att bilda sig en uppfattning kring köpbeslutsprocessen (industriella köpbeteendet) av ett köp inom 

en organisation finns det tre klasser av olika variabler att studera (Webster & Wind, 1972). Först och 

främst gäller det att ta reda på vilka aktiva roller som finns inom köpcentret för köpprocessen (Ibid). Sen 

gäller det att reda ut vilka variabler som är att ta hänsyn till när det kommer till personliga samspelet 

mellan dessa roller, men även hur samspelet fungerar mellan dessa roller och ”outsiders” som säljare. 

(Ibid). Tredje klassen av variabler att studera är hur gruppen funktionerar som helhet och på vilka 

dimensioner detta samarbete gäller (Ibid).  

Gruppen av studier som berör ämnet OBB kan enligt Wind & Thomas (1980) klassificeras till tre olika 

områden: 

(1) Köpcenter 

(2) Köpprocessen 

(3) Faktorer som påverkar köpcentret och köpprocessen  

Wind & Thomas (1980) menar att dessa tre områden utgör bra baser för den differentiering som 

särskiljer den tidigare forskningen åt. Men för denna studie kommer detta istället att utnyttjas för att 

besvara forskningsfrågorna. Detta för att i slutändan kunna se helheten och kunna svara på hela 

forskningsproblemet. Därför kommer ämnet och dess rubriker delas upp efter dessa tre områden här i 

teoriavsnittet och sammankopplas först senare i rapporten.  

2.2 Köpcentret 
Ett köpcenter är alla involverade individer för köpprocessen inom den köpande organisationen (Webster 

& Wind, 1972). Dessa definieras av Webster & Wind (1972)  som fem olika roller: Användare, påverkare, 

beslutare, köpare och gatekeepers. Ytterligare två har lagts till dessa vid senare tillfälle, en av Bonoma, 
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(1982) kallad initiativtagare och en annan kallad controller (Dwyer & Tanner, 2009).  Dessa roller och 

människorna bakom rollernas beteende influeras av dels varandra, men också av varje köpsituation 

samt organisationens struktur- och teknologi (Webster & Wind, 1972). Interaktioner sinsemellan gör de 

till en del av organisationen och detta i sin tur leder till unika köpbeteenden för varje kundorganisation 

(Ibid).      

Köpcentrets olika roller med beskrivning: 

Användare- De personer inom organisationen som skall använda det som ska köpas. (Webster & Wind, 

1972).  

Påverkare- De individer inom organisationen som påverkar köpbeslutet genom att, direkt eller indirekt, 

dela information kring köpet. Dessa kan också dela kriterier för utvärdering av andra köpalternativ. (Ibid) 

Köpare- De individer inom organisationen som har köp-rätt och ansvar för avtal med leverantörer (Ibid). 

Beslutare- De individer som har makten att välja mellan olika köpalternativ (Ibid).  

Gatekeepers- De individer som kontrollerar informationsflödet som går genom köpcentret (Ibid). 

Initiativtagare- De individer som har upptäckt problemet eller tar initiativet till köpet (Bonoma, 1982).  

Controller- Individer som sätter/kontrollerar budgeten kring köpet (Dwyer & Tanner, 2009).  

*Individer inom köpcentret kan utgöra flera roller samtidigt. (Webster & Wind, 1972) 

De generella resultaten från studier kring köpcentrets struktur och funktion indikerar att dessa varierar 

mycket mellan organisationer (Wind & Thomas, 1980). Men det kan även variera mycket inom en given 

organisation utifrån olika köpsituationer (Ibid). Dessa roller utgör även en komplexitet inom köpcentret 

då rollerna har olika mål, både personliga som organisatoriska, vilket också återspeglas i relationerna 

sinsemellan (Webster & Wind, 1972). För att skapa sig förståelse för ett köpcenter är det därför viktigt 

att försöka skapa sig förståelse för interaktionerna inom köpcentret (Ibid). Webster & Wind (1972) 

beskriver tre aspekter av rollprestationer:  

Först rollförväntan (i.e. Role expectations)- Förväntade ansvar och handlande samt förbud och 

begränsningar för personen bakom rollen. Det vill säga hur denna roll förväntas att agera (Ibid).  

Nästa aspekt är rollutförande (i.e. Role behavior)- Hur personen bakom rollen agerar i verkligheten eller 

verkligt utförande av rollegenskap (Ibid).  

Sista aspekten är hur relationerna mellan rollerna verkar, hur gruppen fungerar tillsammans (i.e. role 

relationsships) (Ibid).  

Johnston & Bonoma (1981) presenterar ytterligare ett sätt att mäta ett köpcenter utifrån fem 

dimensioner: 
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Vertikal involvering- Antalet nivåer genom hierarkin hos företaget som definierats ingå i köpcentret för 

det aktuella köpbeslutet (Johnston & Bonoma, 1981). Artikelförfattarna lyckades identifiera 6 nivåer i sin 

undersökning, dessa var: Styrelse, VD, Vice VD (verkställande ”inre” ledare), övre chefsroller, undre 

(funktionella) chefer och arbetare (Ibid).   

Lateral involvering- Olika avdelningars och divisioners involvering kring kommunikationen gällande 

köpbeslutet, med andra ord köpcentrets utbredning (Ibid).  

Omfattning- Det antal individer som är med i kommunikationsflödet för ett köpbeslut eller totala 

antalet individer i ett köpcenter för en köpprocess (Ibid).  

Samhörighet- Samhörigheten bland de involverade i det nätverk som råder kring köpsituationen inom 

köpcentret. Detta med fokus på hur deras kommunikation förs sinsemellan (Ibid).  

Centralitet- Inköpschefens grad av central roll för köpsituationen och inom köpcentret som helhet (Ibid).  

Det är som sagt köpcentret med dess aktörer som är inblandade i köpprocessen. Dessa måste studeras 

tillsammans med den för att kunna se sambanden.   

2.3 Köpprocessen 
Köpbeteendet mellan organisationer är av komplex art och involverar därigenom många olika individer 

som ofta har olika mål med köpet (Webster & Wind, 1972). Detta kan därför ofta leda till konflikter vid 

val av beslutskriterier för det (Ibid). Köpet eller beslutsprocessen sträcker sig därför (oftast) över en 

längre tid och kräver information från flera olika källor innan beslut kan tas (Ibid). Utöver detta sträcker 

sig processen över många avdelningar som även dessa har olika syften och viljor (Ibid). Därför är det 

också viktigt som säljare eller påverkare att försöka skapa sig en så bra uppfattning som möjligt om vilka 

individer och avdelningar som är involverade i köpet samt vilken roll alla dessa har (Ibid). Kortfattat 

innebär allt detta för beslutsprocessen att den har flera olika dimensioner som alla är viktiga att ta 

hänsyn till vid analys av den. 

Både Robinson et. al (1967) och Webster & Wind (1972) beskriver köpprocessen som en form av 

problemlösning och att den därför uppkommer när någon inom en organisation upptäckt ett problem 

som behöver lösas. Vidare beskrivs beteendet kring köpprocessen som alla ingående aktiviteter av dess 

medlemmar när dessa definierar köpsituationen, utvärderar den och till sist väljer alternativ (Webster & 

Wind, 1972).  Dessa aktiviteter utförs av köpcentret hos företaget alltså dess: användare, påverkare, 

beslutfattare, köpare och gatekeeper (Ibid).   

Robinson et. al (1967) beskriver den generella köpprocessen hos organisationer med åtta steg: 

1. Identifiering av organisationens problem eller behov. 

2. Bestämmelse kring lösningens utformning/karaktär och kvantitet.  

3. Beskrivning av lösning/produkt och dess kvantitet. 

4. Sökande av kvalificerade källor/producenter. 

5. Begäran av produktbeskrivning/(offertförfrågan) från möjliga producenter. 

6. Utvärdering av produktbeskrivning/(offertförfrågan) från möjliga producenter. 
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7. Val av orderrutin. 

8. Utvärdering och feedback av köp. 

Webster & Wind (1972) beskriver nästan samma process med sin modell fast har istället definierat den 

som fem olika steg:  

1. Identifiering av behov (eller problem) 

2. Upprättande av specifikationer 

3. Identifiering av alternativ 

4. Utvärdering av alternativ 

5. Val av leverantör 

Båda artikelförfattarna med flera därtill menar dock att stegen inte nödvändigtvis följs slavisk och att det 

vid ett köptillfälle också ofta kan gå fram och tillbaka mellan dessa steg (Robinson et, al. 1967; Webster& 

Wind, 1972). Dessutom kan för varje enskilt steg;  

 olika individer i köpcentret vara delaktiga,  

 olika köpkriterier kan gälla,  

 olika informationskällor vara av mer eller mindre betydande (Webster & Wind, 1972). 
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För att skapa sig en uppfattning av hur många olika sätt det finns att se på köpprocesser har Thomas & 

Wind (1980) sammanställt de mest använda i en tabell: 

Tabell 1 Sammanställande matris för beskrivningar av organisationella köpprocesser av Thomas & Wind (1980) 

 

Fast dessa modeller är som sagt generella för köpprocessen och vad som utförs i verkligheten kan vara 

skiftande (Thomas & Wind, 1980; Robinson et, al. 1967; Webster& Wind, 1972). Vidare ligger fokus för 

denna studie på Robinson et. al. (1967) samt Webster & Wind (1972) köpprocessbeskrivningar.  

  

Robinson & Faris 
(1967) 

Ozanne & 
Churchill (1971) 

Webster & 
Wind (1972) 

Kelly (1974)  Bradley (1977) Wind (1978) 

(1) Problem (need) 
recognition 

(1) Awareness (1) Identify 
needs 

(1) Recognize 
need 

(1) Purchase 
initiation 

(1) 
Identification of 
needs 

(2) Determine 
characteristics 

 (2) Establish 
specifications 

  (2) Establish 
specification 

(3) Describe 
characteristics 

          

(4) Search for 
sources 

(2) Interest (3) Identify 
alternatives 

(2) Information 
search 

(2) Survey of 
alternatives 

(3) Search for 
alternatives 

(5) Acquire 
proposals 

        (4) Establish 
contact 

(6) Evaluate 
proposals 

(3) Evaluation (4) Evaluate 
alternatives 

(3) Evaluate 
alternatives 

(3) Supplier 
short-listing 

(5) Set 
purchase and 
usage criteria 

          (6) Evaluate 
alternatives 

    (4) Approval of 
funds 

 (7) Budget 
availability 

          (8) Evaluate 
specific 
alternatives 

      (9) Negotiate 

(7) Select order 
routine 

(4) Trial (5) Select 
supplier 

(5) Decision (4) Award 
contract 

(10) Buy 

  (5) Adoption    (11) Use 

(8) Performance 
feedback 

        (12) Post-
purchase 
evaluation 
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Köpprocessen kan delas in i tre olika klasser beroende på vilket typ av köp det handlar om: Nytt köp, 

modifierat återköp och rent återköp (Robinson et. al, 1967).  

Vid ett nytt köp söker köparen information från alla sorters källor och letar bland många olika 

leverantörer för att hitta en lösning på det organisatoriska problemet. Ju större kostnad eller risk det 

eventuella köpet innebär, desto mer involveras individerna inom köpcentret och informationssamlandet 

blir påverkat i större omfattning. (Robinson et. al, 1967) 

Ett modifierat köp sker i samband med att en organisation vill ersätta en produkt, modifiera 

specifikationerna eller göra ändring kring the rådande termerna (kvalité, kostnader, leveranstider etc.) 

för denna. Vid sådana modifikationer kring en order eller orderrutin krävs inte lika mycket involverande 

av ett köpcenter som vid ett nytt köp och därför utförs processen snabbare med färre steg. (Robinson 

et. al, 1967) 

Rent återköp sker när en organisation utan några modifikationer gör ett upprepande av en redan utförd 

orderrutin. Köparen överväger nya produkter, producenter eller leverantörer först när någon variabel 

behöver eller har ändrats. För konkurrerande företag gentemot den redan valda leverantören gäller här 

att försöka framhäva bättre förutsättningar eller att få köparen att se fördelar med att byta leverantör. 

Annars sker ingen ändring av orderrutinen. (Robinson et. al, 1967)     

Kotler et. al, (1996) kombinerade Robinson et. al, (1967)s beskrivning av köpprocessen tillsammans med 

deras klassificering av de olika köpsituationerna: 

Tabell 2 Kompletterande modell av "The Buy-Grid Framework" av Kotler et al. (1996) 

Köpprocessen Köpsituation 
Nytt köp Modifierat återköp Rent återköp 

1. Identifiering av organisationens problem eller behov Ja Kanske Nej 

2. Bestämmelse kring lösningens utformning Ja Kanske Nej 

3. Beskrivning av lösning/produkt och dess kvantitet Ja Ja Ja 

4. Sökande av kvalificerade källor Ja Kanske Nej 

5. Begäran av produktbeskrivning Ja Kanske Nej 

6. Utvärdering av produktbeskrivning Ja Kanske Nej 

7. Val av orderrutin Ja Kanske Nej 

8. Utvärdering och feedback av köp Ja Ja Ja 

 

Webster & Wind (1972) har definierat fyra olika dimensioner som kan användas för att mäta 

köpprocessen: 

(1) Organisatoriska syften- Köpet kan innebära att främja eller vara till användning för den egna 

produktionen eller så ska produkten säljas vidare. Köpet kan också konsumeras i den egna 

produktionen för framställande av organisationens egna varor eller andra syften inom 

organisationen. (Ibid)  
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(2) Behovets karaktär och uppkomst-Främst menar artikelförfattarna huruvida behovet 

uppkommit inom organisationen eller om detta har sitt ursprung från utomstående påverkan.  

En annan dimension är behovets mönster, om det som exempel är cykliskt eller säsongsbetonat. 

(Ibid)  

(3) ”The extent of programming”- Till vilken utsträckning som organisationen följer de (-fem eller 

åtta) olika stegen för köpprocessen. (Ibid) 

(4) Grad av decentralisering- Hur mycket ansvar som delats ut av ledningen. Grad av beslutsmakt 

som existerar på olika nivåer i organisationen. (Ibid) 

2.4 Faktorer 
Faktorer som påverkar köpet kommer här att delas upp i två underrubriker. Först en för de klassiska 

påverkande faktorerna kring köpprocessen och köpbeslutsgruppen enligt de ”gamla teoretikernas skola”. 

Nästa rubrik gör sig gällande de specifika faktorer som inverkar för automationsinvesteringar. Givetvis är 

hela området kring OBB ett samspel mellan alla aktiva faktorer. Uppdelningen är därför mest gjord med 

avseende på att förenkla för skrivandet och för läsaren. Men likaså är denna uppdelning ett sätt att 

försöka påvisa det unika för automationsbranschen tillsammans med tillverkningsindustrin, -och 

därigenom ett försök att framhäva faktorer som troligtvis inte ens existerade när ”de gamla 

teoretikerna” utformade sina modeller.  

2.4.1 Påverkande faktorer för köpprocessen och köpbeslutsgruppen  
Hur individer i en organisation agerar genom köpprocessen påverkas främst av två viktiga faktorer 

(Webster & Wind, 1972). Dessa är påverkan från den miljö som organisationen omger sig kring samt 

påverkan av det klimat som råder inom organisationen (Ibid).  

Med påverkan från den miljö som organisationen omger sig kring menas olika externa faktorer, detta 

gör de ganska diskreta och därigenom inte alltid så lätta att upptäcka eller mäta (Webster & Wind, 

1972). Dessa faktorer kan för en säljande organisation ge upphov till både möjligheter som hot för 

framtida affärer (Ibid). I deras artikel beskriver Webster & Wind (1972) hur de miljömässiga faktorerna 

påverkar en organisations köpbeteende på fyra distinkta sätt genom ett antal olika externer och 

faktorer. Enligt artikelförfattarna är det essentiellt för marknadsstrategier att skaffa sig så bra kunskap 

som möjligt kring dessa fyra miljömässiga omständigheter som råder för varje segment som skall 

betjänas (Ibid).  

(1) Först och främst är de avgörande för huruvida tillgängligheten av handel med gods och tjänster ser 

ut. Detta rör sig främst om de fysiska, ekonomiska samt teknologiska förhållanden som en organisation 

omger sig kring. (2) Näst hör de rent affärsmässiga aspekterna, detta innefattar det ekonomiska klimat 

som råder kring den köpande organisationen. Artikelförfattarna inkluderar här den ekonomiska 

tillväxten, nationella inkomsten, rådande och framtida räntesats samt hur stor arbetslöshet klimatet 

lider av. För dessa aspekter utgör de ekonomiska och politiska faktorerna mest påverkan. De 

ekonomiska omständigheterna beskrivs som mest avgörande fast inte exklusiva, för politiska faktorer 

kan också spela stor roll även om dessa oftast då kan leda till så kallade ”nontask” eller byråkrati i 

realiteten. (3) Den tredje miljömässiga faktorn som beskrivs är lite mer diffus.  Den handlar om de 

miljöfaktorer som bestämmer kring olika värden och normer som råder runt den köpande 
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organisationen. Dessa är vägledande för hur relationerna ser ut mellan köpare och säljare men även för 

hur relationer mellan konkurrenter, regeringar och andra institutioner verkar. Dessa värden och normer 

är vanligtvis antingen underförstådda eller lagstiftade. De dominanta krafter som påverkar klimatet 

kring detta kommer från kulturella-, sociala-, lagstiftade- eller politiska faktorer. (4) Den fjärde och sista 

miljömässiga faktorn som påverkar köpsituationen handlar om informationsflödet som sker kring den. 

Det rör sig om de olika kanaler som information går igenom. Detta i form av marknadskommunikation 

och hur flödet av detta kring den köpande organisationen verkar, både via massmedia som personliga 

kanaler. Detta informationsflöde påverkas av fysiska, teknologiska, ekonomiska och kulturella faktorer. 

(Webster & Wind, 1972) 

Förutom miljömässiga faktorer som påverkar köpprocessen så beskriver Webster & Wind (1972) olika 

faktorer inom organisationen som påverkar köpprocessen. Enligt artikelförfattarna påverkas 

beslutsfattares agerande beroende på vilken organisation som dessa verkar inom (Ibid). Dessa skulle 

dessutom kanske agera annorlunda om de verkat inom en annan organisation (Ibid). Detta beteende 

styrs och regleras av de rådande organisationsmässiga målen samtidigt som beslutsfattare begränsas av 

organisationens finansiella, teknologiska och mänskliga förutsättningar (Ibid).  

Genom att använda sig av Leavitts1 klassificering av variabler menar Webster & Wind (1972) att de 

faktorer som påverkar köpprocessen inom organisationen kan delas upp till fyra samverkande variabler: 

Organisationsteknologi, organisationsstruktur, mål och uppgifter för organisationen och 

organisationsaktörer. Med organisationsaktörer menar Webster & Wind (1972) de individer som är 

involverade i köpcentret. Mål och uppgifter för organisationen ingår i själva köpprocessen och är 

anledningen till att köpet utförs från första början (Ibid). Dessa två faktorer har därför redan avhandlats i 

denna rapportering. Det nya för studien gällande interorganisatoriska faktorer som påverkar 

köpprocessen är organisationsteknologi och organisationsstruktur.  

Organisationsteknologi influerar inte bara vad som blir köpt utan även köpprocessen som helhet 

(Webster & Wind, 1972). Detta går att dela upp i två områden (Ibid). Dels gör sig organisationsteknologi 

gällande för processen som helhet (Ibid). Då i form av vilka management- och affärssystem som används 

eller vilka olika ”make or buy”-alternativ som kan väljas mellan (Ibid). Det andra området är vilka tvång 

och restriktioner som råder kring köpet (Ibid). Många tillverkare och säljare underskattar ofta 

organisationers kravlistor, ”-godkända leverantörs-listor” och köprestriktioner (Frederick & Webster, 

1969). Detta är ett av de vanligaste felen som marknadsstrateger brukar göra, att missbedöma eller göra 

fel gentemot dessa specifikationer (Ibid).  Webster & Wind (1972) förklarar detta fenomen och 

användandet av sådana restriktioner och listor, med att nya produkter kan komma att kräva ytterligare 

nya hjälpverktyg från andra leverantörer. Dessutom kan nya produkter komma att medföra nya 

kunskapskrav för arbetare eller tvinga fram ändringar för nya metoder i produktion (Ibid).    

                                                           
1 Harold J. Leavitt, "Applied Organization Change in Industry: Structural, Technical, and Human 
Approaches," in New Perspectives in Organization Research, W. W. Cooper, H. J. Leavitt, and M. W. 
Shelly, II, eds. (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1964), pp. 55-71. 
 



15 
 

Organisationsstruktur inkluderar olika subsystem av kommunikationssystem, maktorgan, status-system 

(hierarki), belöningssystem och arbetstillvägagångsätt som alla har olika dimensioner (Webster & Wind, 

1972). Kommunikationssystem utgör enligt artikelförfattarna fyra väsentliga funktioner: (1) information, 

(2) kommendering & instruktion, (3) influenser & övertygelse och (4) integration (Ibid). Alla dessa 

funktioner för kommunikationssystemet påverkar beteendet i och kring kommunikationsflödet både 

inom köpcentret som organisationen i helhet (Ibid). Maktorgan är enligt artikelförfattarna den viktigaste 

faktorn som påverkar beteendet kring köpsituationen (Ibid). Detta då chefer och maktrollinehavare är 

de som bestämmer kring målen och i slutändan också utvärderar dessa (Ibid). Dessa individer har också 

vanligtvis befogenheter rörande belöningssystem och har påverkan på informationsflödet som förs inom 

organisationen (Ibid). Status-system eller organisationens hierarki kan vara formell som informell (Ibid). 

För att som säljare kunna hantera ett köpcenter är det därför viktigt att ha koll på rollernas status i 

organisationen (Ibid). Belöningssystem är liksom status-system ganska uppenbara för dess påverkan för 

köpprocessen. Dock gäller förutom belöningssystems relation till maktpositioner att dessa inte alltid 

behöver vara monetära (Ibid). Artikelförfattarna utvecklar att en noga granskning av en organisations 

hantering av belöningar kan eller bör ha god inverkan för hur marknadsstrategin gentemot 

organisationen sedan ska struktureras (Ibid). Arbetstillvägagångsätt, menar artikelförfattarna är också 

viktigt att analysera. Detta innefattar organisationens ”work-flow” av framförallt pappersarbete men 

även testprodukter (samples) som övriga, för köpprocessen, viktiga artiklar (Ibid). 

Kohli (1989) undersökte vilka variabler som påverkar vid köpbeslut av ett köpcenter inom organisationer 

med olika maktbaser som utgångspunkt (Figur 1).  

 

Figur 1 Påverkande faktorer för köpbeslut (Kohli, 1989) 

Han fann korrelation mellan olika typer av makter och dess inverkan på köpbeslutet beroende på vilka 

omständigheter som råder kring köpcentret (Kholi, 1989). Omständigheterna definierades av olika 

variabler som köpcentrets egenskaper, situationens utgångsläge och om det rådde någon form av risk 

eller tidspress kring situationen (Ibid). Speciellt utgjorde utgångsläget för situationen en avgörande 

påverkan på vilken typ av makt som främjades inför beslutet av köpet (Ibid). Även individuellt beteende 

visade sig till viss del korrelera med vilken typ av makt som främjas vid beslut av inköp (Ibid). 



16 
 

Makter som påverkar beslut av köpcenter, som Kholi (1989) använt dom: 

Belöningsmakt- En individs förmåga att påverka andra med hjälp av monetära, materiella eller 

ickemateriella belöningsmedel.  

Tvångsmakt (bestraffningsmakt)- En individs förmåga att påverka andra med hjälp av materiella eller 

ickemateriella bestraffningsåtgärder.  

Referentmakt- Makt genom att andra individer känner igen sig i situationen, medkännande för beslut. 

Befogandemakt- Formella eller icke formella normer som påverkar individer genom makt från en 

uttalad källa eller titel. Till exempel en högre uppsatt chef. 

Expertmakt- Makt i form av expertis och kompetens, ansedd veta bäst kring rådande situation.  

Informationsmakt- En individs förmåga att kontrollera informationsflödet kring situationen eller 

köpbeslutet och vinna makt genom att göra så. 

Avdelningsmakt- Den status som en avdelning har inför situationen/köpbeslutet, hur mycket den 

påverkas och påverkar har betydelse för den makt som den har vid beslut. 

2.4.2 Automationsfaktorer 
De flesta välfungerande tillverkningsföretag försöker kontinuerligt förbättra sin produktion genom 

kapitalinvesteringar i robotar (-och robottillbehör) tillsammans med bättre arbetsfunktioner (Bard, 

1986). Genom att ta hänsyn till detta förklarar Bard (1986) att de funktioner som skall automatiseras, de 

jobb som tidigare utförts av människa med maskin och som nu istället ersätts av en robot, är vad som 

utgör krav för robotens funktioner och karaktär. Det blir därför också här som ett behov av svivlar, 

verktygsväxlare, svivelväxlare och verktygsfästen kan uppstå. Men val av robot (-och dess tillbehör), för 

en specifik applikation, är ett av de svåraste problem som finns inom dagens industriella produktion 

(Chatterjee, et, al. 2010).  Speciellt med tanke på dagens robotars komplexitet, avancerade särdrag 

(features) och nya möjligheter som hela tiden utvecklas och förbättras av dess olika tillverkare (Ibid). 

Köpprocessen för industrirobotar inom exempelvis bilindustrin är därför (alltid/oftast) också väldigt 

långdragna (Mortimer, 2004). Bara testperioden inför en robotinvestering hos Citroen hade varat i 3 år 

och varit uppdelad i tre olika faser (Ibid). Detta brukar också vara fallet för kringutrustningen som svivlar 

och verktygsväxlare, speciellt när det gäller investeringar inom bilindustrin (RSP). Erbe (2003) beskriver 

detta fenomen med att kostnadseffektiv automation också involverar den nödvändiga 

implementeringen av systemet(en). När rätt producent valts så ska implementeringen vara enkel att 

både utföras och underhållas (Ibid).  Den första fasen vid Citroens testperiod hade inneburit ett test av 

de olika robottillverkares robotars prestanda som en konfirmation av att det som sades kring dessa 

också gällde i verkligheten (Mortimer, 2004). Det vill säga en verifiering av robottillverkarnas 

rådatabeskrivning (Ibid). Den andra fasen för denna testperiod innebar att robotarna och dess 

utrustning provades att implementeras i den egna produktionen (Ibid). Detta gjordes genom att Citroen 

lät de olika leverantörerna att ha sina produkter (robotar) i celler för den pågående produktionen (Ibid). 

Därigenom kunde Citroens ingenjörer utifrån identiska förutsättningar jämföra dessa med varandra och 
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utföra en benchmark mellan tillverkarna (Ibid). Mortimer (2004) nämner kort att de jämförde 

tillförlitligheten av robotarnas motorer, men också robotarnas MTBF (Mean Time Between Failure) 

studerades och deras prestanda analyserades. Den tredje testfasen hos Citroen utgick från 

robotleverantörernas förmåga att supporta Citroen (Ibid). Citroen hade under denna fas försökt ta reda 

på till vilken grad de olika robotleverantörerna var beredda att dedicera sig själva för Citroen med 

avseende på: ersättning av delar och reservdelar, ersättningsmaskiner, rutinmässiga underhållskontrakt 

och mjukvarusupport (Ibid).  

Att som biltillverkare välja enbart en (-eller ett fåtal) robottillverkare som underleverantör underlättar 

för robotinstallation, underhållandet av dessa, lagerhållningen av reservdelar och ger biltillverkaren 

fördelar vid upphandlingen (Mortimer, 2004). Underhåll är ofta kritiskt när det kommer till kostnader för 

automation (Erbe, 2003). Standardiseringar av automationssystem kan därför vara hjälpsamt för att 

reducera sådana kostnader (Ibid). Precis som Mortimer (2004) beskrivit, bukar därför många 

biltillverkare också ta fram plattformlösningar för sina bilmodeller som dessa använder sig av om igen 

för nyare bilmodeller eller när nya fabriker byggs. Detta påpekar också Erbe (2003) och utvecklar att 

denna arbetsmetod ökar systemens användbarhet, distribution och innovation för nya applikationer. 

Detta resonemang går dessutom lite hand i hand med Frederick & Webster, (1969) argumentationer 

kring kravlistor och vikten av att inte underskatta dessa.   

Som Mortimer (2004) beskrivning indikerat är förberedelser för investeringar av automation inom den 

tunga industrin oftast väldigt långdragna. Roboten och dess verktyg måste vara effektivt snabba för att 

investeringar ska vara värda att utföra med avseende på produktionstakt (Bard, 1986). Detta ställer inte 

bara krav på robotens momentutförande men även på tillhörande verktyg och verktygsväxlare.  Likaså är 

longtidspotentialen för en automationsinvestering viktig (Bard, 1986). Därför måste det finnas utrymme 

för att med små ändringar kunna producera nya produkter eller produktserier med samma celler (Ibid). 

Detta ställer krav på flexibilitet som i sin tur kan vara intressant att utreda dess påverkan för 

investeringar av verktygsväxlare.  

Bard (1986) beskriver köp av automationsutrustning som en besparingskalkylering likt denna:  

P=I/[L-E±Q(L+Z)]       

P= Återbetalningsperioden i år 
I= Totalinvesteringen för robotcellinstallationen 
L= total årlig besparing av löner till arbetare (som ersätts) 
E=Årliga utgifter för underhåll 
Z= Avskrivningar på associerade verktyg/tillbehör  
Q= Produktionstakt, koefficient 
  
Men många industriföretag jobbar idag efter James Harringtons COPQ (Cost of poor quality) och därför 

kan besparingskalkyler likt denna ha föråldrats. Bard (1986) styrker även detta påstående själv, detta 

genom att förklara att beslut rörande automationsutrustning inte enbart kan fastslås genom 

ekonomiska kalkyleringar och höjer också han vikten av kvalitetsfaktorer.  



18 
 

Tillverkningsmiljön, produkt design, produktionssystem och kostnad är de mest influerande faktorerna 

vid val av robot och dess egenskaper enligt Chatterjee, et, al. (2010). Men artikelförfattarna hävdar även 

att ”kontroll resolution”, pression, repeterbarhet, lastkapacitet, grad av frihet, människa-maskin- 

interfaceegenskaper, programmeringsflexibilitet, hanteringsfart, minnesegenskaper och leverantörens 

servicekvalitet är faktorer som avgör vid val av robotleverantör (Ibid). Dessa egenskaper kan, vid val av 

leverantör, delas upp eller klassificeras som antingen objektiva mot subjektiva eller gynnsamma mot 

ogynnsamma attribut (Ibid). Här kan objektiva attribut numeriskt definieras som exempel lastkapacitet 

och subjektiva attribut motsvaras av exempelvis servicekvalitén (Ibid). Liksom gynnsamma egenskaper 

kan vara programmeringsflexibiliteten och ogynnsamma egenskaper kan vara höga 

investeringskostnader (Ibid). Artikelförfattarna själva förespråkar för olika metoder av att söka rankning 

mellan dessa och att företag på så vis kan skapa bra förutsättningar för val av leverantör (Ibid). Men 

huruvida företag använder sig av dessa metoder är osagt.                   

När det gäller produktionsvolymer är både längden på produktionen som partistorleken viktiga (Bard, 

1986). En liten partistorlek ställer dessutom högre krav på kortare ställtider (Ibid). För detta förklarar 

Bard (1986) att robotens program för verktygshantering kan behöva ändras på, med andra ord att 

investeringar av verktygsväxlare och svivelväxlare kan bli mer aktuella. Tillförlitligheten för 

automationsinvesteringar trycker Bard (1986) på som mycket viktiga. Detta gäller framförallt MTBF 

(Mean time between failure) och MTTR (Mean time to repair) (Ibid).    

Acceptans är enligt Bard (1986) en annan viktig faktor. Han utvecklar att det inte är självklart att alla 

operatörer är positiva till nya automationsinvesteringar (Ibid). Vissa kan till och med vara oroliga att 

förlora sina jobb (Ibid). Bard (1986) påpekar därför att det är viktigt att användarna är med på besluten. 

På senare år har även säkerhetsfrågor ökat till att bli väldigt omtalat inom branschen (Enligt RSP själva). 

Men det finns många övriga människofaktorer att ta hänsyn till vid automationsinvesteringar: 

Arbetsmiljö, gränssnitt arbetare-maskin, jobb- (-arbets) design, val och träning av management samt 

säkerhet och kommunikation är alla viktiga delar att ta hänsyn till vid automationsinvesteringar (Bard, 

1986). Förutom detta beskrivs andra faktorer som viktiga att ha i åtanke när beslut om 

automationsinvesteringar tas, dessa faktorer gör sig gällande: Last, cykeltid, arbetsverktyg och 

programkrav för produktionsmål -och arbetsutförande (Ibid).   
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien kommer utgå ifrån. Denna består av 

relevant teori från föregående kapitel som här återkopplas till forskningsfrågorna. Syftet är att visa på 

hur studien skall operationaliseras med hjälp av existerande teori och hur denna skall användas för att 

lösa forskningsproblemet. 

Enligt Wind & Thomas (1980) finns det tre konceptuella besvär gällande avancerandet av forskningen 

kring organisationellt köpbeteende. Dessa är enheten för analysen, relationerna mellan den köpande 

och säljande organisationen samt de konceptuella (-och operationella) specifikationer gällande variabler 

och relationer vid skapandet av hypoteser och organisationella köpbeteende-modeller (Ibid). 

Framtagandet av en tydlig och väl specificerad konceptuell modell för organisationellt köpbeteende 

innebär därför ett kritiskt moment att knyta olika oberoende variabler till dess önskade hänvisade 

variabler (Ibid). För att lösa detta kommer varje forskningsfråga isoleras samt teorier och aktuella 

variabler presenteras var för sig för dessa forskningsfrågor. Efter att forskningsfrågorna isolerats 

kommer dessa komplettera varandra för att söka svar på forskningsproblemet efter denna karta: 

 

Figur 2 Teoretisk referensram 

Med hjälp av denna uppdelning och karta kommer sedan min hypotes för hur det hela hänger ihop 

redovisas i slutet av detta kapitel i form av en konceptuell modell.  

Observera! att denna referensram förutsätter att investeringar av automationsutrustning ska 

genomföras.  Alltså att behovet redan har uppstått. Således utreds här hur processen genomförs, vilka 

som är delaktiga, vad som påverkar dessa och hur allt detta tillsammans påverkar för köpbeslutet.  
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3.1 FF1: Hur kan köpbeslutsgruppen vid köp av verktygsväxlare för 

automationsprojekt karakteriseras? 
För att besvara denna forskningsfråga kommer Webster & Wind (1972) tillsammans med Bonoma, 

(1982) och Dwyer & Tanner, (2009) beskrivningar av roller inom köpcentret att undersökas kring. Vidare 

kommer Webster & Wind, (1972)s rollprestationer och Johnston & Bonoma (1981) fem dimensioner 

användas för att mäta köpcentret.  

Teori Enhet Mätning 

Roller för 
köpcentret 

Användare 
Identifiering av de som är användare av 
produkten 

Påverkare 
Identifiering av de personer som påverkar för 
köpet 

Beslutare 
Identifiering av de personer som har makt att 
ta beslut 

Köpare Identifiering av de personer som har köp-rätt 

Gatekeepers 
Identifiering av de personer som kontrollerar 
informationsflödet 

Initiativtagare 
Identifiering av de personer som tagit 
initiativet eller upptäckt problemet 

Controller 
Identifiering av de personer som har kontroll 
av budgeten 

Roll-
prestationer 

Rollförväntan 
Identifiera de förväntade beteendet för varje 
roll 

Rollutförande 
Identifiera det verkliga beteendet för varje 
roll 

Relationer mellan roller Identifiera relationer mellan rollerna 

Dimensioner 
för köpcenter 

Vertikal involvering 
Identifiera antalet nivåer hos företaget som 
definieras ingå i köpcentret 

Lateral involvering 
Identifiera köpcentrets utbredning över 
avdelningar 

Omfattning 
Identifiera antalet personer involverade i 
köpbeslutet 

Samhörighet 
Identifiera samhörigheten i köpcentret med 
fokus på kommunikationen 

Centralitet 
Identifiera inköpschefens grad av central roll 
för köpsituationen 
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3.2 FF 2: Hur kan den industriella köpprocessen av verktygsväxlare för 

automationsprojekt karakteriseras?  
Den empiriska köpprocessen kommer jämföras med Robinson et, al. (1967) beskrivning av 

köpprocessen. För den empiriska köpprocessen, som helhet, ska även Webster & Wind, (1972) 

beskrivning gällande vilka individer i köpcentret som är delaktiga, vilka köpkriterier som gäller och vilka 

informationskällor som anses vara mer eller mindre betydelsefulla undersökas i den mån det är möjligt. 

För att lyckas med detta läggs dessa till i Webster & Wind (1972) fyra dimensioner för mätning av 

köpprocessen som också kommer att användas för detta syfte.    

Teori Enhet Mätning 

Köpprocessen  

1. Identifiering av 
organisationens problem eller 
behov. 

Identifiera steg i köpprocessbeskrivningen 
från fallföretag  

2. Bestämmelse kring 
lösningens utformning 

Identifiera steg i köpprocessbeskrivningen 
från fallföretag 

3. Beskrivning av lösning 
Identifiera steg i köpprocessbeskrivningen 
från fallföretag 

4. Sökande av kvalificerade 
källor 

Identifiera steg i köpprocessbeskrivningen 
från fallföretag 

5. Begäran av 
produktbeskrivning 

Identifiera steg i köpprocessbeskrivningen 
från fallföretag 

6. Utvärdering av 
produktbeskrivning 

Identifiera steg i köpprocessbeskrivningen 
från fallföretag 

7. Val av orderrutin. 
Identifiera steg i köpprocessbeskrivningen 
från fallföretag 

8. Utvärdering och feedback av 
köp. 

Identifiera steg i köpprocessbeskrivningen 
från fallföretag 

Dimensioner 
för 

köpprocessen 
 

Individer delaktiga för steg Identifiera individerna i köpprocessen 

Aktuella köpkriterier för varje 
steg 

Identifiera aktuella köpkriterier för 
köpprocessen 

Viktiga informationskällor för 
varje steg 

Identifiera vilka informationskällor som 
används vid köpprocessen 

Organisatoriska syften Undersök syftet med investeringen  

Behovets karaktär/uppkomst 
Undersök hur behovet har uppkommit; om 
möjligt även mönster 

"The extent of programming" 

Undersök fallföretagets följd av 
köpprocessen, vid intervjuer försök kartlägga 
hur stegföljden förs och ifall ”det gås fram 
och tillbaka” i den  

Grad av decentralisering 
Undersök hur mycket ansvar som delats ut av 
ledning för köpprocessen 
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3.3 FF3: Hur kan de faktorer som påverkar köp av verktygsväxlare för 

automationsprojekt karakteriseras? 
Erbe (2003), Bard, (1986) och Chatterjee, et, al. (2010) beskrivningar gällande faktorer som påverkar val 

av robot och dess funktioner kommer användas i den mån som är möjligt för verktygsväxlare. Kohli 

(1989) modell för påverkan på beslut kommer att användas för undersökning gällande de rådande 

maktbaserna tillsammans med situationspåverkan och påverkan av individuellt beteende. Webster & 

Wind (1972) miljömässiga och interna faktorer kommer undersökas. De interna faktorerna kommer 

dessutom här att kompletteras med de redan tidigare nämnda teorierna om specifika faktorer som gör 

sig gällande för automationsinvesteringar. Här kommer även Mortimer (2004) och Erbe (2003) 

beskrivning av testperioder och plattformlösningar in. Framförallt kan det vara intressant att som 

Frederick & Webster (1969) påpekat, ta reda på vilka krav som gäller för att ens bli övervägd som 

leverantör av automationsutrustning. Genom att blanda de interna faktorerna från Webster & Wind 

(1972) som påverkar processerna och köpcentret med automationsteorier anses undersökningen göra 

sig gällande och specificeras kring ämnesområdet.    

Teori Enhet Mätning 

Miljömässiga 
faktorer 

Fysiska, ekonomiska, politiska, 
värden/normer (inkl. 
lagstiftade), kulturella, sociala, 
kommunikationsflöden 

Undersök faktors påverkan för köpbeslut 

Maktbaser för 
köpbeslut 

Belöningsmakt Undersök om och hur maktbasen används, 
vilken roll som har den samt påverkan för köp 

Tvångsmakt Undersök om och hur maktbasen används, 
vilken roll som har den samt påverkan för köp 

Referentmakt Undersök om och hur maktbasen används, 
vilken roll som har den samt påverkan för köp 

Befogande makt Undersök om och hur maktbasen används, 
vilken roll som har den samt påverkan för köp 

Expertmakt Undersök om och hur maktbasen används, 
vilken roll som har den samt påverkan för köp 

Informationsmakt Undersök om och hur maktbasen används, 
vilken roll som har den samt påverkan för köp 

Avdelningsmakt Undersök om och hur maktbasen används, 
vilken roll som har den samt påverkan för köp 

Situations-
påverkan 

Risk och tidspress 
Undersök om det finns någon risk eller 
tidspress som påverkar för köpbeslutet 

Individuellt 
beteende 

Enskilda individers påverkan 
Undersök ifall enskilda individer har haft 

mycket eller liten påverkan för köpbeslutet  
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Organisations-
teknologi 

Management- och 
informationssystem, "make or 
buy", kravlistor och 
köprestrektioner 

Undersök enhets påverkan och användning 
för köpbeslut 

Organisations-
struktur 

Kommunikationssystem, 
Maktorgan, Status-system, 
Belöningssystem, 
Arbetstillvägagångsätt   

Undersök enhets påverkan och användning 
för köpbeslut 

 Mål & 
Uppgifter för 
organisation 

Studera köpprocess Studera köpprocessen hos organisationen 

Organisations-
aktörer 

Studera Köpcenter Studera Köpcentret hos organisationen 

A
u

to
m

atio
n

sfakto
rer

 

Produktionssystem    
/Tillverkningsmiljön  

 Vid intervjuer hos företaget: 

testperiod Fråga om enhetens påverkan och hur 

implementeringen  Fråga om enhetens påverkan och hur 

underhållskontrakt  Fråga om enhetens påverkan och hur 

långtidspotential Fråga om enhetens påverkan och hur 

investeringskalkylering Fråga om enhetens påverkan och hur 

kostnad  Fråga om enhetens påverkan och hur 

servicekvalitet  Fråga om enhetens påverkan och hur 

träning av management Fråga om enhetens påverkan och hur 

prestanda Fråga om enhetens påverkan och hur 

reservdelar Fråga om enhetens påverkan och hur 

produkt design Fråga om enhetens påverkan och hur 

Produktionstakt 
/Arbetsmiljö  

 Vid intervjuer hos företaget: 

programkrav för 
produktionsmål -och 
arbetsutförande  Fråga om enhetens påverkan och hur 

MTBF  Fråga om enhetens påverkan och hur 

MTTR  Fråga om enhetens påverkan och hur 

säkerhet Fråga om enhetens påverkan och hur 

partistorlek  Fråga om enhetens påverkan och hur 

cykel tid Fråga om enhetens påverkan och hur 

Last Fråga om enhetens påverkan och hur 

arbetsverktyg  Fråga om enhetens påverkan och hur 

människa-maskin (-interface) Fråga om enhetens påverkan och hur 
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3.4 Konceptuell modell 
Med Wind & Thomas (1980) tre konceptuella besvär i baktanke tillsammans med de teorier som valts 

att fördjupa sig i. Har jag här tänkt redovisa vad jag tror påverkar för köpbeslutet av verktygsväxlare och 

hur detta hänger samman enligt teorin. Jag tror att alla teoretiker som jag hittills refererat till har varit 

inne på rätt spår. Men precis som Moon & Tikoo (2000) argumenterar för så påverkar även 

industrispecifika faktorer tillvägagångsättet för hur köpbeslut tas. Robinson et, al. (1967) är av tidigare 

forskare erkända med sina steg för köpprocessen. Vidare är speciellt Webster & Wind (1972) övriga 

förklaringar och beskrivningar av den generella köpprocessen tillsammans med deras påverkande 

faktorer och indelning av roller för köpcentret vedertagna. Men som Mortimer (2004) beskrivning av 

testprocessen för Citroen indikerar är hela köpprocessen för automationsinvesteringar antagligen mer 

avancerad än vad tidigare teoretikers generella modeller gör sig gällande för.  

Kholi (1989) modell med individuella resurser som bas för beslut tror jag är en bra grund att utgå från. 

Men Erbe (2003), Bard, (1986) och Chatterjee, et, al. (2010) beskrivningar gällande faktorer som 

påverkar val av robot och dess funktioner har nog minst lika mycket om inte mer påverkan för 

köpbeslutet vid tolkandet av deras texter. Min hypotes är att hela min redovisade teoretiska 

referensram hänger ihop. Vare sig det gäller köpcentret, köpprocessen eller de påverkande faktorerna 

så är alla, precis som Wind & Thomas (1980) uppdelning av området också sammankopplade med 

varandra. De specifika faktorerna för automatisering tror jag har mest påverkan, detta med stöd från 

tidigare teoretiker (Erbe, 2003; Bard, 1986; Chatterjee, et, al, 2010). Därför utgör dessa en grund för 

beslutet tillsammans med Kholi (1989) individuella resurser. Robinson et, al (1967) köpprocess och 

Webster & Wind (1972) köpcenter samt deras påverkande faktorer tror jag har påverkan för beslutet. 

Den konceptuella modellen utgår därför från Kholi (1989) konceptuella modell fast tar hänsyn till 

ovanstående resonemang och använder sig av de valda teorier som den teoretiska referensramen utgår 

från. Jag redovisar här bara rubrikerna för de enheter som jag tror har påverkan för köpbeslutet. 

Variabler och enheter för dessa är redovisade under de enskilda enhetskolumnerna från tabellerna i 

referensramen, se dessa igen för referens till dessa rubriker.  

 

Figur 3 Konceptuell Modell 
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4. Metod 
Detta kapitel ämnar presentera de metoder som skall användas för att genomföra studien. Kapitlet 

syftar på att utförligt beskriva och motivera valda metoder som denna studie kommer använda sig av. 

Kapitlet avslutas med att diskutera eventuella problem som studien kan få och hur dessa kommer 

hanteras.   

4.1 Forskningssyfte 
Ett forskningsprojekt kan ha tre olika syften: Explorativt, deskriptivt (beskrivande) eller förklarande syfte. 

En studie kan både utföras som ett av de olika tillvägagångsätt eller utgöra en hybrid av dessa (Saunders 

et. al, 2009). 

Explorativt syfte- Explorativt tillvägagångsätt är mest lämpligt för studier på ”okänd mark”. Denna 

metod används när det inte finns så mycket tidigare forskning att bygga vidare på. Målet är att ta fram 

nya insikter kring området. Detta kan göras på tre sätt: Forska i litteratur, intervjua experter inom det 

aktuella området eller interljuva sammansatta fokusgrupper. Forskaren bör vara beredd på att ändra sig 

och sin riktning i studien under tidens gång. Likaså smalnar studien av ju mer som undersöks. (Saunders 

et. al, 2009) 

Deskriptivt (beskrivande) syfte- Deskriptiva studier används när målet är att finna en beskrivning för ett 

forskningsproblem (Saunders et. Al, 2009). Detta syfte används därför ofta som ett komplement till 

antingen explorativt- eller förklarande syfte då den deskriptiva studien inte kan svara på frågan 

”varför?” (Sekaran, 2003).  

Förklarande syfte- Tillvägagångsättet att använda sig av ett förklarande syfte görs genom att identifiera 

och beskriva relationer mellan variabler. Vanligtvis görs detta genom att söka kvantitativ data för att 

statistiskt finna korrelation via experiment. Risken med detta syfte är att isolera variabler och på så sätt 

missa korrelation med andra aktiva variabler. (Saunders et, al. 2009)  

Denna studie baseras på redan existerande teorier gällande industriellt köpbeteende. Dessa tillsammans 

med teorier angående automationsbranschen och tillverkningsindustrin syftar till att hitta en 

beskrivning kring hur köpbeteendet för automationsprojekt vid köp av robottillbehör kan beskrivas. 

Forskningsfrågorna är därför helt riktade på att söka efter en beskrivning av forskningsproblemet. 

Området är inte nytt i och med att det är OBB som undersöks, varför syftet inte kan sägas vara 

explorativt. För denna studie ska inga variabler isoleras utan forskningsproblemet ska studeras i sin 

verkliga kontext. Syftet för denna studie är därmed deskriptivt. Detta val försvaras även av 

begränsningar med avseende på tid och möjlighet att kunna göra studien gällande med datainsamling.  

4.2 Forskningsansats 
Som grund för en studies forskningsansats brukar det talas om två områden med två tillhörande olika 

”val”. Det handlar om deduktiv mot induktiv forskningsansats och kvantitativ mot kvalitativ ansats. 

(Saunders et, al. 2009) 
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4.2.1 Deduktiv mot induktiv forskningsansats 
Valet mellan deduktiv eller induktiv forskningsansats behöver inte vara absolut, den ena tar inte ut den 

andra utan båda kan användas samtidigt. Skillnaden mellan ansatserna är att deduktiva studier bygger 

på redan existerande forskning och teori. Medan den induktiva studien ämnar skapa nya teorier och 

ramverk och att ansatsen utgår från dessa. Forskningsstrategin skiljer sig med detta sagt åt beroende på 

om en studies forskningsansats sägs vara induktiv eller deduktiv. (Saunders et, al. 2009)    

Syftet för denna studie är att hitta en beskrivning för hur det industriella köpbeteendet kan verka inom 

automationsindustrin. Detta gör denna studie lämpligast för en deduktiv forskningsansats. Studien 

ämnar inte ta fram några nya teorier utan fokus ligger på att finna likheter mellan existerande teorier 

och verklighet. Den konceptuella modellen kan vara en aning induktiv i sin utformning, men det är inga 

nya teorier eller hypoteser som skapas. Modellen använder sig av redan existerande teorier i syfte att 

finna sambanden mellan dessa. Detta val stärks också av Saunders et, al (2009) som menar att induktiva 

studier inte får utgå från påståenden tagna av redan existerande teorier. Istället måste dessa nya teorier 

komma från ny datainsamling (Ibid).  

4.2.2 Kvantitativ mot kvalitativ ansats 
Den typ av datainsamling som ska utgöra en studie påverkas inte av valet mellan deduktiv eller induktiv 

forskningsansats. Kvantitativ datainsamling innebär att data som samlats in numeriskt går att stratifiera 

för att svara på forskningsfrågan. Studien och analysen baseras då på numerisk data som kan hanteras 

statistiskt. En kvalitativ datainsamling möjliggör istället fördjupning för ämnet genom att söka 

beskrivningar och icke standardiserade data kring forskningsproblemet. Valet mellan kvantitativ mot 

kvalitativ ansats behöver liksom deduktiv mot induktiv forskningsansats inte vara absolut den heller. Det 

är möjligt att använda båda ansatser samtidigt. (Saunders et, al. 2009) 

För denna studie med fokus på skildring mellan teori och verklighet är kvalitativ datainsamling det som 

kommer att användas för alla forskningsfrågor. Målet kommer vara att gräva på djupet istället för att 

finna stöd i form av bredd och statistik. Detta beslut försvaras av att de huvudteorier för industriellt 

köpbeteende som valts att utgå från i denna studie får anses, för sin tid och kontext, redan vara gällande 

och kvantitativt validerade.  

4.3 Forskningsstrategi 
Det finns enligt Yin (2003) fem olika forskningsstrategier: Experiment, enkätundersökning, fallstudie, 

analys av källor och historisk studie. Saunders et, al. (2009) klargör att vissa av dessa strategier bör anses 

tillhöra induktiv och andra deduktiv forskningsansats, fast Yin (2003) argumenterar att valet av strategi 

med tillhörande datainsamling istället fås genom dessa tre faktorer:   

 Typ av forskningsfrågor som har formulerats för problemet? 

 Vilken grad av kontroll som forskaren har under det konkreta skedet? 

 Ifall fokus gäller aktuella eller historiska skeenden? 
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Förutom dessa faktorer har Yin (2003) en bra tabell för de olika strategiernas användningsområden: 

Tabell 3 Forskningsstrategier och deras användningsområde av Yin (2003) 

Strategi  Typ av forskninsfråga(-or) Krävs kontroll över 
beteende?  

Fokus på aktuella 
händelser 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Enkätundersökning Vilka, vad, var, hur många, 
hur mycket? 

Nej Ja 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

Analys av källor Vilka, vad, var, hur många, 
hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 

 

Som tabellen antyder kräver experiment kontroll över beteende kring studien (Yin, 2003). Vanligtvis 

används denna strategi för att klargöra hur enskilda variabler påverkar förändringar i andra variabler 

samt hur dessa kan relateras till varandra (Saunders et, al. 2009). 

Enkätundersökningar är vanligtvis associerade med deduktiva forskningsansatser. Detta gör den till en 

vanlig strategi för business- och managementforskning med explorativa eller deskriptiva syften. 

Datamängden kan vara av varierande storlek för denna strategi samtidigt som den kan vara både 

kvalitativ som kvantitativ. Men bredden på data som undersökningen tillför är troligen ”ringa” jämfört 

med andra strategier. Detta förklaras med den ”good will” som provgruppen visar genom sin ”vilja” att 

delta i undersökningen. Är denna enkät då för lång kan det utgöra problem för svarsfrekvensen. 

(Saunders et, al. 2009)   

Fallstudier är enligt Saunders et, al. (2009) den egentliga motsatsen till ett experiment. Här studeras 

variabler som inte kan tas ut från sin kontext varpå strategin går ut på att fördjupa sig i aktuella 

händelser i dess verkliga miljö (Yin, 2003). Yin (2003) påpekar dock att gränsen mellan fenomenet som 

studeras och dess sammanhang ibland kan vara svåra att urskilja.   

Enligt Patel & Davidson (2003) är dessa tre strategier som förklarats de vanligast förekommande. Vidare 

är det dessa som kan vara aktuella för denna studie varför ingen vidare förklaring gällande analys av 

källor och historisk studie anses behövas.  

4.3.1 Val av forskningsstrategi 
Enligt Yin (2003) lämpar sig en fallstudie bra för frågor kring hur och varför. Det gör även ett experiment 

(Ibid), men då detta exjobb riktar sig mot industriellt köpbeteende blir ett experiment svårgenomförligt. 

Detta då isolation av variabler är omöjlig på grund av dess, enligt föregående teoriavsnitt, komplexitet. 

En storskalig enkätundersökning är också möjlig och har genomförts av tidigare forskare. Men då 

forskningsfrågorna som nu valts att studera önskar söka djupare förståelse kring forskningsproblemets 

variabler. Anser jag att en storskalig enkätundersökning blir för svårgenomförlig. Därför anser jag 

fallstudie vara den mest lämpade strategi för denna studie. Speciellt då vikten är lagd på ökad förståelse 
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för problemet. Därför kommer inga variabler isoleras, utan problemet kan studeras i sin kontext samt att 

tillgång för datainsamling är möjlig. Likaså blir projektets genomförbarhet med avseende på tid bäst 

mött med detta val. Fast detta val stärks även av Bunn (1993) som sagt att empiriska- och 

enkätbasareade studier behöver kompletteras med fallstudier för detta område.  Med allt detta sagt 

kommer denna studie att baseras på en empirisk-fallstudiestrategi.  

4. 4 Datainsamling 
Data som samlas in för studier brukar klassificeras som antingen primärdata eller sekundärdata 

(Saunders et, al. 2009). Primärdata är ny insamlad data med direkt koppling till studien (Ibid). Yin (2003) 

anger fyra olika sätt att inhämta sådan för en fallstudie: Intervjuer, direkta observationer, deltagande 

observationer och fysiska föremål. Sekundärdata är data som blivit insamlad för andra ändamål än 

studien och kan vara i form av försäljningssiffror, lönebesked, kopior av brev etc. (Saunders et, al. 2009). 

Saunders et, al. (2009) poängterar dock att det finns risker med sekundärdatainsamling och utvecklar att 

denna ibland kan vara partisk eller svåranpassad för den aktuella studien. Samtidigt finns det ofta god 

tillgång på sådan i böcker, artiklar och på hemsidor vilket gör den mycket lättare att samla in (Ibid).  

4.4.1 Val av Fallföretag  
Vid val av fallobjekt kan det ibland vara lämpligt att använda sig av stickprovstekniker om det råder 

tidsbrist, pengabrist, tillgänglighetsbrist eller någon annan faktor som försvårar studiens möjlighet att 

undersöka alla olika fall av den (Saunders et, al. 2009). Stickprov finns två tekniker för, 

sannolikhetstekniker eller icke-sannolikhetstekniker (Ibid). För den här studien är tillgänglighetsbrist en 

av de största riskerna (RSP). Detta på grund av att de företag som handlar med automationsutrustning 

oftast är väldigt stora (Ibid). Men framförallt är dessa väldigt upptagna och ibland rentav förtigna om 

sina processer utvecklar han (Ibid). Köpprocessen för automationsutrustning är dessutom ganska 

speciell och detta måste beaktas när nu val av fallföretag ska göras (Ibid). Därför bestämdes tidigt att 

detta val skulle ske via en icke-sannolikhetsteknik genom omdömesprovtagning (Judgemental sampling). 

ABB Robotics (Robottillverkare) är inte bara en kund för RSP utan även en samarbetspartner som väldigt 

många av RSPs affärer inom Sverige går via ABB. RSP har dessutom ett nära samarbete med ABB vilket 

har lett till nära relationer mellan företagens individer. ABB väljs därför som fallföretag för denna studie, 

både av tillgänglighetsskäl men även då förutsättningar finns där för bästa möjliga resultat för denna 

studie. Valet försvaras även av den höga andelen av RSPs affärer inom Sverige som går via ABB vilket gör 

dessa väldigt representativa för hur en köpprocess av RSPs produkter kan vara. Nackdelen med valet är 

att när man använder sig av icke-sannolikhetstekniker som denna anses inte studien vara statistiskt 

generaliserbar (Saunders et, al. 2009). Fast detta får överses med tanke på önskat resultat av RSP som i 

slutändan är beställare av denna studie.      

4.4.2 Primärdatainsamling 
För denna studie med denna inriktning och fallföretag är varken observationer eller fysiska föremål 

möjliga att utföra. Därför kommer denna studie istället utgöras av en intervjustudie. Detta val styrks 

även av Yin (2003) som menar att intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna vid just 

fallstudier. Enligt Saunders et, al. (2009) finns det tre olika typer av intervjuer och dessa är: 

Strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer innebär att 
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intervjun genomförs tillsammans med en enkätundersökning (Ibid). Därigenom följer den (-eller de) 

svarande en och samma mall för intervjun i form av en numrerad intervjuguide (Ibid). Denna metod 

kommer tillämpas för primärdatainsamlingen. Utförandet kommer att ske via att en numrerad enkät 

kommer att framställas utifrån den teoretiska referensramen. Denna enkät kommer sedan ligga som 

grund för en interljuv på plats med svarande från fallföretaget. Fast ett centralt datainsamlingsproblem 

för forskningen kring OBB brukar ofta vara oförmåga att kunna välja en individ som svarar för en hel 

enhet (Wind & Thomas, 1980). Vad Wind & Thomas (1980) menar med detta är att datainsamlingen 

inom detta område kan vara svåråtkomlig på många olika vis. Exempelvis kan forskaren vid de tillfällen 

där en stor grupp tillåts undersökas ställas inför dilemman om urvalsgruppen skall väljas signifikativt 

eller slumpmässigt (Ibid). Detta speciellt med avseende på användare som kan variera väldigt mycket i 

sitt tyckande och därigenom påverka resultatet (Ibid). Vid andra tillfällen när en mer begränsad och 

framförallt mer väldefinierad grupp individer intervjuas (inköpare, controller etc.) finns det mindre antal 

faktorer att bli beroende av (Ibid). Därför väljs att intervjua någon av dessa individer hos 

fallföretaget.  Men det är mycket att ta hänsyn till, storlek på urvalsgrupp (-stor mot liten), 

representanter (-slumpmässiga mot signifikativa) eller organisationsenhet mot individnivå (Wind & 

Thomas, 1980). Jag vill dessutom redan nu gardera mig genom att påpeka att jag vid själva 

intervjutillfället kan behöva gå bort från mallen för att söka ytterligare information om något intressant 

kommer upp. Eller så kan jag behöva ändra ordningsföljden på enkäten under intervjun. I sådana fall blir 

denna intervju av en mera semistrukturerad natur. Vidare är det inte säkert att den svarande kan svara 

på alla frågor utan mallen tas fram för att söka reda ut helheten. Den svarande svarar med detta sagt så 

bra de kan beroende på sin egen roll för köpsituationen. I fall flera intervjuer behöver genomföras 

kommer alla svar och intervjuer komplettera varandra först i empiri- och analysavsnittet. Där gäller det 

att kritiskt granska svaren på de frågor som fått olika svar på, fall dessa skiljer sig åt. I övrigt kommer 

intervjuerna genomföras med de personer som RSP och fallföretaget själva anser som lämpliga. Därför 

kommer det röra sig om ett signifikant urval.  

4.4.3 Sekundärdatainsamling 
Sekundärdatainsamlingen i denna fallstudie utgörs av de böcker och vetenskapliga (-och 

ickevetenskapliga) artiklar som ligger till grund för det inledande och teoretiska avsnittet i denna 

rapport. Dessa teorier kommer jämföras med ”verkligheten” i ett försök att avgöra vad som, -och hur 

dessa, gäller för denna bransch. Detta genom försök att hitta likheter både sinsemellan och tillsammans 

med verkligheten.  

4.5 Metodproblem 
För alla studier finns det så kallade metodproblem vid bejakande av studiens tillförlitlighet och studiens 

pricksäkerhet (Saunders et, al. 2009). För att hantera problem som dessa brukar forskare och 

rapportskribenter försöka gardera sig genom att ta upp dessa problem i ett avsnitt i sin rapportering 

(ibid). Detta kommer även ske här i denna rapportering och då kommer de eventuella problem som kan 

dyka upp nämnas i form av rapportens reliabilitet och validitet.  

Yin (2003) har tagit fram en tabell kring hur kvaliteten hos en studie kan öka gällande just validitet och 

reliabilitet. Denna tabell kommer därför att följas i den mån som det går för denna empiriska-fallstudie.  
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Tabell 4 Fallstudietekniker för riskminimering av metodproblem av Yin (2003) 

Test Fallstudietaktik Fas för applicering 

Konstruera validitet Använd multipla källor Datainsamling 

  Använd olika typer av insamlingsmetoder Datainsamling 

  Använd en nyckelperson att som kontrollant av studien Sammanställning 

Intern validitet Genomför mönstermatchning Analys 

  Genomför förklaringsbyggande Analys 

  Genomför analys av tidsserier Analys 

  Använd logiska modeller Analys 

Extern validitet Använd teori i enskilda fallstudier Forskningsdesign 

  Använd logisk replikering vid flertaliga fallstudier Forskningsdesign 

Reliabilitet Använd fallstudieprotokoll Datainsamling 

  Utveckla en databas för fallstudie Datainsamling 

    

4.5.1 Reliabilitet 
När det gäller en studies reliabilitet (studiens trovärdighet), eller som Saunders et, al. (2009) definierar 

det till ”mätningarnas tillförlitlighet”. Kan dessa vara svåra att säkerställa. Speciellt för intervjustudier. 

Yin (2003) menar att en studie eller undersökning vars reliabilitet är hög kan dupliceras, med andra ord 

göras om av en annan forskare med samma resultat. Yin (2003) utvecklar detta vidare och för att 

riskminimera kring reliabiliteten menar bokförfattaren att operationalisering av datainsamling via 

fallstudieprotokoll och databaser är ett sätt att arbeta med detta. Protokoll och diktafon kommer därför 

användas vid denna datainsamling och data som samlas in kommer också att sammanfattas i en enklare 

databas för analys. Saunders et, al. (2009) påpekar dock att det vid intervjutillfällena alltid finns en risk 

att den svarande undanhåller information eller försöker styra och rikta intervjun. Resultatet påverkas av 

hur den svarande väljer att agera (ibid). Detta kommer att hanteras genom att interljuva rätt personer 

hos fallföretaget samt att den eller dessa kommer erbjudas möjligheten att vara anonyma. Vidare 

kommer rätt intervjuperson vara prioriterat framför mångfald av dessa. Svaren kommer också kritiskt 

granskas tillsammans med handledare och frågetecken kommer redas ut efterhand i fall sådana uppstår.  

4.5.2 Validitet 
Validitet eller studiens pricksäkerhet, definieras av Saunders et, al. (2009) som en studies duglighet att 

mäta vad som verkligen skulle mätas. Som Yin (2003) tabell antyder så delas validiteten in i två områden, 

extern och intern validitet. Intern validitet handlar helt enkelt om att rätt frågor ställs och extern 

validitet handlar om att rätt svar erhålls. För att arbeta fram ett så pass validitetsäkert resultat som 

möjligt kommer den interna validiteten i denna rapportering bestå av mönstermatchning mellan 

existerande teorier och den aktuella datainsamlingen. Insamlingen av data kommer med detta sagt följa 

de redan existerande teoriernas modeller och frågorna kommer kretsa kring dessa. Vidare kommer 

denna metod även tillämpas vid den kommande analysen. Analysen kommer byggas på logiska modeller 

knutna till den aktuella teorin och genom detta arbetssätt antags den externa validiteten för denna 

rapportering stärkas. Men även diskussion med handledare och intervjupersonerna själva kring 
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forskningsområdet och frågornas utformning väntas stärka den externa validiteten. Data som samlas in 

kommer kritiskt granskas med hjälp av kunniga på RSP och eventuella frågetecken gällande denna 

kommer redas ut med hjälp av dessa och intervjupersonerna själva. Vidare kommer fokus kring 

sökandet av intervjupersoner hos fallföretaget utgå från dess kunskap om företagets processer och 

funktioner att prioriteras före allt annat.  
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras den insamlade empirin. Intervjun har utförts med en inköpsansvarig för 

automationsprojekt hos ABB. Denna person valdes utifrån dennes kunskaper för dessa processer hos 

fallföretaget. Vidare har enbart ett intervjutillfälle på tre timmar behövts med denna person för att få 

svar på frågorna i intervjuguiden tillsammans med diskussion kring området. Svaren och diskussionen 

har sedan först sammanställts i en enklare databas utifrån referensramen och har efter det granskats 

tillsammans med handledare på RSP. Dessas validitet och reliabilitet anses därför vara hög. Den 

insamlade datan kommer här i empirikapitlet att presenteras i löpande text utifrån de teoriområden som 

uppdelats i den teoretiska referensramen. Denna empiri kommer sedan att analyseras och 

sammankopplas till forskningsfrågorna i den kommande analysen.  

5.1 ABB 
ABB verkar i denna empiriska-fallstudie och för undersökta köpprocess som en integratör av 

automationsutrustning. Det betyder att ABB kompletterar sina egna robotar med produkter från andra 

leverantörer och säljer vidare helheten i form av färdiga automationssystem. Detta innebär att det finns 

en slutkund som exempelvis Volvo, Scania eller något annat stort industriföretag som köper 

automationsutrustning från ABB. ABB kan i sådana här fall själva vara de som säljer direkt till slutkunden 

eller så finnas det ytterligare en (eller flera) integratörer mellan ABB och slutkund. I de fall där det finns 

ytterligare integratörer mellan ABB och slutkund kan leverantörer som RSP antingen sälja direkt till 

dessa eller till ABB. Kedjan kan med andra ord göras väldigt lång och invecklad. Av den anledningen har 

vi (jag och den svarande) vid denna datainsamling valt att beakta ABB som säljande integratör direkt 

mot slutkunden. Köpprocessen av verktygsväxlare startar då enligt teorin först när en order har kommit 

in till ABB. Men enligt den svarande startar köpprocessen långt innan order kommer in. Detta eftersom 

det inte är ABB själva som ska använda produkten utan att denna istället skall säljas vidare. För innan 

själva köpprocessen för ABB av RSPs verktygsväxlare har startat föregås denna av en säljprocess. Denna 

utförs av ABB samt RSP tillsammans med en köpprocess av slutkund. Säljprocessen är genom detta 

resonemang i relation med ABBs köpprocess av RSPs verktygsväxlare och måste därför enligt den 

svarande i detta fall sägas ingå i den.  

Som tillägg till ovan beskrivning är denna gällande integratörer ganska utmärkande för 

automationsmarknaden i Sverige för RSPs försäljning. De flesta stora försäljningar sker här via 

integratörer medan den internationella marknaden är mer varierande. Där sker försäljning både via 

integratörer som direkt till slutkunder. Med detta sagt är kommande empiri, analys och slutsatskapitel 

speciellt utmärkande för hur Svensk automationsindustri fungerar.      

5.1.1 Automationsprojekt 
Leveransprojekt för automationsutrustning är väldigt komplexa och långdragna. Inte nog med att 

produkterna i sig är väldigt avancerade. Dessa produceras också av väldigt många olika leverantörer som 

alla i slutändan ska fungera tillsammans som ett enda system. Aktörerna i projektet är slutkunden, 

linebyggare samt alla olika system- och teknikleverantörer. I detta fall med ABB som integratör agerar 

dessa som helhetleverantör för alla andra aktörer mot slutkunden. Med andra ord levererar ABB hela 

systemet inkluderat robot, verktygsväxlare, limpistol och så vidare. På så sätt är köpet från slutkund 
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centraliserat kring ABB. Slutkunden köper i detta fall enbart från ABB istället för att köpa från hela 

kedjan av leverantörer. Utformandet av detta system eller tillvägagångsätt är inte bara för att förenkla 

köpprocessen för slutkunden utan även för att skapa säkerhet. Slutkunden, om detta är ett storföretag, 

vågar vanligtvis inte lita på att en liten leverantör kan tillhandahålla dem tillräckligt om något oväntat 

skulle ske. Företag i ABBs storlek har mer ”muskler” både finansiellt samt större flexibilitet gällande 

personal. Därigenom kan de lättare flytta resurser och hantera eventuella problem som kan dyka upp.  

För att ett sådant här system med så många olika produkter och komponenter ska fungera tillsammans 

måste det sys ihop på detaljnivå. Dessutom kan kraven ändras väldigt ofta från slutkundens sida vilket 

kan ge upphov till många ändringar under projektets gång. Exempelvis kan det gå ut order till företag för 

produkter som kan ligga där i kanske två veckor för att någon i processen (slutkund eller någon annan i 

projektorganisationen) sen ska komma att ändra ordern till något annat. Men då är i alla fall 

leverantören (vanligtvis) vald enligt den svarande. Men val av leverantör och produkter kan även komma 

väldigt sent i sådana här projekt. Ibland så sent som i slutfasen av projektet enligt den svarande. Men 

det är också en väldigt komplex situation som uppstår i sådana här projekt. Den svarande ger som 

exempel: ”Du kan få ett projekt med 1 000 robotar till en bil-line och du får veta hur 30 procent av bilen 

ska se ut, sen förväntas du lösa detta”. Detta leder till att klimatet som råder kring leveransprojekten 

med tillhörande köpprocesser är en aning kaotiska och samtidigt ganska unika för varje enskilt projekt. 

Automationsutrustning är dessutom något som ständigt utvecklas och blir mer avancerat med tiden. 

Detta i sin tur leder till än mer avancerade systemprojekt. Allt detta har den påverkan för 

köpprocesserna, som projekten i helhet, att kommunikation och informationen kring den flödar väldigt 

fritt både mellan alla olika företag som de involverade individerna. Det saknas därför också någon riktig 

kontroll kring detta enligt den svarande. Detta är hur det ser ut i praktiken menar han. Det ska finnas 

rätta kommunikationsvägar, ABB är kunden för RSP och slutkunden är kund för ABB. Den kommersiella 

vägen ska följa detta flöde och det gäller att veta vem som är ens kund. Men detta följs inte alltid och 

det händer att leverantörer råkar gå förbi varandra. Fast detta är riskfyllt och kan bli väldigt dyrt om 

någon leverantör skulle göra fel mot något avtal. Likaså innebär det en risk om något annat skulle hända, 

om det skulle ske en olycka eller om något skulle gå sönder som exempel. De parter som har gjort avtal 

med varandra garderar sig mot dessa händelser i avtalen, det är att gå runt dessa som blir farligt.    

5.2 Roller för köpcentret 
Roller för ett köpcenter inom ABB för detta fall (köp av verktygsväxlare) och för denna köpprocess är 

enligt den svarande inte specifikt definierade annat än till tre grupperingar, dessa är: projektledare, 

inköp (inköpsansvarig) och teknisk specialist. Dessa roller existerar när själva ordern är skapad eller 

ordern kommer in till ABB.  

Den som tar initiativet till köpet är slutkunden eller leverantören (RSP) själva. Kunden är den som drar 

genom processen, men utan leverantörens inblandande blir det sällan affärer historiskt sett. Men detta 

är ett samspel som försiggår mellan alla tre parter (slutkund, ABB och RSP) upp till fem år innan affären 

påbörjas på riktigt, det vill säga innan dess att ordern har blivit utförd. Detta ser förenklat ut som att 

säljare för RSP och ABB tillsammans med inköpare från slutkund har en relation och diskussion om 

framtiden tillsammans. Inköp inom ABB har dessutom själva en egen intern historia kring vad de anser 
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sig behöva köpa. Projektet med projektansvarig har därigenom en lite blandad roll och för kontinuerlig 

diskussion med slutkund kring ”vad de faktiskt behöver”. Men de drivande mot order är i slutändan 

säljarna från RSP och ABB med slutkundens inköp. 

Användare av utrustningen är slutkunden och dennes produktionsavdelning. De ansvariga för 

automationsutrustningens tillgänglighet är vanligtvis en underhållsavdelning som i sin tur är direkt 

underställda produktionsavdelningen.  

Påverkare blir egentligen alla som är involverade i hela processen för köpet. Men även operationellt 

inköp hos ABB och slutkund samt ”sitepersonal” påverkar. Men mest påverkande individer finns hos 

slutkunden bland personalen som kör och servar utrustningen. Sen finns det andra organisationer inom 

ABB som exempelvis robot service. Dessa skulle nog gärna vilja vara med och påverka tidigare men 

involveras först långt efter projektet har blivit utfört.  

Gällande gatekeepers kan en visionsbild sägas finnas att all kommunikation skulle gå via någon individ 

på ABB med detta syfte enligt den svarande. Men det finns inte någon klar gatekeeper i detta 

sammanhang. Projekten är för avancerade vilket leder till att kommunikationen flyter fritt kring hela 

processen och mellan organisationerna. Vidare är organisationerna så pass strömlinjeformade att det 

inte ens går att ha administrativa tjänster för detta heller. Men givetvis finns det även kommersiella 

vägar när beslut tas. Allt går dessutom via inköpsansvarig då. Fast sen uppstår det vanligtvis nya frågor 

hela tiden. Vissa produkter kan också behöva tas fram väldigt hastigt och då flödar all kommunikation 

ganska fritt ändå. 

Beslutare för ABBs egen del är formellt inköpsansvarig. Men i praktiken är det en väldig blandning av alla 

involverade hos ABB. Oftast är det inget beslut som tas av enskilda individer utan det är gruppbeslut i 

sådana här sammanhang. Men slutkunden kan ”köra över alla” och ta beslut själva. Därigenom är det 

oftast en mix av restriktioner samt beslut från slutkund tillsammans med beslut från ABB gällande 

verktygsväxlare. 

Controller för projekt som dessa finns det definierade av som även kallas för ”project-controller” inom 

ABB. Samtidigt gäller för sådana här projekt att själva upphandlingen som ordern baseras på oftast har 

blivit utförd innan projektet ens har startat. Alla beslut är dock inte tagna, utan den svarande menar att 

ca 90-95 procent av budgeten är fastställd. Det som är kvar att införskaffas är sedan prognosbaserat 

utvecklar han. Med detta i åtanke ägs budgeten och projektet först av säljaren från ABB vid själva 

säljfasen. När upphandlingen väl är utförd byter sedan denna budget ägare och tas över av 

projektledningen. Det finns som sagt lite luft i budgeten, men det mesta är vid detta steg klart varpå 

exekveringen av projektet påbörjas. 

Som köpare för projektet finns det en formell köpprocess att utgå ifrån. Denna utförs av operationella 

inköpare hos ABB. Den operationella köpprocessen innebär att en individ är ansvarig för avtal med 

leverantör (inköpsansvarig som exempel). En annan operativ inköpare är ansvarig för hantering av order 

och lägger beställningen. För att en order ska gälla måste den även godkännas av en tredje individ, 

exempelvis projektledare eller någon annan med befogenheter för detta. Det finns även en mottagare 

som stämmer av att godset har inkommit och att det är rätt. Processen för det operationella inköpet kan 
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därför sägas utgöras av tre-fyra individer. Som minimumkrav för att en order ska bli lagd behövs en 

person som ansvarar för avtal, en annan som godkänner avtalet och en tredje som beställer varan. 

5.2.1 Rollprestationer 
Det är inte någon skillnad mellan rollförväntan och rollutförande för någon individ enligt den svarande 

gällande ABBs egen uppdelning av köpcentret till tre delar. Möjligen att inköp i slutändan har lite mindre 

att säga till om mot vad de kanske skulle vilja. Detta härleds till slutkundens makt för beslut enligt den 

svarande. Men generellt står teknik för de tekniska specifikationerna, inköp för det mer kommersiella 

delarna och projektledaren är mellanhanden för dessa två. Detta är ganska tydligt hos ABB utvecklar den 

svarande. Samhörigheten inom köpcentret är hög vilket leder till att alla har relationer med varandra 

och att kommunikation flödar fritt mellan alla individer. 

5.2.2 Dimensioner för köpcenter 
ABB är en väldigt plan organisation. Köpcentrets vertikala involvering utgörs därför bara av två nivåer. 

Dessa är projektorganisationen, där även inköp ingår och sen är det någon form av chefsansvar. Steg 

upp från detta skulle vara VD, fast så långt går det i princip aldrig enligt den svarande (förutsatt att allt 

går som det ska). Den laterala involveringen är också av liten omfattning. Alla involverade i projektet 

sitter på en och samma avdelning fast denna kan delas upp i tre delar: inköp, teknik och projektledning. 

Den totala omfattningen kring denna sammanslutning utgörs därför enbart av fem till 6 personer. Men 

detta beror också mycket på storleken av köpet. Ju mer pengar och risk det rör sig om desto fler blir 

involverade. Men för fallet verktygsväxlare så har det historiskt sett rört sig om detta antal för ABB. När 

det gäller samhörigheten för detta köpcenter så är den väldigt omfattande, ”alla har kontakt med alla”.  

Det är väldigt lite centraliserat kring chefer även om dessa har det formella ansvaret i slutändan. Men 

vanligtvis stämmer inte chefen av ett sådant här beslut om det inte finns någon specifik anledning till 

det. En anledning att göra så kan vara tidigare dåligt utförda affärer från leverantörens sida. Varpå i 

sådana fall någon högre upp i hierarkin kan gå in och säga stopp. Men i normalfallet är graden av 

decentralisering samt köpets centralitet låga båda två.  

5.3 Köpprocessen 
Köpprocessen startar egentligen upp till fem år innan en order ens har blivit lagd. Det är som sagt 

tidigare väldigt rörigt inom processen gällande beslut, tidsplanering och i kommunikationen mellan alla 

parter. Men det finns en fast punkt som i regel aldrig ändras på och det är slutdatumet som brukar 

bestämmas väldigt tidigt i processen (bestämmelse från slutkund). En sådan bestämmelse kan se ut som 

att det vid ett visst bestämt datum, ska en fabrik eller produktionslina stå färdig med kapacitet att 

producera ett bestämt antal produkter per tidsenhet. Det är med kunskap gällande dessa bestämmelser 

som säljare (både från ABB och RSP) agerar på och försöker konkurrera om att få order. Köpprocessen 

för ABBs inköp av verktygsväxlare kan med detta sagt delas upp till att först vara en säljfas och sedan en 

exekveringsfas.  

För själva säljfasen och för RSPs del i den gäller det här att övertyga både ABB som slutkund om att RSPs 

produkter både är tekniskt och kommersiellt värda att ta med i projektet. Startskottet för själva 

projektorganisationen är nämligen när en säljare (från ABB) kommer och säger: ”de här produkterna 

behöver vi, de här leverantörerna kan vara intressanta för det här projektet och de här priserna har vi”. 
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Efter detta börjar inköp och teknikspecialister (”Supply Chain Management” & ”Tech Sales Team”) att 

arbeta fram lösningar. På detta sätt är säljaren som första steg den drivande parten. Genom detta är 

säljaren den som blir supportad av inköp och teknikspecialister fram tills dess att ordern har kommit in 

till ABB. Varpå det först då är en projektledare som tar över ansvaret och orderprocesserna kan 

påbörjas. Se figur 4.   

 

Figur 4 Leveransprojekt utförande, automationsprojekt ABB 

*Den blå pilen står för själva projektexekveringen och den gröna pilen står för orderhanteringen. 

Installation projekt team testar och validerar produkterna.  

Denna process kan förenklat beskrivas med nio steg: 

1. Säljare från både ABB och RSP har kontakt både med varandra och med slutkunden. Vid detta 

steg försöker säljare ta reda på ”vad som komma skall” samt försöker sälja in sina produkter till 

varandra. Samtidigt byggs och vårdas relationer mellan alla parter.   

 

2. Säljare börjar ”få känn” på att order snart kan bli aktuellt. SCM & Tech sales team tas in som 

support och tillsammans med säljare börjar man specificera kring vad som kan tänkas behövas 

för projektet. Det tas fram en teknisk specifikation som går direkt från slutkund till ABB och 

eventuellt hela vägen till leverantörer (RSP) på ”vad man förväntas leva upp till”.  

 

3. ABB börjar jobba på en offert som stämmer till 90-95 procent. Denna studsar sedan oftast runt 

cirka tio gånger mellan ABB och slutkund tills alla är nöjda. För RSPs del är det inte är säkert att 

de tas in i bilden redan här. Utan det kan finnas någon annan leverantör X (andra produkter) 

som det råder mycket oklarheter kring och som inte kommer komma in i processen för än långt 

senare i tiden. Vid dessa fall kan ABB välja att vänta med order till RSP innan det är känt vad 
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dessa kommer att kosta (strategiskt motiv). Men i andra fall förs offerthantering mellan RSP och 

ABB också i detta steg. 

 

4. Upphandlingar och förhandlingar mellan ABB och slutkund. Efter detta, förhandlingar mellan 

ABB och RSP. 

 

5. “Go or no go”. Order utfärdas av slutkund till ABB. 

 

6. ABB utformar en ny specifikation med exakta produkter och antal. En tidsplan tas fram gällande 

när produkter behöver beställas eller komma in från leverantör för att nå tidsmålet.  

 

7. Beställningar utförs genom att order läggs till ABBs leverantörer. 

 

8. Leveranser kommer in och betalningar sker. 

 

9. ”Lessons learn” sker löpande hela tiden.  

Om slutkunden är någon av de stora organisationerna här i Sverige, exempelvis Scania eller Volvo, 

brukar dessa vanligtvis specificera ganska klart vad de vill ha redan från början. Om detta tillämpas får 

ABB sedan ett ”scoop” på vilka leverantörer som är okej att använda sig av. Alternativet mot detta är att 

ABBs egen teknik- eller inköpsansvarig går till kund och säger ”att de här leverantörerna är bra” eller att 

”de här leverantörerna har vi sett och dem verkar vara okej”. På detta sätt pushar ABB lite från sidan och 

hänvisar till sina egna tester med önskan om sluttester hos kund. 

5.3.1 Dimensioner för köpprocessen 
Det organisatoriska syftet med att köpa verktygsväxlare av RSP är enligt den svarande att tillfredsställa 

slutkundens behov. Bara om kunden är intresserad av att köpa verktygsväxlare blir ABB själva 

intresserade av att köpa. Samtidigt vill ABB givetvis öka värdet på sina maskiner för kunden och där 

kommer RSP och andra leverantörer in. Behovets uppkomst är lite olika och beror mycket på situationen 

och vem som är kund. Enligt ett exempel från den svarande kan denna uppkomst utgöras av 70 procent 

yttre påverkan och 30 procent inre påverkan. Både RSP och ABB själva ”pushar” för produkten mot 

kunden. Men det är i slutändan kunden själv som drar det hela framåt och står för besluten. Med detta i 

åtanke kan uppkomsten av behovet i andra fall beskrivas komma 50 procent från kunden själv, 30 

procent från RSP och 20 procent från ABB. Men detta skiljer sig som sagt mycket åt från kund till kund. I 

vissa fall är kunden väldigt novis om produkten och menar på att ABB ”kan detta och får lösa allt själva”. 

I andra fall är de mer kunniga och står själva för beslut eller krav gällande vad som ska köpas. Mycket 

kan också handla om vad man redan har och inte har i fabriken. Men behovets uppkomst och det 

organisatoriska syftet är också ett resultat från en systemteknisk identifiering av behovet för en robot 

att använda sig av fler än ett verktyg. 

”The extent of programming” är i sådana här inköp lågt, köpprocessens stegföljd är ”lös”. ”Det är en 

levande organisk process så självklart hoppas det mycket fram och tillbaka i den”. Alla informationskällor 

som går att använda, används vid dessa köpprocesser (viktiga informationskällor för varje steg). Men 
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främst är det säljare som påverkar menar den svarande. Likaså sparas och lagras det data om 

leverantörer i ett affärssystem.  

5.4 faktorer som påverkar köpprocess och köpcenter 
Här kommer den insamlade empirin gällande faktorer som påverkar presenteras enligt den svarandes 

svar. 

5.4.1 Maktbaser för köpbeslut 
Eftersom det inte finns några klara gatekeepers finns det heller ingen informationsmakt gällande detta. 

Det finns ”hubbar” som har lite extra koll på informationen, men ingen som kontrollerar flödet av denna 

enligt den svarande. Formellt existerar befogande makt, ens plats i hierarkin har då en avgörande roll för 

ens påverkan på beslutet. Men i praktiken är det mer teambaserade beslut. Expertmakt i form av teknisk 

expertis är väldigt viktigt och har stor påverkan för köpet. ”Individer som är tekniskt kunniga har stor 

påverkan för beslut som ska tas”. 

På frågan vad som är viktigast mellan expertis respektive befogenheter är expertis det viktigaste. Det är 

svårt att gå bort från titel, men vet och kan man väldigt mycket så har man stor påverkan menar den 

svarande. Fast om man tittar på ABBs management system ISO (ISO 9001; ISO 14001) så är chefstitel 

mycket viktigare. Men i praktiken är det mer flytande utvecklar den svarande. 

ABB tillämpar inte belöningsmakt eller bestraffningsmakt. Samtidigt menar den svarande att bra arbete 

alltid lönar sig men det finns inte något belöningssystem gällande detta. Det har inte heller varit möjligt 

att identifiera någon slags avdelningsmakt annat än att arbetet och beslutprocessen är teambaserade. 

Däremot förekommer det referentmakt och detta är ytterst relevant om inte direkt avgörande för beslut 

utifrån tolkning av den svarandes beskrivningar. Detta byggs även in i frågor gällande kostnader, 

standarder, kvalité och så vidare. All kompetens och framförallt erfarenhet som individer har tas till vara 

på.  

Avdelningsmakt har inte gått att identifiera om det existerar eller inte. 

5.4.2 Situationspåverkan 
Det är enligt den svarande alltid tidspress vid sådana här projekt. Projektens deadline för när produktion 

hos kund ska gå i gång brukar alltid vara bestämda och dessa måste mötas. Fast samtidigt är allt runt 

omkring väldigt skiftande. Men trotts detta har tidspress enligt den svarande ingen påverkan för 

köpbesluten i projekten.  

Det finns många risker vid sådana här projekt. Dessa har stor påverkan för köpbesluten enligt den 

svarande. Både kommersiella och tekniska risker analyseras därför och dessa påverkar ytterst mycket för 

köpbeslut. Man kan säga att hela projektet går ut på riskminimeringar utifrån tolkning av erhållna svar. 

Konsekvenser av leveransfel och andra misstag i sådana här sammanhang sker nämligen inte enbart på 

leverantör-köpare-nivå, istället blir det en risk för hela projektet som helhet. Konkret innebär detta att 

om någon leverantör gör bort sig så är det ABB och hela projektet själva som får problem med 

slutkunden. För slutkundens del spelar det nämligen ingen roll om det är en underleverantör till ABB 

som gjort fel eller om det är ABB själva.  
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5.4.3 Individuellt beteende 
På frågan om enskilda individers påverkan för köpet menar den svarande att det alltid i slutändan landar 

på individnivå. Men projekt som dessa är teambaserade och därför sker arbetet kring beslutprocessen i 

team.  

5.4.4 Organisationsteknologi 
Kravlistor och köprestrektioner finns hos både slutkunden och ABB själva. För att få vara med på 

slutkundens godkända leverantörslista innebär detta att man behöver vara validerad och testad i skarp 

produktion. Godkänns dessa tester kan leverantören hamna på listan ”preferred supplier list” vilket 

innebär att slutkundens inköpare får köpa produkter från denna leverantör. För RSPs del gäller det 

därför att sälja in sig och bli godkänd av dessa test för att ens få vara med i businessflödet. ABB själva 

har också kravlistor och köprestrektioner som följs och används. Baskraven för att ABB ska kunna köpa 

av en leverantör förtecknas i vad de kallar för ”ABB supplier code of conduct”. Denna består av nio olika 

punkter:  

1. Respektera mänskliga rättigheter 

2. Rättvisa arbetsförhållande och avstånd från barnarbete 

3. Hälsa, säkerhet och miljöförvaltning 

4. Materialsamtycke och ”conflict minerals”  

5. Affärsetik 

6. Säkra affärsförhållanden  

7. Tillvaratagande av egna leverantörer 

8. Inspektioner och korrigerande åtgärder 
9. ”Access to remedy”- Samma förhållanden gäller för ABB själva  

Har en leverantör misskött sig kan dessa även bli svartlistade eller bannlysta från köpprocesserna. Detta 

gäller inte enbart om en leverantör har misskött sig mot ”code of conduct” utan även om en leverantör 

gjort stora fel i övrigt eller om av någon händelse en leverantör har fått väldigt stort negativt media-

pådrag eller dylikt.    

Förutom de krav och specifikationer som redan har nämnts utförs det även nya tester inför varje 

leveransprojekt. Denna testprocess beskrivs av den svarande med att det först gör en grundkoll eller 

grundtest rörande den tekniska specifikationen för produkten. Detta utförs av ABB själva i deras labb, 

när detta är gjort kan det skilja sig lite åt. Men vanligtvis kör sedan slutkunden åtminstone ett test av 

systemen i sin egen produktion. När leveranserna sedan ska gå utförs det även leveranstester för alla 

produkter innan dessa skickas ut till kund. Dessa kvalitetstester utförs hos ABB och RSP själva och 

handlar om att riskminimera. ”Allas stora skräck är att leverera produkter som inte fungerar, det kan bli 

väldigt dyrt”.  

ABB använder sig av ISO 9001 och ISO 14001 som affärssystem vilket också påverkar köpprocesserna. 

Det som står affärssystemet ska efterföljas. Angående olika make or buy alternativ så är detta självklart 

något som övervägs, fast snarast kanske i form av om verktygsväxlaren behövs eller inte.  
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5.4.5 Organisationsstruktur 
När det gäller riskminimering och dess arbetstillvägagångsätt brukar ABB (-”och antagligen de flesta 

liknande organisationer”) göra kvalificeringar på olika produkter/artiklar/leverantörer och ge dessa olika 

riskbedömningar (a, b, c, d ). Vissa anses dessutom vara ”killer-faktors” (avgörande faktorer), olika för 

olika projekt. Dessa viktas då mycket högre än andra genom att de anses avgörande för hela projektet. 

Detta medför att det fokuseras extra mycket energi på vissa produkter medan andra som viktas lägre 

inte har lika stor betydelse. Sen jämförs denna viktning med vad dessa produkter kostar i själva 

projekten och detta kan göras genom att plotta alla produkter i en matris med riskbedömning på ena 

axeln och kostnad på andra. En klass D produkt som anses väldigt säker får vikta högre osäkerhet i 

projektet än en produkt A. Denna process är hur man skapar underlag för beslut och hur dessa baseras 

på ”hard facts”. För själva verktygsväxlar funktionen är det dock osagt vad dessa viktas i detta system.  

Rent praktiskt angående riskminimering, skattningar och FoU-processer har man ett team bestående av: 

Representanter från inköp, teknik samt någon från projektorganisationen som i sin tur har god dialog 

med slutkunden. Historiskt sett sitter dessa människor ofta med mycket input gällande vad som har 

fungerat tidigare. Det brukar även ingå någon site-person (arbetare) i denna sammanslutning och tycka 

kring ”vad som funkar för dessa”.  Men den svarande påpekar att verktygsväxlare är lite för enkel 

produkt för att allt detta ska bli särskilt omfattande just för denna.  Förutom allt detta finns det sedan 

etablerade relationer och kommunikationsvägar mellan operativa inköpare också.   

5.4.6 Automationsfaktorer 
När det kommer till automationsfaktorer och framförallt själva funktionen, verktygsväxling, så är denna 

självklart avgörande för köpet. Fast den svarande ser denna produkt som en binär, antingen fungerar 

verktygsväxlaren med systemet eller så gör den det inte. Därför blir de viktigaste faktorerna att titta på 

här kostnad, kvalité och prestanda enligt den svarande. Med prestanda utvecklar den svarande att detta 

handlar om produktens långtidspotential och prestandakrav men även att produktdesignen fungerar 

med robotens design. När det gäller övriga faktorer behöver produkten kunna leva upp till ABBs krav. 

Därför blir det mer fundamentala faktorer som spelar in för den tekniska specifikationen:  

 Vilka olika säkerhetsstandarder finns?  

 Vilka olika lastfall finns?  

 Hur många olika vattenkanaler finns? 

 Hur många strömkanaler?  

 Hur många starkströmskanaler och kortströmkanaler som det finns? (Och vad gränserna är 

mellan dessa)?  

 Och så vidare… 

Sedan jämförs dessa med vad funktionen behöver. Den svarande exemplifierar detta som att jämföra en 

Mercedes bil mot en Volvo bil. ”På utsidan är de ganska lika varandra fast när man går in på detaljnivå 

och tittar på skruvar och muttrar är de väldigt olika”. Därför gäller det att försöka hitta så lämpliga och 

kompatibla komponenter som möjligt med varandra.  
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Support och service är extremt avgörande i de här affärerna. Detta brukar kretsa kring en 15-20 

kategorier av olika slag. Ett exempel är leverantörens finansiella situation, om dessa har kraft nog att 

supporta. Men support och service kan också vara ganska mjuka värden som ibland är svåra att ta på. 

För om exempelvis ABB ringer till RSP och vill ha hjälp med något ”så bör man bara fixa” och vice versa. 

Det mesta kring support handlar i slutändan om att riskminimera. Reservdelar förklarar svarspersonen 

är något som kommer in långt senare i beslutprocessen.  

Förutom automationsfaktorer är relationsfrågan väldigt viktig.    

5.4.7Miljömässiga faktorer 
Den ekonomiska och politiska situationen som råder inom landet påverkar såklart, hur mycket är svårt 

att säga men allt beror mycket på enligt den svarande. Skulle systemet kring finansmarknaden och 

bostäder tillfälligt rasa (som exempel) skulle framtida affärer antagligen skjutas upp eller ställas in. Men 

är en order lagd så påverkas man inte utan då är arbetet igång. Köpet påverkas även av fysisk närhet till 

leverantör. Detta särskilt för slutkund som vill känna att de har närhet till lokal support. Den svarande 

tillägger dock att han tror att detta kommer bli mindre betydande i framtiden. Likaså har det påverkan 

vilket land leverantören kommer från samt vilka värden och normer som finns där. Däremot har inte 

kommunikationsflöden som TV, tidningar och reklam någon påverkan för dessa affärer enligt den 

svarande.   
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6. Analys 
I detta kapitel jämförs empirin med litteraturöversikten för analysering av fallstudien. Detta kommer att 

utföras i med utgångspunkt från forskningsfrågorna. Resultatet av denna analys kommer sedan att 

sammanfattas och presenteras för forskningsproblemet i nästa avsnitt slutsatser.  

6.1 FF1. Hur kan köpbeslutsgruppen vid köp av verktygsväxlare för 

automationsprojekt karakteriseras? 
Köpcenter som Webster & Wind, (1972) definierat till ”alla involverade individer för köpprocessen inom 

den köpande organisationen” blir för denna köpprocess lite mer omfattande än Webster & Winds 

(1972) definition av den. Detta i och med att köpprocessen i det här fallet sträcker sig utanför den 

köpande organisationen.  

6.1.1 Slutkund 
ABB själva definierade sin köpbeslutsgrupp till tre olika delar projektledare, inköp (inköpsansvarig) och 

teknisk specialist. Men egentligen finns det ytterligare en roll för denna process och det är slutkunden. 

Slutkunden utgör flera av Webster & Wind (1972) beskrivna roller för ett köpcenter med undantaget att 

dessa inte verkar inom organisationen. Slutkunden (-och leverantörerna) är enligt den svarande de som 

tar initiativet till köpet. Initiativtagare definieras annars till individer inom köpcentret som har upptäckt 

problemet eller tar initiativet till köpet (Bonoma, 1982). ABB kan också själva vara de som tar initiativet 

till köpet. Fast främst är det slutkunden som är den första och främsta initiativtagaren enligt den 

svarande. Slutkunden är även användare av produkten enligt den svarande. Användare beskrivs av 

Webster & Wind, (1972) som de personer inom organisationen vilka ska använda det som ska köpas. 

Men i detta fall är ABB enbart en teoretisk användare. För även om ABB är ägaren av produkten i avtalet 

utförs projektexekveringen direkt hos slutkunden. Webster & Wind (1972) har visserligen garderat sig 

gentemot detta i deras ”organisatoriska syften för köpprocessen” där de argumenterar att varan kan 

vara till den egna produktionen eller säljas vidare. Detta påstående gör ABB till användare av produkten 

både i teorin och i praktiken när produktionslinan byggs upp. Men detta förda resonemang kan 

fortsättas för fler roller, slutkunden är nämligen både en påverkare och beslutare för köpet enligt den 

svarande. Pudelns kärna både enligt den svarande och RSP är att slutkunden för denna köpprocess har 

en större roll för påverkan av köpbeslut än vad ABB själva har. Inte minst då RSP också har kontakt med 

slutkund genom hela processen.  

Men det som till sist dödar resonemangen kring om slutkund kan sägas utgöra en del av köpcentret eller 

inte blir den kommersiella delen av köpprocessen. Vid sådana här investeringar är det ytterst viktigt att 

veta vem som är ens kund. Detta för att hålla på avtalen och att inte gå runt dessa eller göra fel mot. Om 

exempelvis slutkunden skulle få problem med produkten så är det först och främst ABB som har 

ansvaret för denna. ABB måste då själva kontakta RSP för support eller ersättning. Om detta inte sker, 

om slutkund istället kontaktar RSP direkt och går runt avtalen skapas då risker. Detta är därför förbjudet 

även om det kan förekomma enligt den svarande. Med detta i åtanke är det därför riskabelt att ge 

slutkund en roll i köpcentret samtidigt som slutkund absolut är en del av köpbeslutsgruppen för 

verktygsväxlarinvesteringsprocessen som helhet. För att kunna svara på forskningsproblemet kommer 

därför slutkunden vid analys av köpprocessen tilldelas en roll för köpbeslutsgruppen (köpcentret). Men 
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för den här kommande analysen av köpcenter kommer denna för köpcentrets olika roller enbart att 

utgöras av ABBs egna individer.  

6.1.2 Köpcenter hos ABB 
Enligt den svarande består ABBs köpbeslutsgrupp av tre olika delar projektledare, inköp (inköpsansvarig) 

och teknisk specialist. Men enligt Webster & Wind (1972) definition av ett köpcenter till alla involverade 

individer för köpprocessen inom den köpande organisationen. Kan enligt empirin ytterligare fyra olika 

”typer” av individer eller roller läggas till dessa. Dessa är det operationella inköpet, ”site personal”, 

”project controller” och säljare. Jag kommer här nedan att analysera vilka av Webster & Wind, (1972), 

Bonoma, (1982) och Dwyer & Tanner, (2009) definierade roller som dessa utgör för köpcentret.    

6.1.2.1 Initiativtagare 

Initiativtagare, de individer som har upptäckt problemet eller tar initiativet till köpet (Bonoma, 1982) är 

från ABBs köpcenter teknisk specialist och säljare. Teknisk specialist härleds till vad den svarande sagt 

om behovets uppkomst. Den svarande utryckte att detta är ett resultat från en systemteknisk 

identifiering av behovet för en robot att använda sig av fler än ett verktyg. Säljare i sin tur är den 

drivande parten som motsvarar slutkundens behov i processen.   

6.1.2.2 Användare 

Användare är av Webster & Wind, (1972) beskrivna som de personer inom organisationen vilka 

använder det som ska köpas. Användare hos ABBs köpcenter är ”site personal” som monter upp 

verktygsvälaren på roboten men även ”testare” borde utgöra denna roll. Med ”testare” menar jag de 

som utför testprocessen av verktygsväxlare i deras labb. Utan att ha frågat den svarande om vilka som 

utför dessa tester är det logiska svaret att det rimligen borde handla om en beställning från teknisk 

specialist. Vem som har utfärdat en order om detta kan dock antagligen variera från säljare, inköpare, 

projektledare och så vidare.     

6.1.2.3 Påverkare 

Påverkare är de individer inom organisationen som påverkar köpbeslutet genom att, direkt eller 

indirekt, dela information kring köpet (Webster & Wind, 1972). Dessa kan också dela kriterier för 

utvärdering av andra köpalternativ (Ibid). Påverkare för köpprocessen är enligt ABB alla som är 

inblandade i den. Men förutom slutkund (som inte ingår i ABBs köpcenter) nämner den svarande på 

denna fråga att även ”site personal” (de som bygger produktionslinan) och ABBs egen operationella 

inköp påverkar köpet. Vidare är det intressant att studera vad som är sagt gällande referentmakt och att 

denna är ytterst påverkande för utfallet av köpet. Det får den effekten att man som säljare bör beakta 

vilka inom organisationen som har erfarenhet och använder denna som maktmedel för att försöka 

påverka köpet.  

6.1.2.4 Gatekeepers        

Gatekeepers som Webster & Wind, (1972) definierat till de individer som kontrollerar 

informationsflödet som går genom köpcentret, har inte gått att identifiera för denna process. Men detta 

betyder inte nödvändigtvis att dessa inte existerar. Det som sades av den svarande angående 

referentmakt borde gälla även kring detta. Det vill säga att personer vars kunskap och erfarenhet har 
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betydelse för köpbeslutet borde till viss del också påverka flödet av informationen. Detta resonemang 

utvecklas med att om dessa vet att en leverantör har historiskt sett varit dåliga. Då är det svårt att 

utesluta att dessa individer inte sätter stop för dess försök att infiltrera processen. Men att döma av hela 

beskrivningen kring processen och att den är så pass komplicerad som den är. Blir det antagligen svårt 

att säga vem som skulle kunna vara en gatekeeper eller inte och att denna roll antagligen, om den finns, 

är ganska flytande.     

6.1.2.5 Beslutare 

Beslutare som Webster & Wind, (1972) definierat till individer som har makten att välja mellan olika 

köpalternativ är för denna process lite abstrakt. Enligt den svarande är arbetet med beslut 

teambaserade, men i slutändan är inköpsansvarig formellt den med ansvar för beslut.  

Säljaren kan också möjligen ses som en beslutare. Detta om denna här åskådliggörs som slutkundens 

önskan till ABB. För det är trots allt slutkunden som skall använda och betala för produkten. Fast enligt 

den svarande beror det mycket på vem som är slutkunden för dess påverkan av beslut. Vissa var enligt 

den svarande helt novis om verktygsväxlare och dessas funktioner vilket ledde till att de helt litade på 

ABBs omdöme. Medan andra slutkunder var väldigt bestämda kring vad de skulle köpa.  

6.1.2.6 Controller 

Controller, individer som sätter och kontrollerar budgeten kring köpet (Dwyer & Tanner, 2009) 

identifieras här som tre olika individer. Vid själva starten av köpprocessen var enligt den svarande 

säljaren den individ som ägde budgeten. När projektet sedan inlett sin exekveringsfas eller strax innan 

övertogs denna budget av projektledaren för leveransprojektet. Men det finns även hos ABB en för 

processen definierad ”project-controller”, vars huvuduppgift är att vara controller för dessa projekt.  

6.1.2.7 köpare 

Köpare är de individer inom organisationen med köp-rätt och ansvar för avtal med leverantörer 

(Webster & Wind, 1972). Dessa blev av den svarande beskrivet som en process inom hela köpprocessen. 

Här behövdes någon med ansvar för avtal, vilket i exemplet var inköpsansvarig, och en annan individ i 

form av operationell inköpare som lägger beställning. Fast processen krävde också att det finns 

ytterligare en person som godkänner avtalet eller köpet vilket i exemplet från den svarande kunde vara 

exempelvis projektledare eller någon annan med befogenheter för detta. Denna roll utgörs därför av 

dessa tre individer för ABB och denna process. 

6.1.3 Rollförväntan, rollutförande & relationer mellan rollerna 
Webster & Wind (1972) rollförväntan och rollutförande var inte något som skiljde sig åt i denna empiri. 

Den roll man har blivit tilldelad utgör man för processen enligt den svarande. Detta gäller för den 

köpbeslutsgrupp som ABB själva har definierat. Gällande Webster & Wind (1972) relationer mellan 

rollerna finns inte heller mer att beskriva annat än att ”alla verkar ha kontakt med alla”, om man ska 

tolka den svarande. 

6.1.4 Vertikal och lateral involvering     
Johnston & Bonoma (1981) beskriver att det går att mäta ett köpcenter genom att fokusera på dess 

laterala och vertikala involvering. Vertikal involvering är antalet nivåer genom hierarkin hos företaget 
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som definierats ingå i köpcentret för det aktuella köpbeslutet (Ibid).  Lateral involvering är alla olika 

avdelningars eller divisioners involvering kring kommunikationen gällande köpbeslutet (Ibid). 

Köpcentrets vertikala och laterala involvering för denna köpprocess är enligt den svarande enbart två 

nivåer i det vertikala respektive en nivå i det laterala ledet. Men egentligen är köpcentret mer utbrett än 

så då även operationella inköpet, ”site personal”, ”project controller” och säljare finns. Gällande 

slutkund är det som sagt riskabelt att se denna som en del i köpcentret hos ABB. Men att denna bygger 

på i den vertikala involveringen har jag svårt att inte argumentera för. ”Site personal” det vill säga 

byggarna av produktionssystemen är för en kort tid användare av produkten och hur dessa ska beskådas 

i det vertikala eller laterala ledet är lite svårtolkat. Detta genom att ABB beskriver sig som en så pass 

plan organisation som de är. Men då det handlar om produktionspersonal placeras dessa bäst nedåt i 

det vertikala ledet. ”Project controller” är underställt ledningen och är därför högre upp i hierarkin. 

Operationellt inköp är på samma nivå som projektorganisationen och säljare likaså. Möjligen att säljare 

kan tyckas vara en nivå mellan projekt och ”project controller”. Liksom operationella inköp skulle kunna 

vara en nivå mellan ”site personal” och projekt. Men detta är inte fastställt av den svarande och 

organisationen är beskriven som väldigt plan. Med allt detta sagt är den vertikala nivån fyra till fem 

nivåer för detta köpcenter. Detta beroende på om slutkund ska räknas in eller inte. För detta påstående 

använder jag också den svarandes egen beskrivning av den vertikala involveringen som 

projektorganisation och chefsansvar. Den laterala involveringen var enligt den svarande en avdelning 

med tre delar (inköp, teknik och projektledare) fast blir med alla dessa tillagda roller och avdelningar 

fem eller 6, också beroende på om slutkunden ska räknas in här eller inte.   

6.1.5 Omfattning 
Gällande omfattning, det antal individer som är med i kommunikationsflödet för ett köpbeslut eller 

antalet individer i ett köpcenter för en köpprocess (Johnston & Bonoma (1981). Har den svarande 

beskrivit detta som fem till 6 personer hos ABB. Men den svarande har också utryckt att de inom ABB 

ser på verktygsväxlare som en enkel produkt vilken inte kräver allt för mycket resurser att bestämma 

kring. Om fokus ligger på beslutsprocessen inom ABB för denna process istället för Webster & Wind 

(1972) definition av köpcenter stämmer därför detta antal bra. Men om istället fokus ska ligga på 

Webster & Wind (1972) beskrivning av köpcenter, blir omfattningen av denna större om ovan nämnda 

roller med tillhörande individer ska inräknas. Hur stor denna omfattning blir går dock inte att avgöra 

med den insamlade empirin.    

6.1.6 Samhörighet och centralitet 
Samhörighet för ett köpcentret som Johnston & Bonoma (1981) menar ska vara med fokus på hur 

individers, inom köpcentret, kommunikation förs sinsemellan är för denna process enligt den insamlade 

empirin väldigt hög. Detta medan centraliteten, Inköpschefens grad av central roll för köpsituationen 

och inom köpcentret som helhet (Johnston & Bonoma, 1981), är väldigt låg. Om detta utgör en likhet går 

att spekulera i. Men att döma av empirin och hur avancerade både processen som produkterna för 

denna köpprocess beskrivs, ligger förklaringen antagligen där.  
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6.2 FF2: Hur kan den industriella köpprocessen av verktygsväxlare för 

automationsprojekt karakteriseras?   
Empirin som samlats in bekräftande köpprocessen skiljer sig redan från början med övriga teoretikers 

processer vid analys av ABB och RSPs förhållningsätt till varandra. Detta då köpprocessen inleds med en 

säljprocess som enligt den svarande inte går att förbises. Både Robinson et. al (1967) och Webster & 

Wind (1972) beskriver köpprocessen som en form av problemlösning. Detta kan absolut sägas gälla även 

här. Likaså är Robinson et. al (1967) beskrivning av första steget korrekt, ”Identifiering av 

organisationens problem eller behov” om säljprocessen ignoreras. Men det är slutkunden som är den 

dragande parten och den som behovet först och främst uppstår hos och inte ABB.  

6.2.1 Köpprocessen 
Ur ett renodlat ”köpprocess-tänk” enligt etablerade teorier är det ABBs identifiering av behov som bör 

beaktas. Detta med tanke på vad Webster & Wind (1972) sagt om syftet med köpet och att detta kan 

vara till användning för den egna produktionen eller så ska produkten säljas vidare. Men att göra så 

skulle inte svara på forskningsfrågan ”Hur kan det industriella köpbeteendet i automationsprojekt vid 

köp av automationsutrustning i form av verktygsväxlare karakteriseras?”. För att besvara denna måste 

slutkund ses som en del av köpcentret eller rättare sagt köpbeslutsgruppen för studier kring 

köpprocessen. För utan slutkund skulle det inte bli någon affär för RSP då denna är initiativtagare, 

användare, påverkare samt beslutare av processen. Vidare är ABBs roll som integratör enligt den 

insamlade empirin mer ett sätt att överhuvudtaget möjliggöra affärer mot slutkund för RSP än något 

annat.  

”Utformandet av detta system eller tillvägagångsätt är inte bara för att förenkla köpprocessen för 

slutkunden utan även för att skapa säkerhet. Slutkunden, om detta är ett storföretag, vågar vanligtvis 

inte lita på att en liten leverantör kan tillhandahålla dem tillräckligt om något oväntat skulle ske. Företag 

i ABBs storlek har mer ”muskler” både finansiellt samt större flexibilitet gällande personal. Därigenom 

kan de lättare flytta resurser och hantera eventuella problem som kan dyka upp.” (Utdrag ur empirin) 

Dessutom startar processen med identifiering av behov upp till fem år innan nästa steg ”Bestämmelse 

kring lösningens utformning och kvantitet” (Robinson et. Al, 1967) utförs. Detta gör Robinson et. al 

(1967) första steg lite speciell för denna process. Särskilt om man samtidigt ska ta hänsyn till att 

processen för detta steg inte beskrivs som en köpprocess utan som en säljprocess från den svarande. 

Med allt detta sagt kommer jag nu vid denna analys använda mig av slutkund som en del av köpcentret 

när jag fortsättningsvis analyserar köpprocessen.  
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För att underlätta skrivandet samt läsningen av denna analys kommer jag hädanefter hänvisa till 

stegnumreringen för Robinson et. al (1967) köprocess. Denna ser ut så här: 

1. Identifiering av organisationens problem eller behov. 

2. Bestämmelse kring lösningens utformning/karaktär och kvantitet.  

3. Beskrivning av lösning/produkt och dess kvantitet. 

4. Sökande av kvalificerade källor/producenter. 

5. Begäran av produktbeskrivning/(offertförfrågan) från möjliga producenter. 

6. Utvärdering av produktbeskrivning/(offertförfrågan) från möjliga producenter. 

7. Val av orderrutin. 

8. Utvärdering och feedback av köp. 

Steg 1: ”Säljare från både ABB och RSP har kontakt, både med varandra och med slutkunden. Vid detta 

steg försöker säljare ta reda på ”vad som komma skall” samt försöker sälja in sina produkter till 

varandra. Samtidigt byggs och vårdas relationer mellan alla parter.”   

Utifrån empirin med utgångspunkt på slutkundens perspektiv gör dessa internt en bestämmelse att en 

fabrik eller produktionslina ska framtas, detta på ett bestämt datum med en bestämd kapacitet. Detta 

går hand i hand med Robinson et, al (1967) första steg. Fast för ABB och RSP verkar inte dessa som kund 

och leverantör utan mer som samarbetspartners för detta steg. Interaktionen sinsemellan är 

relationsfrämjande med fokus på att finna ”scoop” för framtida affärer tillsammans. Båda försöker 

dessutom här att sälja in sig hos slutkund.  

Steg 2: ”Säljare börjar ”få känn” på att order snart kan bli aktuellt. SCM & Tech Sales Team tas in som 

support och tillsammans med säljare börjar man specificera kring vad som kan tänkas behövas för 

projektet. Det tas fram en teknisk specifikation som går direkt från slutkund till ABB och eventuellt hela 

vägen till leverantörer (RSP) på ”vad man förväntas leva upp till”.”  

Detta steg förhåller sig relativt bra till Robinson et, al (1967) andra, tredje och fjärde steg. Fast steget blir 

speciellt med tanke på att det är slutkundens behov som det specificeras kring, men arbetet sker av ABB 

tillsammans med slutkund. Detta stärker argumentet att säljprocessen inte får bortglömmas för denna 

köpprocess. Fast även om det är ett samarbete mellan ABB och slutkund i framtagandet av 

specifikationen. Så är slutkunden i beskrivningen ägare av specifikationen och den som i första hand för 

denna vidare. När det gäller ”Sökande av kvalificerade källor och producenter.” (Robinson et, al (1967) 

har säljare från leverantörorganisationerna en stor avgörande roll. Precis som den svarande sagt ”utan 

leverantörens inbladning blir det sällan affärer historiskt sett”. Det gäller därför att redan innan detta 

steg inletts vara med i relationen som har uppstått mellan leverantörer och slutkund. Detta för att få ta 

del av ”scoopet”.      

Steg 3: ”ABB börjar jobba på en offert som stämmer till 90-95 procent. Denna studsar sedan oftast runt 

cirka tio gånger mellan ABB och slutkund tills alla är nöjda. För RSPs del är det inte är säkert att de tas in 

i bilden redan här. Utan det kan finnas någon annan leverantör X (andra produkter) som det råder 

mycket oklarheter kring och som inte kommer komma in i processen för än långt senare i tiden. Vid 

dessa fall kan ABB välja att vänta med order till RSP innan det är känt vad dessa kommer att kosta 

(strategiskt motiv). Men i andra fall förs offerthantering mellan RSP och ABB också i detta steg.” 
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Detta steg är lite som en uppföljning eller avsmalning på steget innan och förhåller sig därför till 

Robinson et, al. (1967) tredje steg. Detta kan dessutom hänvisas till Webster & Wind (1972)  ”the extent 

of programing” för Robinson et, al (1967) beskrivning köpprocessen. Men detta steg är också synonymt 

med Robinson et, al (1967) femte och sjätte steg. För RSPs del är de med i köpprocessen i form av att de 

är påtänkta som eventuell leverantör eller så har dessa varit med redan i föregående steg. Men det är 

inte säkert att RSP är med i ”transaktionerna” för köpprocessen än.  

Steg 4: ”Upphandlingar och förhandlingar mellan ABB och slutkund. Efter detta, förhandlingar mellan 

ABB och RSP.” 

Det som sades vid intervjun kring detta steg var att det oftast går till så här. Men enligt den svarande 

kunde RSP även bli övervägda först långt senare i processen utifrån tolkning av empirin. Detta steg utgör 

en blandning av Robinson et, al (1967) sjätte och sjunde steg. 

Steg 5: ”Go or no go. Order utfärdas av slutkund till ABB.” 

Detta steg är motsvarande Robinson et, al (1967) sjunde steg för ABBs köpprocess mot slutkund. Samma 

sak kan sägas gälla för RSPs del om dessa funnits med i den valda orderspecifikationen. Fast om 

köpprocessen skulle avgränsas till att enbart handla om den mellan RSP och ABB utgör detta steg det 

första av Robinson et, al (1967) process för denna. Först här uppkommer det nämligen ett behov hos 

ABB att köpa verktygsväxlare (Identifiering av behov).  

Steg 6: ”ABB utformar en ny specifikation med exakta produkter och antal. En tidsplan tas fram gällande 

när produkter behöver beställas eller komma in från leverantör för att nå tidsmålet.  

ABB följer i detta steg Robinson et. al (1967) andra, tredje, fjärde, femte och sjätte steg för köprocessen 

mot RSP. Men det framgår inte hur eller på vilket sätt detta görs utifrån den svarandes beskrivningar. 

Men den svarande har också beskrivit förekomsten av testperioder (vilket kommer tas upp senare i 

detta kapitel). Mortimer (2004) beskrivning av att testperioden för Citroen hade varat i tre år innan en 

automationsinvestering antyder att dessa borde ha pågått ett tag. Detta då Steg 6 för denna köpprocess 

är en del av den ett till tvååriga exekveringsfasen. ABB har kontinuerliga tester av leverantörers 

produkter i sitt labb enligt den svarande. Dessa utgör en grund för de beslut som tas i detta steg. Men 

enligt den svarande har även slutkunden skarpa tester i sin egen produktion. Dessutom är slutkunden 

den part som drar genom processen. Vidare är slutkunden den som enligt svarande har mest påverkan 

för beslutet och har många gånger redan valt verktygsväxlarleverantör för ABB vid detta steg. Detta gör 

steget snarare till en beslutprocess kring vilken verktygsväxlare som ska väljas och hur många av dessa.  

Steg 7: ”Beställningar utförs genom att order läggs till ABBs leverantörer.” 

Steg 8: “Leveranser kommer in och betalningar sker.” 

Dessa steg är helt synonymt med Robinson et. al (1967) steg sju för ABBs köpprocess mot RSP. 

Steg 9: ”Lessons learn” sker löpande hela tiden.  

Utvärdering av köpet från ABBs sida följer Robinson et. al (1967) steg åtta.  
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6.2.2 Dimensioner för köpprocessen 
Det organisatoriska syftet (Webster & Wind, 1972) för ABBs del med att köpa verktygsväxlare är enligt 

den svarande att tillfredsställa slutkundens behov. Men för slutkundens räkning är det att använda sig 

av verktygsväxlaren i den egna produktionen. Behovets uppkomst som enligt Webster & Wind (1972)  

har att göra med huruvida behovet uppkommit inom organisationen eller om det har sitt ursprung från 

utomstående påverkan. Beskrevs för detta fall på två olika sätt och berodde mycket på situation och 

kund enligt den svarande. Fast båda två utgjorde en blandning av yttre och inre påverkan. Viktigast vid 

tolkning utifrån empirin är att leverantörer måste vara inblandade i säljprocessen, annars blir det 

historisk sett inte affärer i dessa sammanhang. Men behovets karaktär som enligt Webster & Wind 

(1972)  kan vara cykliskt eller säsongsbetonat har inte gått att spåra i denna undersökning. För detta 

behövs djupare analys av slutkund.  

”The extent of programming” som Webster & Wind (1972) menar hur mycket det hoppas mellan stegen 

i köpprocessen, är i sådana här köpprocesser låga (hoppas mycket, följer inte ”programmeringen). ”Det 

är en levande organisk process så självklart hoppas det mycket fram och tillbaka i den” säger den 

svarande. Det framgår inte i empirin men detta borde relateras till dels den vertikala nivån för 

köpprocessen (att det är flera led i den) och att den samtidigt innehåller väldigt många olika 

komponenter som ska passa ihop. Gällande viktiga informationskällor för varje steg (Webster & Wind, 

1972) är det främst säljare som påverkar enligt empirin. 

6.3 FF3: Hur kan de faktorer som påverkar köp av verktygsväxlare för 

automationsprojekt karakteriseras? 
Faktorer presenteras här i ordningsföljd av deras påverkan för beslut tolkat utifrån empirin. Fast de tre 

första rubrikerna gör sig ganska likvärdiga i sin påverkan och bör inte tolkas som olika i deras värdering. 

Med detta sagt är alla faktorer som påverkar köpbeslutprocessen ett samspel mellan samtliga faktorer. 

6.3.1 Maktbaser 
För denna köpprocess och köpcenter inom ABB finns varken informationsmakt, belöningsmakt eller 

bestraffningsmakt. Avdelningsmakt har inte gått att spåra kring. Däremot existerar det expertmakt, 

befogande makt och referentmakt. Mellan expertmakt och befogande makt utgör individers expertis 

större påverkan för utfallet av köpen än deras position i hierarkin enligt den svarande. Men den makt 

som stod ut mest utifrån tolkning av den svarande var referentmakt, det vill säga individers erfarenheter 

och medkännande för beslut (Kohli, 1989). Detta kan härledas till vad Chatterjee, et, al. (2010) sagt om 

val av robot (-och dess tillbehör). Artikelförfattaren menade att val av robot för en specifik applikation är 

ett av de svåraste problem som finns inom dagens industriella produktion (ibid). Detta visas i empirin 

där personer med kunskap och erfarenhet kring vad som fungerat tidigare beskrivs som väldigt 

betydelsefulla för de framtida besluten. Enligt den svarande används också denna makt gällande frågor 

kring kostnader, standarder och kvalité.  
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6.3.2 Automationsfaktorer 
Den svarande ser på verktygsväxlare som en enkel produkt, med detta menas att antingen fungerar och 

passar verktygsväxlare med systemet eller så gör den det inte. De faktorer som därför undersöks i 

beslutsprocessen gör sig främst gällande kostnad, kvalité och prestanda. Att produkten verktygsväxlare 

skulle vara enkel tydliggörs när dessa tre faktorer ställs mot exempelvis Chatterjee, et, al. (2010) 

faktorer som avgör vid val av robotleverantör: kontroll resolution, pression, repeterbarhet, lastkapacitet, 

grad av frihet, människa-maskin interfaceegenskaper, programmeringsflexibilitet, hanteringsfart, 

minnesegenskaper samt leverantörens servicekvalitet. Men branschen utvecklas och människa-maskin 

interfaceegenskaper samt programmeringsflexibilitet kan antagligen komma att spela större roll även för 

verktygsväxlarfunktioner i framtiden (Handledare RSP). Detta förklarar RSP med att det i framtiden 

kommer ställas högre krav på säkerhet och integrerad sådan i funktionen.  Verktygsväxlare ska då kunna 

hängas på roboten utan att styrsystemet ska behövas göras något med.  

Fast när det väl kommer till analys för ABBs synsätt kring prestanda på verktygsväxlare handlar detta 

främst om att produkten klarar vad systemet kräver. Men även om ABB ser på produktens funktion som 

simpel, så är dessa tre egenskaper kostnad, kvalité och prestanda väldigt avgörande för köpbeslut enligt 

den svarande.  

Det den svarande säger om support och service samt att detta är extremt avgörande i de här affärerna 

stämmer bra överens med vad Erbe (2003), Bard (1986), Chatterjee, et, al. (2010) och Mortimer (2004) 

sagt om detta. Underhåll är ofta kritiskt när det kommer till kostnader för automation (Erbe, 2003) och 

därför väldigt avgörande i sådana här affärer. Men förhållningsättet för support mellan ABB och RSP är 

lite nytt enligt denna empiri. Detta utifrån vad den svarande sagt om hur man bör förhålla sig till 

varandra, exempel på detta var att när ABB ringer till RSP och vill ha hjälp med något så ”bör man bara 

fixa” och vice versa. Förutom automationsfaktorer är med detta sagt relationsfrågan väldigt viktig.  

6.3.3 Situationspåverkan  
För situationspåverkan hade tidspressen ingen egentlig påverkan för beslutet enligt den svarande. 

Däremot hade risk en väldigt avgörande roll för dessa beslut. Den svarande beskrev hur ABB jobbar med 

riskminimeringar för beslutsprocessen inom projekten med hjälp av att klassificera olika produkter. 

Dessa viktades gentemot projektkostnaden av produkten för beslut gällande riskminimering. Detta 

korrelerar också med användandet av referentmakt och expertmakt som ligger till grund för den viktning 

som denna klassificering kan bygga på. 

6.3.4 Kravlistor, köprestrektioner och testprocess 
Kravlistor och köprestrektioner finns både hos slutkunden och ABB själva. För att få vara med på 

slutkundens godkända leverantörslista innebär detta att man behöver vara validerad och testad i skarp 

produktion hos slutkunden. Godkänns dessa tester kan leverantören hamna på listan ”preferred supplier 

list” vilket gör det möjligt för slutkunden att beställa från dessa enligt den svarande. För RSPs del görs 

sådana här tester regelbundet hos nya men även gamla kunder och är en del av deras säljprocesser för 

att ens komma in i businessflöden. Men förutom dessa kontinuerliga tester utförs det dessutom alltid 

nya tester inför varje nytt projekt enligt den svarande. Detta är beskrivet även av Mortimer (2004) för 

Citroens förberedelser av sin automationsinvestering. Testprocessen som ABB utför av verktygsväxlare 
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inleds med ett grundtest gällande den tekniska specifikationen för produkten. Detta är samma typ av 

test gällande robottillverkares prestanda som beskrivs av Mortimer (2004) för Citroens första 

testprocessteg. Om ABBs prestandatest av RSPs verktygsväxlare godkänts kunde det sedan enligt den 

svarande skilja sig åt och berodde mycket på vem som var slutkund. Men vanligtvis kör sedan även 

slutkunden åtminstone ett test av systemen i sin egen produktion utvecklar han.  Detta påstående 

stämmer bra för den andra fasen av Citroens testprocess som inneburit att robotarna och dess 

utrustning provades att implementeras i den egna produktionen (Mortimer, 2004). Enligt den svarande 

var dessa två, förutom interna kvalitetstester av RSP själva, de tester som gjordes inför ett 

leveransprojekt. Hos Citroen hade dock istället en tredje testprocess handlat om att mäta 

robotleverantörernas förmåga att supporta Citroen (Mortimer, 2004). Fast Mortimer (2004) beskrivning 

av testprocessen gällde robottillverkare och ABB samt slutkunds testprocess gällde verktygsväxlare som 

anses vara ”enkel”. Men det Mortimer (2004) beskriver om robotleverantörers förmåga att supporta 

stämmer även för detta fall. För enligt empirin är detta en av huvudanledningarna till att handla 

automationsutrustning från en integratör.  

Förutom testerprocesser använder sig ABB av kravlistor och köprestrektioner. Baskraven för att ABB ska 

kunna köpa av en leverantör förtecknas i vad de kallar för ”ABB supplier code of conduct”. Har 

leverantörer misskött sig kan dessa även bli svartlistade eller bannlysta från köpprocesserna. Detta 

gäller inte enbart om en leverantör har misskött sig mot ”code of conduct” utan även om en leverantör 

gjort stora fel i övrigt under ett tidigare skede.  

6.3.5 Individuellt beteende 
Enligt den svarande landar man alltid på individ nivå till sist. Men för denna beslutprocess är enligt den 

svarande allt arbete teambaserat. 

6.3.6 Organisationsteknologi 
Gällande organisationsteknologi som enligt Webster & Wind (1972) påverkar processen använder ABB 

sig av ISO 9001 och ISO 14001 som affärssystem. Det som står i affärssystemen följs också. 

Organisationsteknologi likt dessa influerar dessutom inte bara vad som blir köpt utan även 

köpprocessen som helhet (Webster & Wind, 1972). Make or buy alternativ för denna produkt är något 

som övervägs, fast då handlar det om fall verktygsväxlaren behövs eller inte.  

6.3.7 Organisationsstruktur 
Organisationsstruktur inkluderar olika subsystem av kommunikationssystem, maktorgan, status-system 

(hierarki), belöningssystem och arbetstillvägagångsätt som alla har olika dimensioner (Webster & Wind, 

1972). Belöningssystem existerar inte hos ABB och maktorgan samt status-system har ingen eller ytterst 

liten påverkan för beslut enligt den svarande (med undantag för specialfall). Detta går därför lite 

tvärtemot vad Webster & Wind (1972) sagt när de utrycker att maktorgan är det mest avgörande 

subsystemet för beslutsprocessen. Arbetstillvägagångsättet för denna köpprocess tycks när projektet 

väl ha startat vara liksom kommunikationen runt den vara ganska rörig. Den svarande beskriver som 

exempel hur en order kan gå ut till en leverantör och finnas hos denna i ca två veckor. Sedan kan de 

inom projektgruppen komma fram till att en annan lösning ska användas och ändra denna order. Men 

enligt den svarande ändrar de inte leverantör utan bara specifikationen. Annat som sägs gällande 
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arbetstillvägagångsättet är kring arbetet med riskminimering. Detta har påverkan för köpbeslutet och 

val av leverantör baseras ofta på så kallade ”hard facts”.   

6.3.8 Miljömässiga faktorer 
Fysisk närhet till leverantör påverkar investeringar som dessa. Detta beror mycket på tillgång till support 

enligt den svarande. Den ekonomiska och politiska situationen tycks enbart påverka om denna för 

stunden är negativ. Fast om en order är lagd och projektet har startat påverkas inte processen utvecklar 

den svarande. Värden och normer för landet har en påverkan för val av leverantör.  
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7. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras slutsatserna från studien som redogör för svaren på forskningsfrågorna och 

forskningsproblemet.  

Syftet med detta exjobb var att försöka få en övergripande kontext kring det industriella köpbeteendet 

för industrin vid robottillbehör-investeringar. Detta skulle genomföras med att undersöka vad och hur 

som påverkar besluten för inköp av denna kringutrustning samt hur denna process går till. Utförandet 

har skett genom att studera beteendet och faktorer kring dessa tre forskningsfrågor: 

Forskningsfråga 1: Hur kan köpbeslutsgruppen vid köp av verktygsväxlare för automationsprojekt 

karakteriseras? 

Forskningsfråga 2: Hur kan den industriella köpprocessen av verktygsväxlare för automationsprojekt 

karakteriseras?  

Forskningsfråga 3: Hur kan de faktorer som påverkar köp av verktygsväxlare för automationsprojekt 

karakteriseras? 

När detta nu har utförts ska jag här presentera mina slutsatser för forskningsproblemet: 

 ”Hur kan det industriella köpbeteendet vid automationsprojekt vid köp av automationsutrustning i 

form av verktygsväxlare karakteriseras?”. 

Inför denna datainsamling, empiri och analys skapades utifrån litteraturöversikten en teoretisk 

konceptuell modell för vad jag trodde hade en påverkan för beslut vid köp av verktygsväxlare i ett 

automationsprojekt. (Figur 3)  

 

Figur 5 Konceptuell Modell 
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När nu empirin har blivit analyserad kan det konstateras att denna konceptuella modell för vad som 

påverkar beslut av val på leverantör till stor del stämmer. Fast inte helt! Denna måste därför revideras 

för att den ska gälla enligt utförda analyser av forskningsfrågorna.  

Det första som kan konstateras kring forskningsproblemet är att automationsprojekt som helhet innebär 

en komplex process att integrera komponenter och leverantörer med varandra. Aktörerna i projekten är 

slutkunden, linebyggare samt alla olika system- och teknikleverantörer. I det studerade fallet agerade 

ABB som integratör det vill säga som helhetleverantör för alla andra aktörer mot slutkunden. Detta är 

ofta fallet för RSPs försäljning i Sverige. Men det kan också ske via en extern integratör som utgör denna 

roll. För denna rapportering med den insamlade och analyserade empirin utgör detta ingen skillnad för 

studiens innehåll. Projekt- och beslutprocessen blir den samma ändå bara att ABB själva får två roller för 

denna studerade process, en roll som robotleverantör och en som integratör av hela systemet. Det kan 

också vara en kombination av de två fallen, det vill säga att RSP säljer till ABB som i sin tur via 

integratören säljer till slutkund. Figur 5 visar hur detta kan se ut, där streckade linjer är 

informationsutbyten och heldragna linjer visar på produktflödet och hur det integreras med varandra. 

OBS! Alla informationskanaler visas inte utan bara de för fallstudien viktiga informationskanalerna.     

 

Figur 6 Automationsprojekt 
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Enligt den insamlade empirin som nu har analyserats kring. Kan svaret på frågan ”vad påverkar 

beslutprocessen för köp av verktygsväxlare?” i storleksordningsföljd sägas bero på följande faktorer:  

Först och främst är det individuella resurser översatt till maktbaser tillsammans med 

automationsfaktorer som påverkar mest. De maktbaser man då refererar till är främst referentmakt och 

expertmakt. De flesta beslut tas för verktygsväxlare utifrån vad man vet har fungerat tidigare. Men 

funktionen utgör såklart den avgörande rollen för beslutet som tas, varför automationsfaktorer också 

ligger som grund för detta. Dessutom utgör service, kostnad, prestanda och kvalité de kriterier som 

används för dessa beslut. Vilka grundas utifrån individers kunskap och erfarenheter. Båda faktorerna 

individuella resurser och automationsfaktorer går därför hand i hand. Det är teambaserade beslut som 

tas med riskminimering som utgångspunkt. Vidare krävs det att leverantörer blir godkända och 

validerade i testprocesser för att få vara med både i businessflödet som i varje nytt projekt. Likaså måste 

leverantörer vara med på ” preferred supplier list” hos slutkund för att inköpare ska få köpa av dessa. 

Köpcentrets individer och roller är de centrala för beslutsprocessen och utgör även de som är delaktiga i 

köpprocessen tillsammans med slutkund. Dessa två, köpcenter och köpprocess påverkar därför beslutet 

även om det är svårt att säga exakt hur. Detta i och med att dessa utgör grunden för beslutprocessen 

som helhet. Det är väldigt essentiellt att hålla på det kommersiella flödet i processen och att veta vem 

som är sin kund samt bistå denna. Automationsköpprocessen startar upp till fem år innan order ens är 

utfärdad och det blir sällan affärer om inte säljaren är delaktig i den. Slutligen påverkar miljömässiga, 

organisationsteknologiska samt organisationsstrukturs faktorer. De miljömässiga faktorerna visade sig 

främst handla om fysisk närhet till leverantör samt de värden och normer för landet dessa befinner sig i. 

Organisationsteknologin gjorde sig främst gällande för affärssystemen ISO. Det som står i affärssystemet 

ska efterföljas. Organisationsstruktur gör sig främst gällande för arbetstillvägagångsättet och där främst 

arbetet kring riskminimering. Hur allt detta förhåller sig visas i figur 6. Viktigt att tänka på för processen 

som helhet är att det finns en slutkund som är den dragande parten.           

 

Figur 7 Reviderad konceptuell modell  



56 
 

8. Diskussion 
Här för jag mitt egna resonemang kring rapporten. Detta kommer jag göra genom att diskutera 

resultatet samt rapportens validitet och reliabilitet.   

Denna rapport visar på att ”de gamla teorierna” stämmer än idag. Både Robinson et, Al. (1967) 

köpprocess och Webster & Wind (1972) roller för ett köpcenter har gått att identifiera för 

automationsprojekt. Det som blir speciellt för denna process är dock att rollerna har gått att identifiera 

även utanför organisationen och att köpprocessen kunde ses som två köpprocesser istället för enbart 

en. Vidare krävdes det att säljprocessen var tvungen att tas med i analysen för att köpprocessen skulle 

gälla. Fast med detta sagt så har ingen av de gamla teoretikerna heller talat emot detta. Webster & 

Wind (1972) stärker nästan att det kan gå till så här sina organisatoriska syften där de argumenterar att 

varan kan säljas vidare, vilket även öppnar upp för påverkan och besluttagande av en tredje part. Ett 

annat utmärkande drag denna rapport visar är att det inte alltid ”är så enkelt” som de gamla 

teoretikerna får det att låta i sina beskrivningar av processen. Här i detta fall var det väldigt många 

involverade individer och företag vilket leder till väldigt komplicerade processer. Men ingen av dessa två 

har, som sagt, talat emot detta. Fast det är svårt att få den bild som den här rapporten skapar genom att 

enbart utgå från vad dessa har sagt om köpprocesser och involverade individer. Således stämmer det 

som Moon och Tikoo (2000) säger att beslut med tillvägagångsätt är väldigt branschspecifikt.     

För denna rapportering gjordes enbart en intervju med en svarande. Det går att argumentera ifall detta 

är tillräckligt eller inte med tanke på studiens validitet och reliabilitet. Fast med utgångspunkt att jag 

själv har en viss erfarenhet av branschen och min handledare från RSPs sida har enorm erfarenhet av 

branschen. Han har jobbat med försäljning inom denna bransch under stor del av sin verksamma 

yrkeskarriär.  Samt att den svarande själv har varit aktiv inom projekten över tid och har genom sin roll 

som inköpsansvarig fått en väldigt bra överblick. Kan dessa tre faktorer, jag med min erfarenhet och 

inlästa kunskaper om köpprocesser, min handledare med sin interna ”gurustämpel” för dessa affärer 

inom Sverige och den svarande med sitt helikopterperspektiv, ge en korrekt bild av verkligheten.  

Men det finns alltid en risk för fel i forskning och därför kan enbart ytterligare forskning inom området 

stärka denna rapports validitet och reliabilitet. Men tills motsatsen bevisats bör denna rapportering 

tolkas som korrekt.           
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9. Rekommendationer 
Här presenterar jag rekommendationer till RSP och RSPs säljare. 

 Det är väldigt viktigt att som underleverantör till automationsprojekt veta vem som är ens kund 

och betjäna just denna. Det händer ibland att leverantörer råkar gå runt avtal och hoppa över 

steg i det logistikflöde som automationsprojektet omger sig kring. Detta är mycket riskabelt och 

råkar man som underleverantör kommersiellt passera sin kund kan;  

o Du inte med säkerhet få betalt för utförd tjänst 

o om något går fel kan det bli väldigt dyrt, för misstag täcks i avtalen  

o processen och projektet som helhet förlora säkerhet gällande vetskap om vad som har 

utförts. Vilket kan leda till osäkerheter inför framtiden. (Ungefär som om du utför 

service på din bil och inte fyller i serviceboken, då kanske risken finns att oljan blir bytt 

igen strax efter) 

 Som säljare och leverantör bör man, om detta sköts bra, försöka sälja in sitt företags 

logistikmedvetenhet. Många gånger är kunden omedveten om hur mycket denna vetskap 

hjälper dessa. Således är detta ett starkt säljargument. 

 Som säljare i denna bransch bör du rikta störst fokus på att hitta ”gamla rävar”, dvs. de som 

sitter på erfarenhet. Många beslut tas med erfarenhet och att försöka påverka dessa individers 

åsikter om ens produkter är därför essentiellt inom branschen. 

 Som leverantör och framförallt säljare bör du inom denna bransch alltid leva fem år fram i tiden. 

Ditt scoop är inte aktuellt ett år före investering för då ”vet alla”, utan för att bli en stjärna 

måste du vara med när det händer och detta är långt innan det ens börjar visa sig.  

 Relationsbiten är A och O varför det också är essentiellt att vårda samt ta hand om sina 

relationer istället för att bara leta nya.  

 Man ska inte underskatta företags testprocesser och köprestrektioner. För att få vara med i 

businessflödet måste man först vara med testflödet. Som säljare gäller det att få sitt företag 

med på denna process.    
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10. Förslag på fortsatt forskning 
Här presenterar jag förslag på fortsatt forskning. 

För fortsatt forskning inom detta område vore det intressant att undersöka hur slutkundens köpprocess, 

köpcenter och påverkande faktorer för dessa två verkar för verktygsväxlare. Detta för att åstadkomma 

ännu djupare förståelse kring hur det industriella köpbeteendet för automationsprojekt kan 

karakteriseras. Vidare skulle det vara intressant att se om processerna skiljer sig mycket åt 

internationellt då denna studie enbart fokuserat på ett svenskt företag och en svensk process.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 Namn (önskas anonymitet?)? 

 Mail/Tel? 

 Befattning? 

 

1. Vad skulle du beskriva som syftet eller målet med svivel, verktygfästen och 

verktygsväxlarinvesteringen? (Organisatoriska syften) 

 

2. Hur skulle du beskriva att detta syfte eller mål har uppstått? (Behovets karaktär/uppkomst) 

a. Yttre påverkan/intern påverkan? 

 

3. Vilka individer har varit inblandade i köpet (köpprocessen) och har dessa haft några definierade 

roller? (Köpcenter) 

 

4. Hur många nivåer (från golv till topp) hos ert företag skulle du uppskatta var involverade i 

köpet, vilka? (Vertikal involvering) 

 

5. Hur många avdelningar (bredd) var involverade i köpet, vilka? (Lateral involvering) 

 

6. Hur många personer (totalt) skulle du uppskatta var involverade i köpet? (Omfattning)  

 

7. Hur pass centraliserat kring chefer är det inom köpcentret/avdelningarna, eller är ansvaret för 

beslut och påverkan mer jämt fördelat på avdelningarna? (Cantralitet)  

 

8. Hur mycket ansvar har delats ut från högsta ledningen, eller är ledningen alltid central? (Grad 

av decentralisering)  

Roller för köpcentret; kompletterande frågor  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vem/vilka;      

9. Är det som tar initiativ till att påbörja processen, vem/vilka kommer på att ni behöver investera 

i verktygsväxlare/fästen? (Initiativtagare) 

 

10. Är användare av utrustningen? (Användare) 

 

11. Är det som påverkar för vad som ska köpas? (Påverkare) 

 

12. Är det som har kontroll över detta informationsflöde? (Gatekeepers) 

 

a. Hur stor påverkan/hur mycket makt för utfall av köp har individerna som kan kontrollera 

informationsflödet? (Informations makt) 
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13. Är det som tar beslut gällande vad som skall köpas? (Beslutare) 

a. För köpprocesser som denna, hur mycket makt/påverkan för beslut kommer från ens 

titel eller plats i hierarkin? (Befogande makt; Maktorgan; Status-system) 

 

b. Likaså hur mycket påverkan för beslut har individers expertis utgjort? (Expert makt) 

 

c. För detta köp/denna process. Vad är viktigast av dessa två, individers titel eller expertis? 

(Expert makt; befogande makt) 

 

14. Är det som har kontroll för budgeten gällande köpet? (Controller) 

 

15. Är det som utför köpet/lägger beställningen?  (Köpare) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. När projektet startade, vilken eller vilka roller förväntades du själv utgöra för processen? 

(Rollförväntan) 

a. På vilket sätt förväntades du utgöra denna roll? 

b. Var det uttalat eller underförstått? 

 

17. Vad blev ditt verkliga rollutförande, vilka roller har du i slutändan utgjort för denna investering?  

(Rollutförande) 

 

18. Vilka andra individer i form av de beskrivna rollerna har du haft kontakt med i processen och 

hur/på vilket sätt? (Relationer mellan roller; Samhörighet) 

a. Kan du beskriva hur relationerna mellan andra individer/roller ser ut för denna process? 

(Relationer mellan roller; Samhörighet) 

 

19. Angående rollförväntan och rollutförande, finns det någon individ eller roll du vet om som haft 

variation gällande detta för denna investering? (Rollförväntan; Rollutförande) 

 

20. Hur ser köpprocessen för verktygsväxlare ut i ert företag, kan du beskriva den (helst i form av 

steg)? (Köpprocessen) 
 

21. Vilka steg för köpprocessen vad du själv delaktig i och vilka var andra delaktiga i? (Individer 
delaktiga för steg) 

 

22. Har du;   

a. Upplevt att det rått någon form av tidspress kring detta köp och har detta haft någon 

påverkan för utfallet av det? (Risk och tidspress) 

b. Upplevt att det funnits några eventuella risker med detta köp och har detta haft någon 

påverkan för utfallet av det? (Risk och tidspress) 
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23. Hände det någon gång att ni backade i köpprocessen, hade möten (formella som informella) 

kring redan avslutade steg? ”Hoppade” ni mycket i processen? (”The extent of programing”)  

a. Kan du svara på samma fråga för steg du inte var delaktig i? 
 

24. Har ni några köprestrektioner (godkända leverantörslistor/”Vendor List”)? (Kravlistor och 

köprestrektioner) 

a. Hur påverkar dessa? 

b. Vad gäller för att bli accepterad? 

c. Hur går man tillväga, hur används dessa? 

d. Under vilka omständigheter (tid, test, beslut etc,) skapas sådana listor? 

e. Finns det motsatta, dvs. ”backlist” och hur används dessa? 

f. Om ja, är det möjligt att bli av med stämpel? 
 

25. Använder ni er av något managementsystem, ISO som exempel, -och har det haft någon 

påverkan för köpet? (Managementsystem) 

 

26. Har ni utfört någon form av testperiod inför köpet eller har ni hanterat någon provprodukt eller 

liknande? (Testperiod; arbetstillvägagångsätt) 

 

27. Utifrån ditt perspektiv, kan du med egna ord beskriva ifall någon av dessa faktorer påverkar 

köpbeslutet och på vilket sätt: (Automationsfaktorer)  

Produktionssystem    /Tillverkningsmiljön  
implementeringen  

underhållskontrakt  

långtidspotential 

investeringskalkylering 

kostnad  

servicekvalitet  

träning av management 

prestanda 

reservdelar 

produkt design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionstakt /Arbetsmiljö  
programkrav för produktionsmål -och arbetsutförande  

MTBF  

MTTR  

säkerhet 

partistorlek  

cykel tid 

Last 

arbetsverktyg  

människa-maskin (-interface) 
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28. Finns det ytterligare automationsfaktorer som påverkar och i så fall hur? 

(Automationsfaktorer) 

 

29. Förutom eventuella köprestrektioner samt de redan nämnda automationsfaktorerna, vilka 

andra köpkriterier (vad har varit viktigt?) har gällt för detta köp och har dessa ändrats något 

under tidens gång? -Isf när och hur? (Aktuella köpkriterier för varje steg)  

 

30. Vilka informationskällor (internet, säljare, tidningar, broschyrer etc.) använde ni er av för 

köpprocessens olika steg (om möjligt svara för varje enskilt steg)? (Viktiga informationskällor 

för varje steg) 

 

31. Hur lagrar och sparar och hanterar ni data kring era leverantörer etc. och hur förs 

kommunikationen mellan er här på företaget? Och har detta haft någon påverkan för utfallet av 

köpet tror du? (Informationssystem; Kommunikationssystem, arbetstillvägagångsätt) 

 

32. Har ni funderat något kring olika ”make or buy” alternativ istället för att köpa verktygsväxlare? 

(isf, Hur och vad?) 

 

33. För en köpprocess likt denna som vi diskuterat, har ni i ert företag någon form av 

belöningssystem (för väl utfört arbete etc.) och isf, vem ansvarar för belöningar och hur 

används detta för att motivera personal och besluttagande, är det monetärt, beskriv? 

(Belönings makt; Belöningssystem) 

a. Påverkar detta för utfallet tror du? 
 

34. På samma sätt fast motsatta, finns det någon form av bestraffningsmakt eller rädsla för att ta 

fel beslut? Om ja, vem har kontroll över detta, vem är man ”rädd” för?  (Tvångs makt) 

a. Påverkar detta för beslut? 

 

35. Händer det att personer söker medkännande för vad dom vill komma/besluta genom att 
försöka referera till ett liknande scenario från tidigare? Om ja, kan du ge något exempel och hur 
stor påverkan kan detta utgöra? (Referent makt)  

(Ex. Det här är precis som när vi skulle köpa verktygsväxlare av schunk… minns ni det) 

Miljömässiga faktorer: 

36. Hur påverkas situationen rent fysiskt, alltså hur viktigt är det med närhet till leverantör etc.? 

(Fysiska) 

  

37. Har den ekonomiska och/eller politiska situation som rått i landet haft någon påverkan för 

investeringen? (ekonomiska; politiska) 

 

38. Har olika värden/normer för oss som land, svenskar, eller andra kulturella och sociala faktorer 

haft någon påverkan för investeringen? (Om ja, vad och hur?) (sociala; kulturella, värden & 

normer) 
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39. Påverkas investeringen av kommunikationsflöden (tidningar, reklam, tv etc…), vilka och på 

vilket sätt?  (Kommunikationsflöden) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

40. Allt som allt, hur stor inverkan för utfallet av detta köp har påverkats av enskilda individer 

respektive hur mycket påverkas av hela enheter (avdelningar)? Hur förhåller detta sig? 

(Enskilda individers påverkan; Avdelnings makt) 

 

41. Vad och hur påverkar mest vid en investering likt denna för köpcenter, köpprocess och 
köpbeslut enligt dig? (Öppen fråga) 

 

42. Om ni nu i efterhand får för er att beställa fler svivlar/verktygsväxlare från samma leverantör 

(oss/RSP), utan någon ändring rörande specifikationerna kring dessa. Är processen lika 

invecklad då, gör ni på samma sätt igen eller hur ser den då ut (vilka steg gör ni)? (Rent 

återköp) 

 

43. Hur ser processen (vilka steg utför ni) ut ifall ni behöver beställa fler svivlar/verktygsväxlare fast 

ni behöver göra modifikationer eller ändringar kring dessa? (Modifierat återköp) 

a. Hur går detta till om man bara vill byta leverantör?  

b. Hur går det till om man vill ändra kring termerna? 

 


