
Intuitivt Bokningsverktyg 
Driver Online Adoption

Mediq är Nordeuropas största distributör av sjukvårdsprodukter och 
driver verksamhet i över 14 länder i Europa samt i USA. Kunderna 
finns i såväl privat som offentlig sektor – från äldrevård och sjukhus 
till industrier. Företaget har 4 000 medarbetare och ca. 2,5 miljarder 
Euro i omsättning. Huvudkontoret är beläget i holländska Utrecht. 

Egencia är en av Nordens ledande affärsresebyråer. Företaget erbjuder 
innovativa reselösningar och lokal service åt mer än 10 000 kunder i 
fler än 65 länder. Som en del av Expedia-gruppen (Nasdaq: EXPE), ett 
av världens största reseföretag online, ger Egencia företag möjlighet 
att effektivisera sina reseinköp med sänkta inköpskostnader och hög 
anpassning till verksamhetens resepolicy. 

“När vi började att boka med Egencia 

Online förväntade vi oss att få en 

hel del olika frågor, vilket brukar 

vara fallet när man implementerar 

nya verktyg internt. Men vi 

konstaterade snabbt att vi, 

tvärtom, fick väldigt få frågor. 

Det är ju är ett gott betyg” 

Mediq

“

Om Egencia

Om Mediq

Mycket har hänt inom affärsresandet sedan Mediq och Egencia inledde sitt samarbete för 
över 15 år sedan. Från att främst ha använt fax och telefon som verktyg och alltid bokat med 
hjälp av affärsresekonsulter, är det i dag lika självklart att resenärerna själva bokar sina resor 
online eller via en app. 

Mediq har 114 registrerade resenärer – och antalet växer. 
Vissa medarbetare reser varje dag i jobbet. 



MEDIQ SER ÄVEN ANDRA FÖRDELAR

Den stora skillnaden mellan då och nu är just att våra resenärer till stor del 
bokar sina resor själva. Ytterligare en skillnad är att våra inköpsvolymer 
ökat markant och det är därför ännu viktigare att vi kan erbjuda våra 
resande medarbetare bokningsverktyg och processer som är effektiva. 
Affärsresandet har i mångt och mycket följt samhällsutvecklingen och våra 
medarbetare förväntar sig att det ska vara lika lätt att boka en affärsresa 
som det är att boka en fritidsresa.

Under hösten 2014 fick Mediq tillgång till Egencias uppgraderade 
bokningsverktyg och de har fått mycket positiv respons från sina resenärer.

Mediq använder bokningsverktygets olika funktioner. En del som uppskattas 
extra mycket är Egencias hotellfunktion. Det är framför allt det omfattande 
utbudet och de tydliga detaljerna om vad som ingår i bokningen och hur 
betalningen sker som är viktiga och som förenklar hela beslutsprocessen.

Att ansvariga för Travel- & Meetingmanagement dessutom kan anpassa sökningen 
genom att lägga in adresser vi ofta besöker direkt i bokningsverktyget, underlättar vid 
bokningar och kan bidra till att hela reseupplevelsen förbättras för våra resenärer. Då 
kan resenärerna se var hotellet ligger i förhållande till den plats de ska besöka, utan att 
behöva leta efter dessa detaljer på annat håll. 

Men vad är då förklaringen till att Mediq har lyckats så bra med att få sina medarbeare 
att boka sina resor online? 

En av de bidragande orsakerna är en stark vilja internt, dels från ledningen, dels från 
resenärerna, att medarbetarna bokar själva. Ledordet var att ”alla ska ta ansvar för sina 
resor” och är en av grundstenarna i företagets resepolicy. Budskapet har kommunicerats 
internt och reseansvariga har även kontinuerligt följt upp och drivit på för att målet ska 
uppnås.

     “Det är viktigt att ha en levande resepolicy 

och att resenärerna är införstådda med 

vad som förväntas av dem. Vår online 

adoption rate har stadigt ökat. 2013 låg 

den på 75 %, vilket är betydligt över 

det svenska branchsnittet, och i dag 

är siffran 90 %” - Mediq

“MEDIQ SER ÄVEN ANDRA FÖRDELAR



En annan förklaring är att de verktyg som används är lättanvändliga och 
intuitiva – det ska gå fort och lätt att boka sina affärsresor. 

Mediq har flera kärnvärden som är starkt rotade i företagskulturen, men 
som även kan tillämpas i samarbetet med Egencia. Ett av dessa värden är 
”customer drive” som handlar om att hitta de bästa lösningarna och att alltid 
förbättra sina tjänster. En av de fördelar Mediq ser med Egencia är just att 
det finns ett fokus på att lansera såväl nya produkter och samtidigt utveckla 
och uppdatera de existerande pro¬dukterna, för att kunna möta de behov och 
förväntningar som finns bland affärsresenärer i dag och i morgon. Nyligen 
lanserades till exempel en ny onlinebokning för tåg. En annan funktion är hotell- 
och flygbokningen i appen, som ligger i linje med de behov dagens moderna 
affärsresenärer har.  

En annan aspekt av customer drive berör förståelsen för kundens önskningar. 
Mediq värdesätter den öppna dialogen med olika personer hos Egencia högt, 
oavsett om det handlar om Kundansvarig eller de affärsresekonsulter som de 
samarbetar med. Mediq menar även att Egencia är lyhörda för företagets önskemål 
och har en god förståelse för deras behov.

Resenärerna bokar främst inrikesresor varav tågresor 
till bland annat Lund, Uppsala, Västerås och Stockholm. 

De bokar även en del resor i Norden för möten med 
systerbolag samt europeiska resor, och då främst till 

huvudkontoret i Utrecht. 



1. Välj en resebyrå som har allting samlat i ett system och ett 
verktyg. Det kommer att underlätta för samtliga medarbetare, och 
spara tid och energi. Att boka med ett onlinesystem gynnar samtliga 
inom företaget, det ger frihet men även kontroll. 

2. Det är viktigt att kunna styra och påverka genom att integrera 
ditt företags interna resepolicy. Resenärerna har inte alltid full koll på 
alla detaljer och då är det a och o att de snabbt ser vad som ligger inom 
respektive utanför den interna resepolicyn. 

3. Se till att du kan få tillgång till så mycket detaljerad information 
som möjligt genom ett omfattande och effektivt rapporteringssystem, som 
ger dig kontroll och all nödvändig information i realtid. Denna information, 
och då framför allt Resenärsspåringen, kan även kan vara guld värd vid 
krissituationer. 

MEDIQS RÅD TILL FÖRETAG SOM VILL ÖKA 
ANDELEN ONLINEBOKNINGAR 114

Mediq har 114 
registrerade resenärer – 
och antalet växer. Vissa 
medarbetare reser varje 

dag i jobbet.

BOKA EN DEMO

http://info.egencia.com/SE-Demorequest.html?_ga=1.90288858.1931515935.1441287619

