
En av Egencias store, globale kunder,  
Sapa, ønsker å ha bedre styring på sine 
reiseaktiviteter, høyne sikkerheten for sine 
ansatte på reiser og øke besparelsene i 
sine reisebudsjetter ved å samle sin globale 
reisevirksomhet hos samme reisebyrå. 

Sapa samler sin globale 
reiseaktivitet hos én 
aktør, Egencia 

Økt kostnadskontroll, bedre styring  
og sikkerhet var viktig for Sapa når  
de skulle ta valget om hvilket 
forretningsreisebyrå som skulle  
betjene dem på global basis. Tidligere 
hadde Sapa reisehåndteringen spredt  
mellom flere byråer. Et av de viktigste 
valgkriteriene for Sapa var å finne en 
leverandør av forretningsreisetjenester 
som kunne levere alt i én og  
samme løsning.

I følge Sapas visepresident og 
hovedkontaktperson globalt, Peter  
Den Dikken, har hvert land ulik 
organisasjonsform, struktur og krav. 
Blant annet har den franske 
organisasjonen i Sapa ønsket å ha 
fleksible løsninger integrert i Egencia 
sine standardiserte løsninger. Dette er 
mulig ved å ha disse ulike løsningene  
og ulike grensesnitt integrert i Egencias 
globale Oracle-baserte plattform. 

For Sapa var det viktig å velge en 
onlineløsning som var stabil i bruk 
og som gjennom moderne teknologi 
og brukervennlige grensesnitt  
klarte å dekke Sapas ulike behov  
i et globalt perspektiv med  
lokale tilpasninger. 

 

Egencia er et datterselskap av Expedia 
Inc. som årlig investerer 1 milliard US 
dollar på fremtidsrettet reiseteknologi. 
Expedias hovedfokus er til enhver  
tid å teste og videreutvikle 
brukergrensesnittet slik det skal være 
mest mulig intuitivt for brukerne,  
noe Egencia også drar nytte av i 
utviklingen av sin bestillingsløsning. 
  
I følge leder for Key and Large Account 
management, Edwin Fjeldtvedt, er et  
av Egencias mål å kunne tilby en 
bestillingsløsning med bredde og 
stabilitet. Han presiserer samtidig at 
Egencia tilpasser og finner løsninger 
som dekker kundens behov uten å  
tilby skreddersøm.

Strukturerte rammer fører til 
stabilitet, mens skreddersøm fører 
til ustabilitet og sårbarhet. Dette er 
noe Egencia er bevisst på, noe  
som også er årsaken til at vi tilbyr 
et bredt spekter av muligheter  
innen samme plattform til alle  
våre kunder. 

Superbrukere internt
For å sørge for en vellykket 
implementering har hvert land sine egne 
«superbrukere» opplært i Egencia sin 

bestillingsportal. Disse har hatt som 
hovedoppgave å sørge for videre 
opplæring av de ansatte hos Sapa,  
med veiledning fra Egencias ansatte. 

En av nøkkelpersonene i den norske 
implementeringsprosessen er Pia Lund, 
som er reiseansvarlig for Sapa Norge. 
Når det gjelder Pias syn på valget av 
forretningsreisebyrå vektlegger hun 
viktigheten av å ha alle muligheter  
i ett verktøy.

Et godt og brukervennlig online 
verktøy, tilgang til Sapas egne 
avtaler, et system med 
tilpasningsmuligheter og god 
kundeservice har vært viktig for 
Sapa Norge som var pilot for den 
globale implementeringen. 

Pia presiserer at den norske 
implementeringen av Sapa var  
et «være eller ikke være» når det  
kom til avgjørelsen om hvilket 
forretningsreisebyrå som skulle  
betjene Sapa globalt. 

Gjennom hele oppstartsfasen har 
jeg som reiseansvarlig for Sapa 
hatt et tett samarbeid med Account 
Manager hos Egencia, Victoria 
Markussen. Dialogen har vært god 
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hele veien og vi har sammen 
forsøkt å løse utfordringene 
etterhvert som de har oppstått. 
Ærlighet og en positiv innstilling fra 
begge parter har vært avgjørende 
for et vellykket resultat.

 

Alt i en løsning

Peter Den Dikken var i samråd med CEO 
hos Sapa den som initierte behovet for 
å anskaffe et forretningsreisebyrå som 
kunne drifte Sapa globalt. 

Sapa søkte etter et 
forretningsreisebyrå som kunne 
samle alle våre avdelinger under ett, 
bidra til økt kontroll av reiseatferd, 
ivareta de ansattes sikkerhet og 
bistå med besparelsestiltak 
gjennom innstramninger av 
selskapets reisepolicy.  

Peter vektlegger også at 
brukervennlighet og stabilitet i 
løsningen har vært viktig for Sapa  
i globalt perspektiv.

Det er også en fordel at 
brukergrensesnittet likner det de 
ansatte bruker når de bestiller 
reiser privat hos Expedia og Hotels.

com, dette har gjort det  
enklere å få folk til å benytte 
selvbookingsløsningen.  

Sikkerhet i fokus 

I et internasjonalt selskap med ansatte 
på reise over hele verden er sikkerhet 
for den reisende et stort fokusområde. 
For Sapa var det viktig å ha  
en reisebyråleverandør som hadde 
prosedyrene og teknologien 
implementert for å ivareta den  
ansatte best mulig på reisen.  
 
Peter trekker frem hendelsene i Berlin 
og Brüssel som eksempler som 
illustrerer viktigheten av å ha oversikt 
over hvor de ansatte befinner seg under 
forretningsreisen. Egencia varsler om 
hendelser og legger til rette for at 
reiseansvarlig kan få en tilbakemelding 
fra den reisende om at alt er i orden. 

Dette er også noe Pia bruker i sin 
argumentasjon overfor de ansatte hos 
Sapa Norge for å få de til å forstå 
viktigheten av å reservere både fly, 
hotell og leiebil gjennom Egencia.

 
 
 

Besparelser gjennom 
endring av brukeratferd 

Reiseansvarlige Pia Lund kan fortelle at 
Sapa Norge helt siden lanseringen i 
2016 har jobbet aktivt med å øke 
antallet bestillinger online. Dette et 
bevisst grep for å redusere 
reisekostnadene i selskapet. 

I dag bestilles 77% av selskapets 
reiser via selvbookingsløsningen 
eller Egencia-appen, mens vi ved 
lengre og mer kompliserte reiser 
benytter oss av Egencias erfarne 
reisekonsulenter. 

Hun bruker som argumenter, i tillegg til 
sikkerhet, enkelhet i systemet og bedre 
kontroll for den enkelte ansatte, når alle 
reisene bestilles i samme løsning. 
Sapa Norge er også i prosess med å 
forankre i bedriftens reisepolicy at alle 
avvik blir «flagget» og rapportert. 

Også Sapa globalt har fokus på 
besparelser. Peter kan fortelle at 
hovedfokuset i Europa den siste tiden 
har vært å få etablert Egencias 
bestillingsløsning i de ulike landene,  
og at det jobbes med å forandre 
bestillingskulturen blant de ansatte. 
Forandringen handler om å korrigere 
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atferd hos den enkelte bestiller fra  
å reservere reiser via tilfeldige  
nettsider, til å få folk til å benytte 
bestillingsløsningen til Egencia  
og være tro mot den.

De ansatte i Sapa har selvfølgelig 
ikke et ønske om å tilføre selskapet 
merkostnader, derfor må vi også 
være forsiktig med hvordan vi går 
frem, og heller vektlegge hvordan vi 
sammen kan gjøre ting smartere og 
mer effektivt. 

Både Peter og Pia er tydelige på at 
innsyn og kontroll i all reiseaktivitet til 
en viss grad har vært en mangelvare 
hos de mange reiseleverandørene de 
tidligere har benyttet. At Egencia 
nettopp kan tilby dette, er en viktig 
motivasjonsfaktor for at Sapa nå samler 
all global reisevirksomhet hos ett byrå. 
 
Når det gjelder videreutvikling av 
samarbeidet med Egencia forteller Pia 
at hun allerede er i full gang med 
planleggingen av en workshop sammen 
med Account Manager hos Egencia 
Norge, mens Peter på sin side ser frem 
mot neste steg hvor han kan rette 
fokuset globalt mot policystyring, 
rapporter og besparelser.  
 

Om Sapa: 

Sapa AS er et norsk aluminiumselskap 
som utvikler og produserer 
aluminiumprofiler, profilbaserte 
byggesystemer og aluminiumrør til  
bruk i varmevekslere i biler, samt  
andre industrielle formål.

Selskapet har markedsandeler i Europa, 
Nord-Amerika, Sør-Amerika og Asia. 
Sapa er eid av Orkla og Norsk Hydro, 
hvor hvert av selskapene eier 50 
prosent hver. Totalt har Sapa 23 500 
ansatte, spredt over 40 land. Les mer på 
sapagroup.com

Om Egencia: 

Egencia gjør forretningsreisen bedre 
ved å gjøre den mer helhetlig og 
integrert. Egencia setter den reisende  
i sentrum ved å kontinuerlig utvikle 
løsninger som er brukervennlige og 
effektive. Drevet av forbrukerinnsikt  
og teknologiinvesteringer fra 
moderselskapet Expedia-gruppen, 
kobler Egencia sammen alt den 
reisende trenger på ett sted – utvalg, 
teknologi, service og rapportering. 
Egencia tilbyr tjenester i 66 land.  
 
Vil du vite mer om Egencia, kan du 
besøke www.egencia.no, @Egencia_NO 
og se Egencias blogg.
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