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Abstract 
Industrial buying behavior can be described as the process that occurs when an organization 

discovers a need until the product or service is ordered. Understanding of the customers buying 

behavior is a crucial factor in the increasingly competitive business environment and can provide 

many benefits in a marketing perspective. Understanding the customers buying behavior brings 

answer to questions about what the customer really wants, how they want it, and why. 

Understanding the customer buying behavior can also contribute with identification of the most 

appropriate approach that should be used in marketing towards organizations.          

Much of the research that has been conducted in industrial buying behavior have focused on 

establishing a general understanding, but with absence of clear evidence whether it is applicable in 

all line of businesses. One such business area is the Swedish forest industry. Therefore, this study has 

aimed to research the industrial buying behavior in the forest industry where differences and 

similarities are investigated, but also to characterize the specific buying behavior in this area of 

research.  

Collection of data have been conducted by case studies in which five small and middle size 

organizations were interviewed regarding their procurement of crane scales (a link assembled on the 

crane which weights each timber while loading the lorry). Areas that have been investigated are the 

process between what triggers the need of a product and the following phases towards the buying 

decision, the buying situation, and, the people who are involved in the buying decision and how they 

interact and influence each other. 

The findings suggest that previous research is applicable in the Swedish forest industry even though 

some models are better suited for larger enterprises. Research regarding influence among members 

of the buying unit were more complicated than it was expected to be. Finally, this study contributes 

with practical implications and clear guidelines where marketing activities are best executed for 

organizations in the Swedish forest industry that are in either new task-, or rebuy situations.      

 

  



 
 

Sammanfattning 

Industriellt köpbeteende kan beskrivas som studerandet av den processen som sker när ett företag 

upptäcker ett behov fram till dess att produkten eller tjänsten beställs. Förståelsen för kundens 

köpbeteende är en viktig faktor i de allt mer konkurrensutsatta företagsmiljöerna och skänker många 

fördelar ur ett marknadsföringsperspektiv. Genom att studera kundens köpbeteende kan frågor som 

vad kunden verkligen vill ha, hur den vill ha det och varför besvaras. Studerandet av industriellt 

köpbeteende kan även bidra med förståelse för vilka infallsvinklar som är mest effektfulla vid 

anpassning och riktning av marknadsföring, för att som företag påverka ett köpbeslut. 

Mycket av forskningen som bedrivits inom industriellt köpbeteende har syftat till att etablera en 

generell förståelse, som utan direkta bevis antagits applicerbar inom många branscher. En sådan 

bransch är svensk skogsindustri. Studien har därför syftat till att undersöka industriellt köpbeteende i 

skogsindustrin med avseende på skillnader och likheter med tidigare teorier men även för att 

karaktärisera det branschspecifika köpbeteendet.  

Datainsamlingen har utförts i form av fallstudier där fem små- och medelstora företag intervjuades 

kring deras inköp av våglänkar (våg som monteras i skogskranen och väger respektive timmer). 

Områden som undersöks är företagens process från det som triggar igång inköpsbehovet fram till 

anskaffandet av våglänken, rådande köpsituation samt de personer som är delaktiga i köpbeslutet 

och hur de påverkar varandra.  

I helhet visade studien att tidigare forskning är applicerbar i skogsindustrin trots att vissa modeller 

lämpade sig för större företag än de som undersöktes. Undersökning av hur individer påverkar 

varandra inför ett köpbeslut hos de intervjuade företagen visade sig mer komplicerat att utröna än 

förväntat. Slutligen har studien bidragit till praktiska implikationer för vart marknadsföringen bör 

riktas när företag köper produkter första gången respektive vid kommande återköp.    
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1. Bakgrund 
I detta kapitel förklaras bakgrunden till problemområdet som studien undersöker. Bakgrundskapitlet 

avslutas med beskrivning av Höga Kusten Teknikresurs upplevda problem respektive omvandlingen till 

ett forskningsproblem.  

Påträngande dammsugarförsäljare, internetbaserade annonser eller hemskickad reklam kan för 

många associeras med marknadsföring, där en i folkmun något missvisande bild länge präglat 

disciplinen. En rättvisare bild av marknadsföring är utvecklandet av lönsamma kundrelationer (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2013) eller som beskrivet av Lee (2013), hela kommunikationskanalen som 

sammanlänkar ett företags produkter eller tjänster till sina kunder genom att identifiera kundernas 

behov och anpassa företagets produkter och tjänster därefter.  

1.1 Industriellt köpbeteende 
Ett beprövat tillvägagångssätt för att identifiera kundens behov är enligt Kotler m.fl. (2013) att 

analysera kundens köpbeteende. Författarna menar att processen är omfattande och enligt Wilson 

(2000) skiljer den sig i flera aspekter beroende på om det är en konsument- eller industriell marknad. 

Leonidou (2005) menar att kundens köpbeteende ur ett industriellt perspektiv är mer invecklat, har 

tidsmässigt längre köpprocesser och större osäkerhet kring köpet. Industriella köp involverar även 

fler personer (Johnston & Lewin, 1996; Nicosia & Wind, 1977), karaktäriseras av mer service före och 

efter köpet (Bradley, 1977), och kännetecknas av mer professionalism (Wilson, 2000; Wilson & 

Woodside, 2001). Att förstå industriellt köpbeteende är komplext (Smith & Taylor, 1985; Bunn, 1993; 

White & Johnson, 1998) och beskrivs av Anderson, Chu och Weitz (1987) som ett av de största 

fundamentala problemen inom marknadsföring.   

Komplexiteten kring industriellt köpbeteende uppdagades på 60-talet (Nicosia & Wind, 1977) men 

det var inte förrän på 70-talet som forskningen intensifierades. Sheth (1996) belyser att forskningen 

bedrevs storskaligt fram till 90-talet men har sedan avstannat kraftigt. En av de branscher som fick 

lite uppmärksamhet under forskningens glansdagar och än idag knappt bevandrats inom forskningen 

är skogsindustrin.  

1.2 Skogsindustrin 
Skogen har sedan urminnes tider nyttjas av människan men det var först på 1700 och 1800 talet som 

skogsindustrin framtågade på allvar (Skogsstyrelsen, 2015). Exploateringen var så intensiv att många 

befarade att skogen aldrig skulle återhämta sig (Goodman, 1939). Nationellt reagerade Sverige 

genom att år 1903 stifta en lag där skogsägare fick skyldighet att plantera nya träd vid avverkning. 

Lagen gav effekt och enligt Branschstatistik (2015) har svenska skogsförrådet fördubblats sedan 

1925, trots att 1 procent av all skog avverkas årligen. Enbart i Sverige sysselsätter skogsindustri 70 

000 personer i 30 000 företag (ibid) och representerar 10 procent av den internationella handeln 

med skogsrelaterade produkter (Skogsstyrelsen, 2015).  

Även fast mycket fakta relaterad till skogsindustrin belyser positiva sidor så finns det även negativa 

aspekter och kritik som bör beaktas. Sjölie, Bysheim, Nyrud, Fläte och Solberg (2015) hävdar att 

miljörestriktioner kommer bli vanligare och att pappersindustrin med huvudingrediensen trä spås 

minska till följd av digitaliseringen. Mckinsey (2017) bekräftar att efterfrågan på papper hämmats av 

digitala kommunikationsmedel men poängterar att globaliseringen samtidigt bidragit till ökad handel 

där transporter med träbaserat emballage medfört att efterfrågan på papper faktiskt ökat sedan 

1992. Mäkelä (2017) menar att skogsbolag undanhåller och nyanserar de negativa effekter som 

skogsindustrin har på miljön. Samtidigt understryker Bjärstig och Keskitalo (2013) att EU kan komma 

att reglera skogsbruket i Sverige. Vid kontakt med EU dementeras dock regleringshotet med 
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förklaringen att det inte är EU:s uppgift att bestämma hur mycket skog som får avverkas eftersom 

det är medlemsstaternas egna behörighet (Europa direkt, personlig kommunikation, 26 januari 

2018). Trots en myllrande skogsindustri spår Sjölie m.fl. (2015) högre avverkningskostnader i 

framtiden. Vidare belyser Bredström, Jönsson och Rönnqvist (2009) att 

skogsavverkningsoperationerna; skörd, upplockning och frakt till sågverk är onödigt kostsamma och i 

behov av effektivare resursanvändande. 

1.3 Vägning av timmer 
Ett sätt att effektivisera dessa avverkningsprocesser är genom vägning av timmer. Daniels (2005) 

lyfter fram att vägning av timmer började under 60-talet där stora vågar för att mäta lastbilars 

nettovikt användes för att förenkla affären mellan skogsavverkare och sågverk. Sedan vågarna 

initierades har utvecklingen av system för att väga timmer lett till modernare och smidigare 

lösningar. Ett sådant system är en våglänk, vilken mäter vikten för respektive timmer vid lastning 

direkt på timmerlastbilen (Ghaffariyan & Brown, 2016). J. Norden (Personlig kommunikation, 22 

januari 2018) förklarar att ett våglänksystem består av en våglänk, monterad på kranen, respektive 

en vågdisplay, placerad i hytten eller bredvid manöverspakarna vid hyttlös kran. Skogsforsk (2012) 

beskriver funktionen som ett hydrauliskt slutet system där övertryck uppstår vid belastning och mäts 

av en tryckgivare. Givaren omvandlar sedan uppmätt tryck till signalström vilken når vågdisplayen via 

ett kablage och översätts till vikt (ibid).  

SDC (2016) hävdar att många virkesbilar i Sverige börjar bli försedda med ett våglänksystem. Men 

trots detta så är övervikt fortfarande vanligt. Sosa, Klvac, Coates, Kent och Devlin (2015) påstår att 67 

procent kör med övervikt, några år tidigare kunde även Riksdagsförvaltningen (2006) konstatera att 

många timmerbilar kör med överlast, med en medelövervikt om fem ton. För närvarande får en 

lastbil ungefär transportera 60 ton beroende på lastbilsstorlek (Lukason, Ukrainski & Varblane, 2011; 

Transportstyrelsen, 2015) men enligt Regeringskansliet (2017) är en proposition lämnad till riksdagen 

med förslag om att öka maxvikten till 74 ton under 2018. Vid bifall är det troligt att efterfrågan för ett 

noggrant viktmätningssystem ökar.       

Vidare redovisar skogsbolaget Sveaskog (2013) att deras skogsavverkningsoperationer underlättats 

sedan de börjat använda våglänkssystem. Att optimera nettolasten vid timmerfrakt har flera fördelar. 

Brown (2008) menar att både utsläpp och transportkostnader minskar medan Lukason m.fl. (2011) 

utöver minimerade kostnader för vägskatter även betonar en positiv inverkan ur ekonomiska, 

miljömässiga och sociala perspektiv. I en studie utförd av Hamsley, Greene, Siry och Mendell (2007) 

bekräftades ekonomiska besparingar där timmertransportföretagen med minst viktvariationer 

sparade mellan 4 och 14 procent i transportkostnader.  

Inom Sverige finns det flertalet företag som utvecklar och säljer våglänkssytem till skogsindustrin, ett 

sådant företag är Höga Kusten Teknikresurs.   

1.4 Företagsbeskrivning  
Med affärsiden att ”erbjuda våra kunder kvalificerad teknik, kvalificerade tekniska tjänster, teknisk 

rådgivning och om kunden så önskar, helhetslösningar vid produktutveckling” grundade Stefan 

Andersson Höga Kusten Teknikresurs år 1993. Företaget har sedan dess expanderat och består idag 

av 20 anställda. (Höga Kusten Teknikresurs, u.å.) Med huvudkontor beläget vid Svartnora, drygt tre 

mil norr om Härnösand där närhet till både E4 och Ångermanälven har bidragit till att 

konsultföretaget får många uppdrag och är verksamma inom skogsindustrin. Genom åren ingick 

Höga Kusten Teknikresurs samarbete med Maxicap Innovation som var i behov av pålitliga våglänkar 

till sin befintliga vågdisplay. 2012 lanserades ett komplett våglänksystem under det samägda bolaget 

Maxicap Sales AB. (J. Norden, personlig kommunikation, 13 mars 2018.) 



3 
 

1.5 Upplevt företagsspecifikt problem  
Maxicap Sales upplever att de har en konkurrenskraftig produkt och att det finns en stor 

marknadspotential i Sverige, dock har det visat sig svårare än förväntat att ta marknadsandelar. I 

nuläget finns de största kunderna utomlands men företaget strävar efter att öka försäljningen på den 

svenska marknaden. Enligt Höga Kusten Teknikresurs så är deras kundgrupper krantillverkare, 

påbyggare och slutanvändare, som monterar produkten i efterhand. (C. Norden, personlig 

kommunikation, 10 november 2017.) 

Maxicap Sales investerar i nuläget relativt lite resurser på marknadsföring med anledning av att de 

inte fastställt marknadsföringsstrategi och saknar information om var marknadsföringen är som 

effektivast. Höga Kusten Teknikresurs har uttryckt önskan om riktlinjer för vart marknadsföringen 

skall fokuseras. (C. Norden, personlig kommunikation, 10 november 2017.) 

1.6 Omvandling till forskningsproblem 
Genom att samla in data och analysera kundernas industriella köpbeteende inom svensk 

skogsindustri tillåts företag få en djupare förståelse kring de behov och förväntningar som kunderna 

har inom branschen. Vetskap om vad kunder värdesätter och hur de agerar i sina köpbeslut kan 

vägleda marknadsförare och förenkla affärsrelationen mellan parterna. En djupare förståelse för 

industriellt köpbeteende kan även bidra till ett blottande av kundens akilleshäl i den bemärkelsen att 

var marknadsföring är mest effektfull identifieras. Detta avser tjäna som praktisk implikation och 

vägledning för marknadsförare men syftar även till att gagna framtida forskning kring industriellt 

köpbeteende med fokus på skillnader mellan olika branscher.  

  



4 
 

2. Problemdiskussion   
I detta kapitel ges en grundlig förklaring av industriellt köpbeteende och de områden som avses 

studeras. Följaktligen beskrivs studiens syfte för att sedan mynna ut i fyra forskningsfrågor.  

Omkring 60-talet fanns det mycket information om industriellt köpbeteende men den ansågs både 

utspridd och ostrukturerad (Webster, 1965). Under kommande decenniet utformades tre modeller 

av Robinson, Faris och Wind (1967); Sheth (1973) och Webster och Wind (1972) vilka etablerade 

grunden för kommande forskning och likt bärande piedestaler även vägledde forskningsriktningen 

inom vetenskapsgrenen (Johnston & Lewin, 1996; Wilson, 1996; Sheth, 1996). Dessa modeller har 

både prisats och kritiserats, se; Bellizzi och McVey (1983), Anderson m.fl. (1987), Bunn (1993), 

Anderson och Chambers (1985) samt Naumann, Lincoln och McWilliams (1984) där bland annat svag 

validering och osammanhängande forskning påtalats. 

Under rådande omständigheter sammanställde och strukturerade Wind och Thomas (1980) tidigare 

forskning där tre huvudkategorier som påverkar industriellt köpbeteende kategoriserades: 

• Köpprocessen  

• Köpbeslutsgruppen  

• Påverkande faktorer  

2.1 Köpprocessen 
Författarna beskriver köpprocessen som de aktiviteter (köpfaser) som utförs mellan kundens 

behovsupptäckt fram till genomförandet av köpet. Köpfaserna skiljer sig något i antal och innehåll 

mellan olika forskningmodeller. I figur 2.1 nedan exemplifieras köpprocessen med Webster och 

Winds (1972) fem faser.  

 

Figur 2.1: Industriell köpprocess. Anpassad från: Webster och Wind (1972). 

2.2 Köpbeslutsgruppen 

En köpbeslutsgrupp består av samtliga individer som på något sätt är involverade i köpprocessen 

(Mattson, 1988; Webster & Wind, 1972). Wind och Thomas (1980) menar att köpbeslutsgruppens 

sammansättning varierar beroende på företag, men kan även skilja sig inom företaget. Fem vanliga 

roller inom köpbeslutsgruppen beskrivs av Webster och Wind (1972) och illustreras i figur 2.2.  

Behovsupptäckt
Skapande av 

specifikationer
Identifiering 
av alternativ

Utvärdering av 
alternativ

Val av 
leverantör
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Figur 2.2: Roller inom köpbeslutsgruppen. Anpassad från: Webster och Wind (1972). 

2.3 Påverkande faktorer 

Påverkande faktorer består av köpsituation respektive andra faktorer (Wind & Thomas, 1980). 

Köpsituation grundar sig på Robinsons m.fl. (1967) Buy-gridmodell vilken förklarar de faser i 

köpprocessen som kunden går igenom med avseende på vilken köpsituation kunden befinner sig i. 

Köpsituationer kan vara nyköp, modifierat återköp eller rent återköp (ibid).  

Andra faktorer benämns av Wind och Thomas (1980) som personliga, interpersonella, 

organisatoriska samt omgivningsfaktorer. Kotler m.fl. (2013) förtydligar att personliga faktorer syftar 

på individuella egenskaper medan interpersonella innebär den sociala relationen mellan individer i 

köpbeslutsgruppen och deras förmåga att övertala varandra. Vidare exemplifierar författarna att 

organisatoriska faktorer representeras av företagets struktur, mål och policys. Omgivningsfaktorer är 

externa och kan bland annat innebära kulturella, ekonomiska eller politiska aspekter (ibid). I figur 2.3 

framgår påverkande faktorer beskrivna av Wind och Thomas (1980).       

    

2.4 Köpprocessen, köpbeslutgruppen och påverkande faktorer 

Wind och Thomas (1980) menar att köpprocessen, köpbeslutsgruppen och påverkande faktorer har 

en samverkan. Författarna poängterar att faserna i köpprocessen som kunden går igenom varierar 

beroende av köpsituation. Vidare belyser Naumann m.fl. (1984) vikten av att fastställa kundens 

köpsituation och köpfas. En anledning beskrivs av Dempsey (1978) där önskvärda 

leverantörsegenskaper skiljer sig beroende på vilken köpsituation kunden befinner sig i.  

•Brukarna som avser att- eller redan använder den köpta 
produkten eller tjänsten. Användare

•Individer som influerar köpprocessen direkt eller indirekt 
genom att förse köpbeslutgruppsmedlemmar med 
information och kriterier vid utvärdering av alternativ

Influerare

•Representeras av personer med befogenhet att välja mellan 
olika alternativBeslutsfattare

•Individer med formellt ansvarsområde och befogenhet att 
göra avtal med leverantörerInköpare

•Individer som bestämmer vilken information som övriga 
medlemmar i köpbeslutsgruppen får ta del avGatekeeper
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Figur 2.3: Påverkande faktorer för industriellt köpbeteende. Anpassad från: Wind och Thomas (1980). 
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De finns många olika sätt att se på köpbeslutsgruppen och dess medlemmar vid köpbeslutet. 

Bonoma (1982) hävdar att industriella köp skall ses som att de är utförda av individer. Tvärtemot 

menar Mattson (1988) att industriella köp ska ses som att de är utförda av ett företag, medan 

Webster (1965) anser att köpbeslut utförs av individer som är anknutna till ett företag. Smith och 

Taylor (1985) konstaterar att köpbeslut influeras av både företagets och individernas mål. Oavsett 

perspektiv för köpbeslutsgruppen kan slutsatsen dras att det är människor bakom köpbeslutet och 

således kan det vara intressant att belysa individers roller och dess inflytande inom 

köpbeslutsgruppen.   

2.5 Inflytande inom köpbeslutsgruppen 

Venkatesh, Kohli och Zaltman (1995) påstår att strategier för att påverka andra ofta används inom 

köpbeslutsgruppen när individer försöker övertala varandra inför ett köpbeslut. Förmågan att 

influera är även relaterad till vilken makt som individen har inom företaget (Farrell & Schroder, 1999; 

French & Raven, 1959). Makt beskrivet ur förmågan att influera kan ses som försök till förändring av 

beteende, åsikter, attityd, mål, värden och behov hos den som utsätts för försök till påverkan (French 

& Raven, 1959). I studie utförd av Bonoma (1982) påvisades avsaknaden av korrelation mellan makt 

och rank inom företag. Detta kan innebära att individer med relativt låg organisatorisk befogenhet 

inom köpbeslutsgruppen faktiskt kan ha stor påverkan vid köpbeslutet. Individers strategier för att 

influera skiljer sig även beroende på köpsituation (Leonidou, 2005) och köpfas (Naumann m.fl., 

1984). Samtidigt hävdar Webster och Wind (1972) att individer i köpbeslutsgruppen influerar varann 

så pass mycket att ingen köpsituation är den andra lik. 

2.6 Syfte, mål och forskningsfrågor 

Mycket av forskningen som bedrivits inom industriellt köpbeteende har syftat till att etablera en 

generell förståelse, applicerbar inom många branscher, där liten omsorg disponerats åt 

branschskillnader. Även fast viss forskning baserats på specifika branscher, se; Dempsey (1978); 

Möller och Pesonen (1981) samt Reese och Stone (1987) så är det förhållandevis utfört i liten 

utsträckning för svensk skogsindustri. Köpbeslutsgrupper inom skogsindustrin kan vara unika 

eftersom skogsrelaterade företag enligt Branschstatistik (2015) har i genomsnitt 2,3 personer 

anställda i Sverige. Således kan det anas att flertalet företag är mindre åkeriföretag som även är 

verksamma inom skogsavverkning. I en sådan bransch kan det förmodas att köpbeteendet skiljer sig 

från tidigare studier. Den här studien syftar därför huvudsakligen till att karaktärisera industriellt 

köpbeteende i svensk skogsindustri. 

Det finns många fördelar med att identifiera vad som kännetecknar industriellt köpbeteende inom 

svensk skogsindustri. Enligt Mattson (1988) har företag som identifierar medlemmar i 

köpbeslutsgruppen större sannolikhet att utveckla framgångsrika marknadsföringsplaner. Förståelse 

för kundens köpbeteende är även vitalt för att överleva i en industriell marknad (Johnston & Lewin, 

1996) och genom att kartlägga kundens köpbeteende tillåts företag identifiera vart information och 

marknadsföring skall riktas (Webster & Wind, 1972). 

Målen med den här studien kan beskrivas på tre plan. (1) bidra till forskning genom att identifiera 

vad som kännetecknar industriellt köpbeteende specifikt inom svensk skogsindustri. Detta kan 

förhoppningsvis tjäna framtida studier vid undersökningar av industriellt köpbeteende med avseende 

på branschspecifika skillnader. (2) strukturering av befintlig forskning – vilket är en naturlig effekt vid 

informationssökning och komponering av rapporten. (3) Etablering av praktiska och konkreta 

riktlinjer för vart marknadsföringen är som effektivast med hänsyn till spenderade resurser gentemot 

ökad försäljning. För att uppfylla målen formuleras det övergripande forskningsproblemet:  

Vad kännetecknar industriellt köpbeteende inom svensk skogsindustri? 
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Vidare avser studien fokusera på tre områden; köpprocessen, köpbeslutsgruppen och påverkande 

faktorer. Studien syftar till att undersöka industriellt köpbeteende med avseende på inköp av 

våglänkar från både Höga Kusten Teknikresurs såväl som konkurrerande företag. Andra 

avgränsningar sker inom påverkande faktorer där organisatoriska- och omgivningsfaktorer ej 

undersöks med anledning av studiens omfattning samt att Höga Kusten Teknikresurs avser penetrera 

den svenska marknaden, vilken de redan är verksamma inom. Således syftar påverkande faktorer 

härefter till personliga och interpersonella faktorer samt köpsituation. För att vägleda och underlätta 

studien har fyra forskningsfrågor formulerats: 

Köpprocessen:  

1. Hur karakteriseras köpprocessen inom svensk skogsindustri? 

Köpbeslutsgruppen:  

2. Vad kännetecknar köpbeslutsgrupper inom svensk skogsindustri? 

Påverkande faktorer:  

3. Vilka köpsituationer uppstår i svensk skogsindustri och vad kännetecknar dessa? 

4. Vilka individer inom köpbeslutsgruppen har störst inflytande vid köpbeslutet inom svensk 

skogsindustri? 
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3. Litteraturöversikt 
I detta avsnitt presenteras utförligare litteratur kring de forskningsområden som introducerades i 

problemdiskussionen. Litteraturen ligger även som grund för den teoretiska referensramen som 

visualiseras i kapitel 4.  

3.1 Köpprocessen 
Köpprocessen kan beskrivas som de olika faser som kunden går igenom från behovsupptäckten fram 

till genomförandet av köpet och utvärdering gjorts (Wind & Thomas, 1980). Det finns många olika 

modeller för att förklara köpprocessen, där antalet köpfaser och fasernas innehåll skiljer dem åt. 

Gemensamt delar många modeller att den första fasen är består av en behovsupptäckt som enligt 

Webster och Wind (1972) innebär att ett problem uppdagas och kan lösas genom anskaffning av en 

produkt. Webster (1965) beskriver en grundläggande modell bestående av fyra faser; 

behovsupptäckt, ansvarsfördelning, sökprocessen respektive urvalsprocessen. Författaren menar att 

första fasen innebär en behovsupptäckt där ett problem kan lösas genom att köpa en produkt eller 

tjänst. Härefter sker en ansvarsfördelning till individer inom köpbeslutsgruppen. Sökprocessen 

innebär informationssökning och analysering av befintliga tjänster och produkter på marknaden. 

Sökprocessen sker i två etapper, först, beträffande vad som önskas och finns tillgängligt, respektive 

om det finns alternativa produkter och tjänster som kan anskaffas istället. Sista steget beskrivs som 

urvalsprocessen där identifierade alternativ övervägs med hänseende till insamlad information och 

analysering. Bästa alternativet väljs. Faserna i köpprocessen beskrivna av Webster (1965) framgår i 

figur 3.1 nedan. 

 

Figur 3.1: Industriell köpprocess. Anpassad från: Webster (1965). 

En modernare modell bestående av sju faser beskrivs Burger och Cann (1995). Författarna menar att 

en aktiverande faktor initierar köpprocessen och dess kommande faser. Maskinhaveri, nyheter om 

en produkt, eller klagomål gällande en befintlig produkt är exempel på aktiverande faktorer. Nästa 

fas är behovsidentifiering där en köpbeslutsgrupp formas och en ledare framträder med syftet att 

koordinera kommande processer. En lista med specifikationer och behov sammanställs samtidigt 

som diskussioner förs huruvida lösningar kan se ut. Oftast har köpbeslutsgruppen otillräckligt med 

information vilket samlas in under informationssökningsfasen, där samtal med leverantörer, 

personers individuella åsikter och andra informationskällor bidrar till att en lista med olika 

återförsäljare skapas. Val av leverantör innebär att återförsäljarlistan kortas ned då många 

återförsäljare ej kvalificeras på grund av undermålig upplevd service, kvalitet, eller för högt pris. Vid 

övervägning av förslag mottas förslag från de mest intressanta leverantörerna vilka övervägs 

noggrant. Vanligtvis lämnas förbättringsförslag till leverantörerna och det är inte sällsynt att 

köpbeslutsgruppen har ett förslag som upplevs som det bästa. Härefter inträder Word of mouth-

fasen där information gällande tidigare erfarenheter av leverantörerna samlas in. Begreppet Word of 

mouth innebär att kunder uttrycker sitt omdöme om produkter, service, varumärken eller företag 

som intressenter kan ta del av (Babic Rosario, Sotgiu, De Valck och Bijmolt, 2016). Enligt Burger och 

Cann (1995) kan Word of mouth-fasen pågå länge. Slutligen vid köpbeslutet väljs en leverantör och 

köpet genomförs. Burger och Canns (1995) modell visualiseras i figur 3.2. 

Behovsupptäckt
Ansvars-

fördelning
Sökprocessen Urvalsprocessen
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Figur 3.2: Industriell köpprocess. Anpassad från: Burger och Cann (1995). 

3.2 Köpbeslutsgruppen 
Köpbeslutsgruppen utgörs, som tidigare nämnt, av de individer som på något sätt är anknutna till 

köpprocessen och på något sätt påverkar köpbeslutet. Att kartlägga dessa individer beskrivs av Wind 

och Thomas (1980) som komplext då det inte bara skiljer sig mellan bransch och företag – utan även 

internt beroende på köpsituation. Bonoma (1982) och McNally (2002) hävdar att köpbeslutsgruppen 

huvudsakliga syfte är att finna den leverantör som har störst förståelse för köpbeslutgruppens behov. 

Vidare menar Johnston och Bonoma (1981) att köpbeslutsgruppen fungerar som ett 

kommunikationsnätverk som inte grundar sig på företaget utan snarare på individer och deras 

relationer. Författarna föreslår fem aspekter som kan beaktas för att förstå köpbeslutsgruppens 

sammansättning. Dessa framgår i tabell 3.1. 

Tabell 3.1: Fem faktorer för att förstå köpbeslutsgruppens sammansättning. Johnston och Bonoma (1981). 

Vertikal involvering Hur väl köpbeslutgruppen kommunicerar samt hur många nivåer 
befogenhetshierarkin är uppbyggd av  

Lateral involvering Antalet avdelningar som är involverade i köpbeslutet 

Omfattning Antalet individer som är delaktiga i köpbeslutet 

Sammanslutning Hur väl individer i köpbeslutgruppen interagerar med varandra 
genom direkt kommunikation under köpprocessen 

Centralitet Hur väl köpchefen är involverad i kommunikationen under 
köpprocessen 

Källa: Johnston och Bonoma (1981). 

Ett annat tillvägagångssätt för att förstå köpbeslutgruppens sammansättning och dess inblandade 

avdelningar beskrivs av Sheth (1973). Författaren menar att påverkande produktspecifika och 

företagsspecifika faktorer kan studeras för att etablera förståelse för köpbeslutgruppen. Shets 

respektive faktorkategori representeras av tre faktorer vilka förklaras i tabell 3.2 respektive 3.3 

nedan.         
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Tabell 3.2: Produktspecifika faktorer.  

Produktspecifika faktorer 

Upplevd risk Syftar till magnituden av konsekvenserna som ett dåligt köp kan 
medföra 

Köpets betydelse Hur betydelsefullt köpet är för företaget. Ett viktigt köp involverar 
oftast fler personer medan ett mindre betydelsefullt köp oftast sköts av 
en avdelning 

Tidspress Hur mycket tid som köpbeslutsgruppen har på sig att genomföra köpet. 
Lite tid medför oftast att färre personer är involverade i köpbeslutet 

Källa: Sheth (1973). 

 
Tabell 3.3: Företagsspecifika faktorer.  

Företagsspecifika faktorer 

Företagsorientering Syftar till vad företaget fokuserar på. Ingenjörsavdelningen är mer 
delaktig i ett teknikorienterat företag medan produktionsavdelningen 
är mer delaktig i ett produktorienterat företag  

Företagets storlek Stora företag har oftast fler personer och avdelningar involverade i 
köpbeslutet 

Centralitet Innebär hur makt och befogenhet är fördelat i företaget. När makten 
flyttas högre upp i hierarkikedjan resulterar det oftast i att färre 
personer och avdelningar är involverade i köpbeslutet 

Källa: Sheth (1973). 

Roller inom köpbeslutsgruppen   

Mycket forskning har utförts för att identifiera medlemmar i köpbeslutsgruppen där olika roller inom 

gruppen kategoriserats. Likt köpprocessen är mycket forskning snarlik där antalet roller varierar 

något mellan forskningen, dock är flertalet av rollerna återkommande. Bonoma (1982) beskriver sex 

roller inom köpbeslutsgruppen vilka framgår i tabell 3.4. 

Tabell 3.4: Roller inom köpbeslutsgruppen.  

Initiativtagare Individen eller individerna som kommer på att ett problem kan lösas eller 
undvikas genom anskaffning av en produkt eller tjänst 

Beslutare Utgörs av personer som antingen säger ja, eller nej till köpförslaget. Vanligtvis 
antas rollen av en erfaren medarbetare som även blir ansvarig för att föra 
ärendet vidare. Detta är vitalt för att köpet skall genomföras 

Influerare Rollen utgörs vanligtvis av många olika individer och innefattar samtliga som 
på något sätt yttrar sina åsikter inför köpet 

Inköpare De eller den individen som kontaktar berört företag och beställer produkten 
eller tjänsten 

Grindvakt Den eller de individerna som oftast är expert inom berört område, har koll på 
leverantörer och till viss del styr informationsflödet. Grindvakten har ofta 
möjlighet att avgöra vilken leverantör som får sälja 

Användare Representeras av den eller de personer som avser att använda den 
införskaffade produkten eller tjänsten i framtiden 

Källa: Bonoma (1982). 
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Vidare menar Bonoma (1982) att dessa roller alltid finns i en köpsituation, oavsett produkt, service 

eller antalet medlemmar i köpbeslutsgruppen. Flera roller kan även utgöras av samma individer där 

det är vanligt att grindvakten och inköparen är samma person (Webster & Wind, 1972). Dessutom 

utgörs köpbeslutsgruppen av fler medlemmar vid köp av produkter jämfört med tjänster (Stock & 

Zinser, 1987) och medlemsantalet ökar även desto mer riskabelt köpet är (Johnston & Lewin, 1996; 

Sheth, 1973). 

Som tidigare nämnt finns det många fördelar med att identifiera medlemmar i köpbeslutsgruppen ur 

ett marknadsföringsperspektiv. Förklaringen kan beskrivas på följande sätt. Köpprocessen innebär 

olika individuella uppdrag inom köpbeslutsgruppen (McNally, 2002) där medlemmar motiveras av 

personliga mål (Webster & Wind, 1972) och försöker influera varann för att uppnå dessa mål (Farrell 

& Schroder, 1999). Individers förmåga att influera och övertyga varandra varierar (Kohli, 1989) och 

konflikterna ökar desto fler avdelningar som är involverade i köpprocessen (Johnston & Lewin, 1996; 

Sheth, 1973). Detta kan ses som en bekräftelse på att individer och avdelningar interagerar med 

varandra.  

Genom att kartlägga detta och att ta hänsyn till både gruppsamspel och individuella dynamiker kan 

företag lyckas förutspå hur köpbeslutsgruppen kommer att agera (Bonoma, 1982). Således kan det 

vara resultatrikt att rikta marknadsföringen individer och avdelningar som har störst inflytande kring 

köpbeslutet.     

3.3 Påverkande faktorer 
3.3.1 Köpsituationen  

 kan delas in i tre varianter, rent återköp, modifierat återköp samt nyköp (Wind & Thomas, 1980) och 

grundar sig på Robinsons m.fl. (1967) buy-gridmodell. Modellen anses något bedagad och flertalet 

nyare modeller har konstituerats inom området. Utifrån Buy-gridmodellen beskriver Leonidou (2005) 

att ett rent återköp innebär att kunden köper en välbekant produkt från en ordinarie leverantör, 

oftast på rutin. Det är sällan många personer inblandade där informationssökning och övervägning av 

olika alternativ sällan utförs. Vidare förklarar författaren att ett modifierat återköp erfordrar mer tid, 

är mer ansträngande och involverar mer personal. Eventuellt övervägs nya leverantörer om 

köpbeslutsgruppen är missnöjd med en produkt eller en leverantör. Det mest komplicerade och 

riskfyllda köpet är ett nyköp, eftersom produkten är obeprövad. Slutligen menar Leonidou (2005) att 

nyköp erfordrar mycket informationssökning, personal och tid, samtidigt som leverantörsvalet anses 

svårt.  

En modernare modell presenteras av Bunn (1993) som innehåller sex köpsituationer; oplanerat köp, 

lågprioriterade rutinköp, enkelt modifierat återköp, kritiskt nyköp, komplext modifierat återköp samt 

strategiskt nyköp. Utförligare förklaring av respektive köpsituation framgår i tabell 3.5 nedan. 

Tabell 3.5: Olika köpsituationer.  

Oplanerat köp Innebär varken informationssökning eller analys före köpet. Vid 
ett oplanerat köp är affären oviktig och kännetecknas av lite 
osäkerhet. Det finns många valmöjligheter och köparen anses ha 
lite att säga till om 

Lågprioriterade rutinköp En mer repetitiv köpsituation där informationssökning och 
analysering är återhållsamt utfört. Köpet är relativt viktigt och 
osäkerheten anses låg. Köparen har måttliga 
förhandlingsmöjligheter 
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Enkelt modifierat rutinköp Ett enkelt modifierat rutinköp är relativt viktigt för företaget och 
har liten osäkerhet samt få alternativ. Köparen har måttliga 
förhandlingsmöjligheter där enklare informationssökning och 
analysering utförs. Vanligtvis följs standardiserade procedurer 
och köparen har stor kontroll. Det läggs mycket tid på planering 
eftersom valmöjligheterna är få 
 

Kritiskt nyköp Karaktäriseras av att köpet är viktigt men med stor osäkerhet och 
få alternativ. Vidare kännetecknas köpsituationen av måttlig 
informationssökning, analysering, kontroll och 
förhandlingsmöjligheter. Avsaknaden av kända köp-
tillvägagångssätt i kombination obefintlig erfarenhet av 
produkten medför stor osäkerhet till köpsituationen. 
Osäkerheten påverkas även av att det är ny leverantör och om 
produkten är tekniskt invecklad 

Komplext modifierat återköp Viktig affär med goda förhandlingsmöjligheter och låg osäkerhet. 
Det finns många alternativ att välja mellan och det köpande 
företaget utför en omfattande informationssökning respektive 
analysering med fokus på långsiktiga behov och utbud. Vid 
komplext modifierat återköp är det vanligt förekommande att 
flertalet leverantörer är inblandade. Det köpande företaget har 
god kontroll 

Strategiskt nyköp Ytterst viktig affär med få alternativ och viss osäkerhet. Köparen 
spenderar mycket resurser på informationssökning och 
analysering och har vid affären goda förhandlingsmöjligheter. 
Resurser disponeras även på aktiviteter kring köpet där långsiktig 
planering är grunden till beslutsprocessen. Interna diskussioner 
och förhandlingar med olika leverantörer förekommer i stor 
utsträckning 

Källa: Bunn (1993). 

Pionjärerna för buy-gridmodellen, Robinson m.fl. (1967) kombinerade även köpfaser och 

köpsituation med syftet att förklara vilka köpfaser som är relevanta för respektive köpsituation. En 

modernare modell beskrivs av Hayes, Jenster och Aaby (1996). Författarna beskriver åtta köpfaser 

med avseende på hur de används beroende på rådande köpsituation. Matrisen framgår i tabell 3.6. 

Tabell 3.6: Utvecklad Buy-gridmodell.  

         Köpsituation  

           Köpfas Nyköp Modifierat återköp Rent återköp 

Behovsupptäckt Ja Eventuellt Nej 

idéer om 
specifikationer och 
kvantiteter 

Ja Eventuellt Nej 

Beskrivning av 
specifikationer och 
kvantiteter 

Ja Ja Nej 

Informationssökning 
och listande av 
potentiella 
leverantörer 

Ja Eventuellt Nej 
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Mottagande och 
analysering av 
leverantörsförslag 

Ja Eventuellt Eventuellt 

Utvärdering av 
alternativ och val av 
leverantörer 

Ja Eventuellt Eventuellt 

Val av orderrutin Ja Ja Ja 

Utvärdering och 
återkoppling 

Ja Ja Ja 

Källa: Hayes m.fl. (1996). 

Reese och Stone (1987) bidrar till forskningen genom att undersöka vilka chefspositioner som är 

involverade under de olika faserna vid industriella köpsituationer. Författarna förhåller sig till den 

ursprungliga buy-gridmodellen utvecklad av Robinson m.fl. (1967) men undantaget att de även 

adderar leverantörsförhandlingar som en köpfas. Modellen beskriver delaktigheten för högt uppsatta 

chefer, mellanchefer, och operativt anställda med relativt låg befattning. Modellen visualiseras i 

tabell 3.7. 

Tabell 3.7: Utvecklad buy-gridmodell med avseende på delaktighet för rådande köpsituation och köpfas.  

         Köpsituation  

           Köpfas Nyköp Modifierat återköp Rent återköp 

Behovsupptäckt Högt uppsatta chefer 
Mellanchefer 

Högt uppsatta chefer 
Mellanchefer 

Ej applicerbart 

idéer om specifikationer 
och kvantiteter 

Högt uppsatta chefer 
Mellanchefer 
Operativt anställda 

Högt uppsatta chefer 
Mellanchefer 
Operativt anställda 

Ej applicerbart 

Informationssökning och 
listande av potentiella 
leverantörer 

Högt uppsatta chefer 
Mellanchefer 
Operativt anställda 

Högt uppsatta chefer 
Mellanchefer 
Operativt anställda 

Ej applicerbart 

Listande av leverantörer Mellanchefer Mellanchefer Ej applicerbart 

Kontakta leverantörer Mellanchefer Mellanchefer Ej applicerbart 

Utvärdering av 
leverantörsförslag och 
skapandet av motförslag 

Högt uppsatta chefer 
Mellanchefer 
Operativt anställda 

Högt uppsatta chefer 
Mellanchefer 
Operativt anställda 

Ej applicerbart 

Leverantörsförhandlingar Högt uppsatta chefer 
Mellanchefer 

Högt uppsatta chefer 
Mellanchefer 

Ej applicerbart 

Slutgiltigt alternativ Högt uppsatta chefer Högt uppsatta chefer Ej applicerbart 

Genomförande av köpet Högt uppsatta chefer 
Mellanchefer 

Högt uppsatta chefer 
Mellanchefer 

Ej applicerbart 

Källa: Reese och Stone (1987). 

Reese och Stone (1987) konstaterar att vissa befattningar inom företag har mer delaktighet tidigt i 

köpprocessen medan andra har mer delaktighet i senare delar av processen. Detta bekräftas av 

Sheth (1973) som dessutom konstaterar att det söks lite information vid rena återköp. I en studie 

utförd av Möller och Pesonen (1981) påvisades att 70 procent av företag inom skog- och 

byggindustrin valde samma leverantör med anledning att det underlättar köpfasen 

informationssökning. Vidare belyser Bellizzi och McVey (1983) att det är något diffust huruvida ett 

nyköp eller rent återköp kategoriseras. Författarna exemplifierar: en nyköpssituation kan förväxlas 

med ett rent återköp ifall det är lång tid mellan köpen. Förväxlingsrisken ökar även desto mer 

monetära medel som köpet involverar.   
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3.3.2 Individuella egenskaper, makt och inflytande i köpbeslutsgruppen 
Inom köpbeslutsgruppen har psykologiska och känslomässiga faktorer stor betydelse vid 

beslutsfattande (Bonoma, 1982) där beslutsgrunden egentligen bygger på individuella preferenser 

och hur medlemmar influerar varandra (Corfman & Lehman, 1987). Webster och Wind (1972) menar 

att individer i köpbeslutgruppen motiveras av både personliga och organisatoriska motiv som 

samtidigt påverkas av andra medlemmar. Detta konstateras av Jaakkola (2007) som menar att 

individer i köpbeslutsgruppen endast strävar efter att köpbeslutet kommer gynna dem personligen. 

Författarinnans påstående bekräftas av Bonoma (1982) som även påtalar att samtliga individer 

agerar själviskt, och de gånger de inte tillfredsställer egna intressen så har de gjort något fel.  

Individuella egenskaper är avgörande för hur mycket en individ kan påverka ett köpbeslut (Kohli, 

1989). Samtidigt menar White och Johnson (1998) att köpbeslutprocessen sällan styrs av 

beslutstagaren utan snarare av de individer som lyckas influera och påverka köpbeslutet. Venkatesh 

m.fl. (1995) menar att olika strategier för att influera andra används i stor utsträckning inom 

köpbeslutgruppen men enligt Thomas (1984) är det svårt att kartlägga eftersom påverkan oftast sker 

informellt och oförutsägbart. Vidare tillägger McNally (2002) att det även är vanligt att påverkan sker 

mellan individer som inte har samma status.  

Corfman och Lehman (1987) föreslår att individers inflytande kan delas in i två kategorier; 

maktresurser och målorienterad makt. Författarna menar att maktresurser är en passiv influens som 

syftar till individens expertis, status och övertalningsförmåga. Å andra sidan innebär målorienterad 

makt personliga mål, exempelvis belöning, hur omtyckt individen blir, eller om maktutövandet leder 

till konflikter. Farrell och Schroder (1999) bekräftar att inflytande är relaterat till vilken makt som 

individen besitter. Vidare menar Venkatesh m.fl. (1995) att medlemmar i köpbeslutsgruppen 

använder de strategier för inflytande som är närmast deras främsta maktbaser. Farrell och Schroder 

(1999) betonar att marknadsförare bör beakta hur medlemmar i en köpbeslutsgrupp använder sin 

makt vid försök till påverkan av beslut och övertalning.  

French och Raven (1959) menar att makt beskrivet ur ett perspektiv för inflytande kan ses som ett 

försök till förändring av beteende, åsikter, attityd, mål, värden och behov hos den som utsätts för 

försök till påverkan. Författarna identifierar fem maktbaser som är vanligt förekommande. 

Maktbaserna förtydligas i tabell 3.8.  

Tabell 3.8: Olika maktbaser.  

     Maktbas                                                            Beskrivning 

Belöningsmakt Hur väl maktmottagren upplever att maktutövaren kan belöna för medhåll   

Tvångsmakt Hur mycket maktmottagaren upplever att maktutövaren kan straffa för att inte 
medhålla  

Legitim-makt Syftar till hur väl maktmottagaren upplever att maktutövaren har rätt att 
bestämma över hons beteende  

Referensmakt Innebär hur väl maktmottagren identifierar sig med maktutövaren. Exempelvis 
upplevd attraktion, värdighet och respekt 

Expertismakt I vilken utsträckning som maktmottagaren upplever att maktutövaren har 
kunskap och expertis inom aktuellt område 

Källa: French och Raven (1959). 

Farrell och Schroder (1999) menar att medlemmar i köpbeslutsgruppen främst använder strategier 

för inflytande för att påverka andra medlemmar med liknande maktområden som sina egna. Vidare 

anser Thomas (1984) att det ur ett marknadsföringsperspektiv finns många fördelar med att förutse 

vilken köpbeslutgruppmedlems maktbas som kommer vara den dominerande.  
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Kohli (1989) presenterar ett ramverk med syftet att förklara inflytandet i en köpbeslutsgrupp. 

Ramverket bygger delvis på maktbaserna identifierade av French och Raven (1959) med tillägget om 

två nya maktbaser. Utöver detta har även 251 köpbeslut studerats och bidragit till ramverket som 

presenteras i figur 3.3 nedan.    

 

Figur 3.3: Ramverk för att förklara individers inflytande inom köpbeslutsgruppen. Anpassad från: Kohli (1989). 

Kohli (1989) menar att fyra huvudkategorier påverkar en individs inflytande i köpbeslutsgruppen. 

Huvudkategorierna beskrivs som; köpbeslutsgruppen, situationen, individuella egenskaper och 

beteende. Köpbeslutsgruppen kan beskrivas ur tre perspektiv, storlek syftar till antalet medlemmar i 

köpbeslutsgruppen. Förtrogenhet innebär till vilken grad som medlemmarna är familjära till 

varandra. Samarbetsvilja avser hur väl medlemmar är villiga att samarbeta i kontrast till hur 

splittrade de är.  

Enligt Kohli (1989) består situationen av risker och tidspress. Tidspress förklaras som den känslan 

köpbeslutsmedlemmar får av att tvingas fatta ett beslut snabbt. Risker beskrivs på två nivåer, hur 

viktigt beslutet är, respektive hur osäker innebörden av beslutet är. 

Individuella egenskaper är de olika maktbaserna som individer kan ha vid köpbeslut (Kohli, 1989). 

Maktbaserna är desamma som de beskriva av French och Raven (1959) med tilläggen 

informationsmakt som innebär en individs tillgång och kontroll över relevant information. Samt 

avdelningsmakt som syftar till hur viktig en specifik avdelning är för företaget. Desto viktigare en 

avdelning är ansedd medför större makt för den avdelningen (Kohli, 1989). Beteende syftar till den 

ansträngning eller i hur stor utsträckning som en medlem i köpbeslutgruppen försöker påverka andra 

inför ett köpbeslut. Kohli (1989) menar att dessa huvudkategorier bidrar till att konstatera en individs 

inflytande.  

Att förstå hur mycket påverkan en individ har på andra medlemmar är komplext, och utöver Kohlis 

ramverk finns många delade åsikter inom forskningen. Venkatesh m.fl. (1995) ser på individers 

inflytande ur ett annat perspektiv. Författarna hävdar att hur väl en individ fokuserar på aktuellt 

ämne har stor betydelse för hur mycket den individen lyckas påverka köpbeslutet. Vidare beskrivs 

även tillit att få antingen belöning eller straff vid belönings och straffmakt som viktigt. Vad personen 

som blir påverkad tror om konsekvenserna för att inte hålla med har också en stor betydelse enligt 

författarna. Corfman och Lehman (1987) illuminerar ytterligare komplexitet där de konstaterar att 

det aldrig går att bestämma vem som påverkar mest i vissa beslutssammanhang. Brinkmann och 

Voeth (2007) intygar att det är komplicerat att identifiera den som påverkar mest men 
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rekommenderar att undersökningar kring påverkan skall riktas till företagets säljare. Härefter 

konstaterar Venkatesh m.fl. (1995) att hur väl en individ lyckas influera andra beror på vart och i 

vilken situation påverkan sker.      

Olika studier har syftat till att konstatera de mest inflytelserika maktbaserna och de effektivaste 

strategierna för att påverka ett köpbeslut. White och Johnston (1995) menar att den individen som 

lyckas bygga relationer med hög grad av tillit i köpbeslutgruppen har fördelar när det kommer till 

diskussioner eftersom medlemmar tenderar att lyssna mer vilket frigör utrymme vid förhandlingar. 

Venkatesh m.fl. (1995) påvisar att vad de benämner rekommendationsstrategin har störst inflytande 

bland medlemmar i köpbeslutsgruppen. Rekommendationsstrategin innebär att den som försöker 

påverka ger klara direktiv och berättar hur andra individer i köpbeslutsgruppen ska göra och agera. 

Samtidigt visar Kohli (1989) att expertismakt följt av belöning- och straffmakt har störst inflytande. 

Att expertismakten har störst påverkan bekräftas även av Thomas (1984) men skiljer sig följaktligen 

då referensmakt och individens auktoritet har störst inflytande därefter.    

Enligt Venkatesh m.fl. (1995) så bör marknadsföring riktas åt de medlemmar i köpbeslutsgruppen 

som har mest inflytande på andra. Farrell och Schroder (1999) instämmer men till skillnad ska 

marknadsföringsinformationen anpassas för att och matcha individens personliga maktbas. Att 

marknadsföringen skall riktas åt den individen som har störst förmåga att påverka bekräftas även av 

Thomas (1984) som utöver detta föreslår att köpbeslutsmedlemmarnas befattning och roll inom 

företaget först måste identifieras. Vidare menar Thomas (1984) att information gällande 

köpbeslutmedlemmarnas interna relationer underlättar identifierandet av dessa individer och deras 

förmåga att påverka andra. Johnston och Bonoma (1981) belyser att köpchefen är den personen 

inom köpbeslutsgruppen som är lättast att komma i kontakt med, påvisas att denna individ har en 

central roll i köpbeslutsgruppen så rekommenderar författarna att förse köpchefen med säljande 

information om produktens egenskaper. Thomas (1984) och Kohli (1989) rekommenderar dock att 

individen som besitter expertismakt är mest lämplig och marknadsföringen bör riktas därhän.   

Litteraturgenomgången som presenterats i detta kapitel bidrar till den teoretiska referensramen som 

syftar till att förtydliga sambanden mellan industriellt köpbeteendes olika forskningsgrenar. 

Motiveringar bakom vald teori följt av den teoretiska referensramen presenteras i nästa kapitel.   
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4. Teoretisk referensram  
I detta avsnitt presenteras och motiveras den litteratur som teoretiska referensramsmodellen 

konstituerats från. Teoretiska referensramsmodellen med studiens forskningsfrågor visualiseras i 

slutet på kapitlet.   

Den teoretiska referensramen bygger på tre grundläggande forskningsgrenar inom industriellt 

köpbeteende: Köpprocessen, köpbeslutsgruppen och påverkande faktorer i form av individuella 

egenskaper och dess makt och påverkan i köpbeslutsgruppen samt köpsituation. Eftersom dessa 

forskningsgrenar påverkar varandra så skapades den teoretiska referensramsmodellen med målet att 

bidra till en mer holistisk förståelse för industriellt köpbeteende men även för att överskådliggöra 

och sammanfatta de forskningsgrenar som studien undersöker inom svensk skogsindustri.  

Vid utformning av referensramsmodellen har teorier som anses mest lämpade och applicerbara för 

att besvara studiens forskningsproblem och följande forskningsfrågor valts ut. Under 

utformningsprocessen har även kritik och tvetydigheter inom forskningen tagits i beaktning i mån för 

att öka modellens validitet. Valda teoretiska modeller för respektive grundläggande områden inom 

industriellt köpbeteende presenteras i följande text. 

4.1 Köpprocessen 

Köpprocessen förklaras av flertalet forskare där tidigare modeller varit bra i relation till den 

tidsepoken som modellerna tagits fram under. Modernare tider med både mer och lättillgängligare 

information antyder att en nyare modell bör främja studien. Modellen beskriven av Burger och Cann 

(1995) är av modernare slag och innehåller historiskt sett fler köpfaser vilket borgar för att kunna 

belysa kundens köpbeteende mer specifikt. Köpfasen Word of mouth (WOM) är även inkluderad 

vilket enligt Babic m.fl. (2016) innebär att kunder uttrycker sina erfarenheter och omdömen om 

produkter, varumärken eller företag som intressenter kan ta del av. Författarna menar att elektronisk 

WOM har blivit vanligare i takt med ökad internetanvändning och benämns eWOM. Samtidigt 

poängterar Wang (2017) att WOM har en direkt påverkan på en grupps köpbeteende. Således 

kommer det undersökas ifall WOM även påverkar de andra köpfaserna. Detta möjliggör även att 

externt inflytande i köpbeslutet kan studeras. Burger och Canns (1995) köpfaser framgår i tabell 4.1. 

Tabell 4.1: Köpfaser inom köpprocessen.  

1 Aktiverande faktor  

2 Behovsidentifiering  

3 Informationssökning  

4 Val av leverantör  

5 Övervägning av förslag      Word of mouth 

6 Köpbeslut  
Källa: Burger och Cann (1995). 

4.2 Köpbeslutsgruppen 

För att förklara köpbeslutsgruppens sammansättning så kommer studien utgå från Johnston och 

Bonomas (1981) fem faktorer: vertikal involvering, lateral involvering, omfattning, sammanslutning 

och centralitet med tillägg från Kohlis (1989) två faktorer: förtrogenhet och samarbetsvilja. Dessa 

faktorer påverkas även av rådande situation där Sheths (1973) tre produktspecifika faktorer; Upplevd 

risk, Tidspress och Köpets betydelse har en inverkan. Anledningarna bakom kombineringen av 

faktorerna beror dels på att Johnston och Bonomas (1981) faktorer förväntas vara lämpade för större 

företag vilket anas vara motsatsen i svensk skogsindustri. En annan anledning är att Sheths (1973) 

situation faktorer anses mer tillåtande för att undersöka samband med avseende på individers 
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påverkan i köpbeslutsgruppen. Sheths (1973) faktorer har även påtalats av Kohli (1989) som menar 

att risker och tidspress påverkar just individers inflytande. Härefter har även Mattson (1988) 

poängterat vikten av att fastställa hur betydelsefullt ett köp är för kunden, vilket faktorn Köpets 

betydelse syftar till att identifiera. De faktorer som bidrar till teoretiska referensramen framgår i 

tabell 4.2, 4.3 respektive 4.4 nedan.  

Tabell 4.2: Fem faktorer för att förstå köpbeslutsgruppens sammansättning.  

Vertikal involvering Hur väl köpbeslutgruppen kommunicerar samt hur många nivåer 
befogenhetshierarkin är uppbyggd av  

Lateral involvering Antalet avdelningar som är involverade i köpbeslutet 

Omfattning Antalet individer som är delaktiga i köpbeslutet 

Sammanslutning Hur väl individer i köpbeslutgruppen interagerar med varandra 
genom direkt kommunikation under köpprocessen 

Centralitet Hur väl köpchefen är involverad i kommunikationen under 
köpprocessen 

Källa: Johnston och Bonoma (1981). 

Tabell 4.3: Faktorer för köpbeslutsgruppen.  

Förtrogenhet I vilken utsträckning som medlemmar i köpbeslutsgruppen är 
familjära till varandra 

Samarbetsvilja Hur väl köpbeslutgruppsmedlemmar är villiga att samarbeta i 
kontrast till hur splittrade de är 

Källa: Kohli (1989). 

Tabell 4.4: Produktspecifika faktorer.  

Produktspecifika faktorer 

Upplevd risk Syftar till magnituden av konsekvenserna som ett dåligt köp kan 
medföra 

Köpets betydelse Hur betydelsefullt köpet är för företaget. Ett viktigt köp involverar 
oftast fler personer medan ett mindre betydelsefullt köp oftast sköts 
av en avdelning 

Tidspress Hur mycket tid som köpbeslutsgruppen har på sig att genomföra 
köpet. Lite tid medför oftast att färre personer är involverade i 
köpbeslutet 

Källa: Sheth (1973). 

Vidare kommer rollerna beskrivna av Bonoma (1982) att ingå i modellen med syftet att identifiera 

vilka personer som axlar roller i företagen samt om det verkligen stämmer att alla roller används. 

Bonomas (1982) roller framgår nedan. 

• Initiativtagare 

• Beslutare 

• Influerare 

• Inköpare 

• Grindvakt 

• Användare 
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4.3 Påverkande faktorer 

4.3.1 Köpsituation 
Köpsituationen har sedan pionjärerna Robinson m.fl. (1967) presenterade buy-gridmodellen bestått 

av rent återköp, modifierat återköp samt nyköp. Även fast det går att kategorisera nästintill alla olika 

köpsituationer i modellen så har viss kritik riktats mot den. Främst är modellen från 60-talet vilket 

kan antyda att den var mer lämpad för den tidsepoken. Sheth (1996) menar även att forskningen 

inom industriellt köpbeteende avstannat under 90-talet vilket hämmar vetskapen om hur fungerande 

modellen är för modern tid. Vidare har även Bellizzi och McVey (1983) belyst att det är lätt att 

förväxla nyköp och rent återköp ifall det är lång tid mellan köpen och stora summor involverade. 

Bunns (1993) presenterar en modernare modell innehållande sex olika köpsituationer, dessa är även 

väldefinierade vilket borgar för att förväxling mellan köpfaser minimeras. Bunns (1993) ingår i 

teoretiska referensramen och framgår i listan nedan. 

1. Oplanerat köp 

2. Lågprioriterade rutinköp 

3. Enkelt modifierat rutinköp 

4. Kritiskt nyköp 

5. Komplext modifierat återköp 

6. Strategiskt nyköp 

Vidare har Hayes m.fl. (1996) och Reese och Stone (1987) kombinerat köpfaser med Robinsons m.fl. 

(1967) köpsituationer för att bestämma de köpfaser som genomförs, respektive delaktigheten från 

högt uppsatta chefer, mellanchefer och operativt anställda. Dessa modeller kommer indirekt att ingå 

i den teoretiska referensramsmodellen genom att delaktigheten från högt uppsatta och genomförda 

köpfaser studeras utifrån Burger och Canns (1995) modernare köpfaser och Bunns (1993) sex 

köpsituationer.  

4.3.2 Individuella egenskaper och maktbaser 

Individuella egenskaper kommer främst utgöras av de fem maktbaserna som French och Raven 

(1959) presenterat med tillägg om informationsmakt och avdelningsmakt som Kohli (1989) adderat. 

Även fast dessa maktbaser är bedagade så bevisar användandet i modernare forskning och knapp 

kritik att maktbaserna inte är så oävna. Individuella egenskaper för den teoretiska 

referensramsmodellen redogörs nedan: 

• Belöningsmakt 

• Straffmakt 

• Referensmakt 

• Legitimmakt 

• Expertismakt 

• Informationsmakt 

• Avdelningsmakt 

4.3.3 Påverkan inom köpbeslutsgruppen 

Individuella egenskaper med avseende på maktbaser är betydelsefullt för hur väl en individ lyckas 

påverka andra medlemmar i köpbeslutsgruppen. Kohli (1989) menar att hur väl en individ anstränger 

sig för och försöker influera andra medlemmar har en stor betydelse för hur väl individen lyckas 

påverka köpbeslutet. Vidare har även Venkastesh m.fl. (1995) konstaterat att hur väl en individ 

fokuserar på berört ämne och vilken tillit som andra har gentemot influeraren som viktigt för hur väl 
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en individ lyckas influera andra. Försök till påverkan, tillit och fokus på ämnet utgör således grunden 

för individuella inflytelseförmågan. 

4.4 Sammanställd teoretisk referensram   
Individuella inflytandet på köpbeslutsgruppen beror på tre faktorer och viktas av den/de maktbaser 

som individen besitter och använder. Vidare påverkas även Köpbeslutsgruppens sammansättning och 

rollfördelande av den rådande situationens tre faktorer. Sammantaget kan köpbeslutgruppens 

agerande härledas från dessa faktorer. Hur mycket köpbeslutgruppen är involverad beror strängt på 

vilken köpsituation och köpfas som de befinner sig i. Exempelvis kan det anas att köpbeslutsgruppen 

är svagt involverad vid köpsituationen oplanerat köp under köpfasen informationssökning. I motsats 

bör ett strategiskt nyköp under samma köpfas sysselsätta köpbeslutsgruppen betydligt mer. 

Teoretiska referensramsmodellen med forskningsfrågorna visualiseras i figur 4.1.  

 

Figur 4.1: Teoretisk referensram  
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5. Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som används vid genomförandet av studien samt insamling av 

data.  

5.1 Forskningssyfte 

Syftet med forskningen kan vara antingen förklarande, beskrivande eller undersökande (Kothari, 

2004). Saunders Lewis och Thornhill (2009) menar att förklarande studier syftar till att undersöka 

orsak- och verkansamband, exempelvis när relationen mellan olika variabler ska förklaras. Vidare 

menar författarna att beskrivande studier ämnar förklara en situation där en relativt tydlig bild om 

fenomenet redan finns innan datainsamlingen sker. Den undersökande studien är lämplig när 

orsaken bakom ett problem är okänd och nya insikter eller ökad förståelse önskas. Saunders m.fl. 

(2009) anser att dessa forskningssyften kan kombineras och exemplifierar att ett beskrivande 

forskningssyfte ofta är en föregångare till en förklarande studie.  

Studien i den här rapporten förklarar industriellt köpbeteende inom svensk skogsindustri där tidigare 

forskning bidragit till att en generell men relativt tydlig bild över fenomenet redan finns. Således ska 

denna studie betraktas som beskrivande eftersom den syftar på att belysa och återspegla 

verkligheten inom branschen. 

5.2 Forskningsansats 
Enligt Saunders m.fl. (2009) finns det två huvudsakliga forskningsansatser, induktiv och deduktiv. 

Walliman (2011) förklarar att en induktiv ansats innebär att teori skapas baserat på den data som 

samlas in under studien medan en deduktiv ansats baseras på tidigare forskning där hypoteser 

snarare testas på insamlade data under studien. Datainsamlingsmetoden kan antingen vara 

kvantitativ eller kvalitativ, dessa förklaras utförligare i avsnitt 5.6 datainsamling. 

Denna undersökning baseras på tidigare forskning inom industriellt köpbeteende där befintliga 

teorier och modeller används för att identifiera hur köpbeteendet i branschen kan karaktäriseras. 

Forskningsansatsen som denna studie förhåller sig till beskrivs som deduktiv med anledning av att 

redan existerande teorier undersökts där insamlade data jämförts och kategoriseras på befintlig 

forskning.     

5.3 Litteratursökning och formulering av litteraturöversikt 
Efter att Höga Kusten Teknikresurs beskrivit sitt upplevda problem fördes diskussioner med Luleå 

Tekniska Universitet där det övergripande forskningsområdet identifierades. Inledningsvis skapades 

ett ramverk för hur olika discipliner inom industriellt köpbeteende förmodades kunna påverka 

varandra. Ramverket baserades mestadels på böcker och websidor. Härefter, när en grundläggande 

bild av forskningsområdet etablerats påbörjades en fördjupning inom respektive forskningsgren där 

främst akademiska artiklar söktes och analyserades.  

Litteratursökningen var relativt bred i den bemärkelsen att forskning om industriellt köpbeteende ur 

flera olika forskningsperspektiv analyserades. Syftet var att bidra till en djupare förståelse, vilket 

skedde på bekostnad av tid med avseende på att viss litteratur aldrig användes åt studien. 

Sökning efter litteratur har främst utförts via de internetbaserade databaserna Emerald och 

ScienceDirect. Andra databaser har funnits via sökverktygen ResearchGate, Google scholar och Luleå 

Tekniska Universitets sökruta. Mest använda sökord var; Industrial buying behavio(u)r, buying 

process, buying centre, buy grid model och buying centre composition.     
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5.4 Forskningsstrategi 
Yin (1994) beskriver fem forskningsstrategier; experiment, enkätstrategi, fallstudie, historisk samt 

arkivforskning. Saunders m.fl. (2009) förtydligar att forskningsstrategin experiment baseras på 

naturvetenskapliga teorier där samband mellan faktorer ofta studeras. Vanligen söks svar på frågor 

som ”hur” och ”varför”. Vidare menar författarna att en enkätstrategi vanligen är associerad med en 

deduktiv forskningsansats i förklarande och beskrivande forskningssyften där frågor som ”vem”, 

”vad”, ”vart” och ”hur mycket” söks svar på. Fallstudier innebär en empirisk undersökning av ett 

specifikt fenomen. Forskningsstrategin används vid besvarandet av ”Varför” frågor, men kan även 

besvara ”Vad” och ”hur”. Vidare kan fallstudier vara antingen singulära eller multipla. Singulära 

innebär att endast ett fall studeras, oftast med kritisk, extrem eller unik karaktär medan multipla 

studerar flera olika fall vilket bidrar till en bredare analys där resultatet ofta är generellare. Historisk 

strategi är idealt när ingen kontroll över beteendehändelser erfordras och syftar till att förklara 

frågor som ”hur” och ”varför”. Slutligen beskriver Saunders arkivforskning som studerandet där 

huvudsakliga data utgörs av administrativ bokföring och dokument. Yin (2009) menar att frågor 

gällande ”vem”, ”vad”, ”vart”, ”hur mycket” och ”hur många” kan besvaras genom en 

arkivforskningsstrategi.  

Även fast vissa forskningsstrategier lämpar sig bättre för beskrivande, förklarande eller undersökande 

forskningssyften så menar Yin (1994) att alla forskningsstrategier kan användas för samtliga 

forskningssyften. För att underlätta valet av forskningsstrategi beskriver Yin (1994) en matris över när 

respektive forskningsstrategi är bäst lämpad. Matrisen framgår i tabell 5.1. 

Tabell 5.1: Bestämning av forskningsstrategi. 

Metod Besvarar Erfordrar kontroll 

över 

beteendehändelser 

Fokuserar på nutida 

händelser 

Experiment hur, varför? ja ja 

Enkätstrategi vem, vad, vart, hur 

många, hur mycket? 

nej ja 

Arkivforskning vem, vad, vart, hur 

många, hur mycket? 

nej ja/nej  

Historisk hur, varför?  nej nej 

Fallstudie hur, varför? nej ja  

Källa: Yin (1994). 

Målet med den här studien är att bygga vidare på befintlig forskning inom industriellt köpbeteende 

och beskriva mer specifikt hur svensk skogsindustri skiljer sig från den generella bilden som mycket 

av den tidigare forskningen bidragit till. Således syftar studien till att besvara frågor som ”hur” och 

”varför”, varvid enkätstrategi och arkivforskning kan uteslutas. Härefter erfordras inte direkt kontroll 

över beteendehändelser, även fast visst beteendemönster hos respondenterna analyseras så är det 

inte studiens fokusområde och syftar endast till tidigare händelser. Vidare studeras nutida händelser 

där frågor gällande hur respondenterna agerat eller agerar i nutida händelser. Härmed kan både 

experiment och historiskt uteslutas och forskningsstrategin beskrivas som en multipel fallstudie 

eftersom fall hos flera olika företag studeras där respektive företag ses som ett enskilt fall som 

jämförs med befintlig teori men även gentemot varandra. 



23 
 

5.5 Urval  
Urval syftar till den processen där ett litet antal väljs utifrån ett stort antal, i fallstudier är det således 

viktigt att välja rätt företag för hur detaljerad studien avser att vara (Walliman, 2011). När företag 

och respondenter väljs utifrån att de är branschkunniga och väl insatta i det ämnet som studien 

undersöker så benämns tillvägagångssätt omdömesurval (Saunders m.fl., 2009).  

Den här studien syftar till att undersöka industriellt köpbeteende i svensk skogsindustri där realistiska 

data från branschkunniga personer, väl insatta i respektive företags inköpsprocesser eftersträvades. 

Ett omdömesurval genomfördes därför i samråd med Joakim Norden vid Höga Kusten Teknikresurs 

där sex fallstudieföretag med respondenter som antogs vara väl insatta i inköpsprocessen valdes. 

Kriterier för dessa skogsindustriföretag var att de handlade med våglänkar, antingen från Höga 

Kusten Teknikresurs AB eller från en konkurrent. Det strävades även efter att välja företag i 

varierande storlek med avseende på antal anställda och ekonomisk omsättning. Fem respondenter 

från olika företag kontaktades via telefon där ett datum bestämdes för en kommande 

telefonintervju. Företagen och en beskrivning av respondenten samt hur de kontaktades presenteras 

nedan:  

Bergs Fegen AB 

Bergs Fegen AB tillverkar lastbilspåbyggnationer och är experter på timmertransportfordon (Bergs 

Fegen, 2018). Förra året hade företaget 28 anställda och omsatte drygt 78 miljoner kronor (Allabolag, 

2018a). Respondenten var Peter Börjesson som är försäljnings- och supportansvarig. 

Thyrens Kran & LV AB 

Företaget har tre anställda (Allabolag, 2018b) och säljer kranar och tunga fordon samt bygger om, 

servar och reparerar timmerbilar (Thyrens, u.å.). År 2016 omsatte företaget drygt 9 miljoner kronor 

(ibid.). Respondenten Tomas Thyren är VD men har även många ansvarsområden i företaget.  

Hjelms AB 

Företaget ingår i en koncern som hade drygt 100 anställda och omsatte 274 miljoner kronor år 2016 

(Allabolag, 2018c). Koncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför lastbilspåbyggnationer och tunga 

släpvagnar (Translink, 2018). Respondenten Patrik Krantz är idag konstruktör men enligt Joakim 

Norden vid Höga Kusten Teknikresurs har Patrik varit insatt i inköpsuppgifter tidigare.  

HIAB 

HIAB levererar utrustning, intelligenta tjänster och digitala lösningar för vägburen lasthantering 

(HIAB, u.å.). År 2016 omsatte företaget mer än 4,5 miljarder sek och hade 177 anställda i Sverige 

(Allabolag, 2018d). Respondenten för telefonintervjun var Jan Jonsen som är sälj och supportansvarig 

för norra Sverige.  

FTG Cranes AB 

2016 hade företaget 41 anställda och omsatte över en miljard sek (Allabolag, 2018e). Ur ett 

långsiktigt perspektiv utvecklar och producerar företaget kranar och vagnar för skogsindustrin (FTG 

Forest, u.å.). Respondenten Christer Danielsson är logistik- och inköpschef.  

5.6 Datainsamling 
Data kan samlas in på många olika sätt och det är viktigt att använda rätt datainsamlingsmetod för 

det forskningsfenomen som undersöks (Kothari, 2004). Saunders m.fl. (2009) menar att 

datainsamlingsmetoden huvudsakligen är antingen kvalitativ eller kvantitativ. Vidare betonar 

författarna att den kvantitativa datainsamlingsmetoden oftast resulterar i numeriska och 

standardiserade data medan den kvalitativa metoden beskrivs som insamling av mjukare data som 
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ofta bidrar till en djupare förståelse med icke-standardiserade data. Datainsamlingen har utförts 

genom intervjuer där mjukare data samlats in.    

Walliman (2011) menar att intervjuer kan utformas antingen strukturerade, ostrukturerade eller 

semistrukturerade. Författaren beskriver att i strukturerade intervjuer följs standardiserade frågor 

där svarsalternativen ibland är förbestämda. I kontrast förklaras att den ostrukturerade intervjun 

istället baseras på en intervjuguide där respondenten får utrymme att uttrycka sig fritt men inom 

forskningsområdet. En semistrukturerad intervju innebär en blandning av ovanstående där det är 

vanligt att olika sektioner i undersökningen består av standardiserade och icke-standardiserade samt 

strukturerade och ostrukturerade frågor.     

Datainsamlingen i den här multipla fallstudien har utförts genom kvalitativa telefonintervjuer. Inför 

intervjuerna hade en intervjuguide skapats utifrån teoretiska referensramsmodellen och de 

forskningsfrågor som undersöktes. Intervjuguiden bestod av 29 frågor där vissa överlappade 

varandra för att i största mån samla in heltäckande data. Intervjuguiden skapades och följdes för att 

på ett tidseffektivt sätt fokusera och samla in data för att kunna besvara forskningsfrågorna. Vidare 

bestod intervjuguiden av semistrukturerade frågor som anpassades och ställdes på ett icke-

standardiserat sätt. David och Sutton (2016) poängterar att icke-standardiserade intervjuer lyfter 

fram respondenternas åsikt på djupet och möjliggör öppnare svar. Detta bekräftas av Repstad (1999) 

som dessutom menar att icke-standardiserade intervjuer motiverar respondenter att yttra sig 

utförligare.  

Telefonintervjuerna inleddes med allmänna frågor där syftet med undersökningen och möjligheter 

till att vara anonym förklarades. Sedan övergick intervjuerna till de frågor som utformats i 

intervjuguiden. Avslutningsvis diskuterades lite mer allmänna frågor och respondenten blev återigen 

tillfrågad om den ville vara anonym. Under intervjuerna upplevdes god stämning då respondenterna 

verkade ha avsatt tillräckligt med tid och visade intresse för forskningen genom utförliga förklaringar 

och beskrivningar av deras köpbeteende. Intervjuerna varierade mellan 35 minuter till drygt en 

timme. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. 

5.7 Analysmetod 
Analys innebär tolkningar av data med syftet att finna mönster och relationer (Kothari, 2004). 

Författaren uttrycker att analysering av data är en process som består av stegen; redigering, kodning, 

klassificering och tabulering. Redigering innebär att insamlade data rättas till med avseende på 

felaktigheter men även för att se till att data är sann och förenlig med övrig insamlade data. 

Kodningsprocessen består av att ge respektive svar en kod med eftersträvan att underlätta 

kommande kategorisering. Vid kategoriseringen delas data med liknande karaktärsdrag in i grupper 

med anledning att förenkla identifierandet av olika mönster. Slutligen syftar tabulering till att 

arrangera och presentera data på ett logiskt och koncist sätt. Tabulering innebär summering av data 

och avser underlätta jämförelse och minska erforderlig plats i rapporten (ibid.). 

Analysmetoden för studien avsåg förhålla sig till samma tillvägagångssätt med tillägg om att insamlad 

data även jämförts med modeller och teorier från litteraturstudien för att belysa skillnader och 

likheter. Enligt Yin (2009) är just detta en lämplig metod vid analysering av kvalitativa data. 

Inledningsvis transkriberades de inspelade intervjuerna där grammatiska fel och irrelevanta 

utsvävningar från ämnet togs bort. Nästa steg innebar en blandning av kodning och kategorisering 

där information omplacerades efter hur relevant den var för respektive fråga i intervjuguiden. 

Tabuleringen utfördes genom att på ett konsekvent sätt sammanfatta de undersökta 

forskningsområdena för respektive företagsrespondent.   
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5.8 Reliabilitet  
Reliabilitet kan förklaras som hur väl datainsamling och analysering av data kommer att vara 

konsistent vid andra likartade undersökningar (Saunders m.fl., 2009). Vidare menar författarna att 

det är tre frågor som bör ställas för att öka reliabiliteten: (1) kommer undersökningar vid andra 

tillfällen att medföra samma resultat? (2) kommer resultatet vara likadant om någon annan utför 

undersökningarna? (3) Är det transparens mellan de slutsatser som olika forskare kan konstatera från 

insamlade data?  

Specifikt för datainsamling via intervjuer beskriver Kumar (2011) aspekter som kan påverka 

reliabiliteten. Författaren menar att frågor kan tolkas olika mellan respondenterna och att 

intervjuarens och respondentens humör även påverkar svaren vid olika tillfällen. Det finns även risk 

att en respondent känner skuld efter att ha uttryckt sig för positivt eller negativt vid ett 

intervjutillfälle vilket respondenten försöker gottgöra vid ett annat intervjutillfälle. Vidare menar 

Kumar (2011) att situationen även påverkar interaktionen mellan intervjuare och respondent, 

således finns det risk för att svaren skiljer sig från gång till gång. Walliman (2011) konstaterar även 

att mer data oftast bidrar till högre reliabilitet.  

För att följa de råd som presenterats av Kumar (2011) har intervjuguiden formulerats så neutralt som 

möjligt där fokus legat på att skriva frågorna enkelt, detta för att de i så god mån som möjligt ska 

tolkas lika av respondenterna. Bokning av intervjuerna har gjorts i god tid innan för att försöka skapa 

en trygg situation, fri från stress för respondenterna. Skuldkänslor vid intervjuerna har försökt 

begränsas genom möjlighet till garanterad anonymitet.     

5.9 Validitet 

Validitet förklaras av Saunders m.fl. (2009) som hur väl mätningarna i undersökningen verkligen 

mäter det som de ska göra. En annan förklaring påtalas av Kothari (2004) som menar att validitet är 

den utsträckningen som uppmätta data skiljer sig från verkligheten. För att öka validiteten menar 

Kumar (2011) att två frågor bör ställas: (1) vem avgör om en undersökning mäter det som den ska 

göra? (2) Hur kan man skapa en undersökning som mäter det som den ska mäta? Författaren menar 

att första frågan är själva författaren till studien men poängterar att det är viktigt att ta hänsyn till de 

som avser ta del av verket. Vidare förklarar författaren att den andra frågan är svår att besvara men 

belyser att det är viktigt av att skapa en logisk länk mellan frågor och det som verkligen skall mätas. 

Vidare lyfter Saunders m.fl. (2009) fram olika hot mot en undersöknings validitet. Författarna menar 

att det finns en risk att deltagare hoppar av undersökningar eller att respondentens svar påverkas av 

upplevd tidsbrist. Respondentens svar kan även påverkas ifall undersökningen gäller en produkt som 

respondenten nyligen haft negativa erfarenheter från. Halkier (2010) menar att huruvida den 

teoretiska ansatsen hänger ihop med det empiriska fältet även påverkar en studies validitet. 

Ovan beskrivna validitetshot beaktades vid utformandet av intervjuguiden och intervjuerna. 

Intervjuguiden utvecklades för att täcka den teorin som teoretiska referensramsmodellen 

konstituerats utifrån. Stor tyngd disponerades åt att formulera enkla frågor som hade logisk länk 

mellan frågor och det som verkligen ska mätas. Stort fokus låg även vid skapandet av 

forskningsfrågorna som baserades på Höga Kusten Teknikresurs upplevda problem. För att minimera 

avhopp och förhastade svar utifrån upplevd tidsbrist har respektive telefonintervju förbokats där 

respondenterna fått bestämma tid och datum själva. Negativa erfarenheter av produkterna har inte 

direkt beaktats under intervjuerna med anledning av att respondenter ej uttryckt något missnöje vid 

förfrågan.  
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5.10 Etik 
Saunders m.fl. (2009) beskriver etik som frågor huruvida formuleringar, rättfärdigandet av 

forskningsämnet, forskningsdesign, tillgång till information, datainsamling, analys och presentation 

av forskningsresultatet utförs på ett moraliskt och ansvarsfullt sätt. Vidare belyser Kumar (2011) 

områden som bör beaktas vid etiskt korrekt insamling av data från respondenter och presenterar 

rekommendationer för en etisk datainsamling.  

Enligt Kumar (2011) är det egentligen oetiskt att kontakta individer och be dem om deras tid och 

information. Detta är dock viktigt för att forskningen ska utvecklas och detta kan göras mer etiskt 

genom att tillse att informationen verkligen är relevant, så datainsamlingen inte utförs förgäves. 

Vidare poängterar Kumar (2011) vikten av att förstå respondentens tillstånd och välmående. 

Intervjuer med individer som på grund av sjukdom eller bristfälliga språkkunskaper påverkar deras 

svarsförmåga är oetiskt och skall undvikas. Författaren menar även att känsliga frågor skall undvikas, 

är detta ett måste för studien så bör respondenterna få information om detta i förväg och god 

betänketid om de vill svara på frågorna. Slutligen är det viktigt att forskningen inte drabbar 

respondenterna negativt, och åtgärder skall vidtas för att undvika detta. Utöver Kumars (2011) 

rekommendationer nämner Repstad (1999) att respondenternas svar alltid bör behandlas 

konfidentiellt.   

Vid kontakt med eventuella respondenter förklarades ett tydligt syfte med forskningen och 

möjligheten till att vara anonym. Detta för att minimera risken för att en respondent kan drabbas 

negativt som effekt av dennes svar samt att undvika att respondenten svarar partiskt i rädsla för 

repressalier. Det har även tydligt förklarats att intervjun är helt frivillig och övergripande om vad 

intervjun handlar om så att respondenten fått tid att betänka ifall de vill avstå från att svara på något 

ämne som eventuellt kunde upplevas känsligt. Exempelvis fanns det anledning att tro att frågor 

gällande makt och inflytande kunde uppfattas som känsligt eftersom de syftar till att undersöka 

respondentens personliga åsikter om andra individer i köpbeslutsgruppen.               
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6. Empiri 
I detta kapitel presenteras insamlad empiri från de fem företagsintervjuerna. Respektive intervju 

inleds med en företagsbeskrivning, följt av köpprocessen, köpbeslutsgruppen, köpsituation samt makt 

och inflytande i köpbeslutsgruppen. Empiriavsnittet inleds med en sammanställning av de företag och 

respondenter som intervjuats.  

I tabell 6.1 presenteras en sammanställning av de respondenter som intervjuats på företagen. 

Tabell 6.1: Sammanställning av respondenter som intervjuats. 

Företag Respondent Befattning Antal anställda Omsättning 
(miljoner sek) 

Bergs Fegen AB Peter Börjesson Sälj- och 
supportansvarig 

32 78 (2017) 

Thyrens Kran & 
LV Service 

Tomas Thyren VD 2 9 (2016) 

Hjelms AB 
(Translink 
Holding) 

Patrik Krantz Konstruktör 80 274 (2016) 

HIAB Jan Jonsen Sälj- och 
supportansvarig 

2800 4575 (2016) 

FTG Cranes AB Christer 
Danielsson 

Inköps- och 
logistikchef 

43 101 (2016) 

Företagens omsättning är hämtad från Allabolag.se. Resterande uppgifter bygger på det som respondenterna angivit under 
intervjuerna. 

6.1 Bergs Fegen AB  
Bergs Fegen AB är beläget drygt två mil från Ullared och arbetar huvudsakligen med 

timmerbilspåbyggnationer, kranhyttstillverkning och förädling av skogskranar via montering av 

styrsystem. Företaget har 32 anställda och strävar efter att med hög kvalitet, funktionalitet och 

konkurrenskraftiga priser sätta kunden i fokus och uppfylla ”hennes” behov såväl som önskemål. 

Respondenten för intervjun var Peter Börjesson, ansvarig för försäljning och teknisk support. Peters 

tjänst innebär utöver en god kundkontakt och support även att skräddarsy och beställa de 

komponenter som kunden önskar. 

6.1.1 Köpprocessen      
Det som initierade köpprocessen var ett behov från beställaren (kunden) som uttryckt önskemål om 

en produkt med våglänk. Ibland önskar kunden en färdig produkt där ingående komponenter är 

standardiserade men i vissa fall har kunden önskemål om specifika komponenter eller beskriver 

särskilda användningsområden för produkten. Beskriver kunden inga specifika önskemål så följs 

beprövade produktkoncept där information om komponenterna redan är känd och inköpet sker utan 

konstigheter. Vid specifika önskemål från kunden så involveras ofta en inköpare där mer information 

om produkten och leverantörer söks. Kontinuerligt lyssnar Peter på kundernas erfarenheter om olika 

komponenter för att säkerställa kvalitén, samverkan och att de tillfredsställer kunden. Om en kund 

skulle vara missnöjd med en komponent så presenteras andra förslag, ibland involveras inköparen 

som stöttar med information kring dessa förslag.  

6.1.2 Köpbeslutsgruppen 
Köpbeslutsgruppen består av beställaren (kunden), säljaren Peter Börjesson och inköparen. Säljaren 

Peter beskriver att han är lyhörd för individers erfarenheter men att det samtidigt är svårt att 

kartlägga vilka ytterligare personer som kommit med åsikter under köpbeslutet eftersom dessa 
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personers inverkan skiljer sig mellan olika köpsituationer. Vidare förklarar Peter att kunden har det 

slutliga ordet och bestämmer över produktens komponenter, men Peters expertis har samtidigt en 

stor påverkan på kundens val av komponenter. Vid behov av ytterligare expertis för en komponent så 

är det inköparens uppgift att finna information. Beställning av komponenter sker antingen av säljaren 

Peter eller inköparen. Vidare var två avdelningar involverade i köpbeslutet (inköp- och 

försäljningsavdelningen) och samarbetsförmågan och kommunikationen beskrivs som god 

däremellan. Personerna som har de centralaste rollerna är säljaren Peter samt kunden. Konflikter 

mellan individer i köpbeslutsgruppen beskrivs som mycket sällsynta. Inför de flesta inköpen av 

komponenter har köpbeslutsgruppen god tid på sig och upplever sällan att inköpen är riskfyllda.  

6.1.3 Påverkande faktorer 

Köpsituation 

Många köpsituationer beskrivs som enkla återköp av beprövade komponenter där 

informationssökning sällan behövts. När kunden yttrar speciella behov eller önskemål om vissa 

komponenter så samlar i första hand säljaren Peter information. Upplever Peter att mer information 

behövs så involveras inköparen där olika leverantörsalternativ övervägs. Bergs Fegen AB köper 

våglänkar från olika leverantörer, dessa köp beskrivs som rutinmässiga.  

Makt och inflytande i köpbeslutsgruppen 

Oftast upplever Peter att det är ett samarbete att finna den mest lämpliga produkten åt kunden. Det 

är svårt att avgöra om nån person försökt påverka köpet för en specifik produkt men det 

förekommer att personer talar extra varmt om vissa produkter. När det gäller att påverka 

köpbeslutet så fokuserar samtalen mer åt fördelar eller nackdelar med vissa komponenter än allmänt 

sociala övertalningssätt. De som är involverade i köpbesluten respekterar och litar på varann. Genom 

nära kundkontakt får Säljaren Peter ta del av många kunders erfarenheter från olika komponenter 

vilket har gjort att han har stor kunskap om dessa. Erfarenheter från tidigare kunder vägs också in vid 

rekommendation av komponenter till kunden. Om många personer har positiva eller negativa 

erfarenheter från en viss komponent så är det troligt att komponenten rekommenderas eller avrådas 

från. Peter har aldrig uppmärksammat att någon i köpbeslutsgruppen blir straffad eller belönad för 

olika åsikter kring ett köpbeslut.  

6.2 Thyrens kran & LV service AB 
Thyrens kran & LV service AB grundades 1984 och är beläget i Oskarshamn. Utöver försäljning av 

tunga fordon och kranar så sysslar företaget även med om- och påbyggnationer av timmerbilar efter 

kundens önskemål, samt service och reparationer av skogskranar. Idag har företaget två anställda 

varav den intervjuade Tomas Thyren är VD men har även många andra ansvarsområden i företaget, 

bland annat försäljning och inköp.  

6.2.1 Köpprocessen 
Köpprocessen påbörjas vantligtvis av att beställaren (kunden) uttrycker ett behov. Vid det första 

köpet av en våglänk från Maxicap så uppstod faktiskt behovet av att en äldre våglänk hade gått 

sönder och behövde lagas. Således kontaktades en bekant, Hans Kjellberg på Maxicap Innovation för 

att få tips om hur våglänkar lämpligast repareras. Utöver reparationstips rekommenderade även 

Hans Kjellberg Maxicap våglänken varvid en beställdes och visade sig fungera till belåtenhet. 

Informationen om Maxicaps våglänkar kom från Hans och de konkurrerande våglänkarna på 

marknaden fungerade inte till belåtenhet. Idag är både Thyrens kran & LV service AB och deras 

kunder nöjda med Maxicap Sales våglänkarna och det är dessa de huvudsakligen monterar och säljer. 

Tomas Thyren förklarar ”Egentligen är det kunderna som bestämmer vilken våglänk som vi ska 



29 
 

montera, men mina kunder är nöjda med Maxicaps våglänkar och sedan vi började montera dem har 

jag aldrig hört önskemål om något annat”.    

6.2.2 Köpbeslutsgruppen 
Köpbeslutsgruppen består av Tomas Thyren, Hans Kjellberg och beställaren (kunden). Tomas menar 

att en avdelning är involverad i köpbeslutet med anledning av att de är få anställda. Vidare beskrivs 

stämningen och den sociala kemin som positiv och det aldrig uppstått några konflikter vid köp av 

våglänkar. Tomas har en central roll under köpprocessen och kommunicerar med Hans och kunden 

via mejl, telefon och personliga möten. Tomas och Hans känner varandra väl sedan tidigare. Samtliga 

köp av våglänkar beskrivs vara betydelsefulla då de måste få tag i produkten. Situationerna har aldrig 

varit direkt akuta och alltid upplevts säkra, även vid beställning av den första obeprövade Maxicap 

våglänken. Vid frågor om olika roller i köpbeslutsgruppen så anger Tomas att det är kunden som 

kommer använda produkten och även denne som har det slutliga ordet om vilka komponenter som 

skall ingå vid köp av produkten. Således har Kunden stor förmåga att påverka valet av våglänk vid 

tillverkning av kranen. Hans Kjellberg är den personen som besitter mest kunskap och information 

om våglänkar medan Tomas främsta uppgift är att komma med design och komponentförslag till 

kunden, samt att beställa och konstruera kranen.     

6.2.3 Påverkande faktorer 

Köpsituation 

Första köpet från Maxicap Sales utfördes efter inrådan från Hans Kjellberg som även presenterat 

information om våglänken. Således beställdes en produkt och testades. Belåtenheten med den 

produkten medförde att vid beställning idag så skickas endast ett ordermejl.  

Makt och inflytande i köpbeslutsgruppen 

Tomas upplever att Hans Kjellberg kan ha påverkat honom vid valet av våglänk, dock så upplevs detta 

enbart positivt då Tomas och hans kunder är mycket nöjda med produkterna och Hans Kjellbergs 

åsikter beskrivs som önskvärda eftersom Hans var väldigt kunnig. Vidare förklarar Tomas att tilliten 

och respekten för varandra är hög mellan personerna i köpbeslutsgruppen och poängterar att 

belöningar eller straff för vissa åsikter aldrig uppmärksammats. Tomas anser att köpbeslutet gynnar 

samtliga individer i köpbeslutsgruppen rättvist men säger även att om kunden har ett specifikt 

önskemål om en produkt så kan det ju gynna just den leverantören.    

6.3 Hjelms AB 
Hjelms AB grundades år 1969 i Iggesund och var en av pionjärerna för släpfordonsutvecklingen i 

Sverige. Sedan dess har företaget expanderat och ingår sedan 2011 tillsammans med Kilafors industri 

AB och Ory AB i Translink Holding AB koncernen där drygt 80 personer sysselsätts. Utöver 

heltäckande service erbjuder Koncernen påbyggnationer och kompletta släp för hantering av timmer. 

Respondenten för intervjun var Patrik Krantz som idag har befattningen konstruktör men även 

arbetat mycket med inköp. Intervjun undersöker köpbeteendet när Maxicaps våglänk köptes första 

gången och nästkommande återköp. Vid den tiden var de 14 personer i företaget och Patrik arbetade 

som inköpare.  

6.3.1 Köpprocessen 
Genom att Hjelms påbörjade ett samarbete med ett företag så kom de i kontakt med Maxicap 

Innovations våglänkar (föregångsprodukten innan Maxicap Sales bildades) som ibland behövde 

repareras. Vid reparation skickades dessa till Hans Kjellberg vid Maxicap Innovation. När Höga Kusten 

Teknikresurs AB och Maxicap Innovation designade och tillverkade en ny våglänksmodell under 

företaget Maxicap Sales så började den produkten köpas istället. Valet av just Maxicaps våglänk 

upplevdes enkelt eftersom konkurrerande våglänkar inte fungerande tillfredsställande. Innan 
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beslutet att välja Maxicap Sales så testades många olika konkurrenters våglänkar. Även fast Hjelms 

AB hade förtroende för Maxicap Sales så testades våglänken på ett provekipage innan den började 

ingå i komponentportföljen. Att det behövdes en våglänk var självklart, en timmerkran skulle 

levereras där en våglänk ingick. Det fanns olika leverantörsalternativ att välja mellan där 

verkstadschefen hade en central roll i avgörandet. Patrik förklarar att nästan all information om olika 

våglänkar togs fram internt, främst kom informationen från Maxicap Sales men även internet 

användes. 

6.3.2 Köpbeslutsgruppen 
Köpbeslutsgruppen hos Hjelms AB bestod vid första köpet av en säljare, beställare (kund), inköpare 

(Patrik Krantz), verkstadschef, tekniker på verkstan och Vd:n. Patrik anger att två avdelningar 

huvudsakligen var involverade (inköp och verkstad) även fast vissa åsikter kom från andra håll. 

Samarbetsviljan och den sociala kemin upplevdes mycket god mellan individerna i 

köpbeslutsgruppen och inga konflikter uppstod. Verkstadschefen hade den centralaste rollen och 

Patrik förklarar att alla köp från Maxicaps Sales har känts trygga. Tidigare erfarenhet medförde att de 

visste att supporten var bra. Köpen var inte verksamhetsavgörande men betydelsefulla eftersom 

våglänkar behövdes och Hjelms AB fann en bra produkt som de lyckas sälja fler av. Patrik ser det även 

som en konkurrensfördel eftersom Maxicap Sales våglänkar fungerar bättre än många andra. Det 

fanns gott om tid vid genomförandet av första köpet.  

I köpbeslutsgruppen så var det verkstadschefen som kom med initiativet för köp och test av 

Maxicaps våglänk, men själva behovet för en kran med våglänk kom från en kund. Vid valet av 

våglänkar så var det en tekniker på verkstan som presenterade information om olika alternativ. Patrik 

förklarar att det är oklart vem som beställde Maxicap våglänken första gången men lyfter fram att 

Vd:n hade det slutliga ordet att säga ja eller nej till inköpet. Kommande återköp har skett via en enkel 

orderläggning av inköparen Patrik där köpbeslutsgruppen representerats av inköparen, säljaren och 

kunden.  

6.3.3 Påverkande faktorer 

Köpsituation 

Det första köpet av Maxicaps våglänk var ett prov för att se att produkten fungerade 

tillfredsställande. Tidigare samarbete och erfarenhet från Maxicap Innovation medförde att 

beställningen upplevdes säker då Hjelms AB hade både god kontakt och stort förtroende för Maxicap 

Sales. Konkurrenters produkter övervägdes och information om olika alternativ fanns. Kommande 

beställningar innebär oftast en orderläggning via mejl eller telefon.      

Makt och inflytande i köpbeslutsgruppen 

Vid första beställningen hade Vd:n en avgörande roll och bestämde mycket kring köpet. Samtidigt 

hade verkstadsavdelningen mycket erfarenhet om olika våglänkar och presenterade information om 

dessa för köpbeslutsgruppen. Även fast verkstadsavdelningen hade mycket information att komma 

med så upplever inte Patrik att de hade mer makt än inköpsavdelningen. Idag poängterar Patrik dock 

att säljarna föredrar beprövade produkter eftersom nya komponenter är mer riskfyllda och säljarna 

vill kunna garantera kunderna hög kvalitet. Samtidigt gäller det för inköparna att förbli 

konkurrenskraftiga genom att förnya komponentutbudet varför mindre diskussioner mellan säljaren 

och inköparen förekommer.   

6.4 HIAB 
HIAB grundades 1944 i Hudiksvall då Eric Sundin lyckades använda en lastbilsmotor till att manövrera 

lyftkranar via hydraulik. Sedan dess har företaget expanderat och består idag av 2800 medarbetare 

och finns i 35 länder. Med en affärsidé att leverera lasthanteringsprodukter som är tillförlitliga och 
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effektiva, så att kunderna kan driva sina företag med bärkraftig lönsamhet, stolthet och sinnesfrid 

erbjuder HIAB kranar, lastväxlare, skogskranar, bakgavellyftar och moffett-påhängstruckar. 

Respondenten för intervjun var Jan Jonsen, sälj- och supportansvarig för norra Sverige.  

6.4.1 Köpprocessen 
Den vanligaste köpprocessen innebär att kunden uttrycker ett behov för säljaren. Behovet tolkas 

sedan av säljaren där ett förslag på en produkt med beprövade komponenter presenteras för 

kunden. Nästa steg innebär att skapa en order och skicka den till orderdesk, här kontrolleras ordern 

av en affärsansvarig med avseende på att priser och lovade leveranstider är korrekta. Vidare skickas 

ett orderkännande tillbaka till säljaren som en bekräftelse samtidigt som ordern skickas till fabriken 

för inköp av komponenter och tillverkning. Affärsprogrammet som säljaren använder innebär att 

olika men beprövade och förbestämda komponenter kan väljas vid design av produkten efter 

kundens önskemål. Köpprocessen kan skilja sig då kunden önskar en komponent som inte finns som 

alternativ i affärssystemet eller vill ha information om för HIAB okända produkter. Vid sådana fall 

presenteras alternativen för kunden och en specifik beställning av dessa komponenter utförs. 

Oavsett köpsituation så är det säljaren som tar fram all information. Vidare menar Jan att den mesta 

informationen som tas fram utförs internt från företaget. 

6.4.2 Köpbeslutsgruppen 
Köpbeslutsgruppen består oavsett köpsituation av säljaren, beställaren (kunden) och en 

affärsansvarig på orderdesk. Fabriken som tillverkar produkten kan i enstaka fall vara involverad och 

komma med åsikter men det är ytterst sällsynt. Totalt sett är tre avdelningar involverade, 

försäljningsavdelningen, orderdeskavdelningen och fabriken. Jan upplever att kommunikationen och 

den sociala kemin fungerar bra, även fast mindre konflikter kan uppstå då leveranstiden förlängs på 

grund av yttre omständigheter, vilket upprör kunden. Den centralaste rollen under köpprocessen har 

säljaren och kunden, dessa personer kommunicerar främst via telefon eller mejl. Vidare upplever Jan 

sällan att inköpen av komponenter som riskfyllda, och de gånger som kunden specifikt väljer vissa 

komponenter från okända leverantörer så har kunden kännedom om dessa komponenter. Däremot 

upplever Jan ofta att det är tidspress men detta beror främst på att kunden vill ha produkten 

omgående.  

Vid frågor gällande olika roller under köpprocessen menar Jan att vanligtvis så kontaktar kunden 

företaget (säljaren) och yttrar sitt behov. Säljaren rekommenderar därefter ett produktkoncept vilket 

kunden antingen tackar ja eller nej till. Är kunden nöjd med produktkonceptet så skickas offerten 

vidare till affärsansvarig som snabbt granskar för att sedan oftast vidarebefordra ordern till fabriken 

som även ansvarar för inköp av komponenterna. Slutligen får kunden sin produkt som är färdig att 

använda.   

6.4.3 Påverkande faktorer 

Köpsituation 

Säljaren Jan Jonsen menar att köpsituationerna ofta innebär att beprövade komponenter från kända 

leverantörer väljs, utan informationssökning eller analysering. Skulle kunden be om specifika 

komponenter utanför den vanliga leverantörsportföljen så skapas en så kallad b-order där säljaren 

specialbeställer den önskade komponenten. Dessa köpsituationer medför att säljaren söker och 

presenterar information och eventuella prisuppgifter för kunden. Oavsett köpsituation så upplevs 

sällan inköpen som riskfyllda.            

Makt och inflytande i köpbeslutsgruppen 

Jan har inte direkt uppmärksammat att nån individ i köpbeslutsgruppen försökt påverka någon 

annan. Däremot lyfter Jan fram att många kunder pratar med varandra och således byter 
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erfarenheter och påverkar varandras åsikter. Inom företaget är det ovanligt att folk yttrar sig inför 

valet av komponenter med anledning av att det är komplicerade komponenter och respektive säljare 

vet vad just dennes kund önskar. Ofta upplever Jan att hans expertis om vilka komponenter som skall 

väljas har en påverkan för vad kunden väljer.    

6.5 FTG Cranes AB 
Företaget bildades år 2005 och har sitt säte vid Bäckefors i Dalsland där både utveckling och 

produktion av kranar och skogsvagnar för timmerlastbilar sker. Med 43 anställda strävar företaget att 

genom ledande produktutveckling, genomtänkt teknik, trygghet och ansvar vara en ärlig partner som 

kunden kan diskutera långsiktigt och ekonomiskt kloka lösningar med. Respondenten för intervjun 

var Christer Danielsson, logistik och inköpschef på FTG Cranes AB.    

6.5.1 Köpprocessen 
Köpprocessen vid första köpen initierades av att fler och fler kunder uttryckte behov av en kran 

försedd med våglänk. FTG Cranes AB ansåg att det var lämpligt att börja montera dessa direkt istället 

för att låta kunden kontakta ett annat företag för att utföra monteringen i efterhand. Ungefär 

samtidigt som FTG Cranes AB identifierade behovet av att montera våglänkar direkt vid tillverkning 

av kranar så kontaktade en konkurrent (Tamtron Sverige AB) företaget och presenterade sina 

våglänksprodukter. Tidigare kontakt med Tamtron genom möten på olika mässor bidrog till positiv 

erfarenhet och tillit varför Tamtron valdes som leverantör och en våglänk beställdes. Internt 

arbetades det mycket med att testa hur våglänken kunde monteras på kranarna och långsiktighet.  

När vi sedan köpt våglänkar så har behovet kommit från våra kunder och vi har sedan bara mejlat 

och beställt fler.  

6.5.2 Köpbeslutsgruppen 
Vid den första beställningen av våglänkar från Tamtron så skapades en köpbeslutsgrupp som bestod 

av en person från marknads-, konstruktions- och inköpsavdelningen där behovet av en våglänk kom 

från en kund. Under köpprocessen hade företaget främst projektmöten där stämningen upplevdes 

god och helt utan konflikter. Som inköpschef hade Christer den centralaste rollen för köpbeslutet. 

Det första köpet upplevdes något stressigt men betydelsefullt eftersom de behövde finna en bra 

leverantör. Köpet upplevdes inte riskfyllt men det var ändå lite oklart hur våglänkarna skulle 

monteras på kranarna.  

Att personer i köpbeslutsgruppen influerade varandra uppmärksammades aldrig av Christer, däremot 

så hade personer olika ansvarsområden. Efter att kunden uttryckt behovet av en våglänk så var det 

marknadschefen som kom med initiativet till att finna en leverantör för dessa. Det var även 

marknadschefen som var mest drivande i köpprocessen och hade befogenheten att säga ja eller nej 

till olika alternativ, även fast Christer som inköpschef hade den centralaste rollen och även beställde 

produkten. Personen från konstruktionsavdelningen bidrog med mycket information och var den 

personen som hade bäst koll på våglänkar och hur de skulle monteras på kranen. Vid ett köp idag så 

är det betydligt färre i köpbeslutsgruppen. Då är endast kunden, säljaren och den personen som 

köper in produkten involverade.      

6.5.3 Påverkande faktorer 

Köpsituation 

Vid det första köpet så hade FTG Cranes AB ingen riktig erfarenhet av Tamtrons våglänkar utöver ett 

fåtal personers erfarenheter och det de hört från diverse mässor. Trots detta utfördes inte en 

omfattande informationssökning eftersom FTG Cranes AB kände till att Tamtron var väldigt stora i 

Sverige och hade väl fungerande våglänkar. Tilliten till Tamtron upplevdes god. De kommande köpen 
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var sedan betydligt enklare då endast ordermejl skickas efter att kunden beställt en produkt med 

våglänk.    

Makt och inflytande i köpbeslutsgruppen 

Christer har inte uppmärksammat att nån form av maktutövande skett under vare sig det första eller 

kommande köp av Tamtrons våglänkar. Istället lyfter Christer fram att samarbetsviljan var god och 

att det fokuserades på att finna en lämplig produkt som gynnar företaget som helhet. Däremot hade 

konstruktionsavdelningen mest kunskap om hur våglänkar fungerade och det var 

marknadsavdelningen som var mest drivande och bestämde i störst utsträckning.  
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7. Analys 
I detta kapitel analyseras empirin från föregående kapitel. Respektive forskningsområde presenteras i 

ordningen; köpprocessen, köpbeslutsgruppen, köpsituation samt makt och inflytande i 

köpbeslutsgruppen. Varje forskningsgren följs av en sammanställning. 

7.1 Köpprocessen 
Vid analysering av köpprocessen jämfördes empirin från respektive företag med Burger och Canns 

(1995) sexstegsmodell för att utröna vilka köpfaser som genomfördes vid första inköpet av en 

våglänk samt efterkommande inköp. Vidare undersöktes även ifall Word of mouth beskrivet av Babic 

m.fl. (2016) påverkar köpprocessen och i vilken utsträckning detta skett. Nedan presenteras analysen 

för köpprocessen hos de intervjuade företagen.  

7.1.1 Bergs Fegen AB 
Hos Bergs Fegen AB skiljer sig köpprocessen beroende på köpsituation. När färdiga produktkoncept 

med beprövade komponenter önskas så inleds den aktiverande faktorn av kunden som kommer med 

en förfrågan. Härefter sker en behovsidentifiering där det kommuniceras med kunden och ett färdigt 

produktkoncept väljs och komponenter köps in (köpbeslutet). En annan köpprocess sker då kunden 

har specifika önskemål eller användningsområden. Vid sådana situationer genomförs även 

köpfaserna informationssökning, val av leverantör och övervägning av beslut. Omfattningen av dessa 

köpfaser kan skilja beroende på hur viktig produkten anses. Eftersom köpbeslutsgruppen lyssnar på 

kunders erfarenheter så påverkas köpfaserna av Word of mouth.  

7.1.2 Thyrens Kran & LV service AB 
Köpprocessen skiljer sig mellan det första köpet och hur köpen ser ut idag eftersom det var olika 

köpsituationer. Vid första köpet var det kunden som fick ett maskinhaveri (trasig våglänk) och 

Thyrens Kran & LV service AB identifierade ett behov av att reparera eller ersätta våglänken. Hans 

Kjellberg bidrog med information om Maxicaps våglänkar men Tomas nämnde att konkurrenters 

våglänkar inte fungerade tillfredsställande. Detta skvallrar om att information om konkurrenter 

måste funnits och i nån utsträckning övervägts. Under hela köpprocessen bidrog Hans med Word of 

mouth. Således är köpfaserna vid första köpet; aktiverande faktor, behovsidentifiering, 

informationssökning, val av leverantör, övervägning av förslag och köpbeslut. Samtliga köpfaser 

användes men val av leverantör och övervägning av förslag skedde i knapp utsträckning. Den andra 

köpsituationen representerar samtliga köp som skett efter första köpet och innebär att kunden 

upptäcker ett behov (aktiverande faktor) vilket initierar en behovsidentifiering hos Thyrens Kran & LV 

service AB. Härefter fattas köpbeslutet och en order skickas till Maxicap Sales (köpbeslut).  

7.1.3 Hjelms AB 
Köpprocessen vid det första köpet från Maxicap Sales inleddes av att en kund presenterade ett 

önskemål om en kran vilket tolkas som den aktiverande faktorn. Hjelms AB diskuterade sedan hur de 

kan uppfylla önskemålet vilket skapade behovet av en våglänk (behovsidentifiering). 

Informationssökning och test av olika våglänkar genomfördes av verkstadsavdelningen vilket var 

viktigt vid valet av leverantör. En våglänk från Maxicap beställdes och testades vilken kan tolkas som 

en praktisk form av köpfasen övervägning av förslag men även genomförandet av köpet i 

köpbeslutsfasen. Således genomgicks samtliga köpfaser vid första inköpet. Eftersom våglänken 

tillfredsställde både Hjelms AB och dess kund så har Hjelms AB fortsatt beställa våglänkar. Dessa 

beställningar innebär att kunden presenterar sin önskan vilket tolkas av Hjelms AB varvid en order 

läggs. Köpprocessen vid dessa återköp innebär då köpfaserna aktiverande faktor, behovsidentifiering 

och köpbeslut. Patrik upplevde inte att Word of mouth påverkade köpprocessen även fast viss 

informationssökning skedde via internet.       



35 
 

7.1.4 HIAB 
Köpprocessen hos HIAB inleds av att kunden förklarar ett problem eller kommer med en förfrågan 

för en produkt (aktiverande faktorn) vilket säljaren möter genom att lyssna på kundens behov och 

presentera ett produktkoncept (behovsidentifiering). Nästkommande köpfaser skiljer beroende på 

hur kunden agerar inför de presenterade produktkonceptet. När kunden är nöjd med beprövade 

komponenter från leverantörsportföljen så utförs varken informationssökning, val av leverantör eller 

övervägning av förslag. Önskar kunden någon specifik komponent så väljs lämplig leverantör och 

köpet genomförs. Om en kund däremot säger att ingen av de vanliga komponenterna är 

tillfredsställande och begär fler alternativ så utför säljaren en informationssökning där olika alternativ 

presenteras. Kunden får sedan välja mellan dessa. Word of mouth påverkar inte under köpprocessen, 

oavsett köpsituation. 

7.1.5 FTG Cranes AB 
Köpprocessens aktiverande faktor kom av att flertalet kunder hade påtalat behovet av en monterad 

våglänk på kranen som var färdig att använda. Detta bidrog till en behovsidentifiering hos FTG Cranes 

AB. Härefter kontaktade Tamtron företaget och presenterade sina våglänksprodukter vilket innebar 

att informationssökning mest syftade till att undersöka hur våglänkarna skulle monteras på kranarna. 

När detta var fastställt så valdes Tamtrons våglänkar och köpbeslutet fattades. Kommande köp av 

Tamtrons våglänkar innebär att kunden bidrar med den aktiverande faktorn genom att förklara sitt 

behov vilket tolkas av FTG Cranes AB under behovsidentifieringen. Härefter genomförs köpet direkt 

under köpbeslutsfasen. 

7.2 Sammanställning av köpprocessen 
Vid det första köpet av en våglänk så genomförde majoriteten av företagen samtliga köpfaser med 

undantaget att FTG Cranes AB inte genomgick fasen övervägning av förslag samt att Thyrens Kran & 

LV service AB och Hjelms AB genomförde informationssökning och övervägning av förslag i liten 

utsträckning. Två av företagen lyssnade på extern Word of mouth under köpprocessens faser. En 

sammanställning av genomförda köpfaser för respektive företag framgår i tabell 7.1 nedan. 

Tabell 7.1: Sammanställning av processade köpfaser vid första inköpet av en våglänk. 

 Bergs Fegen 
AB 

Thyrens 
Kran & LV 
service AB 

Hjelms AB HIAB FTG Cranes 
AB 

Word of mouth X X    

Aktiverande faktor 
 

X X X X X 

Behovsidentifiering 
 

X X X X X 

Informationssökning 
 

X (X) (X) X (X) 

Val av leverantör 
 

X X X X X 

Övervägning av 
förslag 
 

X (X) 
 

(x) 
 

X  

Köpbeslut 
 

X X X X X 

Markering med x innebär att köpfasen genomförts. Markering med (x) att köpfasen är genomförd i liten utsträckning och 
utan markering att köpfasen ej genomförts.  
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Köpprocessen för kommande inköp av våglänkar har inneburit en annorlunda köpsituation för de 

undersökta företagen. Detta har bidragit till stora skillnader i vilka köpfaser som processats. 

Gemensamt för samtliga företag är att den aktiverande faktorn kommit från att kunder för 

respektive företag uttryckt ett behov, funktion eller en önskan som bidragit till att företagen 

identifierat behovet av en våglänk under genomförandet av behovsidentifieringen. Varken 

informationssökning, val av leverantör eller övervägning av förslag har genomförts. Utförda köpfaser 

för kommande inköp av våglänkar presenteras i tabell 7.2.     

Tabell 7.2: Sammanställning av processade köpfaser vid efterkommande inköp av våglänkar. 

 Bergs Fegen 
AB 

Thyrens 
Kran & LV 
service AB 

Hjelms AB HIAB FTG Cranes 
AB 

Aktiverande faktor 
 

X X X X X 

Behovsidentifiering 
 

X X X X X 

Informationssökning 
 

     

Val av leverantör 
 

     

Övervägning av 
förslag 
 

     

Köpbeslut 
 

X X X X X 

Markering med x innebär att köpfasen genomförts. Avsaknad av markering innebär att köpfasen ej genomförts.     

7.3 Köpbeslutsgruppen  
Analyseringen av köpbeslutsgruppen innebar att insamlad empiri tolkades, jämfördes och 

kategoriserades efter de roller som Bonoma (1982) beskrivit. Köpbeslutgruppernas sammansättning 

konstaterades utifrån de mätbara faktorer som beskrivits av Johnston och Bonoma (1981), Sheth 

(1973) och Kohli (1989). Nedan förklaras rollklassificeringen och sammansättningen av 

köpbeslutsgrupperna för respektive företag.  

7.3.1 Bergs Fegen AB 
Köpbeslutsgruppen består vanligtvis av säljaren Peter, inköparen och kunden. Vid lågprioriterade 

rutinköp av färdiga produktkoncept så är inte alltid inköparen är involverad. Oavsett köpsituation så 

beskrivs samarbetsviljan, sammanslutningen och förtrogenheten inom gruppen som god. 

Centraliteten innebär hur väl köpchefen är involverad i kommunikationen under köpprocessen. För 

denna studie dras slutsatsen att säljaren Peter är köpchef, Peter var väl involverad i köpbeslutet. 

Köpbeslutsgruppen består av personer från två avdelningar, inköp och försäljning. Dock förekommer 

det att försäljningsavdelningen köper in komponenter vid lågprioriterade rutinköp. Vid köp av 

våglänkar upplevs de varken riskfyllda eller stressiga, däremot behövdes de anskaffas. Eftersom 

personerna i köpbeslutsgruppen är relativt få så axlar respektive person fler roller i 

köpbeslutsgruppen. Kunden är både användare och initiativtagare, det är kunden som avser använda 

produkten för att lösa ett uppkommit problem. Även fast säljaren har information och befogenhet 

att välja vilka komponenter som ska anskaffas så är det inköparen som axlar rollen som grindvakt och 

inköpare vid köpsituationer som involverar obeprövade komponenter. Anledningen till detta är att 

inköparen involveras när nya komponenter ska köpas och presenterar olika förslag för säljaren som i 
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sin tur förmedlar detta till kunden. Säljaren är beslutare och avgör om komponenten skall köpas eller 

inte, dock poängterar Peter att kunden alltid är den som bestämmer över vilka komponenter som 

den skall köpa. Influerarrollen utgörs av samtliga personer i köpbeslutsgruppen (säljaren, inköparen 

och kunden) som yttrar sina åsikter under processen att finna de bäst lämpade komponenterna. 

7.3.2 Thyrens Kran & LV service AB   
Köpbeslutgruppens omfattning bestod av Tomas Thyren, Hans Kjellberg (Maxicap Sales) och 

beställaren (kunden) vid det första köpet. Idag är dock en tillfredsställande våglänk identifierad 

varför köpbeslutsgruppen består av Thomas thyren och kunden. Detta kan antyda att Word of mouth 

och inblandning av personer som har stor kunskap ibland involveras vid inköp av produkter som 

företaget har låg kännedom om. Vid det första inköpet av våglänken så hade kunden rollen som 

användare eftersom det är kunden som avser bruka våglänken i framtiden. Det är även kunden som 

är beslutare och antingen säger ja eller nej till det presenterade produktkonceptsförslaget. Tomas 

Thyren kom på iden att våglänkar behövdes och hade således initiativtagarrollen. Vidare har Hans 

Kjellberg agerat grindvakt och bidragit med expertis och information om våglänkar. Inköpsrollen hade 

Tomas medan samtliga influerat varandra under köpprocessen. Samarbetsviljan och 

sammanslutningen har varit mycket god under det första köpet av en våglänk och förtrogenheten har 

varit bra, speciellt mellan Tomas och Hans. Vidare beskrivs inköpet som betydelsefullt där lång tid 

disponerats åt det nästan riskfria inköpet.       

7.3.3 Hjelms AB 
Vid det första köpet från Maxicap Sales bestod köpbeslutsgruppen av en säljare, beställare (kund), 

inköpare (Patrik Krantz), verkstadschef, tekniker på verkstan och Vd:n. Inköpsavdelningen och 

verkstadsavdelningen var de avdelningar som huvudsakligen var involverade. Verkstadschefen hade 

den centralaste rollen och kommunikation, samarbetsvilja och sammanslutning beskrivs som mycket 

god och inga konflikter uppstod. Tidigare kontakt med Maxicap Innovation resulterade i liten upplevd 

risk med tillräcklig tid för att genomföra det relativt betydelsefulla köpet. Vid det första köpet 

utgjordes användarrollen av kunden. Grindvakten som hade mycket kunskap och presenterade 

information var en tekniker på verkstan medan initiativtagaren till inköpet var verkstadschefen. 

Personen som slutligen sa ja till förslaget var VD:n vilken således axlade beslutsrollen. Det är svårt att 

avgöra vilka individer som influerade varandra mest men ett antagande görs att denna rollen 

utgjordes av samtliga individer i köpbeslutsgruppen eftersom det är ett naturligt förfarande vid 

diskussioner kring valet av produkt. Vem som kontaktade Maxicap Sales och beställde första gången 

är oklart. Vid kommande köp bestod köpbeslutsgruppen av en säljare, inköpare och kunden.   

7.3.4 HIAB 
Köpbeslutsgruppens omfattning utgörs av säljaren, beställaren (kunden) och en granskande 

affärsansvarig. I vissa fall ingår även personer från fabriken i köpbeslutsgruppen men det är mycket 

sällsynt och handlar oftast om leveranstidsfrågor. Involverade avdelningar är försäljning, orderdesk 

där ordern överskådligt granskas och fabriken där inköp av komponenter och tillverkning av 

produkten sker. Sammanslutningen och samarbetsviljan är god, kommunikationen fungerar väl och 

de centralaste rollerna utgörs av säljaren respektive kunden. Många köpsituationer upplevs som 

stressiga men knappt riskfyllda. Köpen är inte verksamhetsavgörande men anses viktiga. Under 

köpprocessen så är det kunden som är initiativtagare och förklarar sitt behov, beslutare då hon 

bestämmer över vilka komponenter som skall ingå i produkten och även användaren som kommer 

bruka produkten i framtiden. Inköpsrollen utgörs av den individen som beställer de överenskomna 

komponenterna från fabriken medan säljaren bär roller som influerare och grindvakt då den 

personen besitter expertis om komponenterna och avgör vilken information som presenteras för 

kunden. 
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7.3.5 FTG Cranes AB 
Vid köpet av den första våglänken från Tamtron så bestod köpbeslutsgruppen av fyra personer från 

tre avdelningar. Beställaren (kunden), inköpschefen, marknadschefen och konstruktionschefen. Det 

var inköpschefen som hade den centralaste rollen och samarbetsviljan, sammanslutningen och 

kommunikationen var bra. Första köpet var stressigt, betydelsefullt men upplevdes säkert. Kunden 

utgjorde rollen som användare då det är kundens som beställde och kommer bruka produkten i 

framtiden. Inköpschefen som inköpare då den personen kontaktade Tamtron och beställde 

våglänken. Marknadschefen hade det avgörande ordet och kom även med den interna idén om att 

anskaffa en våglänk. Således tolkas marknadschefen som beslutare och initiativtagare. 

Konstruktionschefen ansågs intern expert på våglänkar och presenterade information därför axlade 

konstruktionschefen rollen som grindvakt. Enligt respondenten Christer så var det ingen person som 

uppmärksammats försöka påverka nån annan.   

7.4 Sammanställning köpbeslutsgruppen 
Sammanställningen av köpbeslutsgruppens omfattning och roller gäller för det första inköpet av en 

våglänk. Eftersom det är få personer involverade i köpbeslutet i skogsindustrin jämfört med andra 

branscher så är det många personer som har flera roller. Det som utmärker industriellt köpbeteende 

i skogsindustrin är att beställaren (kunden) ingår i respektive företags köpbeslutsgrupp och även har 

stor påverkan vid valet av ingående komponenter (våglänk, hydraulslangar, etc.). Kunden är också 

användaren i fallstudien hos samtliga företag. Köpbeslutgruppernas omfattning och roller framgår i 

tabell 7.3.     

Tabell 7.3: Sammanställning av roller inom köpbeslutsgrupperna vid första inköpet av en våglänk. 

 Bergs 
Fegen AB 

Thyrens Kran & 
LV service AB 

Hjelms AB HIAB FTG 
Cranes AB 

Medlemmar i 
köpbeslutsgruppen 
och befattning 

Kund, 
säljare 
och 
inköpare 

Kund, 
VD/inköp/säljare 
samt extern 
expert (Hans 
Kjellberg) 

Kund, säljare, 
inköpare, 
verkstadschef, 
verkstadstekniker 
och VD:n  

Kund, säljare, 
affärsansvarig 
och fabriks-
anställd 
 

Kund, 
inköpare, 
marknads-
ansvarig 
och 
verkstads-
chef 

Initiativtagare Kunden VD/inköp/säljare Verkstadschefen Kunden Marknads-
ansvarig 

Beslutare Säljaren Kunden VD:n Kunden Marknads-
ansvarig 

Influerare Kunden, 
säljaren 
och 
inköparen 

VD/inköp/säljare, 
kunden och 
externa experten 

Säljare, kund, 
inköpare, 
verkstadschef, 
verkstadstekniker 
och VD:n 

Säljare  

Inköpare Inköparen VD/inköp/säljare  Fabriks-
anställd 

Inköparen 

Grindvakt Inköparen Extern expert Verkstadstekniker Säljare Verkstads-
chef 

Användare Kunden Kunden Kunden Kunden Kunden 
Under intervjun förklarade Patrik Krantz vid Hjelms AB att det är oklart vem som beställde en våglänk första gången. 
Christer Danielsson vid FTG Cranes AB förklarade även att ingen försökt påverka deras inköpsbeslut av första våglänken. 
Således är dessa rutor tomma i tabellen.   
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Samtliga köpbeslutsgrupper har haft en hög nivå av samarbetsvilja, förtrogenhet och 

sammanslutning. En anledning kan vara att köpbeslutsgrupperna involverar få personer som 

fokuserar på det gemensamma målet att finna den bäst lämpade produkten för deras kunder vilket 

gynnar företaget som helhet istället för enskilda avdelningar. HIAB har något sämre sammanslutning 

vilket förklaras av att köpbeslutsgruppen är decentraliserad. Vid Hjelms AB och HIAB så har 

inköpschefen inte haft den centralaste rollen och hos Hjelms AB så har VD:n haft det slutliga ordet 

vilket på grund av befattningen anses som en högre nivå av befogenhet. Köpbeslutgruppernas 

sammansättningar framgår i tabell 7.4.   

Tabell 7.4: Sammanställning av köpbeslutgruppernas sammansättning.  

 Bergs Fegen 
AB 

Thyrens Kran 
& LV service 

AB 

Hjelms AB HIAB FTG Cranes AB 

Vertikal 
involvering 

God 
kommunikation. 
Ingen upplevd 
befogenhetshier
arki 

Mycket god 
kommunikation. 
Ingen upplevd 
befogenhetshier
arki 

God 
kommunikati
on. VD:n 
ingick i 
köpbesluts-
gruppen 

God 
kommunikation. 
Ingen upplevd 
befogenhetshier
arki 

God 
kommunikation. 
Ingen upplevd 
befogenhetshier
arki 

Lateral 
involvering 

Inköpsavdelnin
gen och 
försäljnings-
avdelningen 

En avdelning 
men personen 
har många 
ansvarsområde
n (försäljning, 
inköp och 
produktion) 

Inköps-
avdelningen 
och 
verkstads-
avdelningen 

Försäljnings-
avdelningen, 
orderhantering
s-avdelningen 
och 
produktions-
avdelningen 

Inköps-
avdelningen, 
marknads-
avdelningen 
och 
produktions-
avdelningen 

Omfattning 3 3 6 4 4 

Sammanslutn
ing 

Mycket god Mycket god Mycket god Måttlig Mycket god 

Centralitet Stark Stark Svag Svag Stark 

Förtrogenhet Mycket god Mycket god Mycket god God Mycket god 

Samarbets-
vilja 

Mycket god God Mycket god Mycket god Mycket god 

 

Situationen vid den första beställningen av en våglänk var väldigt lik mellan de undersökta företagen. 

Samtliga angav att köpet var betydelsefullt vilket även kan förväntas av ett nyköp. Däremot var det 

inget företag som upplevde någon speciell risk med avseende på pris, garantier eller kvalitet vid 

inköpet av våglänk. Detta kan betyda att lyckade informationssökningar utförts. Endast HIAB och FTG 

Cranes AB genomförde köpprocessen under tidspress. Sammanställningen av rådande köpsituation 

presenteras i tabell 7.5 nedan. 

Tabell 7.5: Rådande köpsituation vid första köpet av en våglänk. 

 Bergs Fegen 
AB 

Thyrens Kran 
& LV service 

AB 

Hjelms AB HIAB FTG Cranes 
AB 

Upplevd risk Låg Låg Låg Låg Låg 

Köpets 
betydelse 

betydelsefullt Mycket 
betydelsefullt 

Betydelsefullt Betydelsefullt Betydelsefullt 

Tidspress Nej Nej Nej Ja Ja 
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7.5 Påverkande faktorer 
För att kategorisera företagens köpsituationer enligt Bunns (1993) modell bestående av sex olika 

köpsituationer så ombads respondenten beskriva första gången en våglänk köptes samt hur 

resterande inköp gått till. Att separera på dessa inköpstillfällen inspirerades av Robinsons m.fl. (1967) 

nyköp och rent återköp. För att sedan kategorisera företagens köpsituationer vid dessa två tillfällen 

så jämfördes empirin med kriterier för Bunns (1993) modell. Kriterierna innebar hur omfattande 

informationssökning och analysering av informationen gjordes vid dessa inköp, men även hur 

betydelsefulla köpen var, förhandlingsmöjligheter samt hur riskfyllda de upplevdes. 

Makt och inflytande undersöktes med avseende på att identifiera hur köpbeslutgruppmedlemmarna 

påverkade varandra för att kategorisera beteendet i de sju maktbaser beskrivna av French och Raven 

(1959) samt Kohli (1989). Vidare undersöktes även hur väl individer fokuserar på ämnet och tilliten 

mellan maktutövaren och den som påverkas, vilket Venkatesh (1995) lyft fram som avgörande för en 

individs förmåga att påverka en annan. Vidare undersöktes även hur väl individer anstränger sig för 

att påverka ett köpbeslut som Kohli (1989) poängterat som en viktig faktor i hans påverkansmodell. 

Analys av köpsituationer samt makt och inflytande för respektive företag framgår nedan. 

7.5.1 Bergs Fegen AB 

Köpsituation 

Köpsituationerna tolkas som lågprioriterade rutinköp och kritiska nyköp. När kunden beskriver ett 

vanligt och redan känt användningsområde så föreslår Bergs Fegen AB ett beprövat och färdigt 

produktkoncept där respektive produkt beställs likt ett lågprioriterat rutinköp. När kunden har 

specifika önskemål eller behov så kan nya produkter behöva anskaffas varvid information och 

analysering av olika alternativ utförs. Dessa köpsituationer involverar osäkerhet och karakteriseras 

som kritiska nyköp.  

Makt och inflytande i köpbeslutsgruppen 

Köpbeslutsgruppen påverkas indirekt av tidigare kunders åsikter om vissa komponenter. Säljaren 

Peter har god kundkontakt med kunder och är lyhörd för deras erfarenheter. Detta bidrar till att 

Peter har mycket information om olika komponenter och är den personen som via Word of mouth 

har skaffat sig stor kunskap. Erfarenheter insamlade från olika kunder tas i beaktning vid val om vilka 

produkter som ska rekommenderas kunden och anskaffas. Dock har säljaren Peter poängterat att 

makt och inflytande inte uppmärksammats i större utsträckning än beskrivet ovan. Dock kan det anas 

viss maktskillnad mellan inköpsavdelningen och försäljningsavdelningen med anledning av att 

försäljningsavdelningen för dialoger med kunden vilket bör skänka legitimmakt. Å andra sidan kan 

inköparen ha informationsmakt då denne bestämmer vilka alternativ som framläggs för säljaren. 

Huruvida avdelningar utövar eventuella maktbaser är osagt varför ingen slutsats om maktbaserad 

påverkan kan konstateras.  

7.5.2 Thyrens Kran & LV service AB   

Köpsituation 

Köpsituationerna skiljer sig mellan den första gången Maxicaps våglänk beställdes respektive hur 

dessa våglänkar beställs idag. Vid första köpet så bidrog Hans Kjellberg med mycket information men 

Tomas förklarade även att konkurrerande produkter inte fungerade tillfredsställande. Detta tolkas 

som att Tomas även haft koll på vissa konkurrenter. Således fanns information om olika våglänkar 

och olika alternativ övervägdes. Detta i samband med knapp osäkerhet och tidigare kännedom om 

våglänkar gör att köpsituationen är lik ett enkelt modifierat rutinköp. Vid beställning idag så skickas 

endast en order via mejl vilket kännetecknas av ett lågprioriterat rutinköp.     
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Makt och inflytande i köpbeslutsgruppen 

Inflytande och påverkan under köpprocessen sker mellan samtliga individer i köpbeslutsgruppen. 

Tomas lyssnar kontinuerligt på kundernas erfarenheter och åsikter om olika komponenter men för 

även vidare dessa kunskaper vid rekommendationer till nya kunder. Vid köp av nya obeprövade 

produkter så är Tomas lyhörd för Word of mouth för att fatta lämpliga köpbeslut. Även fast Tomas 

självmant kontaktat Hans Kjellberg och bett om reparationstips så har påverkan skett eftersom 

Tomas valde att beställa våglänkar från Hans Kjellbergs och Höga Kusten teknikresurs företag 

Maxicap Sales. Huruvida denna påverkan var avsiktlig är svårt att utröna. Oavsett finns det anledning 

att tro att Hans besuttit hög grad av legitim- och referensmakt eftersom de respekterar och litar på 

varandra och det faktum att Tomas frågat efter Hans Kjellbergs åsikter. Vidare finns det även 

anledning att tro att Hans Kjellberg besuttit expertismakt då han är tillfrågad expert inom området. 

Slutligen finns det skäl att tro att belöningsmakt kan skett i den bemärkelsen att valet av Maxicap 

Sales våglänkar kan ha bidragit till någon form av outtalad social belöning för Tomas eftersom de 

känner varandra väl.     

7.5.3 Hjelms AB 

Köpsituation 

Den första köpsituationen tolkas som ett komplext modifierat återköp eftersom en omfattande 

informationssökning och analysering utfördes. Hjelms AB har sedan tidigare kontakt med Maxicap 

Sales, övervägde olika alternativ, samt testade produkten innan de bestämde sig för att börja köpa 

från Maxicap Sales. Köpet involverade liten osäkerhet vilket även stämmer in på ett komplext 

modifierat återköp. De kommande köpen involverar ingen informationssökning eller analysering och 

har liten osäkerhet. Dessa köp är inte verksamhetsavgörande men behövliga för att tillfredsställa 

kunden. Därav kategoriseras de som lågprioriterade rutinköp.  

Makt och inflytande i köpbeslutsgruppen 

Verkstadsavdelningens erfarenheter om olika våglänkar och dess fästanordningar var en stor del av 

den informationen som köpbeslutsgruppen fick ta del av. Under intervjun framgick det att 

verkstadschefen hade den centralaste rollen vid första köpet och att verkstadsteknikern hade mest 

kunskap om våglänkar. Detta stärker antagandet att verkstadsavdelningen haft stor påverkan i valet 

av produkt och leverantör. Under intervjun poängterade dock Patrik att det inte var nån avdelning 

som bestämde mest utan att det snarare fokuserades på att finna en lämplig produkt via ett nära 

samarbete mellan avdelningarna. Idag påverkar individer varandra vid situationer då säljare är rädda 

för att testa nya produkter medan inköparna vill förnya eller uppgradera produkten med modernare 

komponenter. Vilka maktbaser som avdelningarna besitter är svårt att utröna men aningar kan föras 

åt att säljarna utövat expertismakt eftersom de har god kännedom om befintliga komponenter och 

hur väl kunderna är nöjda med dessa.  

7.5.4 HIAB 

Köpsituation 

Köpsituationerna hos HIAB delas in i två varianter. Den första varianten innebär att komponenterna 

ur HIABs leverantörsportfölj tillfredsställer kunden och väljs. Vid en sådan situation är 

komponenterna beprövade och köps från välkända leverantörer där en standardiserad procedur 

följs. Denna köpsituation tolkas således som ett enkelt modifierat rutinköp. Den andra köpsituationen 

uppstår då kunden önskar komponenter utanför HIABs leverantörsportfölj. En sådan situation 

involverar mer informationssökning och kan i vissa fall innebära att en ny leverantör kontaktas. Ett 

kritiskt nyköp beskriver en sådan situation väl med undantaget att HIAB sällan upplever stor risk vid 

köp från nya leverantörer.      



42 
 

Makt och inflytande i köpbeslutsgruppen 

Den mest betydande slutsatsen från intervjun är att säljaren Jan ibland utövar expertismakt vid 

rekommendation av komponenter för kunder. Utövandet av makt innebär dock att maktutövaren 

tjänar på det personligen genom att tillfredsställa sina behov eller indirekt genom att gynna sin 

avdelning. Jan har uttryckt att han istället för att fokusera på marginaler för vissa komponenter 

istället lägger vikt på att tillfredsställa kundens behov, vilket långsiktigt bör gynna avdelningen 

ekonomiskt och samtidigt skänka bättre självuppfattning. Vidare yttras åsikter gällande val och inköp 

av vissa komponenter inom företaget men detta sker i liten utsträckning. Enligt Jan så är det 

kunderna som pratar väldigt mycket med varandra och således påverkar varandra inför valet av 

komponenter samtidigt som kunderna påverkas av säljarnas expertis.   

7.5.5 FTG Cranes AB 

Köpsituation 

Även fast informationssökning och analysering främst fokuserade på hur väl våglänken gick att 

montera på kranarna så genomfördes detta utförligt och utifrån ett långsiktigt perspektiv. Detta i 

samband i med att FTG Cranes AB kände till och litade på leverantören bidrar till att köpsituationen 

beskrivs som ett strategiskt nyköp. Kommande köpsituationer är repetitiva och innebär låg osäkerhet 

och liten informationssökning och analysering varför de kategoriseras som lågprioriterade rutinköp.    

Makt och inflytande i köpbeslutsgruppen 

Även fast inget direkt maktutövande påtalats under intervjun så har konstruktionsavdelningen haft 

mest kunskap om våglänkar och marknadsavdelningen varit mest drivande. Det finns anledning att 

tro att konstruktionsavdelningen besuttit expertismakt och att marknadsavdelningen besuttit 

legitimmakt då de har närmast kontakt med marknaden och mer vetskap om kundernas behov. Dock 

finns det inga tecken på att nån av maktformerna utövats varför ingen maktpåverkan kan 

konstateras inom köpbeslutsgruppen med undantaget att kunderna ofta lyssnar på företagets 

rekommendationer inför köpbeslutet av produkten.     

7.6 Sammanställning av påverkande faktorer 
Köpsituationerna skiljer sig från den första gången företagen köpte en våglänk till hur de kommande 

köpen sett ut. För samtliga företag involverade de första köpen mer informationssökning och 

osäkerhet kring köpet, även fast osäkerheten överlag ansågs låg. Informationssökningen har inte 

direkt uttalats som omfattande av Thyrens Kran & LV service AB, Hjelms AB och FTG Cranes AB. 

Dessa företag hade direktkontakt med en leverantör av våglänkar och fick den mesta informationen 

direkt via leverantören. Dock har Thyrens Kran & LV service AB och Hjelms AB lyft fram att många 

våglänkar på marknaden fungerade otillfredsställande vilket tyder på att de haft nån form av 

information kring konkurrenternas våglänkar.  Köpsituationerna vid företagens första köp av 

våglänkar framgår i tabell 7.6.  
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Tabell 7.6: Köpsituationen vid det första köpet av våglänkar. 

 
 

Bergs Fegen 
AB 

Thyrens Kran 
& LV service 

AB 

Hjelms AB HIAB FTG Cranes 
AB 

Oplanerat köp      

Lågprioriterade 
rutinköp 

     

Enkelt 
modifierat 
rutinköp 

     

Kritiskt nyköp      
Komplext 
modifierat 
återköp 

           

Strategiskt 
nyköp 

     
 

Efterkommande inköp av våglänkar har utförts med knapp informationssökning och analysering av 

våglänkarna. Respondenterna har angivit att de bara ringer eller skickar ett ordermejl vid beställning 

av våglänkar som oftast sker från samma leverantör. HIAB skiljer sig något från denna procedur då de 

väljer mellan olika våglänkar via ett standardiserat affärssystem med väl kända leverantörer. 

Köpsituationerna vid återkommande inköp illustreras i figur 7.7.  

Tabell 7.7: Köpsituationen vid efterkommande inköp av våglänkar. 

 
 

Bergs Fegen 
AB 

Thyrens Kran 
& LV service 

AB 

Hjelms AB HIAB FTG Cranes 
AB 

Oplanerat köp      

Lågprioriterade 
rutinköp 

     

Enkelt 
modifierat 
rutinköp 

    
 

 

Kritiskt nyköp      

Komplext 
modifierat 
återköp 

     

Strategiskt 
nyköp 

     

 

Försök till påverkan, tillit och fokus på ämnet är avgörande och skall ses som en viktning till den 

maktbas som utförts. Det betyder till exempel att en person i köpbeslutsgruppen kan ha stor 

expertismakt men ändå inte påverka, om maktutövaren inte anstränger sig, eller fokuserar på fel 

ämne. Under intervjuerna påtalades maktutövande i betydligt större omfattning mellan företaget 

och kunden än internt i företaget. Försök till påverkan har därför delats upp i en extern och intern 

kategori. Det interna försöket till att påverka syftar på hur väl anställda inom företaget anstränger sig 

för att påverka varandra inför ett köpbeslut. Externa försöket till påverkan syftar på hur pass mycket 
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företaget lyssnar på kundens erfarenheter men även hur mycket företaget upplever att kunden 

lyssnar på företagets expertismakt vid rekommendation av komponenter.  

Tilliten för personerna inom köpbeslutsgruppen har varit god och vid diskussioner så har det 

fokuserats på ämnet. Däremot är det endast HIAB som förklarat att det hänt att kollegor yttrat sig 

och försökt påverka valet av komponenter som ska beställas till en kund. Övriga respondenter har 

inte uppmärksammat något internt försök till påverkan. Det externa maktutövandet har utövats av 

samtliga företag. Inflytandet inom köpbeslutsgrupperna framgår i tabell 7.8.  

Tabell 7.8: Inflytelse i köpbeslutsgrupperna. 

 Bergs Fegen 
AB 

Thyrens Kran 
& LV service 

AB 

Hjelms AB HIAB FTG Cranes 
AB 

Försök till 
påverkan 
internt 

Svag/oklar Svag/oklar Svag/oklar Svag Svag/oklar 

Försök till 
påverkan 
externt 

Stark Stark Stark Stark Stark 

Tillit God Mycket god God God God 

Fokus på 
ämnet 

Ja Ja Ja Ja Ja 

 

Utövandet av de interna maktbaserna har varit svårt att utröna från datainsamlingen eftersom inget 

maktutövande direkt uttalats. En anledning kan vara att respondenterna inte talat ut tillräckligt 

eftersom köpbeslutsgrupperna är relativt små med god samarbetsvilja, förtrogenhet och 

sammanslutning där yttranden kan försätta respondenten i dålig dager. En annan förklaring är att 

företagen präglats av ett gediget samarbete mot gemensamma mål där maktbaser och försök till 

påverkan faktiskt ej utövats.  

Hos Hjelms AB kan det anas att säljarna utövat expertismakt då de har nära kundkontakt och 

förespråkar beprövade komponenter medan inköparna strävar efter att förnya komponentutbudet. 

Likväl kan FTG Cranes ABs marknadsavdelning besuttit legitimmakt eftersom de har koll på 

marknaden och efterfrågan samtidigt som konstruktionsavdelningen haft expertismakt med god 

kännedom om våglänkar och dess funktionalitet. Hos Bergs Fegen AB finns det anledning att tro att 

informationsmakt utövats då inköparna har befogenhet att välja mellan vilka alternativ som 

presenteras för köpbeslutsgruppen samtidigt har försäljningsavdelningen nära dialoger med 

kunderna vilket möjliggör legitimmakt. Thyrens Kran & LV service ABs goda relation till 

våglänksexperten Hans Kjellberg kan ha inneburit legitimmakt, expertismakt och referensmakt 

eftersom Kjellberg blev förfrågad. Valet av Maxicaps våglänkar kan även ha stärkt den sociala 

relationen vilket kan härstamma från en outtalad belöningsmakt. HIABs köpbeslutsgrupp präglas av 

viss expertismakt mellan personer i köpbeslutsgruppen då yttranden och rekommendationer 

förekommer. Samtliga företag medger att expertismakt utövas i den bemärkelsen att kunderna 

rekommenderas de mest lämpliga komponenterna vid sammansättning av produkten. Utövandet av 

olika maktbaser presenteras i tabell 7.9 nedan.   
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Tabell 7.9: Maktutövande inom köpbeslutsgrupperna. 

 Bergs Fegen 
AB 

Thyrens Kran 
& LV service 

AB 

Hjelms AB HIAB FTG Cranes 
AB 

Belöningsmakt  I    

Straffmakt      

Referensmakt  I    

Legitimmakt I I   I 

Expertismakt E I, E I, E I, E I, E 

Informationsmakt I     

Avdelningsmakt      
Internt maktutövande mellan anställda i företaget markeras med internt, I. Externt maktutövande mellan kund och företag 
markeras, E. Omarkerad ruta innebär att det inte finns anledningar att tro att den maktbasen utövats. 
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8. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel återkopplas, jämförs och diskuteras resultatet från företagsintervjuerna med teorin. 

Slutligen besvaras studiens fyra forskningsfrågor. 

8.1 Allmän diskussion 

I den här studien skapades en teoretisk referensram utifrån befintliga men branschgenerella teorier 

och modeller. Teoretiska referensramen användes sen för att strukturera industriellt köpbeteende 

vilket även bidrog till skapandet av intervjuguiden för datainsamlingen. Vidare fokuserades 

intervjuerna till att enbart undersöka köpbeteendet vid inköp av våglänkar från Höga Kusten 

Teknikresurs AB, respektive inköp av våglänkar från konkurrenter. Det finns anledningar att tro att 

köpbeteendet är snarlikt vid inköp av andra produkter i svensk skogsindustri, speciellt vid inköp av 

produkter i samma prisklass. Dock saknas forskningsmässigt belägg för hur väl industriellt 

köpbeteende i den här studien lämpar sig vid inköp av andra produkter.  

En annan aspekt av studien är att fem respondenter från olika företag intervjuats. Således 

representerar varje respondent 20 procent av empirin vilket kan påverka resultatet ifall en 

respondent svarat felaktigt eller om yttrandet tolkats fel. Intervjuerna utfördes dock så att vissa 

frågor överlappade varandra där en senare fråga även bekräftade vad som sagts tidigare.  

Nedan diskuteras modeller och datainsamling och analys av köpprocessen, köpbeslutsgruppen och 

påverkande faktorer. 

8.2 Köpprocessen 

Köpfaserna för rapportens undersökning baseras på Burger och Canns (1995) sexstegsmodell. 

Modellen har fungerat tillfredsställande och väl applicerbar för svensk skogsindustri då 

respondenternas beskrivning av köpprocessen stämde väl in med modellens sex köpfaser. Dock 

upplevdes det att vissa företag inte hade fullständig koll på hur köpprocessen egentligen gått till vid 

första inköpet av en våglänk med avseende på i vilken omfattning respektive köpfas utförts i. En 

annan aspekt är att Burger och Cann (1995) menar att word of mouth endast påverkar köpfasen 

övervägning av alternativ, detta skiljer sig i praktiken då både företagen som påverkats av Word of 

mouth gjort det under samtliga köpfaser. Att Word of mouth påverkar dessa köpfaser kan bero på att 

modellen är från 1995 och sedan dess har IT-användandet, tillgängligheten till information och 

smidigare kommunikationsmedel tillkommit. Således är det betydligt enklare för företag att lyssna till 

Word of mouth idag.  

Vidare är rådande köpsituationen vid inköpstillfället avgörande för vilka köpfaser som processats där 

en stor skillnad mellan första köpet och kommande återköp fastställts. Hayes m.fl. (1996) beskrev 

vilka köpfaser som genomfördes vid nyköp, modifierat återköp och rent återköp. Likt författarnas 

modell har samtliga köpfaser mer eller mindre (undantag FTG Cranes AB) genomförts vid nyköp av 

våglänkar. Däremot är det skillnader vid rena återköp där både aktiverande faktor och 

behovsidentifiering utförts av samtliga företag. Reese och Stone (1987) har även lyft fram att högt 

uppsatta chefer, mellanchefer och operativt anställdas inverkan varierar beroende på köpsituation 

och köpfas. Detta har endast uppmärksammats av Hjelms AB där VD:n haft en beslutande roll inför 

köpbeslutet. I resterande företag har ingen specifik befattningshierarki utrönts.  

Insamling av data, analys och diskussion kring företagens köpprocess bidrar till att första 

forskningsfrågan kan besvaras:           

1. Hur karakteriseras köpprocessen inom svensk skogsindustri? 
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Vid ett nyköp karakteriseras köpprocessen av samtliga köpfaser i Burger och Canns (1995) modell. 

Har företaget en kultur som är öppen för Word of mouth så påverkar detta samtliga köpfaser. Vid 

återköp genomförs endast faserna aktiverande faktor, informationssökning och köpbeslut. Båda 

fallen visualiseras i tabell 8.1 nedan.   

Tabell 8.1: Köpprocessen vid första köpet och efterkommande inköp av våglänkar. 

  

 

8.3 Köpbeslutsgruppen 
Köpbeslutgruppens sammansättning har förklarats genom att kombinera mätbara faktorer beskrivna 

från Johnston och Bonoma (1981), Sheth (1973) och Kohli (1989). Vidare har identifierandet av roller 

i köpbeslutsgruppen baserats på Bonomas (1982) modell. Faktorerna upplevdes delvis svåra att 

besvara då vissa faktorer var mer lämpade för större företag medan andra faktorer undersökte 

likartade egenskaper. Vertikal involvering ifrågasätter hur väl köpbeslutsgruppen kommunicerar och 

hur många nivåer befogenhetshierarkin är uppbyggd av. Denna egenskap riktar sig åt större företag 

och besvarades således med knapp information. De faktorer som var nära besläktade är förtrogenhet 

(hur familjära köpbeslutgruppmedlemmarna är), samarbetsvilja (hur väl köpbeslutgruppens 

medlemmar samarbetar) och sammanslutning (hur väl medlemmar i köpbeslutsgruppen interagerar 

genom direkt kommunikation). Vid datainsamling kring dessa faktorer var det svårt att hålla isär 

begreppen vilket resulterade i att frågorna istället fokuserade på tidigare konflikter och vilka 

individer som stod varandra närmast.  

Identifierandet av Bonomas (1982) sex roller i köpbeslutsgruppen utfördes utan större 

komplikationer. Även fast köpbeslutsgruppernas omfattning varierade mellan tre och sex individer så 

axlades samtliga roller med undantaget att influerare hos FTG Cranes AB ej kunde fastställas. Således 

bekräftades Webster och Winds (1972) slutsats då personer i köpbeslutsgruppen kan ha flera roller. 

Utöver god upplevd stämning och arbete mot gemensamma mål inom köpbeslutsgrupperna så är två 

signifikanta upptäckter att kunden är köpbeslutsgruppmedlem hos samtliga företag och att den 

upplevda risken var låg, oavsett köpsituation och trots att inköpen ansågs betydelsefulla. Vidare har 

det även uttalats att kunden har mycket att säga till om vid valet av ingående komponenter (våglänk 

etc.) vid valet av produkt. Detta i samband med att kunden även utgör beslutarrollen i två av 

företagen kan vara av intresse ur marknadsföringsperspektiv. Sammanfattningsvis besvaras 

rapportens andra forskningsfråga: 

2. Vad kännetecknar köpbeslutsgrupper inom svensk skogsindustri? 

Köpbeslutsgrupperna i denna undersökning är relativt små och utgörs av tre till sex individer där 

genomgående god sammanslutning, kommunikation och strävan mot gemensamma mål bidrar till att 

köpbeslutsgruppsmedlemmarna är familjära. Antalet avdelningar varierar mellan en till tre hos 

företagen och i samtliga fall så är avdelningssamarbetet nära där avdelningarna arbetar för att gynna 

företaget som helhet. Konflikter inom köpbeslutsgrupperna är ytterst sällsynt. Vidare är kunden 

medlem i köpbeslutsgrupperna men kommunicerar oftast enbart med säljaren. Specifikt vid inköpen 

av våglänkar så upplevdes risken låg, trots att de var betydelsefulla.  

       Första köpet  

 Aktiverande faktor 

W Behovsidentifiering 

O Informationssökning 

M Val av leverantör 

 Övervägning av förslag 

 Köpbeslut 

   Efterkommande köp  

Aktiverande faktor 

Behovsidentifiering 

- 

- 

- 

Köpbeslut 



48 
 

 

Figur 8.1: Visualisering av köpbeslutsgruppen och kommunikationsförhållandet med kunden. Inspirerad från 
http://pluspng.com.  

8.4 Påverkande faktorer 

8.4.1 Köpsituation 
Istället för den traditionsenliga buy-gridmodellen med köpsituationerna rent återköp, modifierat 

återköp samt nyköp så baserades datainsamlingen och analysering på sex köpsituationer beskrivna av 

Bunn (1993). Anledningen var dels att buy-gridmodellen var från sextiotalet och obeprövad i modern 

tid, men även att sex köpsituationer tillåter en mer rättvisande och enklare indelning. I kontrast 

upplevdes kategoriseringen av köpsituationerna som komplicerad eftersom benämningen för 

köpsituationen var missvisande medan förklaringen stämde väl in på företagens beskrivning av 

situationen.  

Exempelvis kategoriserades Thyrens Kran & LV service inköp som ett modifierat rutinköp fastän det 

var första gången en våglänk från Maxicap Sales beställdes. Andra kategoriseringssvårigheter 

förekom då samtliga parametrar stämde överens med köpsituationen medan en parameter inte 

matchade. Specifikt gällde detta upplevd risk som var ansedd låg vid företagens första inköp och 

ännu lägre vid kommande. Den tredje svårigheten härstammade från att det var svårt att utröna i 

vilken omfattning som företagen ägnat åt informationssökning samt hur många tillgängliga alternativ 

som fanns. Under datainsamlingen uttryckte många respondenter att knapp informationssökning 

utförts men samtidigt yttrades längre utsagor om för och nackdelar med konkurrenters våglänkar. 

Detta var i vissa fall beslutsgrundande för att konstatera omfattningen av informationssökningen 

men bekräftade även att dessa köpfaser genomförts under köpprocessen. Dessa svårigheter och det 

faktum att Thyrens Kran & LV service, Hjelms AB och FTG Cranes AB hade tidig kontakt med en 

leverantör av våglänkar bidrog till att köpsituationerna vid det första inköpet skiljer sig mellan de 

olika företagen. Rapportens tredje forskningsfråga besvaras följande: 

3. Vilka köpsituationer uppstår i svensk skogsindustri och vad kännetecknar dessa? 

Köpsituationerna av våglänkar i svensk skogsindustri delas in i två huvudkategorier. Första köpet och 

kommande återköp. Förstnämnda köpsituationen innebär att samtliga köpfaser i köpprocessen 

genomförs. Inköpen är betydelsefulla men upplevs säkra med avseende på våglänkens kvalitet, 

garantier och pris. De finns alternativ att välja mellan men endast ett fåtal kvalificerare. Det 

förekommer att leverantören och företaget bygger upp ett förtroende innan våglänken beställs och 

testas. Kommande återköp präglas av knapp informationssökning och analysering av våglänkarna. 

Oftast innebär förfarandet vid dessa köpsituationer att ett behov uppkommer från en kund varvid 

våglänken beställs direkt av företaget. Kommande återköp är betydelsefulla för företagen, 

kännetecknas av knappa förhandlingsmöjligheter och innebär ännu mindre risker jämfört med första 

köpet.     

http://pluspng.com/png-65622.html
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8.4.2 Makt och inflytande i köpbeslutsgruppen 
För att kartlägga makt och inflytande hos köpbeslutgrupperna utgicks det från fem maktbaser 

beskrivna av French och Raven (1959) med tillägg om två från Kohli (1989). Hur väl en individ 

påverkar med dessa maktbaser beror i sin tur på individer anstränger sig och försöker påverka 

varandra (Kohli, 1989), hur väl individen fokuserar på ämnet och hur tilliten är mellan maktutövaren 

och individen som påverkas (Venkastesh m.fl., 1995). Insamling av data och analysering medförde 

komplikationer varför försök till påverkan delades upp i intern respektive extern. Även fast kunden är 

medlem i företagens köpbeslutsgrupp så syftar det externa försöket till påverkan till hur väl kunden 

och resterande medlemmar i köpbeslutsgruppen som helhet anstränger sig för att påverka varandra. 

Internt försök till påverkan syftar istället på de individer i köpbeslutsgruppen som är anställda på 

företaget. 

Det externa försöket till påverkan har varit stark för samtliga företag där det främst inneburit att de 

personer som haft kontakt med kunden på företagen utövat expertismakt och rekommenderat 

kunden lämpliga komponenter vid design av den önskade produkten. Detta bör ses som ett naturligt 

förfarande och i många fall är det just den expertisen som kunden betalar för. Externa försöket till 

påverkan har samtidigt inneburit en dialog mellan kund och företag där information och erfarenheter 

från olika komponenter utbytts. Datainsamling och analysering av externa försök till påverkan har 

genomförts problemfritt.  

I motsats var datainsamlingen av internt använda maktbaser respektive individers försök till påverkan 

problematisk. Det var svårt att få respondenterna att yttra sig och samtliga respondenter uppgav att 

de inte uppmärksammat att någon medlem i köpbeslutsgruppen ansträngt sig för att påverka inköpet 

av våglänk. Fortsatta frågor gällande maktbaser blev således irrelevanta eftersom det inte fanns 

något bevis på att maktbaserna utövats. Endast HIAB angav att medlemmar i köpbeslutsgruppen 

ibland yttrar sig inför inköp av komponenter men det beskrevs som sällsynt. Anledningen varför 

respondenterna knappt yttrade sig kan bero på att det var små familjära köpbeslutsgrupper med 

nära samarbete varför det skulle vara lätt för företaget att identifiera vem som sagt vad, samt att det 

kan framställa företaget som oprofessionellt om individer låter sig influeras. Vidare finns det risk att 

yttranden om makt och påverkan kan påverka medlemmars relationer.  

Innan intervjuerna genomfördes så fanns det vetskap om att ämnet är känsligt varför syftet med 

studien förklarades och att möjligheten till att vara anonym var fullt möjligt. I efterhand med vetskap 

att köpbeslutsgrupperna varierar mellan två – sex personer så finns det risk att anonymitet endast 

hade haft en negativ effekt eftersom respondenten med enkelhet kan identifieras. Hade det varit 

förbestämt innan intervjuerna att både företag och respondenter var anonyma så finns det chans att 

respondenterna hade yttrat sig utförligare.    

En annan förklaring är att respondenterna talat ut fullständigt under intervjuerna och att det inte 

förekom att individer ansträngde sig och försökte påverka varandra inför köpbeslutet. Jaakkola 

(2007) menar att köpbeslutgruppsmedlemmar strävar efter att köpbeslutet ska gynna dem 

personligen och Bonoma (1982) lyfter fram att individer i köpbeslutsgruppen agerar själviskt. Detta 

skulle kunna innebära att individer tillfredsställer personliga behov genom att arbeta för företagets 

bästa som helhet. Att köpbeslutsgrupperna är små innebär även att andelen av belöningen från ett 

gemensamt lyckat köpbeslut är relativt stor.  

Hur väl individer i köpbeslutsgrupperna ansträngt sig för att påverka andra genom användandet av 

olika maktbaser har inte kunnat konstateras. Vid analyskapitlet framgår det antaganden för 

individers och avdelningars maktbaser men eftersom ingen direkt ansträngning eller försök till 
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påverkan uttalats för utövandet av maktbasen så kan inga slutsatser konstateras. 

Sammanfattningsvis besvaras forskningsfrågan:  

4. Vilka individer inom köpbeslutsgruppen har störst inflytande vid köpbeslutet inom svensk 

skogsindustri? 

Det externa försöket till påverkan i köpbeslutsgruppen är stark och utgörs av expertismakt i samtliga 

fall hos företagen. I två av fallstudieföretagen är även kunden beslutsfattaren och godkänner de 

komponenter som skall köpas in och monteras. Det är vanligt förekommande att åtminstone en 

person från den interna köpbeslutsgruppen har god kontakt med kunden och utbyter erfarenheter. 

Hos de interna köpbeslutsgrupperna så har det inte konstaterats vilka individer eller avdelningar som 

besitter olika maktbaser och vilka individer som påverkar mest. I tabell 7.9 framgår det antaganden 

om olika maktbaser men de skall enbart anses som hypoteser. Utifrån studien kan det konstateras 

att kunderna är de individer som har förmågan att påverka valet av de komponenter som företagen 

köper in. Marknadsföring riktat mot dessa individer påverkar således köpbeslutet.    
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9. Rekommendationer, begränsningar och förslag till fortsatt forskning 
I detta avsnitt presenteras praktiska implikationer som kan användas vid skapandet av en 

marknadsföringsstrategi. Vidare förklaras studiens teoretiska bidrag, begränsningar och förslag för 

fortsatt forskning. 

9.1 Praktiska rekommendationer 
Industriellt köpbeteende är lik teorin i många aspekter. Köpprocessen och de köpfaser som 

genomförs beroende på köpsituation stämmer in väl med teoretiska modeller. Köpbeslutsgruppens 

sammansättning och roller har lyckats konstaterats utifrån teoretiska faktorer och väldefinierade 

beskrivningar. Makt och inflytande har även visats externt mellan köpbeslutsgrupp och kunden. En 

praktisk rekommendation är således att ovannämnd litteratur kan användas för att förstå industriellt 

köpbeteende i svensk skogsindustri.  

Mer praktiskt följer rekommendationer för områden dit marknadsföringen med fördel ska riktas: 

• Företag som köper våglänkar idag har oftast en eller flera leverantörer som de väljer mellan. 

Inköpen innebär i regel ingen informationssökning utan en direkt beställning efter att 

kundens önskemål tolkats. För att påverka sådana situationer så är det beställarna (kunden 

till företaget) som marknadsföringen bör riktas mot. Är kunden väl övertygad om en viss 

produkt så kan det resultera i att företaget specialbeställer den (denna 

marknadsföringsinsats är även kallad pull-strategy vilket innebär att kunderna söker 

försäljningsställen för att beställa en produkt från producenten, se Kotler m.fl., (2013)). 

Händer detta upprepade gånger så är det troligt att chansen ökar att företaget börjar 

rekommendera den komponenten för sina kunder. 

 

• Företag som inte köper våglänkar idag men identifieras som potentiella framtida kunder skall 

kontaktas i ett tidigt skede med målet att bygga en relation. Valet av leverantör för tre av 

fem företag i studien började på det viset. Vid kontakt med företagen bör utöver 

konkurrenskraftiga priser även hjälp med installation och en lista med nöjda kontaktbara 

kunder presenteras. Kunderna lyssnar mycket på varandras erfarenheter och att höra 

positiva rekommendationer från en person utanför företaget viktas högt.  

 

• Värna om befintliga kunder genom professionell service, ansvarsfulla garantier men framför 

allt belöna kunder som köper våglänkar och för vidare sina erfarenheter. Word of mouth sker 

i stor utsträckning mellan kunderna och sprids det ett positivt budskap så ökar chanserna att 

kunder efterfrågar just de komponenterna.          
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9.2 Teoretiskt bidrag 
Denna studies teoretiska bidrag är att industriellt köpbeteende är applicerbart i svensk skogsindustri 

där den karaktäriserat kundernas köpbeteende i branschen. Detta förmodas även gälla vid inköp av 

andra produkter i samma prisklass och bidrar därför till att fylla forskningsgapet inom disciplinen. En 

intressant upptäckt har skett gällande Burger och Canns (1995) köpprocess där Word of mouth 

visades påverka köpfaserna aktiverande faktor, behovsidentifiering, informationssökning, val av 

leverantör och övervägning av förslag, alltså inte enbart övervägning av förslag som författarna 

menat. En förklaring kan vara att modellen är från 1995 och att lättillgängligare 

kommunikationsmedel bidragit till att det blivit enklare att lyssna till word of mouth. Vidare kan 

Studien även nyttjas vid jämförelse av industriellt köpbeteende vid forskning undersökande 

köpbeteendet mellan olika branscher men där den agerar som stöd för organisationer vid 

utvecklandet av marknadsföringsaktiviteter i skogsindustrin.   

9.3 Begränsningar 
Studien är begränsad inom undersökningens fjärde forskningsfråga (4. Vilka individer inom 

köpbeslutsgruppen har störst inflytande vid köpbeslutet inom svensk skogsindustri?) eftersom ingen 

respondent angivit att någon i den interna köpbeslutsgruppen (köpbeslutgruppens medlemmar 

exklusive kunderna) ansträngt sig för att påverka någon annan i större utsträckning. Däremot finns 

det anledningar att tro att vissa personer eller avdelningar besitter olika maktbaser men det finns 

inga konkreta forskningsmässiga belägg för att konstatera detta. Antalet respondenter och valet av 

dessa kan även ha begränsat studiens validitet med avseende på hur väl verkligheten återspeglas av 

undersökningen. Fler respondenter kan ha bidragit till en närmare verklighetsbild av branschens 

köpbeteende. Vidare kan även urvalet (valet av företag och respondent) påverkat resultatet eftersom 

detta utfördes via ett omdömesurval där lämpliga respondenter och företag valdes utifrån antalet 

anställda på företaget, dess omsättning och respondentens befattning. Det finns således risk att 

insamlade data inte representerar den undersökta populationen fullständigt vilket kan sänka 

undersökningens reliabilitet. Andra begränsningar är att studien undersökt köpbeteendet vid inköp 

av våglänkar vilket inte garanterar att köpbeteendet är detsamma vid inköp av andra produkter – 

även fast det är inom samma bransch.  

9.4 Förslag till fortsatt forskning 
Forskningen inom industriellt köpbeteende bevandrades vida från slutet på 60-talet och fram till 90-

talets början. Under denna tidsepok fokuserades det mest på att skapa en generell förståelse, 

applicerbar inom många olika branscher. Huruvida forskningen i allmänhet fungerade i olika 

branscher ifrågasattes inte och i synnerhet inte hos företag med endast ett fåtal anställda. Detta var 

en av anledningarna till varför industriellt köpbeteende i svensk skogsindustri undersöktes. 

Förståelsen för industriellt köpbeteende vilket även datainsamlingen baserades på skapades utifrån 

tidigare forskning vilken avstannat under 90-talet. Således är det möjligt att ökad användning av IT 

bidragit till att industriellt köpbeteende förändrats, exempelvis utförs Word of mouth under fler 

köpfaser än vad modellen från 1995 föreslår. Därför vore det intressant att uppdatera 

forskningsområdet där enklare kommunikation och modernare arbetssätt kan ha en stor påverkan. 

Vidare finns det även behov av att undersöka köpbeteendet i fler branscher än skogsindustrin men 

även inom skogsindustrin med fokus på större verksamheter.  

Vidare forskning kan även utföras genom att undersöka makt och inflytande i köpbeslutsgrupper 

eftersom denna studie inte lyckades konstatera hur väl maktutövande sker. Lyckad forskning inom 

detta område hade således kunnat skänka med förklaring över maktutövandet i svensk skogsindustri 

vilket bidrar med en bredare förståelse inom disciplinen.   



53 
 

10. Litteraturförteckning 
Allabolag. (2018a). Bergs Fegen AB. Använd 2018-05-16, från https://www.allabolag.se  

Allabolag. (2018b). Thyrens Kran & LV Service AB. Använd 2018-05-16, från https://www.allabolag.se 

Allabolag. (2018c). Translink Holding AB. Använd 2018-05-16, från https://www.allabolag.se  

Allabolag. (2018d). HIAB. Använd 2018-05-16, från https://www.allabolag.se  

Allabolag. (2018e). FTG Forest AB. Använd 2018-05-16, från https://www.allabolag.se  

Anderson, E., Chu, W., & Weitz, B. (1987). Industrial Purchasing: An Empirical Exploration of the 

Buyclass Framework. Journal Of Marketing, 51(3), 71-86. http://dx.doi.org/10.2307/1251648 

Anderson, P., & Chambers, T. (1985). A Reward/Measurement Model of Organizational Buying 

Behavior. Journal Of Marketing, 49(2), 7-23. http://dx.doi.org/10.2307/1251561 

Babic Rosario, A., Sotgiu, F., De Valck, K., & Bijmolt, T. (2016). The Effect of Electronic Word of Mouth 

on Sales: A Meta-Analytic Review of Platform, Product, and Metric Factors. Journal Of Marketing 

Research, 53(3), 297-318. http://dx.doi.org/10.1509/jmr.14.0380  

Bellizzi, J., & McVey, P. (1983). How valid is the buy-grid model?. Industrial Marketing 

Management, 12(1), 57-62. http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(83)90035-4 

Bergs Fegen AB. (2018). Om oss. Använd 2018-05-16, från http://www.bergsfegen.se  

Bjärstig, T., & Keskitalo, E. (2013). How to Influence Forest-Related Issues in the European Union? 

Preferred Strategies among Swedish Forest Industry. Forests, 4(4), 693-709. 

http://dx.doi.org/10.3390/f4030693 

Bonoma, T. V. (1982). Major sales: Who really does the buying?. Harward business review, 60(3), 

111-119. 

Bradley, M. (1977). Buying behavior in Ireland's public sector. Industrial Marketing 

Management, 6(4), 251-258. http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(77)90037-2 

Bredström, D., Jönsson, P., & Rönnqvist, M. (2010). Annual planning of harvesting resources in the 

forest industry. International Transactions In Operational Research, 17(2), 155-177. 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-3995.2009.00749.x 

Brinkmann, J., & Voeth, M. (2007). An analysis of buying center decisions through the 

salesforce. Industrial Marketing Management, 36(7), 998-1009. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2007.05.009 

Brown, M. (2008) The impact of tare weight on transportation efficiency in Australian forest 

operations. CRC for Forestry (2008:01). Harvesting and Operations Program. University of 

Melbourne. 

Brown, M. & Ghaffariyan, M. R. (2016) Timber Truck Payload Management with Different In-Forest 

Weighing Strategies in Australia. Croatian Journal of Forest Engineering, 37(1), 131-138. 

Bunn, M. (1993). Taxonomy of Buying Decision Approaches. Journal Of Marketing, 57(1), 38-56. 

http://dx.doi.org/10.2307/1252056 

https://www.allabolag.se/5563961357/bergs-fegen-ab
https://www.allabolag.se/5562695980/thyrens-kran-l-v-service-aktiebolag
https://www.allabolag.se/5561216028/translink-holding-ab
https://www.allabolag.se/5569812828/hiab-ab
https://www.allabolag.se/5562398676/ftg-cranes-ab
http://dx.doi.org/10.2307/1251648
http://dx.doi.org/10.2307/1251561
http://dx.doi.org/10.1509/jmr.14.0380
http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(83)90035-4
http://www.bergsfegen.se/om_oss.htm
http://dx.doi.org/10.3390/f4030693
http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(77)90037-2
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-3995.2009.00749.x
http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2007.05.009
http://dx.doi.org/10.2307/1252056


54 
 

Burger, P., & Cann, C. (1995). Post-purchase strategy: A key to successful industrial marketing and 

customer satisfaction. Industrial Marketing Management, 24(2), 91-98. 

http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(94)00036-v 

Corfman, K., & Lehmann, D. (1987). Models of Cooperative Group Decision-Making and Relative 

Influence: An Experimental Investigation of Family Purchase Decisions. Journal Of Consumer 

Research, 14(1), 1-13. http://dx.doi.org/10.1086/209088 

Daniels, A. D. (2005). Marketing yout timber. Mississippi state university. Missisippi state university: 

extension service. 

David, M., & Sutton, C. D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod (S. E. Torhell, övers.). Lund: 

Studentlitteratur. (Originalarbetet publicerat 2011).  

Dempsey, W. (1978). Vendor selection and the buying process. Industrial Marketing 

Management, 7(4), 257-267. http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(78)90044-5 

Farrell, M., & Schroder, B. (1999). Power and influence in the buying centre. European Journal Of 

Marketing, 33(11/12), 1161-1170. http://dx.doi.org/10.1108/03090569910292320 

French, R. P. & Raven, H. B. (1959). The bases of social power. University of Michigan, Institute for 

social research. 

FTG Forest AB. (u.å.). Om FTG. Använd 2018-05-16, från https://www.ftgforest.com/  

Goodman, B. R. (1939). Forests and forests industry. Harvard Business Review. 189-198. 

Gustafsson, S. (2016). Test av kranspetsvågar i virkesfordon (SDC-rapport, 2016:02).  

Halkier, B. (2010). Fokusgrupper. Malmö: Liber. 

Hamsley, A. K., Greene, W. D., Siry, J., & Mendell, C. B. (2007). Improving timber trucking 

performance by reducing variability of log truck weights. Southern Journal of Applied Forestry, 31(1), 

12-16. 

Hayes, M. H., Jenster, P. V. & Aaby, Nils-Erik. (1996). Business marketing: a global perspective. 

Caledonia/USA: Richard D. Irwin.  

HIAB. (u.å.). Välkommen till HIAB. Använd 2018-05-16, från https://www.hiab.com  

Höga Kusten Teknikresurs. (u.å). Om oss. Använd 2018-03-13, från https://www.teknikresurs.se  

Jaakkola, E. (2007). Purchase decision-making within professional consumer services. Marketing 

Theory, 7(1), 93-108. http://dx.doi.org/10.1177/1470593107073847 

Johnston, W., & Bonoma, T. (1981). The Buying Center: Structure and Interaction Patterns. Journal Of 

Marketing, 45(3), 143-156. http://dx.doi.org/10.2307/1251549 

Johnston, W., & Lewin, J. (1996). Organizational buying behavior: Toward an integrative 

framework. Journal Of Business Research, 35(1), 1-15. http://dx.doi.org/10.1016/0148-

2963(94)00077-8 

Kohli, A. (1989). Determinants of Influence in Organizational Buying: A Contingency 

Approach. Journal Of Marketing, 53(3), 50-56. http://dx.doi.org/10.2307/1251342 

http://dx.doi.org/10.1086/209088
http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(78)90044-5
http://dx.doi.org/10.1108/03090569910292320
https://www.ftgforest.com/
https://www.hiab.com/sv-SE/HIAB/
https://www.teknikresurs.se/om-oss/
http://dx.doi.org/10.1177/1470593107073847
http://dx.doi.org/10.2307/1251549
http://dx.doi.org/10.1016/0148-2963(94)00077-8
http://dx.doi.org/10.1016/0148-2963(94)00077-8
http://dx.doi.org/10.2307/1251342


55 
 

Kothari, C. R. (2004). Research methodology: methods & techniques. Daryaganj: New age 

international limited publisher. 

Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A. (2013). Marknadsföring: teori, strategi och praktik.  

Harlow: Pearson education limited.  

Kumar, R. (2011). Research methodology: a step-by-step guide for beginners. London: SAGE 

publications.  

Lee, D. (2013). What is marketing?. Public services quarterly, 9(2), 169-171. 

DOI: 10.1080/15228959.2013.78590 

Leonidou, L. (2005). Industrial buyers’ influence strategies: buying situation differences. Journal Of 

Business & Industrial Marketing, 20(1), 33-42. http://dx.doi.org/10.1108/08858620510576775 

Lukason, O., Ukrainski, K., & Varblane, U. (2011). Economic Benefit of Maximum Truck Weight 

Regulation Change for Estonian Forest Sector. SSRN Electronic Journal. 87-100 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1998842 

Mattson, M. (1988). How to determine the composition and influence of a buying center. Industrial 

Marketing Management, 17(3), 205-214. http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(88)90004-1 

Mckinsey. (2017). Pulp, paper, and packaging in the next decade: Transformational change. Använd 

2018-01-24, från https://www.mckinsey.com  

McNally, R. (2002). Simulating buying center decision processes: propositions and 

methodology. Journal Of Business & Industrial Marketing, 17(2/3), 167-180. 

http://dx.doi.org/10.1108/08858620210419790 

Mäkelä, M. (2017). Environmental impacts and aspects in the forest industry: What kind of picture do 

corporate environmental reports provide?. Forest Policy And Economics, 80, 178-191. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2017.03.018 

Möller, K., & Pesonen, P. (1981). Small business purchasing of capital equipment. Industrial 

Marketing Management, 10(4), 265-271. http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(81)90034-1 

Naumann, E., Lincoln, D., & McWilliams, R. (1984). The purchase of components: Functional areas of 

influence. Industrial Marketing Management, 13(2), 113-122. http://dx.doi.org/10.1016/0019-

8501(84)90042-7 

Nicosia, F., & Wind, Y. (1977). Emerging models of organizational buying processes. Industrial 

Marketing Management, 6(5), 353-369. http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(77)90060-8 

Reese, R., & Stone, L. (1987). Participation in the buying process: A vendor´s perspective. Journal Of 

Business & Industrial Marketing, 2(1), 51-60. http://dx.doi.org/10.1108/eb006018 

Regeringskansliet. (2017). 74 tons lastbilar för jobb och klimat. Använd 2018-01-24, från 

http://www.regeringen.se  

Repstad, P. (1999). Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (B. Nilsson, övers.). 

Lund: Studentlitteratur. (Originalarbetet publicerat 1987). 

Riksdagsförvaltningen. (2006). Skärpt straff för överlast. Använd 2018-01-24, från 

https://www.riksdagen.se  

http://dx.doi.org/10.1108/08858620510576775
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1998842
http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(88)90004-1
https://www.mckinsey.com/industries/paper-and-forest-products/our-insights/pulp-paper-and-packaging-in-the-next-decade-transformational-change
http://dx.doi.org/10.1108/08858620210419790
http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2017.03.018
http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(81)90034-1
http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(84)90042-7
http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(84)90042-7
http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(77)90060-8
http://dx.doi.org/10.1108/eb006018
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/02/74-tons-lastbilar-for-jobb-och-klimat/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skarpt-straff-for-overlast_GU02T249


56 
 

Robinson, P., Wind, Y., & Faris, C. (1967). Industrial buying and creative marketing. Boston: Allyn & 

Bacon.  

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. Harlow: 

Pearson education limited. 

Sheth, J. (1973). A Model of Industrial Buyer Behavior. Journal Of Marketing, 37(4), 50-56. 

http://dx.doi.org/10.2307/1250358 

Sheth, J. (1996). Organizational buying behavior: past performance and future expectations. Journal 

Of Business & Industrial Marketing, 11(3/4), 7-24. http://dx.doi.org/10.1108/08858629610125441 

Sjölie, H., Bysheim, K., Nyrud, A., Fläte, P., & Solberg, B. (2015). Future Development of the 

Norwegian Forest Industry, Based on Industry Expectations. Forest Products Journal, 65(3-4), 148-

158. http://dx.doi.org/10.13073/fpj-d-14-00061 

Skogsindustrierna. (2015). Branschstatistik 2015. Skogsindustrierna. 

Skogsstyrelsen. (2015). Forest and Forestry in Sweden. Stockholm. The royal Swedish academy of 

agriculture and forestry. 

Smith, D., & Taylor, R. (1985). Organisational Decision Making and Industrial Marketing. European 

Journal Of Marketing, 19(7), 56-69. http://dx.doi.org/10.1108/eum0000000004723 

Sosa, A., Klvac, R., Coates, E., Kent, T., & Devlin, G. (2015). Improving Log Loading Efficiency for 

Improved Sustainable Transport within the Irish Forest and Biomass Sectors. Sustainability, 7(3), 

3017-3030. http://dx.doi.org/10.3390/su7033017 

Stock, J., & Zinszer, P. (1987). The industrial purchase decision for professional services. Journal Of 

Business Research, 15(1), 1-16. http://dx.doi.org/10.1016/0148-2963(87)90014-2 

Sveaskog. (2013). Snabbare betalt med ny mätmetod. Använd 2018-01-24, från 

https://www.sveaskog.se 

Thomas, R. (1984). Bases of power in organizational buying decisions. Industrial Marketing 

Management, 13(4), 209-217. http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(84)90015-4 

Thyrens Kran & LV Service AB. (u.å.). Om oss. Använd 2018-05-16, från http://www.thyrenskran.se 

Translink Holding. (2018). Translinkgruppen. Använd 2018-05-16, från http://www.translink.se 

Transportstyrelsen. (2015). Ändrade bruttoviktstabeller och krav för 64 ton tunga 

fordonskombinationer. Använd 2018-01-24, från https://www.transportstyrelsen.se  

Venkatesh, R., Kohli, A., & Zaltman, G. (1995). Influence Strategies in Buying Centers. Journal Of 

Marketing, 59(4), 71-82. http://dx.doi.org/10.2307/1252329 

Walliman, N. (2011). Research methods: the basics. Abingdon: Taylor & Francis e-library  

Wang, C. (2017). Factors influencing the adoption of online group-buying in virtual community. 

Multimedia Tools And Applications, 76(9), 11751-11768. http://dx.doi.org/10.1007/s11042-017-

4470-y  

Webster, F. (1965). Modeling the Industrial Buying Process. Journal Of Marketing Research, 2(4), 370-

376. http://dx.doi.org/10.2307/3149483 

http://dx.doi.org/10.2307/1250358
http://dx.doi.org/10.1108/08858629610125441
http://dx.doi.org/10.13073/fpj-d-14-00061
http://dx.doi.org/10.1108/eum0000000004723
http://dx.doi.org/10.3390/su7033017
http://dx.doi.org/10.1016/0148-2963(87)90014-2
https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2013/snabbare-betalt-med-ny-matmetod/?acceptCookies=true
http://dx.doi.org/10.1016/0019-8501(84)90015-4
http://www.thyrenskran.se/omoss.html
http://www.translink.se/translinkgruppen/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/andrade-bruttoviktstabeller-och-krav-for-64-ton-tunga-fordonskombinationer/
http://dx.doi.org/10.2307/1252329
http://dx.doi.org/10.1007/s11042-017-4470-y
http://dx.doi.org/10.1007/s11042-017-4470-y
http://dx.doi.org/10.2307/3149483


57 
 

Webster, F., & Wind, Y. (1972). A General Model for Understanding Organizational Buying 

Behavior. Journal Of Marketing, 36(2), 12-19. http://dx.doi.org/10.2307/1250972 

White, L., & Johnson, L. (1998). A Conceptual Model of Relative Influence in Decision Making in a 

Professional Services Context. Journal Of Professional Services Marketing, 16(2), 75-93. 

http://dx.doi.org/10.1300/j090v16n02_04 

Wide, M. I. & Jönsson, P. (2012). Utvärdering av kranhängda vågsystem (Skogsforsk, 2012:770).  

Wilson, D. (2000). Why divide consumer and organizational buyer behaviour?. European Journal Of 

Marketing, 34(7), 780-796. http://dx.doi.org/10.1108/03090560010331207 

Wilson, E. (1996). Theory transitions in organizational buying behavior research. Journal Of Business 

& Industrial Marketing, 11(6), 7-19. http://dx.doi.org/10.1108/08858629610151271 

Wilson, E., & Woodside, A. (2001). Executive and consumer decision processes: increasing useful 

sensemaking by identifying similarities and departures. Journal Of Business & Industrial 

Marketing, 16(5), 401-414. http://dx.doi.org/10.1108/08858620110400232 

Wind, Y., & Thomas, R. (1980). Conceptual and Methodological Issues in Organisational Buying 

Behaviour. European Journal Of Marketing, 14(5/6), 239-263. 

http://dx.doi.org/10.1108/eum0000000004904 

Yin, R. K. (1994). Case study research: design and methods. London: Sage publications.

http://dx.doi.org/10.2307/1250972
http://dx.doi.org/10.1300/j090v16n02_04
http://dx.doi.org/10.1108/03090560010331207
http://dx.doi.org/10.1108/08858629610151271
http://dx.doi.org/10.1108/08858620110400232
http://dx.doi.org/10.1108/eum0000000004904


 

Bilaga 1: intervjuguide 
1. Allmänt introducerande prat 

2. Förklara syftet med intervjun och att respondenterna är helt anonyma 

3. Namn? 

4. Jobbtitel? 

5. Vilken bransch är ni verksamma inom? 

6. Företagsinformation, antal anställda, vad ni gör etc. 

7. Vilka produkter eller tjänster har ni köpt från HKTR? 

Köpprocessen 

 

 

 

 

 

8. Hur såg gick ni tillväga när ni köpte produkten? Förklara gärna utförligt (försök identifiera 

köpfaser) 

9. Skiljer sig denna process vid köp av andra produkter? (billiga/dyra/kända produkter)   

10. Hur många personer var inblandade i varje köpfas? 

11. Vad hade dessa personer för befattning i företaget? 

12. Vilken köpfas anser du är viktigast för att genomföra ett klokt köp? 

13. I vilken utsträckning påverkades köpstegen av information och åsikter från personer utanför 

företaget? (forum, recensioner, personers åsikter och erfarenheter) 

Köpsituation 

Oplanerat köp 

Lågprioriterade rutinköp  

Enkelt modifierat rutinköp 

Kritiskt nyköp 

Komplext modifierat återköp 

Strategiskt nyköp 

 

14. Hur skulle ni beskriva tidigare köp från HKTR? (försök identifiera köpsituationerna) 

15. Hur påverkade detta köpprocessen och dess köpfaser? 

 

Köpbeslutsgruppen 

Vertikal involvering Hur väl köpbeslutgruppen kommunicerar samt hur många nivåer 
befogenhetshierarkin är uppbyggd av  

Lateral involvering Antalet avdelningar som är involverade i köpbeslutet 

Omfattning Antalet individer som totalt är delaktiga i köpbeslutet 

1 Aktiverande faktor 

2 Behovsidentifiering 

3 Informationssökning 

4 Val av leverantör  

5 Övervägning av förslag 

6 Köpbeslut 

W 

O 

M 



 

 

Sammanslutning Hur väl individer i köpbeslutgruppen interagerar med varandra 
genom direkt kommunikation under köpprocessen 

Centralitet Hur väl köpchefen är involverad i kommunikationen under 
köpprocessen 

Förtrogenhet I vilken utsträckning som medlemmar i köpbeslutsgruppen är 
familjära till varandra 

Samarbetsvilja Hur väl köpbeslutgruppsmedlemmar är villiga att samarbeta i 
kontrast till hur splittrade de är 

 

16. Hur många olika avdelningar var involverade i köpbeslutet? 

17. Hur många personer var totalt sett involverade i köpbeslutet? 

18. Hur upplever du den sociala kemin och samarbetsviljan bland dessa personer? 

19. Hur skedde kommunikationen mellan dessa personer? (muntliga konversationer, 

gemensamma dokument, möten)  

20. Uppstod det några konflikter under perioden: behovsupptäckt – anskaffning av produkten? 

21. Var det någon som hade en central roll under köpprocessen? 

Upplevd risk Syftar till magnituden av konsekvenserna som ett dåligt köp kan 
medföra 

Köpets betydelse Hur betydelsefullt köpet är för företaget. Ett viktigt köp involverar 
oftast fler personer medan ett mindre betydelsefullt köp oftast sköts 
av en avdelning 

Tidspress Hur mycket tid som köpbeslutsgruppen har på sig att genomföra 
köpet. Lite tid medför oftast att färre personer är involverade i 
köpbeslutet 

 

22. Upplevde du att köpen från HKTR var riskfyllda på något sätt? (relativt dyra, kvalitet, 

garantier) 

23. Hur betydelsefullt var köpet för er? 

24. Hur mycket tid upplevde du att ni hade vid genomförandet av köpet? (fick ni stressa, hann ni 

söka tillräckligt med information) 

Roller inom köpbeslutsgruppen 

Initiativtagare Individen eller individerna som kommer på att ett problem kan lösas eller 
undvikas genom anskaffning av en produkt eller tjänst 

Beslutare Utgörs av personer som antingen säger ja, eller nej till köpförslaget. Vanligtvis 
antas rollen av en erfaren medarbetare som även blir ansvarig för att föra 
ärendet vidare. Detta är vitalt för att köpet skall genomföras 

Influerare Rollen utgörs vanligtvis av många olika individer och innefattar samtliga som 
på något sätt yttrar sina åsikter inför köpet 

Inköpare De eller den individen som kontaktar berört företag och beställer produkten 
eller tjänsten 

Grindvakt Den eller de individerna som oftast är expert inom berört område, har koll på 
leverantörer och till viss del styr informationsflödet. Grindvakten har ofta 
möjlighet att avgöra vilken leverantör som får sälja 

Användare Representeras av den eller de personer som avser att använda den 
införskaffade produkten eller tjänsten i framtiden 

 



 

25. Identifiera vilka personer som hade dessa roller 

a. Vem kom på iden om att ett våglänksystem behövdes? 

b. Vem eller vilka är det som kommer använda våglänksystemet? 

c. Vem kontaktade HKTR och beställde produkten? 

d. Vilka personer kom med åsikter under köpet? 

e. Var det någon som hade det slutliga ordet att avgöra JA eller NEJ för köpet? 

f. Vem presenterade olika leverantörförslag och information kring dessa? 

  

Makt och inflytande 

Belöningsmakt Hur väl maktmottagren upplever att maktutövaren kan belöna för medhåll   

Tvångsmakt Hur mycket maktmottagaren upplever att maktutövaren kan straffa för att 
inte medhålla  

Legitim-makt Syftar till hur väl maktmottagaren upplever att maktutövaren har rätt att 
bestämma över dennes beteende  

Referensmakt Innebär hur väl maktmottagren identifierar sig med maktutövaren. 
Exempelvis upplevd attraktion, värdighet och respekt 

Expertismakt I vilken utsträckning som maktmottagaren upplever att maktutövaren har 
kunskap och expertis inom aktuellt område 

Informationsmakt Informationsmakt innebär en individs tillgång och kontroll över relevant 
information 

Avdelningsmakt Avdelningsmakt syftar till hur viktig en specifik avdelning är för företaget. 
Desto viktigare en avdelning anses vara, desto större makt har den. 

 

26. Frågor gällande de personer som på något sätt var involverade i köpbeslutet och deras 

inflytande på varandra: 

a. Vilka personer anser du påverkade andra inför köpbeslutet, och på vilket sätt gjorde 

de det? (mest kunskap om våglänkar, kom med information, betydde det extra 

mycket för nån specifik avdelning) 

b. Upplevde du att någon person blev straffad eller belönad för att hålla med någon 

annan under köpprocessen? 

27. Anser du att personer litade och respekterade den/de personen som påverkade andra? 

28. Upplevde du nån gång att en person försökte påverka köpbeslutet fast den inte riktigt hade 

befogenhet/rätt att göra så? (utomstående eller en person som du ansåg inte hade rätt att 

tycka till angående valet av produkt) 

29. Hur väl upplever du att den individen som påverkade andra fokuserade på just den 

produkten som den individen föredrog?  

30. Hur väl tror du att personen eller personerna som påverkade andra ansträngde sig för att få 

sin vilja igenom?   

31. Tror du att köpbeslutet gynnar samtliga individer rättvist?  

32. Tacka för att respondenten tog sig tid för intervjun 


