
	

	

Ett skepp kommer plastat 
 
En fallstudie om logistik- och organisationsutveckling 
inom ett plastdistributionsföretag. 

	
	  

Av: Fredrik Sommar & Johan Lindgren 
 
Handledare: Mikael Olsson 
Examinator: Janet Johansson 
Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskap 
Kandidatuppsats 15 hp  
Företagsekonomi C | vårterminen 2018 
Logistik- och Ekonomiprogrammet 
 
 
 
 
 
 



	

	

Förord 
Denna	kandidatuppsats	är	skriven	vid	Södertörns	Högskola	under	våren	2018.	Det	har	

varit	en	lärorik	resa	där	vi	fått	inblick	i	det	framgångsrika	och	intressanta	företaget	RBP	

som	handlar	och	distribuerar	olika	typer	av	glasfiber	och	plastprodukter.	Vi	vill	säga	ett	

stort	tack	till	RBP	som	bemötte	oss	på	bästa	tänkbara	sätt!	

	

Vi	vill	rikta	ett	stort	tack	till	vår	handledare	Mikael	Olsson	som	väglett	oss	och	gett	oss	

nya	tankesätt	vad	gäller	utformningen	av	en	uppsats.		

	

Slutligen	vill	vi	tacka	vår	seminariegrupp	för	feedback	och	peppande	samtal.	

	

	

Fredrik	Sommar	&	Johan	Lindgren	

Stockholm	2018-06-08	 	



	

	

Sammanfattning 
Logistikutvecklingen	 har	 gått	 fort	 de	 senaste	 decennierna	 och	 det	 krävs	 allt	 större	

insatser	för	att	hålla	sig	uppdaterad	om	de	senaste	trenderna.	Det	har	visat	sig	att	de	

flesta	studier	inom	logistik	handlar	om	problem	och	lösningar	som	de	största	företagen	

ställs	 inför,	 därför	 fokuserar	 den	 här	 studien	 istället	 på	 hur	 ett	 medelstort	 svenskt	

distributionsföretag	arbetar	med	sin	logistik	och	hur	deras	organisation	är	uppbyggd	för	

att	 klara	 av	 att	 infria	 företagets	 högt	uppsatta	 tillväxtmål.	 Till	 hjälp	har	 en	 fallstudie	

utförts	på	företaget	RBP	i	Göteborg.	Fallstudien	är	av	kvalitativ	karaktär	och	syftet	är	att	

undersöka	 och	 kartlägga	 hur	 RBPs	 organisations-	 och	 kommunikationsstruktur	 är	

uppbyggd	för	att	klara	av	att	utveckla	sitt	logistikarbete. 

	 

Med	hjälp	 av	 ett	 antal	 semistrukturerade	 intervjuer	med	VD,	 Supply	 Chain	Manager,	

platschef,	inköpare	och	en	säljare	samt	en	grundlig	genomgång	av	sekundärdata	såsom	

årsredovisningar	och	vetenskapliga	artiklar,	samlades	information	om	företaget	in.	En	

kartläggning	 av	 RBP	 samt	 en	 ekonomisk	 jämförelse	 med	 en	 av	 deras	 största	

konkurrenter	gjordes	för	att	utröna	företagets	plats	på	marknaden.	Utifrån	ett	analytiskt	

ramverk	 som	 grundar	 sig	 i	 transaktionskostnadsteori	 men	 också	 organisation,	

kommunikation,	 information	 och	 logistik	 analyseras	 den	 empiri	 som	 framkommit	

genom	datainsamling	och	intervjuer.	 

 

Studien	visar	på	att	det	är	ett	stort	steg	att	ta	klivet	från	ett	litet	till	ett	medelstort	företag.	

Den	organisatoriska	förändring	som	är	nödvändig	när	ett	företag	växer	ur	sin	kostym	

kräver	ett	ledarskap	där	visionen	tydligt	förmedlas	och	genomsyrar	hela	organisationen.	

Det	 blir	 svårt	 att	 genomföra	 ett	 förändringsarbete	 om	 inte	 ledningen	 är	 överens	 om	

strategier	och	tillvägagångssätt.	 

 
 
	 	



	

	

Abstract  
Logistics	 development	 has	 evolved	 over	 the	 past	 few	 decades,	 yet	 more	 efforts	 are	

required	 to	 keep	 up-to-date	 on	 the	 latest	 trends.	 Many	 logistics	 studies	 deal	 with	

problems	 and	 solutions	 facing	 the	 largest	 companies,	 whereas	 the	 challenges	 facing	

smaller	 companies	 are	 less	well	 understood.	 Therefore,	 this	 study	 focuses	 on	how	 a	

medium-sized	 Swedish	 distribution	 company	 handles	 its	 logistics	 and	 how	 the	

organization	is	structured	to	meet	the	company's	goals	and	growth.	A	qualitative	case	

study	has	been	conducted	at	the	company	RBP	in	Gothenburg.	The	purpose	is	to	explore	

and	 investigate	 how	 RBP's	 organization	 and	 communication	 structure	 is	 built	 to	

successfully	develop	its	logistics	work.	

		

Information	about	the	company	was	collected	through	a	number	of	five	semi-structured	

interviews	as	well	as	a	thorough	review	of	secondary	data	such	as	annual	reports	and	

scientific	 articles.	 The	 collected	 empirical	 material	 was	 then	 analyzed	 within	 an	

analytical	 framework	 based	 on	 transaction	 cost	 theory,	 as	 well	 as	 organization-,	

communication-	and	logistics	theory.	

		

The	study	indicates	a	difficulty	to	expand	from	a	small	to	a	medium-sized	company.	The	

necessary	organizational	changes	require	a	leadership	that	clearly	conveys	a	vision	that	

permeates	 the	entire	organization.	Unless	 the	management	agrees	on	 core	 strategies	

and	approaches,	it	will	be	difficult	to	implement	organizational	changes.	

	 	



	

	

Innehållsförteckning  
1	Inledning..............................................................................................................................................................	1	

1.1	Bakgrund...........................................................................................................................................................................	1	
1.1.1	Logistik	...........................................................................................................................................................................................	1	
1.1.2	Organisation	och	kommunikation	....................................................................................................................................	3	
1.1.3	Val	av	fallstudieföretag	..........................................................................................................................................................	4	
1.1.4	Företagspresentation	..............................................................................................................................................................	4	

1.2	Tidigare	forskning	.........................................................................................................................................................	6	
1.2.1	Studiens	bidrag	...........................................................................................................................................................................	7	

1.3	Problemformulering	.....................................................................................................................................................	7	
1.4	Övergripande	syfte	........................................................................................................................................................	8	
1.5	Frågeställningar..............................................................................................................................................................	8	
1.6	Avgränsningar	.................................................................................................................................................................	9	

2	Metod	..................................................................................................................................................................10	

2.1	Utförande	........................................................................................................................................................................	10	
2.1.1	Referensram	..............................................................................................................................................................................	10	
2.1.2	Forskningsstrategi	.................................................................................................................................................................	10	
2.1.3	Datainsamling	..........................................................................................................................................................................	11	

2.2	Motivering	av	metodval	.............................................................................................................................................	12	
2.2.1	Fallstudie	....................................................................................................................................................................................	12	
2.2.2	Primär-	och	sekundärdata.................................................................................................................................................	12	
2.2.3	Intervjuer	....................................................................................................................................................................................	12	

2.3	Forskningsetik	..............................................................................................................................................................	13	
2.4	Metodkritik	....................................................................................................................................................................	14	

3	Analytiskt	ramverk	.......................................................................................................................................15	

3.1	Transaktionskostnadsteori	.......................................................................................................................................	15	
3.2	Logistik	&	Supply	Chain	Management	..................................................................................................................	16	
3.3	Kommunikation	............................................................................................................................................................	19	
3.3.1	Tolkning	av	en	vision	............................................................................................................................................................	21	

3.4	Organisation...................................................................................................................................................................	22	
3.4.1	Ledarskap	i	förändring	........................................................................................................................................................	22	
3.4.2	Maskin-	eller	professionell	byråkrati	...........................................................................................................................	23	

3.5	Sammanfattning	av	ramverk	....................................................................................................................................	24	

4	Empiri	.................................................................................................................................................................25	

4.1	Bakgrund	till	empiri	....................................................................................................................................................	25	
4.2	Ekonomisk	utveckling	................................................................................................................................................	26	
4.2.1	Nettoomsättning	.....................................................................................................................................................................	26	
4.2.2	Vinstmarginal	...........................................................................................................................................................................	27	



	

	

4.2.3	Antal	anställda	........................................................................................................................................................................	28	
4.2.4	Sammanfattning	av	den	ekonomiska	utvecklingen.	.............................................................................................	28	

4.3	Marknadsposition	........................................................................................................................................................	29	
4.3.1	Nettoomsättning	Synck	vs	RBP	.......................................................................................................................................	29	
4.3.2	Vinstmarginal	Synck	vs	RBP	.............................................................................................................................................	30	
4.3.3	Antal	anställda	Synck	vs	RBP	...........................................................................................................................................	31	
4.3.4	Omsättning	per	anställd	Synck	vs	RBP	........................................................................................................................	32	
4.3.5	Sammanfattning	av	marknadsposition	......................................................................................................................	33	

4.4	Fysisk	logistik	på	RBP	.................................................................................................................................................	33	
4.4.1	Historik	........................................................................................................................................................................................	33	
4.4.2	Synen	på	logistik	.....................................................................................................................................................................	34	
4.4.3	Externa	flöden	..........................................................................................................................................................................	35	
4.4.4	Interna	flöden	och	lager......................................................................................................................................................	36	
4.4.5	Produkter	....................................................................................................................................................................................	38	
4.4.6	Transporter	...............................................................................................................................................................................	39	
4.4.7	Innovationer..............................................................................................................................................................................	40	
4.4.8	Inköp/Sälj/Leverantörer	....................................................................................................................................................	41	
4.4.9	Sammanfattning	av	fysisk	logistik	på	RBP	................................................................................................................	42	

4.5	Organisation	och	kommunikation	på	RBP	...........................................................................................................	43	
4.5.1	Förändring	och	Vision	..........................................................................................................................................................	43	
4.5.2	Information	och	Kommunikation	..................................................................................................................................	44	
4.5.3	Standardisering	av	processer	...........................................................................................................................................	45	
4.5.4	Sammanfattning	av	Organisation	och	Kommunikation	på	RBP	...................................................................	46	

5	Analys	..................................................................................................................................................................47	

5.1	Ekonomi	och	Transaktionskostnader	...................................................................................................................	47	
5.2	Logistik	............................................................................................................................................................................	48	
5.3	Organisation...................................................................................................................................................................	51	
5.4	Kommunikation	och	information	...........................................................................................................................	52	

6	Diskussion	.........................................................................................................................................................55	

7	Slutsats	...............................................................................................................................................................58	

Referenser	............................................................................................................................................................60	

Bilagor	.................................................................................................................................................................	-	1	-	

Bilaga	1	-	Sammanställning	av	RBP	AB’s	årsredovisningar	...............................................................................	-	2	-	
Bilaga	2	-	Sammanställning	av	Synck	AB’s	årsredovisningar............................................................................	-	3	-	

	

	 	



	

	

Figurförteckning	
Figur	1	-	Schematisk	bild	över	kostnadsomfördelningar	..............................................................................................	2	
Figur	2	-	Skiss	över	en	typisk	flödeskedja	........................................................................................................................	17	
Figur	3	-	Schematisk	bild	över	en	förenklad	flödeskedja	............................................................................................	18	
Figur	4	-	Organisatorisk	kommunikation	.........................................................................................................................	20	
Figur	5	-	Tolkning	av	en	vision	.............................................................................................................................................	21	
Figur	6	-	Flödeskedja	över	industrisegmentet	................................................................................................................	35	
Figur	7	-	Flödeskedja	över	byggsegmentet	......................................................................................................................	35	
Figur	8	-	Schematisk	bild	över	RBPs	produkthierarki	.................................................................................................	36	
	
 
Diagramförteckning	
Diagram	1	-	Nettoomsättning	RBP	......................................................................................................................................	26	
Diagram	2	-	Vinstmarginal	RBP	...........................................................................................................................................	27	
Diagram	3	-	Antal	Anställda	RBP	.........................................................................................................................................	28	
Diagram	4	-	Jämförelse	-	Nettoomsättning.......................................................................................................................	29	
Diagram	5	-	Jämförelse	-	Vinstmarginal	............................................................................................................................	30	
Diagram	6	-	Jämförelse	-	Antal	anställda	..........................................................................................................................	31	
Diagram	7	-	Jämförelse	-	Omsättning	per	anställd	........................................................................................................	32	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

 
 

 

 

 

 

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

“In	comparison	to	others	academic	disciplines,	the	field	of	logistics	and	supply	

chain	management	is	rather	young	but	rapidly	maturing.”		

(Schramm	2007,	s.	2) 
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1 Inledning 
Kapitlet	inleds	med	en	kort	introduktion	kring	det	centrala	ämnet	för	uppsatsen,	där	det	kortfattat	

redogörs	 för	 logistikens	utveckling	och	ökade	betydelse,	 för	att	 sedan	gå	 in	på	kommunikation,	

information	och	 en	presentation	av	 fallstudieföretaget	RBP.	 Inledningen	avslutas	med	 studiens	

syfte	och	forskningsfrågor. 

	

1.1 Bakgrund 
Då	logistiken	blivit	en	allt	viktigare	del	inom	företagande,	samtidigt	som	den	ständigt	

utvecklas	 (Storhagen	 2011,	 s.	 17-19),	 ämnar	 den	 här	 uppsatsen	 att	 kartlägga	 hur	

logistikutvecklingen	 samt	 den	 organisatoriska	 ansträngningarna	 som	 krävs	 när	 ett	

företag	går	från	litet	till	medelstort.	Detta	är	intressant	då	studier	som	genomförts	inom	

logistik	ofta	berör	stora	företag	som	Amazon,	IKEA	med	flera.	Detta	kommer	göras	via	

en	 kvalitativ	 fallstudie	 på	 ett	 svenskt	medelstort	 distributionsföretag.	 Det	 analytiska	

ramverket	kommer	användas	för	att	jämföra	det	valda	fallstudieföretagets	arbetsflöden	

samt	den	problematik	de	ställs	inför	när	verksamheten	utvecklas.	 

	

1.1.1 Logistik 

När	ordet	logistik	används	syftar	många	till	ett	operativt	sätt	att	transportera	material	

från	en	plats	till	en	annan	(Lumsden	2012	s.	23).	Idag	innefattar	logistik	dock	inte	enbart	

fysiska	flöden	och	förflyttning	av	gods	utan	också	informationsflöden.	(Enarsson	2006,	

s.	 289).	 En	 utförligare	 förklaring	 av	 vad	 logistik	 betyder	 idag	 kan	 vara	 en	

försörjningskedja,	vilket	syftar	till	alla	aktiviteter	som	skapar	materialflöden,	leveranser,	

transporter	 samt	 kunder.	 Det	 krävs	 också	 ett	 fungerande	 samarbete	 och	

informationsutbyte	där	samtliga	parter	blir	integrerade	i	kedjan	(Lumsden	2012	s.	23).	 

 

Från	början	bestod	logistik	mest	av	upphandling,	produktion	och	distribution,	som	var	

och	en	hanterades	oberoende	av	varandra,	uppbackat	av	stora	lager	(Thomas	&	Griffin	

1996,	s.	1).	I	takt	med	ökad	konkurrens	och	globaliseringen	av	marknaden	har	företag	

tvingats	att	 effektivisera	 logistiken	och	att	utveckla	 försörjningskedjor	 för	att	 snabbt	

kunna	svara	på	kunders	behov	(ibid).	 
 

De	 små	 och	 medelstora	 företagen	 (hädanefter	 SMF)	 spelar	 en	 viktig	 roll	 för	 den	

västerländska	 ekonomins	utveckling	 (Hill	&	Wright	2001,	 s.432).	 I	 samband	med	 att	
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handelsföretag	blivit	en	viktigare	del	av	världsekonomin	(Lehmacher	2017,	s.	40),	har	

logistik	kommit	att	bli	en	allt	viktigare	del	inom	företagande	då	många	företag	tenderar	

att	jobba	verksamhetsöverskridande	med	producenter	och	kunder	globalt	(Lambert	&	

Cooper	2000,	s.	66).	I	och	med	detta	skapas	produkter	och	komponenter	på	flera	platser	

runt	om	i	världen,	vilket	gör	produktionen	komplex	och	ställer	höga	krav	på	ett	effektivt	

logistiksystem.	Transporter	har	blivit	billigare	i	jämförelse	med	produktion	och	därmed	

har	 det	 tenderat	 att	 bli	 lönsammare	 att	 satsa	 på	 outsourcing	 och	 logistik	 än	 egen	

produktion	(Storhagen	2011,	s.	22-23).	Detta	beskrivs	nedan	i	figur	1. 
	

	
Figur	1	-	Schematisk	bild	över	kostnadsomfördelningar	

(Bild	från	Storhagen	2011,	s.	23) 
	
Effektiv	logistik,	som	förut	handlade	om	att	kunna	leverera	produkter	snabbt	ledde	till	

att	 företag	 höll	 sig	 med	 stora	 säkerhetslager	 (Lummus	 &	 Vokurka	 1999,	 s.	 12).	 De	

traditionella	 försörjningskedjorna	 fokuserar	 ofta	 på	 en	 viktig	 parameter,	 såsom	

leveranshastighet	eller	kostnad,	medan	de	bästa	försörjningskedjorna	utmärker	sig	med	

en	rad	unika	integrerade	prioriteringar,	såsom	kostnad,	kvalitet,	leveranshastighet	och	

flexibilitet	(Ketchen	&	Hult	2007,	s.	574).	Det	i	sin	tur	ökar	kraven	på	att	minska	lager	

och	 kostnader,	 vilket	 i	 förlängningen	 leder	 till	 ytterligare	 ökat	 beroende	 av	

försörjningskedjor	 (Li,	 et	 al.	 2004,	 s.	 108).	 Dessa	 samarbeten	 leder	 till	 ökade	

administrativa	 kostnader	 då	 det	 ständigt	 måste	 finnas	 en	 öppenhet	 vad	 gäller	

information	och	kommunikation,	 internt	 inom	det	enskilda	 företaget	samt	externt	 till	

företagen	inom	kedjan	(Enarsson	2006	ss.	29-30). 

 

I	en	rapport	beställd	av	Handelns	utvecklingsråd,	skriven	av	Abrahamsson,	Rehme	och	

Sandberg	(2011)	förklaras	att	den	vanligaste	synen	på	logistiksystem	är	att	logistiken	

endast	 omfattar	 en	 organisations	 interna	 aktiviteter,	 som	 hemtagning	 av	 varor,	

lagerverksamhet	 och	 distribution	 ut	 till	 kunder.	 Många	 företag	 ser	 då	 på	

logistikkostnaden	främst	som	en	hemtagningskostnad,	det	vill	säga	en	transportkostnad	
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och	räknar	 inte	med	vare	sig	kapitalbindning,	 fasta	kostnader	 för	att	hålla	 lager	eller	

kostnader	för	personal.	 

 

Motsatsen	är	de	företag	som	har	en	väl	utvecklad	logistikstrategi.	De	räknar	in	samtliga	

kostnader,	 hela	 vägen	 från	 leverantör,	 via	 interna	 processer,	 egna	 lager	 och	

distributionsverksamhet	 till	 butikernas	 hyllor.	 Med	 ett	 sådant	 process-	 och	

flödesperspektiv	 används	 logistiken	 som	 en	 integrerad	 del	 i	 företagens	 affärsmodell	

(Abrahamsson,	et	al.	2011,	ss.	47-50).	 

 

1.1.2 Organisation och kommunikation 

Att	 följa	med	 i	de	nya	 logistiktrenderna	är	ansträngande	och	kräver	ofta	 företag	och	

organisationer	till	förändringsarbete	internt	och	inom	sina	nätverk	(Shramm	2007	s.	2).	

Ett	företag	måste	förhålla	sig	till	och	genomgå	förändringar,	utan	dessa	är	det	svårt	att	

överleva	(Eriksson-Zetterquist	et	al.	2015,	s.	18).	Det	behöver	inte	alltid	handla	om	en	

produktförändring	 utan	 snarare	 om	 organisatoriska-	 eller	 strategiförändringar,	 som	

exempel	arbetsrutiner	och	kommunikationsmönster.	Det	finns	givetvis	motstånd	då	det	

är	kostsamt	både	i	tid	och	pengar,	men	för	att	utveckla	sig	och	göra	sig	starkare	är	det	

nödvändigt	att	genomföra	förändringar	(ibid). 

 

Chandler	(1962,	s.	13)	diskuterar	vilken	strategi	företag	ska	använda	sig	av	när	nya	mål	

ska	fastslås.	De	måste	då	planera	vilka	åtgärder	som	krävs	för	att	nå	de	uppsatta	målen.	

Chandler	menar	också	att	en	framgångsrik	strategi	uppförs	av	en	stark	struktur	som	kan	

hantera	ekonomisk	tillväxt	och	bidra	till	företagets	utveckling	(ibid).	Det	är	viktigt	från	

ledningens	sida	att	övertyga	sina	anställda	om	hur	viktigt	förändringsarbetet	är,	om	de	

anställda	 inte	 förmår	 acceptera	 företagets	 visioner	 och	 mål	 minskar	 dess	 chans	 till	

framgång	på	en	konkurrensutsatt	marknad	(Unzicker	et	al.	2000,	s.	88).	 

 

Det	är	viktigt	för	företag	att	värna	om	sina	anställda	då	de	är	företagets	produktionskraft	

som	bidrar	 till	 företagets	organisationsprestanda	 (Men	2014	s.	265).	 Samtidigt	 är	de	

ansiktet	 utåt	 för	 företaget	 då	 de	 är	 representerar	 företaget	 för	 externa	 intressenter	

(ibid).	Att	ha	en	hög	arbetstillfredsställelse	är	eftersträvansvärt	då	det	inte	bara	leder	

till	en	ökad	produktivitet	utan	även	bidrar	till	hög	kvalitet	och	en	homogen	arbetsgrupp	

som	värnar	om	företaget	och	gör	sitt	yttersta	för	att	ställa	dem	i	god	dager	(ibid).	 
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1.1.3 Val av fallstudieföretag 

Utifrån	 vår	 litteraturgenomgång	 har	 det	 visat	 sig	 vara	 svårt	 att	 hitta	 artiklar	 som	

beskriver	 de	 SMF	 utmaningar.	 Den	 litteratur	 vi	 hittat	 beskriver	 istället	 de	 stora	

multinationella	 företagen.	 För	 de	multinationella	 bolagen	 finns	 stora	möjligheter	 att	

utveckla	samarbeten	samt	ställa	höga	krav	på	deras	leverantörer.	Det	har	riktats	relativt	

lite	 uppmärksamhet	 angående	 hur	 de	 globala	 utvecklingslinjerna	 påverkat	 SMF.	

Detsamma	gäller	de	krav	som	ställs	på	organisationen	och	dess	logistikfunktion.	Utifrån	

detta	är	vår	önskan	att	undersöka	ett	företag	som	tillhör	denna	kategori	för	att	se	hur	

deras	arbete	fungerar	i	praktiken.	 

	

1.1.4 Företagspresentation 

En	fallstudie	har	utförts	på	Riktigt	bra	Plast	AB	(hädanefter	RBP)	som	är	en	familjeägd,	

marknadsledande	 distributör	 av	 glasfiber	 och	 plasthalvfabrikat	 i	 Sverige	 och	 Norge.	

Tore	startade	verksamheten	1968	då	han	importerade	och	sålde	bland	annat	korrugerad	

plast,	hängrännor	i	plast	och	hobbyväxthus,	med	utgångspunkt	från	Almedahls	fabriker	

i	Mölndal,	Göteborg	(	RBP	2018c).	Till	en	början	distribuerade	företaget	endast	till	västra	

Sverige	men	redan	i	början	av	70-talet	blev	hela	Sverige	företagets	marknad.	Företaget	

utvecklades	 och	 knöt	 till	 sig	 fler	 ledande	 plastproducenter	 över	 Europa	 och	

Mellanöstern	där	RBP	fick	distributionsrätten	inom	den	Svenska	marknaden	på	många	

produkter	(ibid). 

 

Företaget	har	ständigt	expanderat	och	har	genom	åren	varit	verksamma	på	ett	flertal	

platser	i	Göteborgsområdet	och	har	sedan	2005	varit	verksamma	i	Kungsbacka,	strax	

söder	om	Göteborg.	1991	skapades	en	Stockholmsfilial	då	ett	lokalt	företag	köptes	upp,	

där	kontor,	ett	mindre	lager	och	kapmaskiner	finns.	1992	startade	exporten	till	Norge	

och	 distributionsrätten	 av	 många	 produkter	 som	 Lamilux®,	 Plexiglas®,	 Makrolon®	

gällde	nu	över	Sverige	och	Norge	(	RBP	2018c).	19	år	senare,	2011	köptes	även	en	Oslo-

baserad	plastgrossist	upp	för	att	kunna	ta	marknadsandelar	på	den	norska	marknaden	

(ibid).	 

 

2012	öppnade	företagets	webshop	som	idag	kan	ses	som	en	god	ekonomiskt	satsning	då	

det	är	företagets	enskilt	största	försäljningskanal	och	står	för	tio	procent	av	företagets	

omsättning	(	RBP	2018c).	 
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Efter	 47	 år	 lämnade	 Tore	 2015	 över	 VD-rollen	 till	 sin	 dotter	 Karin.	 Företaget	 har	

expanderat	och	nya	lager	och	kontor	har	utformats	både	i	Kungsbacka,	Stockholm	och	

Oslo	 (	RBP	2018b).	Detta	gör	 företaget	 till	 Sverige	och	Norges	 ledande	 leverantör	av	

plasthalvfabrikat	och	plastprodukter	(ibid).	2016/2017,	omsatte	företaget	372	miljoner	

kronor	men	har	som	mål	att	öka	omsättningen	till	800	miljoner	inom	en	femårsperiod	

med	sikte	på	att	vara	ledande	i	Skandinavien	(	RBP	2018a).1,	2,	3 

	
Företaget	är	uppdelat	i	tre	försäljningssegment.	Industri	är	det	största	och	står	för	55	

procent	av	försäljningen.	Som	framgår	sker	försäljningen	till	industrier	som	bearbetar	

plast	 av	 olika	 slag	 men	 också	 till	 designers,	 tryckerier	 och	 formgivare.	 Inom	

industrisegmentet	agerar	RBP	distributör,	säljer	och	marknadsför	varumärken	som	till	

exempel	 Plexiglas®,	 Lamilux®.	 De	 har	 även	 förhandlat	 till	 sig	 ensamrätt	 för	 dessa	

varumärken	 i	 Sverige	 och	Norge.	 Företagets	 säljare	 åker	 på	 ständiga	 kundbesök	 och	

mässor	 för	att	 försöka	bearbeta	marknaden,	skapa	nya	kontakter	samt	 i	samråd	med	

kunder	ta	fram	nya	produkter.	 

 

Byggsegmentet	står	för	30	procent	av	försäljningen.	De	har	kontrakt	med	alla	de	stora	

byggvarukedjorna	med	 ett	 sortiment	 som	 är	 anpassat	 till	 både	 yrkeshantverkare	 av	

hemmasnickare.	Inom	byggsegmentet	har	RBP	utvecklat	sina	egna	märkesvaror	som	i	

många	avseenden	anpassats	 för	att	passa	den	Skandinaviska	marknaden,	 till	exempel	

kanaltak	som	står	emot	kyla,	hagel	och	snö. 

 

Ett	undersegment	till	 industri	är	GRP	(Glass	Reinforced	Plastic)	vilket	är	glasfiber	på	

rullar.	 På	 grund	 av	 dess	 krav	 på	 speciell	 hantering	 och	 att	 det	 är	 en	 så	 pass	 viktig	

produkt,	ses	det	som	ett	eget	segment.	GRP	står	 för	ungefär	15	procent	av	den	totala	

försäljningen	i	RBP.	Således	kan	industrisegmentet	slås	samman	med	GRP	och	uppgår	

då	till	70	procent	av	totala	försäljningen. 

 

																																																								
1 	RBP	 använder	 sig	 av	 brutet	 kalenderår,	 maj-april.	 Hädanefter	 är	 åren	 kategoriserade	 efter	 det	
huvudsakliga	året,	alltså	året	som	innefattat	flest	månader,	i	detta	fall	(2016-2017)	anges	det	alltså	2016.	
	
2	Nettoomsättning.	Utifrån	de	årsredovisningar	som	granskats	saknas	total	omsättning	på	ungefär	hälften,	
därav	används	Nettoomsättning	uteslutande	i	denna	uppsats.	
	
3	Nettoomsättning.	Utifrån	de	årsredovisningar	som	granskats	saknas	total	omsättning	på	ungefär	hälften,	
därav	används	Nettoomsättning	uteslutande	i	denna	uppsats.	
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1.2 Tidigare forskning 
Tidigare	 forskning	 inom	logistik	och	organisationsutveckling	 fokuserar	 i	hög	grad	på	

större	 företag	 där	 teorier	 och	 modeller	 ofta	 anpassats	 till	 storskaliga	 verksamheter	

(O’Regan	&	Ghobadian	2002,	s.	663;	Burke	&	Jarratt	2004	s.	126).	Implementeringen	av	

teorier	 och	 strategier	misslyckas	 ofta	 för	 SMF,	 då	 arbetet	 försvåras	 av	 deras	 interna	

kompetens	 och	 bristande	 resurser	 att	 fastställa	 och	 ta	 sig	 över	 hinder	 för	 strategisk	

planering	(O’Regan	&	Ghobadian	2002,	s.	663;	Burke	&	Jarratt	2004	s.	126;	Graungaard-

Pedersen	et	al.	2012,	s.	355).	 

 

Ett	 litet	 företag	 kan	 bara	 växa	 till	 en	 viss	 gräns	 innan	 de	 med	 sin	 nuvarande	

organisatoriska	 funktion	 måste	 omorganiseras	 (Graungaard-Pedersen	 et	 al.	 2012,	 s.	

355).	 Organisationen	 brister	 ofta	 i	 företagets	 system,	 struktur,	 kommunikation	 och	

ledarskap	 och	 resultatet	 blir	 ofta	 en	 kris	 inom	 företaget	 (ibid).	 Krisen	 består	ofta	 av	

bristande	information	gällande	strategier	och	planering.	Ytterligare	ett	problem	för	SMF	

är	 oviljan	 att	 hantera	 de	 ökade	 administrativa	 sysslorna	 som	 tillkommer	 en	

företagsexpansion.	Rollfördelningen	inom	SMF	skiljer	sig	ofta	från	de	större	företagen.	

Chefer	 och	 ledare	 inom	 SMF	 är	 ofta	 ansvariga	 inom	 flera	 områden	 och	 växlar	 roll	

beroende	på	var	de	för	stunden	befinner	sig	(ibid).	 

 

Burke	&	Jarratt	(2004,	s.	127)	definierar	ordet	strategi	som	ett	fundamentalt	mönster	av	

nuvarande	och	planerade	mål,	resursspridning	samt	de	 interaktioner	en	organisation	

har	 mellan	 marknader,	 konkurrenter	 och	 andra	 miljöfaktorer.	 Inom	 familjeföretag	

återspeglar	familjens	värderingar	dess	strategier	på	det	sätt	att	familjens	attityder	och	

uppfattningar	blir	företagets	normer	och	värderingar.	(Burke	&	Jarratt	2004,	s.	128).	 

 

Studier	visar	att	SMF	ofta	avstår	rådgivning	från	specialiserade	rådgivare	då	de	upplevs	

att	 informationen	 oftast	 är	 anpassad	 till	 de	 stora	 företagens	 förutsättningar	och	 inte	

passar	in	i	den	kontext	som	gäller	för	de	mindre	organisationerna	(Burke	&	Jarratt	2004	

s.126).	De	ställer	sig	då	frågan	om	strategibeslut	helt	enkelt	är	ett	Make	or	Buy-beslut?	

SMF	 måste	 då	 besluta	 om	 de	 ska	 förlita	 sig	 på	 den	 kompetens	 som	 finns	 inom	

organisationen	eller	om	ska	köpas	in	av	en	extern	aktör	(Burke	&	Jarratt	2004,	s.128). 
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Det	har	visat	sig	vara	svårt	för	många	SMF	att	planera	sin	verksamhet	strategiskt.	Upp	

emot	70	procent	av	SMF	har	en	planeringshorisont	på	endast	tre	år	eller	mindre,	varav	

en	femtedel	planerar	sin	verksamhet	ett	år	i	taget	(Stonehouse	&	Pemberton,	2002,	ss.	

856-857).	 Detta	 ställer	 frågan	 huruvida	 detta	 verkligen	 är	 en	 strategisk	 planering.	

Företagen	använder	sig	istället	av	en	vision	men	få	företag	formulerar	konkreta	mål	att	

arbeta	efter	(ibid	s.	857). 

	

1.2.1 Studiens bidrag 

Från	den	tidigare	forskningen	inom	ämnet	framkommer	det	att	stora	åtgärder	krävs	när	

ett	företag	växer.	För	att	genomgå	en	tillväxtprocess	krävs	en	tydlig	organisatorisk	plan	

där	ledningen	måste	konkretisera	de	nya	målen	och	strukturen.	Denna	studies	bidrag	

ämnar	belysa	problematiken	inom	en	organisation	som	står	på	gränsen	att	växa	ur	sin	

nuvarande	organisationsstruktur,	samtidigt	som	företagets	logistikfunktion	är	kraftigt	

eftersatt.	 Det	 är	 därför	 av	 intresse	 att	 utröna	 hur	 företaget	 behandlar	 två	 stora	

förändringar	samtidigt.	 

	

1.3 Problemformulering  
Det	 innebär	 ofta	 en	 utmaning	 för	 företag	 att	 hålla	 sig	 uppdaterad	 inom	

logistikutvecklingen.	 Att	 anamma	 nya	 tillvägagångssätt	 är	 kostsamt	 i	 både	 tid	 och	

pengar,	då	en	 implementering	av	nya	arbetssätt	och	 lösningar	kräver	att	 ledning	och	

chefer	har	både	kunskap	och	viljan	att	utveckla	sin	verksamhet.	Detta	 för	att	ständigt	

effektivisera	sina	arbetsprocesser.	Detta	kräver	en	organisation	som	är	redo	att	möta	

morgondagens	utmaningar. 

 

	RBP	har	historiskt	sett	haft	god	lönsamhet	och	har	under	50	år	utvecklats	från	en	liten	

aktör	 till	 att	 bli	 ett	medelstort	marknadsledande	 företag	 i	 både	 Sverige	 och	 Norge.4	

Deras	ambition	är	att	växa	ytterligare	men	organisatoriskt	tycks	RBP	inte	klara	av	de	

uppsatta	målen	då	 logistikfunktion,	 vad	gäller	både	 informations-	och	 fysiska	 flöden,	

blivit	eftersatt.	Företaget	är	därför	intressant	för	den	här	studien,	då	vi	kartlägger	hur	

organisationsstrukturen	 påverkar	 utvecklingen	 av	 de	 logistiska	 aktiviteterna	 och	

processerna.	 

																																																								
4	Definitionen	av	ett	medelstort	företag	är	de	som	har	50-249	anställda,	samt	en	omsättning	som	
understiger	50	miljoner	euro.	(Svenskt	Näringsliv,	u.å.)	 
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1.4 Övergripande syfte 
Studien	 syfte	är	en	 fördjupad	 förståelse	kring	 logistikfunktionens	utveckling	över	 tid	

inom	 små-	 och	 medelstora	 handelsföretag.	 Fokus	 ligger	 på	 de	 organisatoriska	

utmaningar	 som	 uppstår	 inom	 ett	 kraftigt	 expanderande	 företag	 inom	

handelsbranschen,	där	krav	på	kortare	ledtider	ställs,	samt	hur	organisationen	anpassar	

det	företagsinterna	logistikarbetet	med	avseende	på	informations-	och	fysiska	flöden.	 

 

Den	empiriska	ansatsen	är	att	studera	denna	typ	av	frågor	via	en	djuplodande	fallstudie	

av	 ett	 svenskt	 distributionsföretag	 inom	plastindustrin,	 nämligen	RBP.	 Empirin	 skall	

sedan	 jämföras	 jämte	 det	 analytiska	 ramverket	 för	 att	 dra	 slutsatser	 om	 huruvida	

ramverk	och	praktik	stämmer	överens	i	verkligheten.	 

 
 

1.5 Frågeställningar 
Utifrån	 bakgrund,	 tidigare	 forskning	 och	 det	 valda	 fallstudieföretaget	 har	 frågorna	 nedan	
uppkommit.	
 

Den	huvudsakliga	empiriska	frågeställningen	rör	hur	logistikfunktionen	har	formerats	

och	utvecklats	över	tid	i	fallstudieföretaget	RBP.	Av	intresse	är	att	utröna	hur	företagets	

interna	och	externa	 logistikarbete	utvecklats,	med	 fokus	på	 transporter,	 lager/inköp,	

information	och	kommunikation.	Rent	konkret	så	ställer	vi	frågan:		

- Hur	RBPs	organisation	har	utvecklats	för	att	möta	framtidens	logistikbehov?	

 

En	andra	övergripande	frågeställning	är	huruvida	det	finns	en	empirisk	korrespondens	

mellan,	 å	 ena	 sidan,	 rådande	 teorier	 och	 skolbildningar	 kring	 logistik	 och	

försörjningskedjor,	och	å	andra	sidan	den	praktik	som	återfinns	ett	medelstort	företag	

som	det	 som	här	 studeras?	Av	 intresse	 här	 är	 att	 undersöka	 vilka	 skillnader	mellan	

teorier	och	faktiskt	arbete	som	kan	urskiljas?	

	

För	att	närma	sig	denna	fråga	avser	vi	att	ta	reda	på:		

- Hur	RBP	arbetar	med	sin	logistik	i	den	dagliga	verksamheten?		

- Har	till	exempel	RBP	en	organisationsstruktur	för	att	möta	uppsatta	tillväxtmål?	
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 1.6 Avgränsningar 
Fallstudien	avgränsar	sig	till	hur	företaget	RBP	AB	arbetar	med	deras	logistik,	både	de	

interna-	som	de	externa	flödena	samt	hur	deras	kommunikationsarbete	fungerar.	Den	

ekonomiska	 kartläggningen	 av	 företaget	 kommer	 uteslutande	 från	 årsredovisningar.	

Intervjuerna	har	avgränsats	till	fem	personer	som	alla	jobbar	som	tjänstemän	och	som	

alla	besitter	djupa	kunskaper	inom	deras	respektive	avdelning	inom	organisationen.		
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2 Metod 
I	 detta	 avsnitt	 förklaras	 hur	 insamling	 av	 empiri	 gått	 till	 och	 de	 datainsamlingsmetoder	 och	

sökmetoder	 som	 använts	 presenteras	 samt	motiveras.	 Syftet	med	 kapitlet	 är	 att	 ge	 läsaren	 en	

större	 förståelse	 för	 hur	 arbetet	 utformats	 samt	 skapa	 ett	 ökat	 förtroende	 till	 uppsatsens	

trovärdighet.	 Kapitlet	 inleds	med	 hur	 studien	 har	 utförts	 och	 sedan	motiveras	 varför	 vissa	 val	

gjorts.	Detta	följs	av	den	etik	som	ska	efterföljas	vid	studier	samt	en	avslutande	metodkritik.	 

 

2.1 Utförande 
För	det	här	arbetet	används	den	induktiva	forskningsfilosofin	då	det	via	intervjuer	och	

observationer	 samlades	 in	 data	 för	 att	 på	 så	 sätt	 kunna	 generera	 en	 beskrivning	 av	

undersökt	 fenomen.	 Från	 början	 samlades	 en	 stor	 mängd	 sekundärdata	 i	 form	 av	

litteratur	 och	 vetenskapliga	 artiklar	 in	 för	 att	 få	 en	 övergripande	 förståelse	 och	

helhetsbild	av	problemområdet.	 

	

2.1.1 Referensram 

Den	analytiska	 referensramen	byggdes	upp	utifrån	 litteratur	och	 tidigare	 forskning,	 i	

syfte	att	 ligga	 till	grund	 för	den	egna	analysen.	De	 sökord	 som	användes	 för	att	hitta	

relevant	fakta	och	vetenskapliga	artiklar	för	den	här	undersökningen	har	främst	varit:	

Supply	 Chain	 Management,	 logistic,	 wholesaler,	 disitribution,	 transaction	 cost	 theory,	

small	and	medium-sized	enterprises,	information	och	communication.	Dessa	ord	har	satts	

samman	och	bytt	tempus	i	en	mängd	olika	variationer	för	att	få	fram	olika	resultat. 

 

2.1.2 Forskningsstrategi 

För	att	få	svar	på	studiens	frågor	ansåg	vi	att	en	fallstudie	var	lämpligast.	Vi	ville	kunna	

gå	på	djupet	och	se	hur	arbetet	faktiskt	går	till	i	verkligheten.	Då	vi	önskade	undersöka	

organisationen,	logistikflödet	och	processerna	passade	fallstudieföretaget	RBP	bra.	De	

står	inför	stora	utmaningar	då	de	befinner	sig	i	en	organisatorisk	brytpunkt.	Företaget	

har	som	mål	att	fördubbla	sin	omsättning	inom	de	närmsta	fem	åren	och	måste	därmed	

även	 utveckla	 sin	 organisation.	 Logistikarbetet	 måste	 utvecklas	 och	

informationskanalerna	effektiviseras. 
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2.1.3 Datainsamling 

Då	insamlingen	av	sekundärdata	inte	räckte	till	för	att	få	svar	på	arbetets	frågeställning	

utfördes	 även	 en	 primärdatainsamling,	 detta	 för	 att	 primärdata,	 till	 skillnad	 mot	

sekundärdata,	är	 tidsaktuell	och	den	har	en	större	tillförlitlighet	 för	undersökningen.	

Efter	att	RBP	meddelat	att	de	går	med	på	att	delta	i	studien	kom	VD	Karin	med	förslag	

på	lämpliga	personer	inom	organisationen	att	intervjua.	Datainsamlingen	skedde	via	ett	

antal	 semistrukturerade	 intervjuer	med	personal	 i	 Göteborg	 och	 Stockholm,	 samt	 en	

telefonintervju	med	Supply	Chain	Manager	i	Göteborg.	 

 

De	tre	personliga	intervjuerna	som	genomfördes	var	med	VD	Karin,	inköparen	Linnea	

och	säljaren	Claes.	Intervjuerna	skedde	på	plats	hos	RBP	i	Göteborg	och	dessa	varade	

mellan	 30-60	minuter	 vardera.	 Ytterligare	 en	 personlig	 intervju	 genomfördes	 några	

dagar	senare	i	Stockholm	med	platschefen	för	Spångakontoret,	Bengt	och	den	varade	i	

ungefär	60	minuter.	Som	avslutning	gavs	även	möjlighet	till	en	telefonintervju	med	den	

ansvarige	 för	 logistikfrågorna	 på	 RBP,	 Erik	 .	 Den	 intervjun	 varade	 i	 30	 minuter.	

Intervjuerna	spelades	in	och	transkriberades	för	att	lättare	kunna	gå	tillbaka	för	att	se	

vem	som	sagt	vad.	Intervjun	i	Stockholm	spelades	dock	inte	in	då	informanten	inte	kände	

sig	tillfreds	med	det.	Istället	fördes	minnesanteckningar	under	denna	intervju.	 

 

Innan	 intervjuerna	 genomfördes	 skrevs	 ett	 antal	 ämneskategorier	 upp.	 Detta	 för	 att	

underlätta	frågeställningen	under	intervjuerna.	Målet	med	intervjuerna	var	att	de	skulle	

vara	så	avslappnade	som	möjligt	och	helst	efterlikna	en	vanlig	konversation.	På	så	sätt	

gavs	 informanterna	mer	 frihet	 att	 tala	om	sådant	de	 fann	av	 intresse,	men	som	ändå	

berörde	 ämnet.	 Då	 det	 inte	 utformats	 några	 direkta	 frågor,	 utan	 mer	 övergripande	

teman	att	samtala	runt,	var	förhoppningen	att	informanterna	skulle	ge	mer	information	

än	om	de	bara	svarade	på	direkta	frågor.	Dessutom	gav	den	friare	formen	svar	på	frågor	

som	mest	troligt	inte	skulle	formulerats	innan	för	att	all	kunskap	inte	fanns	tillgänglig	

då. 
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2.2 Motivering av metodval 
2.2.1 Fallstudie 

Valet	 att	 utföra	 en	 fallstudie	 på	 RBP	 motiveras	 av	 att	 fallstudien	 är	 lämplig	 då	

forskningsfrågorna	är	av	typen	hur	eller	varför	något	förhåller	sig	på	ett	visst	sätt	(Yin	

2007,	 s.	 22).	 Studiens	 bidrag	 är	 att	 undersöka	 hur	 ett	 medelstort	 svenskt	 företag	 i	

praktiken	arbetar	med	utvecklingen	av	logistik	och	kommunikation	då	flertalet	studier	

riktat	in	sig	på	större	företag	och	organisationer.	Fallstudier	anses	lämpliga	då	forskaren	

försöker	förklara,	förstå	eller	beskriva	olika	företeelser	eller	organisationer	(Backman	

1998,	s.	49).	 

 

2.2.2 Primär- och sekundärdata 

Den	detaljerade	 informationen	som	ofta	 framkommer	 via	 fallstudier	underlättar	 inte	

bara	 förståelsen	 för	 hur	 verkligheten	 fungerar,	 utan	 beskriver	 även	 komplexa	

situationer	som	inte	skulle	framkomma	via	enkätundersökningar	(Zainal	2007,	s.	4).	Det	

räcker	 inte	 att	 endast	 genomföra	 en	 skrivbordsundersökning	 för	 att	 undersöka	 ett	

problem.	 För	 att	 ges	 möjlighet	 att	 tränga	 djupare	 in	 i	 problem	 och	 frågeställningar	

behövs	 en	 insamling	 av	 primärdata	 som	 samlas	 in	 med	 hjälp	 av	 intervjuer	 och	

observationer,	och	dess	största	fördel	är	att	informationen	som	samlas	in	är	anpassad	

till	undersökningens	problem	(Christensen	et	 al.	2001,	s.	105).	Det	är	oftast	svårt	 att	

hitta	sekundärdata	som	till	hundra	procent	undersöker	sitt	eget	problem,	för	till	skillnad	

mot	 sekundärdata	 är	 primärdatan	 dessutom	 tidsaktuell	 och	 forskaren	 vet	 att	 det	

insamlade	materialet	är	tillförlitligt,	det	är	trots	allt	forskaren	som	själv	samlat	in	den	

(Christensen	et	al.	2001,	s.	87).	Det	är	 inte	alltid	 fallet	med	sekundärdata	som	många	

gånger	kan	vara	flera	år	gammal. 

 

2.2.3 Intervjuer 

Att	använda	sig	av	en	ostrukturerad	intervju	innebär	att	intervjun	mer	har	formen	av	ett	

samtal	mellan	 frågeställare	och	respondent.	Under	en	helt	ostrukturerad	 intervju	har	

frågeställaren	inte	någon	lista	med	frågor	eller	teman	över	huvud	taget	utan	den	är	helt	

informell	 (Christensen	 et	 al.	 2001,	 s.	 165).	 I	 det	 här	 fallet	 fanns	 dock	 vissa	 löst	

sammansatta	 frågeställningar	 eller	 teman	 nedtecknade	 så	 det	 innebär	 att	 semi-

strukturerade	intervjuer	genomfördes	(ibid).	 
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En	 intervjuguide	 är	 vanligt	 vid	 semi-strukturerade	 intervjuer	 då	 uttömmande	 svar	

förväntas,	detta	då	 frågorna	snarare	riktas	 in	på	övergripande	teman	än	på	konkreta	

frågor	(Christensen	et	al.	2001,	s.	165).	Eftersom	målet	med	en	intervju	är	att	efterlikna	

en	konversation	spelar	ordningsföljden	på	frågorna	mindre	roll	så	länge	det	känns	att	

svar	ges	på	de	teman	som	var	förutbestämda	sedan	tidigare	(ibid). 

 

Valet	 att	 genomföra	 intervjuerna	 på	 plats	 i	 Göteborg	 och	 i	 Spånga	 berodde	 på	 att	

personliga	 intervjuer	 är	 en	 av	 det	 bästa	 informationskällorna	 i	 samband	 med	 en	

fallstudie	(Yin	2007,	s.	119).	Vid	en	personlig	 intervju	 finns	möjligheten	att	skapa	ett	

förtroende	 hos	 respondenten	 som	ökar	 chansen	 att	 generera	 nödvändig	 information	

(Christensen	et	al.	2001,	s.	164).	Under	intervjuns	gång	finns	också	möjligheten	att	på	

ett	enkelt	sätt	följa	upp	svaren	med	en	eller	flera	följdfrågor	för	att	förtydliga	dem	(ibid).	

Ytterligare	ett	positivt	inslag	i	den	personliga	intervjun	är	att	frågeställaren	kan	läsa	av	

respondentens	 kroppsspråk.	 Gester,	 ansiktsuttryck	 eller	 rörelser	 som	 respondenten	

förmedlar	kan	avslöja	vad	personen	tycker	(ibid). 

 
2.3 Forskningsetik  
Vetenskapsrådet	(2002)	har	gett	ut	en	bok	som	heter	Forskningsetiska	principer	inom	

humanistisk-samhällsvetenskaplig	 forskning	där	det	 tas	upp	vissa	 regler	 som	 forskare	

måste	följa	vid	forskning.	Det	finns	fyra	principer	som	skall	följas	och	dess	huvudkrav	är		

informationskravet,	samtyckeskravet,	konfidentialitetskravet	och	nyttjandekravet.	Dessa	

principer	 utgör	 riktlinjer	 för	 forskare	 att	 förhålla	 sig	 till	 samt	 har	 i	 syfte	 att	 vägleda	

forskaren	vid	planeringen	av	sitt	projekt.		

	

Utifrån	Vetenskapsrådets	(2002)	bok	 framkommer	att	 informationskravet	 innebär	att	

alla	berörda	parter	ska	informeras	om	syftet	med	forskningen.	Samtyckeskravet	betyder	

att	alla	som	deltar	i	undersökningen	har	rätt	att	själv	avgöra	om	de	vill	delta	i	hela	eller	

delar	 av	 forskningen,	 det	 vill	 säga	 att	 det	 krävs	 ett	 samtycke	 för	 att	 ställa	 upp	 som	

informant.	Konfidentialitetskravet	 finns	 för	 att	 deltagarna	 i	 en	 forskningsstudie	 skall	

vara	 säker	 på	 att	 personuppgifter	 och	 andra	 konfidentiella	 uppgifter	 förvaras	 på	 ett	

sådant	sätt	att	obehöriga	inte	ska	kunna	ta	del	av	dem.	Slutligen	finns	det	vad	som	kallas	

nyttjandekravet	som	innebär	att	uppgifter	som	samlats	in	från	enskilda	personer	endast	

kommer	att	användas	för	forskningens	ändamål.	
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I	 den	 här	 studien	 har	 namnen	på	 alla	 informanterna	 ändrats	 för	 att	 ge	dem	 ett	ökat	

integritetsskydd	och	för	att	det	ska	bli	svårare	för	icke	berörda	personer	att	veta	vem	

som	sagt	vad.	Företagsnamnen	RBP	och	Synck	är	även	dem	ändrade	av	samma	orsak.	

	

2.4 Metodkritik 
Fallstudier	kan	definieras	som	en	studie	av	en	enhet	med	syftet	att	generalisera	över	en	

större	 uppsättning	 enheter	 (Gerring	 2004,	 s.	 352).	 Dock	 blir	 fallstudier	 ständigt	

kritiserade	för	att	vara	okritiska	och	bristande	i	sin	fördjupning	kring	det	specifika	fallet	

(Zainal	2007,	s.	5).	Ofta	anses	även	fallstudier	sakna	replikerbarhet	och	slutsatserna	som	

dras	från	studien	är	subjektiva	(Idowu	2016,	s.	185).	Fallet	blir	dessutom	unikt	och	det	

gör	att	det	nödvändigtvis	inte	går	att	generalisera	resultaten	till	annan	forskning	och	det	

är	något	som	vissa	kvantitativa	 forskare	menar	gäller	 för	samtliga	kvalitativa	studier	

(Christensen	et	al.	2001,	s.	79). 
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3 Analytiskt ramverk  
För	att	kunna	analysera	och	jämföra	studiens	empiri	är	det	viktigt	att	ha	ett	ramverk	att	kunna	

återkoppla	 till.	 Det	 analytiska	 ramverk	 som	 vi	 funnit	 lämpligt	 för	 studien	 bygger	 på	 fyra	

byggstenar;	Transaktionskostnadsteori,	Logistik,	Kommunikation	och	Organisation.	 

	

Inledningsvis	 har	 vi	 valt	 ett	 stycke	 om	 transaktionskostnadsteori	 då	 det	 är	 centralt	 för	

handelsföretag	och	till	stor	del	är	grunden	för	logistik,	ekonomi	och	delvis	organisation. 

	

3.1 Transaktionskostnadsteori 
Transaktionskostnadsteorin	 har	 sedan	 1980-talet	 vuxit	 fram	 som	 ett	 paradigm	 inom	

akademisk	litteratur	(Hill	1990,	s.	500).	Grunderna	i	transaktionskostnadsteorin	har	sitt	

ursprung	 i	Ronald	Coases	klassiska	artikel	 the	Nature	of	 the	Firm	från	1937,	där	han	

beskriver	marknader	och	hierarkier	som	alternativa	strukturer	för	styrning	(Geyskens,	

et	al.	2006,	s.	519).	 

 

Coase	uppmärksammade	att	det	innebär	vissa	kostnader	kopplade	till	att	använda	sig	

av	 marknaden,	 så	 som	 kostnaderna	 för	 att	 kontrollera	 priser,	 kostnader	 för	

förhandlingar	om	enskilda	kontrakt,	kostnader	för	valutatransaktioner	samt	kostnader	

för	att	specificera	detaljer	i	transaktioner	på	lång	sikt	(Hobbs	1996,	s.	16).	 

 

En	definition	av	transaktionskostnader	är	att	det	är	kostnaderna	en	organisation	har	för	

att	 genomföra	 ett	 utbyte,	 oavsett	 om	 det	 är	 mellan	 företag	 på	 en	 marknad	 eller	

överföring	av	resurser	mellan	etapper	i	ett	vertikalt	integrerat	företag	(Hobbs	1996,	s.	

17).	En	annan	definition	är	att	transaktionskostnader	är	de	kostnader	ett	företag	har	för	

förhandlingar,	övervakning	av	marknader	och	verkställande	av	avtal	(Hill	1990,	s.	501).	 

	

Alla	 kostnader	 för	 köpare	 såväl	 som	 säljare	 inträffar	 inte	 endast	 vid	 själva	

transaktionstillfället.	 Vissa	 kostnader	 innefattar	 insamling	 av	 information	 om	 pris,	

alternativa	produkter	eller	 leverantörer,	kvalitetskontroller,	 försäkringar,	betalningar	

och	så	vidare	(Wallis	&	North	1986,	s.	98).		
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Transaktionskostnader	 innebär	 således	 uppköpskostnader	 som	 förknippas	 med	

utarbetande,	förhandling	och	skydd	av	avtal	och	efterhandskostnader	som	är	relaterade	

till	eventuella	meningsskiljaktigheter	eller	konflikter	som	kan	uppstå	i	samband	med	att	

kontrakt	inte	helt	har	uppfyllts,	eller	drift	och	bindningskostnader	(Memili	et	al.	2017,	s.	

5).	 Om	 transaktionskostnaderna	 är	 lägre	 för	 att	 utföra	 en	 uppgift	 inom	 sin	 egen	

organisation	ska	processen	samordnas	inom	organisationen	(Hill	1990,	s.	501).		

	

	Utifrån	 Oliver	 E.	 Williamsons	 arbete	 har	 många	 forskare	 använt	 sig	 av	

transaktionskostnader	för	att	förklara	sammansättningen	av	organisationsformer	samt	

en	 rad	 fenomen,	 som	 exempel	 diversifiering,	 vertikal	 integration,	 utländska	

direktinvesteringar,	 joint	 ventures	 och	 affärsstrategier	 (Hill	 1990,	 s.	 500).	 I	 den	

utsträckning	som	transaktionskostnaderna	är	försumbara	kommer	köp,	i	stället	för	att	

producera	själv,	normalt	sett	vara	det	mest	kostnadseffektiva	sättet	för	upphandling	och	

eftersom	extern	upphandling	minskar	många	av	de	byråkratiska	riskerna	som	finns	med	

intern	upphandling	är	det	uppenbart	att	extern	upphandling	i	de	fallen	är	motiverade	

(Williamson	1979,	s.	245).		

	

3.2 Logistik & Supply Chain Management  
Supply	Chain	Management-teorin	betonar	vikten	av	att	effektivisera	leveranser	och	orderläggning	

samt	god	kommunikation	-	både	intern	och	extern.	Det	är	viktigt	att	kommunikationen	är	relevant	

och	så	aktuell	som	möjligt.	Det	gäller	alla	led	i	flödeskedjan.	 

 
Inom	 logistik	 används	 begreppet	 organisationsprestanda	 (Organizational	

Performance).	 Organisationsprestanda	 innebär	 hur	 väl	 en	 organisation	 uppnår	 sina	

marknadsinriktade	mål	samt	sina	finansiella	mål,	där	de	kortsiktiga	målen	för	Supply	

Chain	Management	främst	är	att	öka	produktiviteten	och	minska	lager-	och	cykeltiden,	

medan	de	långsiktiga	målen	är	att	öka	marknadsandelar	och	vinsten	för	alla	medlemmar	

inom	försörjningskedjan	(Li	et	al.	2004,	s.	111). 

 

Transaktionskostnadsteorin	tillsammans	med	Supply	Chain	Management	fokuserar	på	

beslutet	om	"make	or	buy",	det	vill	säga	om	företaget	själv	ska	tillverka	en	produkt	eller	

köpa	in	den	från	en	extern	leverantör	(Ketchen	&	Hult	2007,	s.	576).		
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Figur	2	-	Skiss	över	en	typisk	flödeskedja	

(inspirerad	och	översatt	från	Harland	1996,	s.	67)	

 

En	enkel	modell	över	sambandet	mellan	olika	aktörer	inom	en	flödeskedja	kan	beskrivas	

som	i	figur	2.	Inom	kedjan	sker	flera	komplexa	aktiviteter	och	börjar	vanligtvis	med	en	

efterfrågan	som	leder	till	ett	behov	(Harland	1996,	s.	66-67).	Konsumenter	efterfrågar	

en	produkt	från	en	återförsäljare	som	i	sin	tur	behöver	köpa	in	denna	från	en	distributör.	

Det	skapar	en	efterfrågan	i	flera	led	innan	produkten	slutligen	kan	levereras	(ibid;	s.	67).	

Kontrakt	upprättas	mellan	de	närmsta	aktörerna	där	specifika	krav	preciseras	genom	

avtal	och	konkreta	specifikationer	om	önskade	produkt-	eller	tjänstegenskaper	(ibid). 

 

Transporter	och	leveranser	mellan	de	olika	aktörerna	måste	planeras	på	ett	ekonomiskt	

och	hållbart	 sätt.	Genom	hela	kedjan	och	 i	 alla	 faser	måste	ett	ömsesidigt	 samarbete	

utvecklas,	 bland	 annat	 genom	 informationsdelning.	 Kommunikation	 och	 tillit	 till	 sin	

kedja	är	viktiga	egenskaper	att	upprätthålla	(Harland	1996	s.	71).	Vid	informations-	och	

kommunikationsbrist	 kan	 det	 leda	 till	 uteblivna	 inkomster	 för	 hela	 kedjan	 om	

råvaruproducenten	inte	tillverkar	tillräckligt	med	material	för	att	täcka	efterfrågan	från	

konsumenterna.	 Det	 är	 därför	 viktigt	 att	 återförsäljare	 och	 distributörer	 kan	 ställa	

korrekta	prognoser	och	kommunicera	dem	vidare	till	nedanstående	led	(Harland	1996,	

s.	69).	 

 

Kommunikation	 är	 grunden	 för	 en	 framgångsrik	 interaktion	mellan	 avdelningar	 och	

organisationer	och	en	viktig	drivkraft	för	ett	företags	framgång	(Marques	2010,	s.	47).	

Kommunikation	mellan	organisationer	kan	förändra	en	flödeskedja	i	grunden	-	genom	

en	 minskning	 av	 transaktionskostnader	 via	 en	 elektronisk	 hantering	 av	 order,	

fakturering	och	betalning,	till	en	reducering	av	lagernivåer	(Anderson	et	al.	2007,	s.	7).	I	

en	konkurrensutsatt	miljö	beror	den	slutliga	framgången	för	det	enskilda	företaget	på	

ledningens	 förmåga	 att	 integrera	 företagets	 nätverk	 av	 affärsrelationer	 till	 en	

fungerande	flödeskedja	(Lambert	&	Cooper	2000,	s.	66). 
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En	 viktig	 fråga	 för	 många	 organisationer	 är	 om	 de	 ska	 ha	 en	 centraliserad	 eller	

decentraliserad	lagerverksamhet.	Huvudorsaken	för	att	centralisera	sitt	lager	är	för	att	

minska	sina	lagerkostnader.	Det	är	lättare	att	få	en	bättre	överblick	över	ett	lager	än	flera	

decentraliserade	 lager.	 (Pedersen	 et	 al.	 2012,	 s.	 360).	 Vid	 en	 centralisering	minskas	

företagets	 leverantörskostnader	då	 inköpsvolymerna	ökar,	 vilket	bidrar	 till	 en	bättre	

förhandlingsposition	gentemot	leverantörer	(ibid).	 

 

De	 viktigaste	 drivkrafterna	 för	 en	 decentralisering	 av	 lagerverksamheten	 är	 kunders	

krav	 på	 kortare	 leveranstider	 och	minskade	 transportkostnader	 för	 företaget,	 då	 de	

ligger	 närmare	 sina	 kunder,	 och	 detta	 förväntas	 minska	 kostnader	 för	 utebliven	

försäljning	då	servicenivån	kan	vara	högre	(Pedersen	et	al.	2012,	s.	360).	 

 

	
Figur	3	-	Schematisk	bild	över	en	förenklad	flödeskedja	

(översatt	från	Thomas	&	Griffin	1996,	s.	2) 
	

En	försörjningskedja	bygger	till	största	delen	på	materialplanering	som	i	sin	tur	bygger	

på	prognoser	och	planer	och	utifrån	dessa	läggs	en	leverantörsorder	(Lumsden	2012,	s.	

38).	Ett	kritiskt	beslut	de	flesta	organisationer	måste	fatta	är	då	de	väljer	leverantörer	

för	vissa	specifika	varor	och/eller	tjänster	eftersom	utbudet	kan	ha	en	direkt	finansiell	

och	operativ	påverkan	på	verksamheten	(Chen	&	Paluraj	2004,	s.	139).	 

 

Integration	inom	försörjningskedjor	anses	ofta	vara	en	långsiktig	process	och	förmågan	

att	 hantera	 relationer	 är	 ett	 kritiskt	 element	 för	 att	 öka	 sannolikheten	 för	 en	

framgångsrik	implementering	av	Supply	Chain	Management	(Kwon	&	Suh	2006,	s.	12).	

Vikten	av	Supply	Chain	Management	belyses	via	ett	uttalande	från	1992	där	styrelsen	

för	 företaget	Whirlpool	uttryckte	 att	 “Winning	 companies	will	 be	 those	who	come	 the	

closest	 to	achieving	an	 inter-enterprise	pull	 system.	They	will	 be	 linked	 in	a	 short	 cycle	

response	mode	to	the	customer.”	(Lummus	&	Vokurka	1999,	s.	14)		  
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3.3 Kommunikation 
För	 att	 en	 organisation	 skall	 kunna	 växa	 och	 nå	 framgång	 är	 det	 viktigt	 att	 utveckla	 en	 god	

kommunikations-	 och	 informationsstruktur.	 Nedanstående	 stycke	 förklarar	 varför	 samt	 vilka	

fördelar	en	organisation	kan	få	av	att	aktivt	arbeta	med	kommunikation	och	information. 

	

Kommunikation	är	grunden	för	all	mänsklig	interaktion	(Marques	2010,	s.	47).	I	en	allt	

komplexare	 arbetsmiljö	 ökar	 betydelsen	 av	 kommunikation	 inom	 och	 mellan	

organisationer	som	en	drivkraft	för	framgång	(Marques	2010,	s.	47).	Det	är	också	viktigt	

att	vara	medveten	om	att	 informationsdelning	och	 informationskvalitet	kan	påverkas	

utifrån	faktorer	som;	vilken	bransch	företaget	verkar	i,	vilken	storlek	det	är	på	företaget,	

vilken	 ställning	de	 har	 inom	 försörjningskedjan,	 hur	 lång	 försörjningskedjan	 är	 samt	

vilken	typ	av	försörjningskedja	det	handlar	om	(Li	&	Lin	2006,	s.	1653).	 

 

Det	 har	 visat	 sig	 att	 informationsdelning	 påverkas	 positivt	 när	 ledningen	 stödjer	

informationsarbetet	 (Li	 &	 Lin	 2006,	 s.	 1653).	 Baker	 (2002)	 beskriver	 att	 ledare	

traditionellt	sett	främst	har	kommunicerat	via	möten,	öga	mot	öga,	mail,	rapporter	och	

telefon.	 Idag	 kan	 det	 konstateras	 att	 kommunikation	 även	 spridit	 sig	 ner	 inom	

organisationshierarkin	 och	 allt	 fler	 anställdas	 arbetsuppgifter	 består	 av	 ökad	

kommunikation,	således	minskad	produktion	(Baker	2002,	s.	1).	 

 

Forskning	och	produktionsprocesser	betonar	vikten	av	samarbete	mellan	olika	grupper.	

Dessutom	har	den	nya	kommunikationstekniken	bidragit	till	att	omvandla	både	arbets-	

och	 organisationsstrukturer	 och	 därför	 har	 kommunikation	 och	 teknik	 blivit	 allt	

viktigare	i	alla	organisationer	(Baker	2002,	s.	1).	Det	är	viktigt	att	ledningen	på	ett	bra	

sätt	 lyckas	kommunicera	ut	 sitt	budskap	 till	 alla	berörda	parter	 inom	organisationen	

(Tourish	&	Hargie	1993,	s.	5).	 

 

Den	kritiska	punkten	inom	kommunikation	är	hur	budskapet	uppfattas	av	mottagarna	

(Unzicker	et	al.	2000,	s.	89).	Ett	budskap	kan	existera	i	fyra	olika	former.	Det	kan	vara	så	

som	det	avses	att	uppfattas	då	avsändaren	 förmedlar	det,	 så	 som	budskapet	 faktiskt	

uppfattas	av	mottagaren,	hur	mottagaren	kommer	ihåg	det	och	hur	mottagaren	agerar	

på	budskapet	(Unzicker	et	al.	2000,	s.	90).	 

	



	

20	

	

	
Figur	4	-	Organisatorisk	kommunikation	

(Inspirerad	och	översatt	från	Marques	2010,	s.	55) 
	

Figur	4	visar	vikten	av	god	kommunikation	inom	en	organisation.	Ledning	och	anställda	

måste	alla	delge	och	ta	emot	information	för	att	organisationen	ska	kunna	utvecklas.	Ett	

antal	kriterier	bör	uppfyllas	för	att	ett	budskap	skall	anses	hålla	god	kvalitet,	vilket	kan	

ses	inom	kugghjulet	i	figuren.	 

 

Kriterierna	 som	 ska	 uppfyllas	 är	 att	 informationen	 skall	 vara	 tillförlitlig,	 koncis,	

uppriktig	och	 fackmannamässig.	Det	 finns	dessutom	ett	kriterium	som	består	av	 fem	

punkter.	Dessa	är	att	informationen	skall	vara	så	tidsaktuell	som	möjligt,	tydlig,	exakt,	

trovärdig	och	 relevant.	 Om	dessa	 kriterier	uppfylls	 leder	 det	 till	 en	ökad	 interaktion	

inom	 organisationen	 som	 i	 sin	 tur	 leder	 till	 ökat	 förtroende,	 förbättrad	 förståelse,	

förbättrad	 effektivitet	 och	 bättre	 prestationer.	 Det	 i	 sin	 tur	 leder	 till	 en	 ökad	

tillfredsställelse	som	gör	att	ledning	och	anställda	blir	än	mer	benägna	att	ta	del	av	och	

delge	information. 
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3.3.1 Tolkning av en vision 

En	 definition	 av	 ordet	 tolkning	 är	 "processen	 genom	 vilken	 information	 ges	 mening”	

(Huber	1991).	Gadolin	och	Wilson	(2010)	beskriver	tolkningen	av	en	vision	där	de	anser	

att	ledningen	inom	en	organisation	har	till	uppgift	att	konkretisera	och	skapa	en	strategi	

för	 att	 nå	 deras	 framtidsmål	 och	 visioner.	 Visionernas	 syfte	 är	 att	 spridas	 nedåt	 i	

hierarkin,	till	alla	anställda,	så	att	även	de	vet	målet	och	vad	som	krävs	av	dem.	Dock	

tenderar	 betydelsen	 och	 intresset	 för	 visionen	 att	 avta	 längre	 ner	 i	 organisationens	

hierarki	(ibid).	 

 

Det	 är	 viktigt	 för	 ledning	 och	 chefer	 att	 vara	 noggrann	 när	 framtidsvisionerna	

kommuniceras	till	de	anställda.	Ledningen	måste	arbeta	aktivt	med	att	omvandla	lösa	

trådar	 till	 specifika	 arbetsuppgifter	 och	 tillvägagångssätt.	 Detta	 för	 att	 det	 praktiska	

arbetet,	längre	ner	i	hierarkin	ska	kunna	fortlöpa.	Det	är	viktigt	då	visionens	betydelse	

är	lägre	samtidigt	som	behovet	av	tydlig	styrning	högre	desto	längre	bort	från	ledningen	

den	anställde	befinner	sig.	I	de	lägre	hierarkinivåerna	är	det	vanligt	att	förlita	sig	på	de	

faktabaserade	besluten	snarare	än	de	visioner	som	förmedlats	från	ledning	då	de	ofta	

saknar	specifika	tillvägagångssätt.	(Gadolin	&	Wilson	2010). 

 

	

 
Figur	5	-	Tolkning	av	en	vision	

(Inspirerad	från	Gadolin	&	Wilson	2010,	s.	28)	
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3.4 Organisation 
Det	här	avsnittet	tar	upp	ett	antal	punkter	som	en	ledning	bör	arbeta	efter	vid	en	omorganisering	

samt	skillnader	mellan	en	maskinbyråkrati	och	professionell	byråkrati. 

 
3.4.1 Ledarskap i förändring 

Byråkratisering	anses	vara	ett	 sätt	 att	 lösa	administrativa	problem	 inom	en	växande	

organisation	(Eriksson-Zetterquist	et	al.	2015,	s.	26).	Joseph	Corbett	(2013)	beskriver	

John	Kotter	som	är	en	framgångsrik	forskare	inom	ledarskap	och	har	tagit	fram	åtta	steg	

som	han	anser	bör	uppfyllas	för	att	hantera	en	omstrukturering	i	en	organisation.	Vidare	

har	Corbett	beskrivit	hur	US	Postal	Service	vid	en	omfattande	omorganisering	använde	

sig	av	Kotters	åtta	steg,	som	innebär: 

 

1. Skapa	 en	 känsla	 av	 brådska	 kring	 behovet	 av	 förändring.	 Den	 påskyndande	

känslan	bidrar	till	motivation	och	insikten	av	att	förändringen	är	viktig 

2. Definiera	 en	 strategisk	 vision	 för	 förändring	 som	 verkar	 på	 en	 känslomässig	

nivå.	Det	är	viktigt	att	företagets	visioner	uppfattas	korrekt	av	samtliga	medarbetare	

samtidigt	som	de	ska	kunna	appliceras	och	ge	mening	till	deras	arbetsmoment.	 

3. Bygg	och	upprätthåll	en	ledarskapsstruktur	för	att	styra	förändringsinitiativ.	Det	

är	viktigt	med	en	 ledningsgrupp	där	visionen	är	 tydlig	och	enhetlig.	Tveksamheter	

inom	ledningen	kan	bidra	till	osäkerheter	till	övriga	anställda. 

4. Utveckla	 företagsövergripande	 system	 för	 att	 möjliggöra	 öppenhet,	 aktivt	

identifiera	 och	 minska	 problem	 och	 risker	 samt	 noggrant	 spåra	 resultaten.	

Det	är	viktigt	att	skapa	standardiserade	processer	för	hantering	av	problem	som	kan	

uppstå	 i	 verksamheten.	Dessa	 är	 till	 för	 hela	 företaget	 i	 syfte	 att	 hjälpa	 och	 stötta	

funktioner	i	då	tveksamhet	uppstår,	för	att	kunna	ta	rationella	beslut. 

5. Regelbundna	 utvecklingsmöten	 där	 problem	 diskuteras,	 i	 syfte	 att	 identifiera	

flaskhalsar	och	effektivisera	arbetsprocesser.	Genom	dessa	möten	involveras	och	

engageras	medarbetarna.	Deras	expertis	är	även	viktig	i	företagets	framgångsarbete. 

6. Engagera	 medarbetare	 och	 externa	 intressenter.	 Det	 är	 viktigt	 att	 utåt	 visa	

företagets	mål,	dels	för	att	medarbetarna	kan	känna	stolthet	över	sin	arbetsplats	men	

också	för	att	ska	starkare	relationer	med	leverantörer	och	kunder.	Genom	att	låta	de	

anställda	sköta	stor	del	av	kontakten	engageras	de	i	verksamheten	samt	det	ger	ett	

gott	intryck	hos	intressenter	som	upplever	att	de	kommer	närmare	verksamheten. 
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7. Fira	prestationerna	stora	och	små	-	fokusera	inte	bara	på	brister.	Det	är	viktigt	

att	uppmuntra	anställda	genom	kortsiktiga	mål	där	beröm	och	belöningar	kan	vara	

motivationshöjande.	 De	 korta	 målen	 bidrar	 också	 till	 att	 de	 egentligt	 långdragna	

processerna	inte	upplevs	långa. 

8. Kommunicera,	 kommunicera,	 kommunicera	 -	 särskilt	 "varför".	 En	 ökad	

kommunikation	 där	 arbetsuppgiftens	 syfte	 tydligt	 förklaras	 och	motiveras	 ger	 en	

ökad	helhetsbild	vilket	i	sin	tur	ökar	motivationen	och	leder	till	bättre	resultat. 

	(Corbett	2013	s.	388-389) 

	

3.4.2 Maskin- eller professionell byråkrati 

Henry	Mintzberg	 (1983)	utvecklade	byråkratibegreppet	genom	att	dela	upp	det	 i	 två	

idealtypiska	byråkratiformer;	maskinbyråkratier	och	professionella	byråkratier.	 I	det	

maskinbyråkratiska	 menar	 han	 att	 arbetsplatsen	 fungerar	 som	 ett	 oföränderligt	

maskineri,	där	varje	del	gör	sitt	 för	att	 få	maskinen	att	gå	 framåt	(Mintzberg	1983,	s.	

163).	Den	anställde	har	standardiserade	arbetsuppgifter	och	processer	som	utförs	utan	

tankar	och	reflektion	(ibid).	Det	är	uträknat	att	fungera	på	det	sätt	som	bestämts	utifrån	

en	strikt	hierarkisk	organisation	där	ledning	och	chefer	är	beslutsfattarna	(ibid). 

	 

Inom	 den	 professionella	 byråkratin	 är	 det	 snarare	 de	 anställda	 som	 besitter	

kompetensen	och	utvecklar	verksamheten	(ibid	s.	189).	Som	exempel	ger	Mintzberg	att	

det	är	en	lärare	som	är	i	klassrummet	själv	med	eleverna,	att	läkaren	är	själv	med	sina	

patienter,	utan	att	vare	sig	ledning	eller	chef	närvarar,	de	hade	förmodligen	inte	tillfört	

något	till	jobbet	då	kompetensen	sitter	hos	läraren	och	läkaren	(ibid	ss.	190-191).	 

 

Självstyrande	 enheter	 inom	 en	 organisation	 ska	 enligt	 Johnsen	 (2016)	 skaffa	 sig	

erfarenheter	genom	trial	and	error.	Om	de	märker	att	marknaden	reagerar	negativt	på	

deras	 initiativ	 tvingas	 de	 att	 ständigt	 utveckla	 sitt	 arbetssätt	 för	 att	 vara	

konkurrenskraftiga	på	marknaden	(Johnsen	2016,	s.	100).	På	så	sätt	visar	ledningen	de	

självstyrande	enheterna	hur	marknaden	kan	agera	som	en	ledstjärna	i	utvecklingen	av	

arbetet	(ibid) 
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3.5 Sammanfattning av ramverk 
För	att	genomföra	denna	studie	har	vi	valt	att	använda	oss	av	ett	ramverk	som	skulle	kunna	komma	

att	 förklara	 lämpliga	åtgärder	vid	 förändringsarbete,	 inriktat	mot	 logistik,	kommunikation	och	

organisationsstruktur.	Ramverket	kommer	i	analysen	kopplas	samman	med	den	insamlade	datan	

från	empiriavsnittet	för	att	slutligen	besvara	studiens	forskningsfrågor.	Nedan	kommer	forskarnas	

tankar	kring	och	sammanfattning	av	ramverket. 

	

För	att	en	organisation	ska	kunna	utvecklas	och	växa	krävs	det	att	alla	funktioner	inom	

organisation	 kan	 samarbeta.	 För	 att	 logistik	 ska	 kunna	 utvecklas	 måste	 även	

informations-	och	kommunikationsarbetet	förbättras.	Det	samma	gäller	när	ledningen	

står	inför	en	omorganisation	då	det	ska	förmedla	företagets	nya	mål	och	visioner	till	dess	

medlemmar.	En	 stark	 sammanhållning	 inom	 ledningen	 kan	 sprida	 tydligare	 budskap	

vilket	hjälper	de	anställda	att	nå	de	nya	målen.	I	ett	förändringsarbete	är	det	viktigt	att	

driften	och	verksamheten	kan	fortgå	där	då	det	handlar	om	att	hålla	nere	kostnader	så	

mycket	som	möjligt,	då	arbetsprocesser	och	processer	måste	standardiseras	och	till	viss	

del	byråkratiseras.	 
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4 Empiri 
Nedan	följer	den	datainsamling	som	gjorts	från	RBPs	årsredovisningar	samt	intervjuer	med	fem	

anställda	på	RBP.	Kapitlet	är	indelat	i	fyra	delar	där	den	första	är	en	ekonomisk	sammanställning	

över	de	20	senaste	åren,	där	valda	nyckeltal	valts	ut	 för	att	 få	en	 övergripande	 förståelse	över	

företagets	utveckling.	Del	två	är	en	jämförelse	med	RBPs	största	konkurrent	Synck	i	syfte	att	förstå	

RBPs	position	på	marknaden.	Del	tre	och	fyra	är	en	återgivning	av	de	intervjuer	som	gjorts	där	vi	

först	går	igenom	de	logistiska	händelserna	inom	företaget	för	att	sedan	återge	informanternas	syn	

på	organisationen	och	dess	funktion.	 

 

4.1 Bakgrund till empiri 
Då	studiens	syfte	är	att	ge	en	fördjupad	förståelse	över	logistikfunktionens	utveckling	

och	de	organisatoriska	utmaningarna	som	ofta	kan	uppstå	i	takt	med	att	företag	befinner	

sig	 i	 en	 kraftig	 tillväxtfas,	 utformades	 intervjufrågorna	 med	 fokus	 mot	 organisation,	

information	och	logistik.	Detta	för	att	kunna	återge	en	helhetsbild	av	verksamheten. 

 

Informanterna	är: 

o Karin,	VD,	arbetat	på	RBP	sedan	2004,	dotter	till	företagets	grundare	Tore.		

o Linnea,	Inköpare	Kungsbacka,	arbetat	på	RBP	i	knappa	två	år.	

o Claes,	Säljare	Oslo	och	Kungsbacka,	arbetat	på	RBP	i	cirka	fem	år	

o Erik,	Supply	Chain	Manager	(SCM)	Kungsbacka,	arbetat	på	RBP	i	cirka	tre	år.	

o Bengt,	platschef	Spånga,	startade	sin	karriär	på	RBP	1984.		

Bland	bilagor	återfinns	vardera	intervju	transkriberade,	förutom	intervjun	med	Bengt	

där	endast	minnesanteckningar	finns.	 

Alla	namn	är	fiktiva.	 
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4.2 Ekonomisk utveckling 
Företagets	 VD	 Karin	 säger	 att	 RBP	 under	 hela	 sin	 existens	 haft	 god	 ekonomi	 och	

lönsamhet	 med	 ytterst	 få	 och	 små	 svängningar.	 Nedan	 beskrivs	 valda	 ekonomiska	

nyckeltal	utifrån	företagets	årsredovisningar.  

 
4.2.1 Nettoomsättning 

	
Diagram	1	-	Nettoomsättning	RBP	

(	RBP	2018a)	
 

Företaget	har	växt	med	ca	260	procent	de	senaste	20	åren	och	omsättningstillväxten	

indikerar	på	en	stark	volymtillväxt. Tillväxten	har	varit	relativt	jämn	utöver	två	toppar	

vid	 2007	 och	 2010.	 2008-2009	 sjönk	 omsättningen	 något	 men	 Karin	 menar	 att	

lågkonjunkturer,	 i	 jämförelse	 med	 andra	 branscher,	 ofta	 varit	 relativt	 bra	 år	 för	

företaget.	 Hon	 förklarar	 att	 byggsegmentet	 tenderar	 att	 öka	 i	 försäljning	 vid	

lågkonjunkturer.	 Detta	 eftersom	många	 väljer	 att	 stanna	 hemma	och	 bygga	 en	 altan	

istället	för	att	åka	på	en	utlandssemester,	för	i	osäkra	tider	är	det	vanligt	att	folk	istället	

lägger	pengar	på	att	försöka	öka	värdet	på	sina	fastigheter.	Industrisegmentet	bidrog	till	

en	 minskad	 omsättning	 jämfört	 med	 2007,	 vilket	 förklaras	 vara	 ”svallvågor”	 av	

finanskrisen	 som	 rådde	 2007-2008	 (Intervju	med	Karin,	 VD,	 2018).	 2011	 köptes	 ett	

norskt	 företag	upp,	 en	affär	 som	 tog	några	år	att	bygga	upp	 för	att	2015-2016	nå	en	

omsättning	 på	 över	 300	miljoner	 kronor	 (ibid).	 Under	 intervjun	 med	 Karin	 (2018)	

berättar	 hon	 att	 företaget	 kommer	 nå	över	 400	miljoner	 räkenskapsåret	 2017-2018.	

Omsättningen	påvisar	delvis	grafiskt	hur	företagets	utvecklats	samt	att	företagets	motto	

införlivas:	"Uppåt!	Framåt!"	(	RBP	2018b). 

	

0

100	000

200	000

300	000

400	000

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

tk
r

Nettomsättning

Nettomsättning



	

27	

	

4.2.2 Vinstmarginal  

	
Diagram	2	-	Vinstmarginal	RBP	

(	RBP	2018a) 
  

Företagets	resultat	utvecklades	positivt	i	takt	med	omsättningstillväxten	1997-2010	där	

2010	anses	varit	ett	bra	år	i	branschen.	Från	och	med	2011	har	företaget	legat	stadigt	på	

nio	 till	 tio	 procent.	 Den	 stabila	 lönsamhetstillväxten	 tyder	 på	 bra	 kontroll	 över	

kostnaderna	 samt	 ett	 långsiktigt	målmedvetet	 agerande.	 Något	 som	 Karin	 bekräftar.	

2016	års	vinstmarginal	om	9,65	procent	motsvarar	knappa	36	miljoner	kronor	medan	

1997,	då	vinstmarginalen	var	3,65	procent	motsvarade	närmare	3,8	miljoner	kronor.	

Den	höga	vinstmarginalen	2010	om	13,61	procent	resulterade	i	en	vinst	på	närmare	40	

miljoner	kronor.	Fler	nyckeltal	finns	samlade	i	bilaga	1. 
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4.2.3 Antal anställda 

	
Diagram	3	-	Antal	Anställda	RBP	

(	RBP	2018a)	

 
Antalet	 anställda	 har	 naturligt	 följt	 med	 företagets	 volymtillväxt.	 Omsättningen	 per	

anställd	1997	var	4,3	miljoner	kronor	medan	den	2016	var	6,3	miljoner	kronor.	Här	

visar	det	också	att	företagit	gått	från	att	vara	ett	småföretag	till	ett	medelstort	företag	då	

de	2010	för	första	gången	hade	över	50	stycken	anställda.	 

 

4.2.4 Sammanfattning av den ekonomiska utvecklingen. 

Genomgången	av	RBPs	årsredovisningar	visar	på	idel	positiva	siffror	och	uppåtgående	

kurvor.	De	har	haft	 en	god	ekonomisk	utveckling	och	utifrån	datan	 ses	 tillväxtmålen	

realistiska.	Företaget	har	växt	jämt	utan	större	fluktuationer	och	antalet	anställda	har	

ökat	i	takt	med	omsättnings-	och	volymtillväxten.	Man	kan	med	diagrammen	också	slå	

fast	 att	 RBP	 idag	 är	 ett	 medelstort	 företag	 både	 omsättningsmässigt	 och	 vad	 gäller	

antalet	anställda.		
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4.3 Marknadsposition 
För	att	förstå	den	marknad	RBP	befinner	sig	i	har	en	granskning	av	företagets	största	

konkurrent	gjorts,	företaget	Synck	Essåplast	Group	Sverige	AB	(hädanefter	Synck)	som	

är	 närmast	 jämförbar	 med	 RBP	 vad	 gäller	 omsättning	 och	 anställda. 5 	Synck	 är	 en	

internationell	koncern	som	består	av	134	bolag	 i	15	europeiska	 länder,	USA,	Kanada,	

Australien	och	Nya	Zeeland	(Synck	u.å.b.).	Nedan	har	en	jämförelse	gjorts	utifrån	Synck	

Sveriges	och	RBPs	årsredovisningar	2007-2016. 
	 
Tilläggas	ska	också	att	en	noggrannare	granskning	av	Synck	AB	Sverige	inte	gjorts.	Hur	

exempelvis	 omföringar/utdelningar	 hanterats	 i	 Syncks	 koncern	 är	 inget	 som	

framkommit. 
	 
Utförligare	utdrag	ur	företagens	årsredovisningar	återfinns	bland	bilagor. 
	

4.3.1 Nettoomsättning Synck vs RBP 

	
Diagram	4	-	Jämförelse	-	Nettoomsättning	

(Synck	2018a,	RBP	2018a)	

	
	RBPs	omsättning	har	haft	en	tydligt	uppåtgående	trend	medan	Synck	legat	relativt	still,	

till	och	med	reducerats	en	aning.	Synck	har	under	de	tio	senaste	åren	klart	tappat	volym.	

Om	 det	 är	 produktionen	 eller	 försäljningen	 som	 minskat	 är	 inget	 som	 framgått	 i	

undersökningen. 

																																																								
5 Under	intervjuer	med	VD	och	säljare	uppgav	de	en	rad	olika	konkurrenter	där	de	utnämnde	Synck	som	
deras	största	konkurrent.	Något	som	visade	sig	stämma	när	vi	granskade	de	olika	företagens	omsättning	
och	antal	anställda. 
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4.3.2 Vinstmarginal Synck vs RBP 

	
	

Diagram	5	-	Jämförelse	-	Vinstmarginal	

(Synck	2018a,	RBP	2018a) 
	 

Vinstmarginalen	återspeglar	grafiskt	de	bägge	 företagens	årsresultat.	Det	syns	tydligt	

att	 Synck	 påverkades	 av	 finanskrisen	 2007-2009.	 Toppnoteringen	 2010	 för	 bägge	

företagen	kan	troligt	förklaras	av	att	man	varit	återhållsam	med	återuppbyggnaden	efter	

finanskrisen,	samt	att	försäljningen	snabbt	repat	sig,	vilket	ledde	till	positiva	resultat.	

Claes	 förklarar	att	 en	annan	orsak	var	den	 stora	prishöjning,	om	25	procent,	på	den	

globala	 världsmarknaden,	 då	 RBP	 bland	 annat	 gjorde	 en	 omfattande	

lageruppbyggnadsvinst.	 

	

Från	och	med	2010	har	RBP	stabiliserat	sig	kring	9	procent	medan	Synck	under	fyra	år	

visat	negativt	resultat	för	att	2016	åter	få	lönsamhet	i	sin	verksamhet.	Orsaker	till	Syncks	

upp-	och	nedgångar	kan	 inte	kommenteras	utan	utförligare	granskning.	RBPs	stadiga	

marginal	om	nio-tio	procent	visar	deras	kontroll	över	verksamhet	och	ekonomin.	Karin	

beskriver	bland	annat	om	 företagets	 rigida	kreditkontroller	av	kunder.	Claes	medger	

också	att	RBP	har	bra	kostnadskontroll,	det	sker	inga	onödiga	inköp	eller	extravaganser	

inom	företaget. 
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4.3.3 Antal anställda Synck vs RBP 

	
	

Diagram	6	-	Jämförelse	-	Antal	anställda	

(Synck	2018a,	RBP	2018a) 
	 

Syncks	antal	anställda	har	under	de	senaste	sju	åren	sjunkit	 från	103	till	74	stycken.	

Samtidigt	har	antalet	anställda	hos	RBP	stigit	 från	39	anställda	och	närmar	sig	nu	60	

stycken.	 Orsaken	 till	 att	 Synck	 alltid	 haft	 fler	 anställda	 är	 för	 att	 de	 har	 ett	

produktionsmoment	i	sin	verksamhet.	Något	som	RBP	inte	behöver	då	de	enbart	säljer	

materialet	vidare,	likt	en	distributör.	Om	Syncks	minskade	antal	anställda	beror	på	lägre	

grad	 av	 produktion	 och/eller	 minskad	 försäljningsvolym	 kan	 inte	 ytterligare	

kommenteras.	Här	visar	det	sig	också	att	Synck	alltid	agerat	som	ett	medelstort	företag. 
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4.3.4 Omsättning per anställd Synck vs RBP 

	
Diagram	7	-	Jämförelse	-	Omsättning	per	anställd	

(Synck	2018a,	RBP	2018a) 

	

Efter	att	ha	granskat	ett	antal	företag	från	olika	branscher	och	varierande	omsättning	

kan	 det	 konstateras	 att	 RBP	 har	 en	 hög	 omsättning	 per	 anställd.	 Synck	 ligger	 på	 en	

normal	omsättningsfördelningen-nivå	 i	 jämförelse	med	de	granskade	bolagen.6	Under	

intervjun	 med	 säljaren	 Claes	 berättar	 han	 att	 RBP	 är	 organiserade	 att	 tjäna	 pengar	

genom	 att	 distribuera	 sina	 produkter	 utan	 att	 modifiera	 dem	 i	 någon	 större	

utsträckning.	Samtidigt	har	Synck	en	produktion	på	sina	produkter,	således	har	de	ett	

behov	av	fler	anställda.	 

 

Claes	förklarar	att	hela	organisationen	är	hårt	belastad	och	nära	bristningsgränsen.	De	

säljer	 i	vissa	 fall	mer	än	de	klarar	av	att	hantera	och	 jämför	 företaget	med	ett	väldigt	

spänt	gummiband	som	är	nära	att	brista.	Karin	menar	samtidigt	att	de	stresstestar	flera	

delar	av	företaget	och	att	de	bidrar	till	företagets	goda	utveckling.	 

  

För	att	förstå	distributions-	och	grossistföretag	ytterligare	gjordes	en	jämförelse	av	två	

stora	 grossister,	 Ahlsell	 AB	 och	 Dahl	 AB.	 De	 innehar	 också	 en	 hög	 omsättning	 per	

anställd,	 2016	 var	 den	 5,8	 respektive	 6,9	 miljoner	 kronor/anställd.	 En	 mindre	

undersökning	gjordes	även	på	distributionsföretag	med	liknande	omsättning	och	antal	

anställda	som	RBP.	Även	de	visade	en	hög	omsättning	per	anställd,	ca	4,5-8,3	miljoner	

kr/anställd. 

																																																								
6	Företagen	som	granskades	var:	H&M	AB,	ABB	AB,	Swedbank,	SKF,	Electrolux,	Volvo,	Scanmast	AB,	FM	
Mattsson	Mora	Group	AB,	Södermalms	Trä	AB	
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4.3.5 Sammanfattning av marknadsposition 

Jämförelsen	med	 RBPs	 största	 konkurrent	 Synck	 visar	 även	 här	 att	 RBP	 har	 en	 god	

ekonomisk	utgångspunkt	där	de	bekräftas	att	de	är	en	stabil	aktör	på	marknaden.	Valet	

att	 endast	 distribuera	 och	 sälja	 varor	 utan	 förädlingsprocess	 har	 visat	 vara	 ett	 klokt	

beslut	då	Synck,	som	till	viss	del	bedriver	egen	produktion	haft	svårt	att	nå	samma	jämna	

resultat	och	vinst	många	år	uteblivit.	Det	visar	att	RBPs	organisation	 jobbat	efter	 en	

ekonomisk	strategi	 för	att	 ta	marknadsandelar	samt	att	omsättningen	per	anställd	är	

markant	högre.	

		

4.4 Fysisk logistik på RBP 
Nedan	följer	den	data	som	uppkommit	under	intervjuerna	där	det	första	delstycket	(4.3)	handlar	

om	den	fysiska	logistikens	funktion	och	dess	utveckling	och	det	andra	delstycket	(4.4)	går	djupare	

på	RBPs	organisation	och	kommunikation. 

	

4.4.1 Historik 

Företagets	VD	Karin	berättar	att	vid	tiden	för	RBPs	grundande	lade	hennes	far	Tore	och	

hans	bror	Kurt	ner	stora	resurser	i	både	tid	och	pengar	på	att	resa	runt	i	Europa	för	att	

skapa	samarbetspartners.	De	läste	kataloger,	skickade	brev	och	besökte	mässor	i	syfte	

att	 få	 en	 så	 bred	 kunskap	 om	 olika	 material	 och	 produkter	 som	 möjligt.	 Kurt	 var	

säljfokuserad	 medan	 Tore	 var	 produktfokuserad	 och	 noggrann	 med	 ekonomin.	 För	

honom	 var	 det	 viktigaste	 att	 utgifterna	 skulle	 betalas	 och	 vinster	 återinvesteras	 i	

företaget.	 

 

Vidare	berättade	hon	att	det	redan	var	på	1960-talets	slut	och	början	på	1970-talet	som	

RBP	träffade	och	slöt	avtal	med	ett	flertal	av	de	leverantörer	som	de	använder	sig	av	än	

idag.	I	och	med	att	de	har	haft	ett	så	långt	samarbete	med	många	leverantörer	har	de	

byggt	 upp	 en	 djup	 relation	med	dessa	 som	också	 varit	med	 i	 utformningen	 av	 vissa	

produkter,	så	att	de	bättre	skulle	passa	in	på	den	nordiska	marknaden.	Dagens	fem	stora	

leverantörer,	som	levererar	ca	70	procent	av	RBPs	inköpta	material,	är	detsamma	som	

för	40	år	sedan.	 
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Bengt	 som	 började	 sin	 anställning	 på	 företaget	 1984	 i	 Göteborg,	 numera	 platschef	 i	

Spånga,	berättar	att	företaget	på	1980-talet	var	ganska	litet	och	de	anställda	fick	göra	de	

flesta	 sysslor	 själv,	 från	 sälj,	 inköp,	 frakter,	 leverans	 och	 reklamation.	 Numera	 har	

organisationen	 utvecklats	 till	 att	 ha	 speciella	 inköps-,	 sälj-,	 marknads-	 och	

lageravdelningar	förklarar	Linnea,	inköpare.	 

 

Vid	intervjun	med	Claes,	som	arbetar	som	säljare,	framkom	att	tidigare	vid	introducering	

av	nya	produkter	sålde	säljarna	in	produkten	till	konsumenterna,	men	det	var	inte	säkert	

att	varan	fanns	på	lager	i	och	med	att	inköp	inte	alltid	fått	information	om	produkten	

inför	lansering.	 

	
“Då	har	nya	produkter	kommit	till	på	lite	tur	snarare	än	bra	jobb.”		

Claes,	Säljare	RBP	Kungsbacka,	2018-04-13 

	
4.4.2 Synen på logistik  

Inom	RBP	råder	det	vissa	delade	meningar	om	vad	logistik	faktiskt	innebär.	Karin	ser	

Erik	som	en	Supply	Chain	Manager	(SCM)	som	aktivt	arbetar	med	att	försöka	förbättra	

företagets	logistikflöden,	som	enligt	henne	inte	förändrats	alls	under	de	senaste	trettio	

åren.	Erik	å	sin	sida	ser	titeln	SCM	som	missvisande.	Hans	definition	av	logistik	är	att	

flytta	varor	och	att	flytta	information,	samt	att	göra	det	så	resurs-	och	kostnadseffektivt	

som	 möjligt.	 Själv	 kallar	 han	 sig	 Head	 of	 sourcing	 and	 logistics,	 då	 han	 är	

verksamhetsansvarig	för	inköp,	produkt,	lager	och	logistik.	Där	logistiken	endast	är	en	

liten	del	av	allt	arbete. 

	

“Jag	är	ytterst	ansvarig	 för	 logistik,	men	det	är	 egentligen	 ingen	annan	som	

jobbar	med	logistik.	Och	med	tanke	på	att	jag	är	ansvarig	för	väldigt	många	

andra	grejer	så	är	det	i	princip	inget	jag	har	tid	att	jobba	med.”	

Erik,	SCM	RBP	Kungsbacka,	2018-04-26 

	

Linnea	anser	dessutom	att	RBP	 inte	ens	har	någon	 logistikfunktion	över	huvud	taget,	

utan	 inköp	 gör	 en	 del	 arbete,	 lagret	 en	 annan,	men	 det	 saknas	 en	 logistikchef.	Mest	

handlar	arbetet	om	ett	operativt	logistikarbete	med	allt	från	att	prognostisera	material,	

att	få	rätt	volymer	och	att	få	hem	det	vid	rätt	tidpunkt.	Bengt	ser	till	största	delen	logistik	

som	det	fysiska	flödet	mellan	leverantör	till	lager	och	sedan	ut	till	kund.	Han	anser	att	
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RBP	fortfarande	gör	som	de	alltid	gjort	men	att	det	säkert	finns	mycket	RBP	kan	göra	för	

att	effektivisera	arbetet.	Karin	är	väl	medveten	om	att	det	finns	mycket	att	jobba	med	

och	förklarar	problemen	till	viss	del	genom	att	organisationen	befinner	sig	i	ett	ständigt	

utvecklingsskede	med	växtvärk. 

	

4.4.3 Externa flöden 

Flödeskedjan	 för	 RBPs	 två	 olika	 segment	 liknar	 varandra	 till	 en	 början,	 med	 en	

råmaterialsproducent	som	 tar	 fram	plastmassa	 som	skickas	 till	materialproducenten.	

Där	 skiljer	 sig	 segmenten	 åt.	 Karin	 förklarar	 att	 95	 procent	 av	 industrisegmentets	

försäljning	är	standardiserade	plastskivor	på	2x3	meter.	Claes	 förklarar	vidare	att	de	

flesta	producenter	använder	sig	av	maskiner	som	kan	hantera	dessa	standardstorlekar.	

RBP	köper	in	stora	volymer	och	skickar	vidare	till	producenter	som	bearbetar	materialet	

till	kunder	som	till	exempel	reklambyråer	och	inredningsfirmor.		
	

	
Figur	6	-	Flödeskedja	över	industrisegmentet	

	
Byggsegmentet	 säljer	 egenmärkesvaror,	 till	 exempel	RBPs	 trapetstak.	 Linnea	 som	 är	

inköpare	 för	 just	 trapetstak	 förklarar	 att	 RBP	 skickar	 ritningar	 och	

materialspecifikationer	 till	 materialproducenten	 som	 producerar	 dem	 för	 RBP.	 RBP	

lagerför	 taken	 och	 levererar	 dem	 till	 bygghandlare	 över	 hela	 Sverige	 och	 Norge	 på	

direktorder.	E-handeln	fungerar	på	liknande	sätt	där	kunder	direkt	kan	köpa	från	RBP	

och	varorna	skickas	direkt	till	slutkund. 

	
Figur	7	-	Flödeskedja	över	byggsegmentet	
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Karin	berättar	att	de	har	ca	3500	artiklar	i	sitt	sortiment	och	av	dessa	uppskattar	Erik	

att	25	procent	(900	artiklar)	lagerförs.	Claes	uppger	också	att	de	kunder	som	gör	stora	

beställningar	ofta	 får	leverans	direkt	 från	materialproducenten.	Han	menar	att	det	är	

kostnads	 och	 konkurrensbesparande	 att	 undvika	 onödig	 logistik	 med	 omlastning,	

lagring	och	ny	frakt	på	en	stor	sändning.	 
 

Det	kan	tyckas	mycket	för	en	distributör	med	så	mycket	stort	och	skrymmande	gods,	att	

ha	 3500	 artiklar	 i	 sitt	 sortiment	men	 i	 figur	 8	 förklaras	 produktgruppen	 trapetstak.	

Trapetstak	 består	 av	 en	 och	 samma	 plastskiva,	 men	 som	 kan	 bli	 åtta	 olika	

produkter/artikelnummer	då	de	sågats	i	olika	längder. 

	
Figur	8	-	Schematisk	bild	över	RBPs	produkthierarki	

	

Alla	produkter	har	inte	samma	variationsmängd	som	trapetstaket	men	detta	är	en	av	

orsakerna	till	att	RBP	har	så	pass	många	artiklar	i	sitt	sortiment	förklarar	Linnea. 
 

4.4.4 Interna flöden och lager 

Både	Karin,	Erik	och	Bengt	menar	att	hanteringen	av	gods	 inte	 förändrats	nämnvärt	

under	de	senaste	30	åren.	Karin	tillägger	att	RBP	nu	står	inför	ett	paradigmskifte	där	

hela	organisationen	måste	förändra	sitt	sätt	att	arbeta	med	logistikfrågorna	för	att	klara	

av	sina	tillväxtmål. 
	

“Jag	 var	med	 och	 tog	 fram	 sättet	 att	 skicka	 det	 på	 1985.	 Alltså	 pallen	man	

skickar	 på.	 I	 Kungsbacka	 skickar	 det	 med	 straps,	 lindar	 in	 i	 plastfilm	 och	

skickar.	Vi	gör	precis	som	på	80-talet.	Det	kanske	går	att	frakta	på	helt	andra	

sätt	idag?”		

Bengt,	Platschef	RBP	Spånga,	2018-04-24 
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Erik	berättar	att	då	det	kommer	till	materialflöden	har	flödet	i	stort	alltid	sett	likadant	

ut.	Det	finns	ett	inkommande	flöde	från	leverantörer,	materialet	lossas	och	ställs	upp	på	

hyllor	i	 lagret.	Det	kommer	en	plockorder	som	packas	på	exakt	samma	sätt	som	alltid	

och	ordern	skickas	ut	till	kund.	 

 

Fokus	i	arbetet	med	de	fysiska	flödena	har	legat	på	att	rätt	vara	ska	ligga	på	rätt	plats	

och	 vara	 korrekt	 uppmärkt.	 Lagret	 har	 även	 fått	 uppmärkta	 plockplatser	 och	

koordinater.	På	så	sätt	kortas	den	interna	ledtiden	på	lagret.	Vidare	nämner	Erik	att	det	

är	 svårt	 att	 förändra	 arbetssättet	 på	 lagret	 då	 de	 har	 en	 begränsad	 yta	 och	 där	

lagersaldot	ständigt	ökar	på	grund	av	nya	 lagerförda	artiklar.	Det	 totala	lagervärdet	 i	

Göteborg	och	Spånga	uppgick	2016	till	32	miljoner	kronor	och	nu	2018	har	det	ökat	till	

42	miljoner	kronor.	Konsekvensen	av	att	hantera	större	volymer	är	att	det	måste	vara	

ordning	och	reda	på	lagret	menar	Erik. 

	

“Det	 gäller	 att	 få	 upp	 standarden	 till	 rätt	 hygiennivå	 innan	 man	 börjar	

implementera	nya	system.”	

Erik,	SCM	RBP	Kungsbacka,	2018-04-26 

	

Karin	instämmer	i	detta	och	menar	att	företaget	har	en	lång	väg	att	vandra	vad	gäller	

företagets	artikelhantering.	Erik	anser	även	att	företaget	till	viss	del	hålls	tillbaka	i	sin	

utveckling	på	grund	av	de	lagerytor	de	förfogar	över. 

	

“Vi	 har	 inte	 faciliteter	 att	 ha	 ett	 effektivt	 flöde,	 vi	 har	 till	 exempel	 ingen	

utlastningsyta.	Vi	får	lov	att	göra	det	på	den	lilla	yta	vi	har	och	det	går	inte	att	

få	helt	effektivt.”	

Erik,	SCM	RBP	Kungsbacka,	2018-04-26 

	

Karin	 är	medveten	 om	 problemet	med	 lageryta.	 Trots	 att	 RBP	 förfogar	 över	mer	 än	

10.700m2	i	Kungsbacka,	Spånga	och	Oslo	räcker	ytan	inte	riktigt	till.	Det	har	framförts	

förslag	om	att	bygga	ett	centrallager	som	skulle	kunna	täcka	Skandinavien.	Utifrån	var	

de	 flesta	 kunderna	 befinner	 sig	 skulle	 ett	 sådant	 lager,	 ur	 ett	 logistiskt	 perspektiv,	

placeras	någonstans	mellan	Göteborg	och	Stockholm.	 
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Bengt	motsätter	sig	dock	tanken	på	att	avveckla	lagret	i	Stockholm.	Enligt	honom	ställs	

det	 helt	 andra	 krav	 på	 leveranstider	 där	 än	 vad	 det	 gör	 i	 övriga	 Sverige.	Behovet	 av	

snabba	 leveranser	 till	 framförallt	 tryckerier	 är	 för	 stort	 för	 att	 deras	 produkter	 ska	

finnas	på	ett	centrallager.	Det	finns	dock	en	hel	del	artiklar	som	skulle	kunna	flyttas	från	

Spånga	till	ett	centrallager,	som	exempel	nämner	han	företagets	e-handelssortiment.	På	

så	sätt	är	det	möjligt	att	lagret	i	Spånga	skulle	kunna	minskas.	 

 

Bengt	berättar	att	 i	Spånga	arbetar	han	mycket	med	deras	hantering	av	 flödet.	Vid	e-

handeln	används	EDI	vid	transportbokning.7	Det	är	ett	pågående	arbete	med	vem	som	

produkterna	 ska	 skickas	med,	 hur	 det	 ska	 skickas,	 hur	 pallen	 ska	 utformas	 och	 om	

godset	ska	sampackas?	Ett	förslag	enligt	honom	skulle	vara	en	automatisering	av	lagret	

med	robotplockning	av	hela	plastskivor	eller	att	ändra	på	utformningen	av	godsskydd	

till	produkterna,	så	det	går	fortare	att	få	godset	färdigt	på	lagret	för	utleverans.	Som	det	

är	 nu	 är	 det	 en	 manuell	 hantering	 men	 det	 finns	 automatiserade	 lösningar	 att	

tillhandahålla.	Logistiken	är	enligt	honom	ett	väldigt	underutvecklat	område	hos	RBP. 

 

Säljaren	Claes	menar	att	det	är	stor	skillnad	på	hur	lagerhanteringen	fungerar,	mellan	

Norge	och	Sverige.	Enligt	honom	har	personalen	i	Oslo	inte	varit	lika	noggranna	med	att	

märka	 upp	 lagret	 och	 saknat	 rutiner	 för	 hur	man	 återför	 spillbitar	 från	 sågat	 gods	 i	

systemet.	Detta	har	medfört	missvisande	siffror	i	lagersaldot,	något	som	under	hans	tid	

sällan	 förekommit	 i	Sverige.	Dock	börjar	det	bli	bättre	även	 i	Oslo	då	verksamheten	 i	

bägge	länderna	nyligen	börjat	standardiserats.	 

	

4.4.5 Produkter 

Linnea	berättar	att	verksamhetsområdet	bygg	är	säsongsberoende	och	att	högsäsongen	

oftast	börjar	i	mars/april	och	håller	på	till	september.	Då	våren	kommer	sent,	som	i	år,	

innebär	det	en	missad	försäljning	som	är	mycket	svår	att	ta	igen	senare	på	året.	För	att	

det	ska	kunna	ske	krävs	det	istället	en	ovanligt	lång	och	varm	höst.	Materialplaneringen	

för	vad	som	ska	lagerföras	börjar	oftast	i	december	och	beställningen	ska	täcka	behovet	

för	första	halvåret.	 

 

																																																								
7	Electronic	Data	Interchange,	ett	överenskommet	system	mellan	företag	för	att	överföra	information	som	
lagersaldon,	kataloginformation,	order,	orderbekräftelse,	leveransaviseringar	och	fakturor.	
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Enligt	Karin	finns	det	ungefär	3500	artiklar	som	RBP	säljer.	Men	det	är	viktigt	att	inte	

luta	 sig	 tillbaka	 och	 känna	 sig	 nöjd	 med	 det	 utbud	 som	 finns	 utan	 det	 krävs	 att	

produktsortimentet	 alltid	 utvecklas.	 En	 artikel	 som	 inte	 säljer	 måste	 avvecklas	 och	

nyheter	ständigt	introduceras.	 

 

Claes	ser	det	som	en	stor	styrka	för	företaget	att	de	har	ett	brett	sortiment.	RBP	har	en	

hel	 del	 specialprodukter	 som	 deras	 konkurrenter	 inte	 har,	 samtidigt	 som	 flera	

produkter	som	tidigare	sålt	bra	numer	är	helt	eller	delvis	utfasade	på	grund	av	vikande	

efterfrågan. 

	

4.4.6 Transporter 

Transporter	är	ett	 stort	problem	 för	RBP	menar	Karin.	Produkterna	de	 säljer	är	ofta	

stora,	tunga,	platta	och	hanteringsmässigt	otympliga	vilket	gör	att	de	inte	är	så	attraktiva	

för	transportörerna.	Transportörerna	vill	helst	transportera	EUR-pallar	eller	paket	då	

det	underlättar	möjligheten	att	få	en	hög	fyllnadsgrad	i	lastbilarna.	Det	innebär	att	gods	

som	 inte	 följer	 den	 normala	 standarden	 blir	 avsevärt	 mycket	 dyrare	 att	 frakta.	

Maxvikten	för	lastbilen	uppnås	fort	men	ändå	finns	det	en	hel	del	luft	kvar	som	skulle	

gått	 att	 fylla	med	mer	 gods.	 Utmaningen	 för	RBP	 ligger	 i	 att	 hitta	 någon	 eller	 några	

transportörer	 som	 är	 beredda	 att	 frakta	 deras	 gods	 och	 som	 dessutom	 kan	 deras	

produkter.	De	 behöver	 inte	 vara	billigast	men	 förhoppningen	är	att	kunna	 förhandla	

fram	ett	avtal	som	gör	att	alla	parter	blir	nöjda.	Karin	menar	också	att	det	är	svårt	att	

påverka	och	ställa	krav	mot	transportörerna	då	de	är	en	relativt	liten	aktör	för	dem. 

	

“Vi	har	ett	gods	som	inte	är	attraktivt	någonstans.	Det	är	egentligen	ingen	som	

vill	köra	det.	Det	är	svårt	att	ta	betalt	för	det.	Det	tar	mycket	plats,	det	är	lågt	

men	stort.”	

Erik,	SCM	RBP	Kungsbacka,	2018-04-26	
 

Erik	fyller	även	i	att	hela	transportbranschen	blivit	noggrannare	i	sina	beräkningar.	Det	

är	även	svårt	att	 få	 tag	på	chaufförer	och	det	har	gjort	att	 transportörerna	är	än	mer	

benägna	att	utföra	så	effektiva	transporter	som	möjligt,	där	fyllnadsgraden	är	ett	viktigt	

mätinstrument	för	dem. 
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Det	har	också	arbetats	en	hel	del	med	att	förbättra	arbetsflöden	och	arbetsprocesser.	Ett	

sätt	för	att	minska	den	totala	ledtiden	ut	till	kund	är	att	RBP	gått	från	att	Schenker	hämtat	

upp	leveranser	som	de	sedan	transporterade	till	en	av	deras	terminaler	innan	utkörning	

till	 kund.	Problemet	med	det	var	att	där	ökades	 ledtiden	med	en	 till	 två	dagar	 innan	

slutleverans	till	kund.	Numera	använder	sig	RBP	istället	av	direkttransporter.	Det	har	

lett	till	att	ledtiden	mer	än	halverats	men	till	priset	av	att	det	hanteringsmässigt	blivit	

svårare	på	RBPs	lager.	Antalet	lastbilar	med	inkommande	och	utgående	gods	har	ökat	

markant.	 

 

Både	 Bengt	 och	 Erik	 ställer	 sig	 frågande	 varför	 kunderna	 ställer	 krav	 om	 snabbare	

leveranser.	Trots	att	RBP	kortat	ned	de	interna	ledtiderna,	samt	infört	direkttransporter,	

har	det	inte	fått	någon	återkoppling	om	att	det	skulle	vara	bra	eller	upplevt	en	högre	

kundnöjdhet.	De	bägge	ställer	sig	frågan	om	de	faktiskt	är	viktigt	för	kunderna.	Bengt	

uppger	också	att	de	inte	tar	ut	en	extra	kostnad	för	expressleveranser. 

 

Företaget	 har	 ca	 40	 leverantörer	 varav	 fem	 av	 dem	 står	 för	 70	 procent	 av	

inköpsvolymen.	Linnea	belyser	ett	annat	problem	som	RBP	ställts	inför.	Två	av	deras	

största	leverantörer	är	belägna	i	Israel.	Därifrån	lastas	godset	på	båt	till	Göteborg.	Det	

tar	ungefär	fyra	veckor	för	transporten	innan	den	kan	anlägga	hamnen	i	Göteborg.	För	

ett	tag	sedan	var	det	en	hamnstrejk	och	det	innebar	1,5	månaders	lock-out.	En	stor	del	

av	hamnen	stod	still	och	det	drabbade	en	stor	del	av	Sveriges	näringsliv	och	industri,	

som	varken	kunde	skicka	eller	ta	emot	gods.	RBP	löste	det	problemet	med	att	styra	om	

feeder-fartygen	till	hamnen	 i	Helsingborg	 istället	och	därifrån	gick	godset	med	lastbil	

från	Skåne	till	Göteborg.	Det	visar	på	vikten	av	att	vara	kreativ	och	att	hela	tiden	vara	

vaksam	på	alternativa	lösningar	då	det	inte	går	att	räkna	med	att	allt	alltid	flyter	på	som	

tidigare	förklarar	Linnea. 

	

4.4.7 Innovationer 

Bengt	anser	att	större	vikt	borde	läggas	på	hur	packning	och	emballering	kan	utvecklas.	

Hade	skivorna	kunnat	fraktas	stående	hade	en	helt	annan	fyllnadsgrad	kunnat	utnyttjas,	

detta	är	något	som	diskuterats	på	 ledningsnivå	 i	 flera	år	utan	att	de	kommit	 fram	till	

någon	lösning	på	problemet.	 
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Ett	arbetssätt	som	RBP	implementerat	för	att	effektivisera	leveranskedjan	är	att	för	vissa	

artiklar,	till	exempel	kanaltak,	orderplockas	de	hos	RBP.	Artiklarna	packas	på	pall	och	

skickas	direkt	 till	kund.	Karin	 förklarar	att	de	använder	sig	av	ett	beställningssystem	

som	gör	att	om	en	kund	vill	köpa	ett	komplett	kanaltak	från	någon	bygghandel,	behöver	

de	endast	klicka	i	en	artikel	för	att	få	en	komplett	order.	RBP	kan	sedan	skicka	ordern	

direkt	till	kund.	På	så	sätt	behöver	bygghandeln	aldrig	röra	godset	och	det	blir	ett	steg	

mindre	i	leveranskedjan.	 

	

 4.4.8 Inköp/Sälj/Leverantörer 

Claes	 förklarar	 att	 RBP	 ofta	 ställer	 krav	 på	 leverantörerna	 till	 industrisegmentet	 vid	

kontraktsskrivning,	att	de	får	ensamrätt	på	produkten	inom	Sverige	och	Norge.	Karin	

säger	att	ett	samarbete	på	så	sätt	utvecklas	med	leverantören	vilket	det	båda	tjänar	på.	

RBP	marknadsför	artiklarna	och	båda	de	och	leverantören	ökar	sin	försäljning.	 

 

För	att	effektivisera	hela	inköpsprocessen	anser	Linnea	att	det	vore	mer	praktiskt	om	

leverantörerna	låg	nära	Sverige.	Ledtiderna	från	Israel	blir	fem	gånger	så	långa	som	de	

leveranser	som	kommer	från	England.	Dock	menar	hon	att	samarbetet	med	Israelerna	

pågått	 i	 över	 40	 år	 och	 de	 har	 varit	med	 och	 skapat	 gemensamma	 produkter	 som	 i	

dagsläget	vore	svåra	att	få	en	annan	leverantör	att	producera.	Vidare	berättar	hon	att	

långvariga	relationer	är	bra	men	att	känslorna	och	vänskapen	inte	får	väga	tyngre	än	

produkternas	kvalitet	och	pris.	Faktabaserade	beslut	är	det	som	styr. 

 

“Man	jobbar	ju	liksom	långsiktigt	med	relationer	så	länge	det	fungerar	och	är	

konkurrenskraftigt”		

Linnea,	Inköpare	RBP,	Kungsbacka	2018-04-13 

	

Det	 anses	 dock	 viktigt	 att	 ha	 dialoger	 med	 andra	 leverantörer	 även	 då	 nuvarande	

relationer	 fungerar	 bra.	 Skulle	 det	 uppstå	 problem	med	 exempelvis	 kvalitet	 eller	 att	

priserna	 skulle	 skena	 iväg	 måste	 det	 finnas	 alternativ	 att	 tillgå.	 Det	 är	 en	 ständigt	

pågående	 process	 att	 scanna	 av	 marknaden	 för	 att	 stå	 väl	 förberedda	 om	 något	

oförutsett	skulle	uppstå. 
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Den	tekniska	utvecklingen	har	utvecklat	inköpsverksamheten,	i	form	av	datorprogram	

som	varnar	för	låga	materialnivåer	istället	för	manuella	kontroller,	order	som	skickas	

via	mail	istället	för	fax	och	leverantörsinformation	via	hemsidor	istället	för	kataloger.	

Företaget	utbyter	dock	 ingen	 information	med	sina	 leverantörer,	det	 finns	 ingen	EDI	

kopplad	sinsemellan	dem.		
 

Inköpsprocessen	anses	vara	rationell	men	inköparna	går	delvis	även	på	magkänsla,	då	

det	inte	går	att	helt	förlita	sig	på	prognoser.	De	gör	vad	de	kan	genom	att	titta	på	trender	

utifrån	 föregående	 års	 statistik,	 inom	 företaget	 och	 på	 marknaden.	 I	 samråd	 med	

säljarna	gör	inköparna	prognoser	för	att	räkna	ut	de	rimligaste	beställningsvolymerna	

och	beställningspunkter.	Det	viktigaste	är	att	 inte	ha	tomt	på	hyllorna	menar	Linnea.	

Claes	 menar	 dock	 att	 arbetet	 på	 inköpsavdelningen	 inte	 är	 tillräckligt	 pro-aktiv,	 då	

personalen	på	inköpsavdelningen	ofta	uppmärksammar	säljtopparna	allt	för	sent. 
 

Enligt	Karin	är	RBP	en	säljstark	organisation,	med	en	försäljningschef	på	bygg	och	en	på	

industri	 och	 design.	 Utöver	 det	 finns	 det	 resande	 säljare	 som	 letar	 upp	 nya	 kunder	

genom	att	åka	ut	och	träffa	representanter	på	medelstora	och	stora	byggföretag.	Karin	

poängterar	att	det	är	viktigt	att	rekrytera	personer	som	älskar	sälj	och	att	säljarna	måste	

vara	ganska	fantasifulla	eller	åtminstone	nyfikna	av	sig.	 

 

4.4.9 Sammanfattning av fysisk logistik på RBP 

Utifrån	ovanstående	ter	det	sig	som	att	logistikutvecklingen,	vad	gäller	fysisk	hantering,	

i	stort	sett	uteblivit	de	senaste	30	åren.	Ledningen	verkar	ha	svårt	att	enas	om	vad	och	

var	 resurserna	 ska	 läggas	 för	 att	 förbättra	 logistikarbetet.	 Det	 tycks	 inte	 finnas	 en	

gemensam	definition	av	ordet	logistik	och	vad	de	faktiskt	innebär	för	RBP	då	nästan	alla	

informanter	 beskrivit	 begreppet	 och	 funktionen	 olika.	 RBP	 är	 medvetna	 om	 att	 de	

befinner	sig	i	ett	paradigmskifte	vad	gäller	deras	organisationsuppbyggnad	vilket	ställer	

ytterligare	krav	på	ökade	informationsflöden	och	effektivare	godshantering. 

 

	RBPs	transporter	tycks	vara	ett	stort	dilemma	då	det	är	svårt	att	finna	transportörer	

som	vill	frakta	deras	skrymmande	gods.	Försök	om	djupare	samarbeten	har	gjorts	utan	

framgångsrika	resultat.	Det	finns	funderingar	kring	hur	godset	skulle	kunna	packas	på	

ett	annorlunda	sätt	för	att	eventuellt	kunna	öka	fyllnadsgraden	och	göra	godset	lättare	

att	prissätta	för	transportören.	 
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4.5 Organisation och kommunikation på RBP 
Utifrån	 intervjumaterialet	 framstår	 informationsstrukturen	som	en	stor	utmaning	 för	

RBP.	 Tydlighet	 och	 ansvar,	 rollfördelningar	 och	 förbättrade	 informationsflöden	 är	

punkter	 som	 Karin	 definierar	 som	 viktigast	 att	 jobba	 med.	 Erik	 säger	 också	 att	

organisationen	 är	 för	 otydlig	 i	 sina	 roller	 och	 att	 de	 lever	 kvar	 i	 sin	 syn	 om	 att	 de	

fortfarande	 är	 ett	 litet	 företag,	 där	 en	 naturlig	 kommunikation	 finns.	 Där	 måste	

organisationen	bli	mer	byråkratisk	och	strikt	då	informationen	inte	når	ut	till	samtliga,	

på	 det	 sätt	 de	 gjorde	 när	 de	 hade	 färre	 anställda.	 Då	 organisationen	 växer	 måste	

kommunikationen	 förbättras	 fortsätter	 han.	 Claes	 håller	 delvis	med	 om	 att	 företaget	

måste	bli	mer	byråkratiskt.	 

	

“Vi	behöver	tydliga	strukturer	som	idag	inte	finns.	Erik	har	börjat	bygga	lite	

sådana,	så	det	är	bra.	Men	sen	får	det	heller	inte	bli	för	stelbent,	då	blir	vi	för	

trögrörliga.	 Det	 entreprenöriella	måste	 finnas	kvar	med	 fingertoppskänslan.	

Man	måste	utnyttja	den	byråkratiska	sidan	och	den	drivande	sidan.“	

Claes,	Säljare	RBP	Kungsbacka	2018-04-13 

	

Samtidigt	som	Erik	ser	att	det	krävs	ordning,	struktur	och	eventuella	förändringar	inom	

organisationen	för	att	klara	av	de	tillväxtmål	företaget	har,	menar	Bengt	att	företaget	till	

mångt	och	mycket	redan	är	där.	För	honom	handlar	det	snarare	om	att	få	ut	materialet	

snabbare	och	effektivare,	inom	24	timmar	så	att	man	kan	sälja	mer.	 

	

4.5.1 Förändring och Vision 

	RBP	 är	 ett	 familjeföretag	 och	 Karin	 nämner	 att	 personal	 som	 kommit	 från	 större	

organisationer	berättat	att	en	anledning	till	att	de	trivs	är	de	korta	beslutsvägarna.	Det	

går	 att	 vara	 med	 och	 påverka	 ett	 mindre	 företag	 på	 ett	 helt	 annat	 sätt	 än	 en	 stor	

organisation.	 Men	 då	 RBP	 växer	 har	 informationsspridningen	 blivit	 ett	 allt	 större	

problem.	 Nu	 finns	 det	 krav	 att	 Oslo	 och	 Stockholm	 ska	 få	 samma	 information	 som	

ledningsgruppen.	Informationsstrukturen	är	en	utmaning	för	framtiden	för	att	alla	ska	

med.	Karin	uttrycker	det	med	att	RBP	antagligen	behöver	bli	mer	byråkratiska. 
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I	och	med	att	RBP	har	som	mål	att	växa	från	att	ha	en	omsättning	på	400	miljoner	kronor	

till	800	miljoner	 inom	 fem	år,	 är	det	 en	utmaning	att	sätta	 ihop	en	organisation	 som	

klarar	de	förändrade	kraven	som	det	innebär.	Karin	lyfter	fram	ett	antal	punkter	hon	

anser	är	extra	viktiga.	Den	första	är	att	få	med	alla	anställda	på	tåget	och	inse	att	det	

finns	ett	behov	av	att	 vidga	 sina	vyer	och	kanske	 förändra	 sitt	 arbetssätt.	Den	andra	

punkten	är	en	förändrad	rollfördelning	som	tydligt	ska	ange	respektives	ansvarsområde	

och	att	förbättra	informationsflödet	inom	och	mellan	avdelningar.	Nummer	tre	är	att	gå	

igenom	de	logistiska	flödena	för	att	utvärdera	dem	och	se	till	att	de	utförs	på	ett	optimalt	

och	kostnadseffektivt	sätt. 
 

”Ett	sätt	att	driva	utvecklingen	i	företag	är	att	ställa	högre	krav	på	omsättning,	

att	 stresstesta	 alla	 funktioner	 i	 bolaget,	 på	 inköp	 och	 försäljning	 och	 då	

kommer	utvecklingen	också.”	

Karin,	VD	RBP,	2018-04-13 
 
4.5.2 Information och Kommunikation 

Fördelen	med	att	 vara	en	 liten	organisation	är	enligt	Karin	att	det	 är	korta	vägar	 till	

beslut.	 Det	 är	 lätt	 att	 vara	 med	 och	 påverka.	 Erik	 menar	 att	 problemet	 uppstår	 då	

organisationen	växer	och	antalet	anställda	ökar.	Då	är	det	viktigt	att	de	nyanställda	har	

information	att	ta	del	av	för	att	snabbt	komma	in	i	hur	arbetet	skall	utföras. 
 

“Ju	mer	ny	personal	som	kommer	in	desto	viktigare	att	man	kommer	in	snabbt,	

man	ska	inte	behöva	vara	tio	år	på	samma	ställe	för	att	förstå	alla	oskrivna	

regler.	Det	är	en	utmaning.”	

Erik,	SCM	RBP	Kungsbacka,	2018-04-26 
 
Det	interna	informationsarbetet	på	RBP	har	förändrats	en	hel	del	de	senaste	åren.	Erik	

berättar	att	det	är	något	han	i	sin	roll	som	SCM	jobbat	mycket	med.	Då	han	tillträdde	sin	

tjänst	 för	 ungefär	 tre	 år	 sedan	 fanns	 det	 ingen	 utvecklad	 möteskultur	 där	

informationsdelning	 enkelt	 kunde	 ske.	 Idag	 finns	 det	 ledningsgruppsmöten	 där	

information	sprids.	Efter	dessa	möten	är	meningen	att	informationen	ska	spridas	vidare	

inom	organisationen	till	berörda	parter,	till	exempel	sprider	lagerchefen	informationen	

vidare	 till	 övrig	 lagerpersonal	 vid	 deras	 fredagsmöten.	 Det	 finns	 även	

produktrådsmöten	där	produktrelaterade	frågor	tas	upp	efter	en	given	struktur.	Dessa	

återkommande	 möten	 anser	 Erik	 inte	 räcker	 för	 att	 sprida	 all	 information	 inom	

organisationen	men	det	är	en	bra	bit	på	väg	mot	det	målet. 
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Claes	förklarar	vikten	av	intern	information	vid	lansering	av	nya	produkter.	Då	arbetar	

RBP	mycket	med	att	utbilda	berörd	personal	i	produkten	så	att	de	ska	kunna	svara	på	

eventuella	 frågor	 om	den.	 All	 information	 som	priser	och	 villkor	 ska	 i	 god	 tid	 innan	

lansering	 finnas	 inlagt	 i	 systemet.	 Marknadsavdelningen	 skall	 få	 all	 information	 de	

behöver	för	att	kunna	anordna	en	lanseringsaktivitet.	 
 

I	 dokumentet	 poängteras	 vikten	 av	 att	 all	 information	 om	 produkten	 skall	 finnas	

tillgänglig	 för	kunder,	priser	skall	 finnas	upplagda	 i	systemet	och	säljavdelningen	ska	

vara	 informerade	 om	 produktens	 egenskaper,	 så	 att	 de	 lätt	 kan	 svara	 på	 eventuella	

frågor	om	produkten. 
 

Claes	och	Bengt	berättar	vidare	att	Erik	tagit	fram	en	mall	för	hur	just	implementering	

av	nya	produkter	ska	gå	till.	Claes	medger	att	det	till	en	början	var	svårt	att	följa	mallen	

men	 att	 efter	 några	 gånger	 gick	 det	 snabbare.	 Han	 förklarar	 vidare	 att	 de	 nya	

lanseringarna	blivit	effektivare	och	att	systemet	fungerar	bra	då	alla	berörda	parter	blir	

uppdaterade	i	god	tid	innan	lanseringen.	Erik	säger	dock	att	det	inte	är	alla	som	följer	

mallen.	Något	som	Bengt	känner	sig	skyldig	till	och	menar	att	det	är	svårt	att	lära	sig	nya	

processer	efter	att	ha	jobbat	på	samma	sätt	i	34	år. 
 

Produkten	ska	även	läggas	upp	i	webshopen,	datablad	ska	tryckas	upp	och	mailutskick	

ska	gå	iväg	till	kunder.	Det	är	viktigt	att	samma	mall	används	inför	alla	större	lanseringar	

så	att	en	produktlansering	blir	så	effektiv	som	möjligt.	Den	standardiserade	mallen	finns	

sedan	 något	 år	 tillbaka	men	 används	 bara	 av	 några	 få.	 Under	 några	 av	 intervjuerna	

framkommer	 det	 att	 vissa	 av	 de	 äldre	 säljarna	 har	 svårare	 att	 anpassa	 sig	 till	 nya	

arbetsmoment	och	gör	som	de	alltid	gjort,	chansar.	 
 

4.5.3 Standardisering av processer 

	RBP	 är	 ett	 företag	 i	 kraftig	 tillväxt.	 Vid	 ett	 tidigare	 utvecklingsskede,	 2004,	 var	 de	

tvungna	 att	 standardisera	 vissa	 processer.	 Karin	 berättar	 att	 tråkiga	 processer	 som	

reklamation	 och	 orderläggning	 var	 tvungna	 att	 standardiseras	 för	 att	 uppgifter	 ska	

kunna	utföras	på	samma	sätt.	RBP	valde	då	att	genomföra	en	certifieringsprocess	 för	

ISO-9001	(kvalitetscertifiering)	och	ISO-14001	(miljöcertifiering).	 
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Företaget	fick	planlägga	alla	processer	för	första	gången	för	att	identifiera	 flaskhalsar	

samt	fastställa	en	prioritetsordning	för	dem.	Införandet	av	ISO-certifieringen	hade	som	

huvudsyfte	att	internt	klara	av	nästa	steg	i	tillväxten,	men	Karin	poängterar	att	det	idag	

också	är	ett	krav	från	många	av	företagets	kunder,	främst	inom	byggsegmentet.	 
 

”	[...]	det	var	faktiskt	för	att	internt	kunna	strukturera	upp	våra	processer,	att	

vi	fick	ett	certifikat	på	köpet	var	vid	det	tillfället	bara	ett	plus.	Vi	behövde	ju	

egentligen	inte	ens	miljö	då,	men	det	gjorde	vi	samtidigt,	det	såg	ju	bra	ut.”		

Karin,	VD	RBP,	2018-04-13 
 

Erik	anser	att	organisationens	ansvarsgränser	måste	bli	tydligare,	annars	finns	det	en	

stor	risk	att	personalen	går	in	på	varandras	ansvarsområden	och	då	vet	ingen	till	slut	

vem	som	gjort	vad	eller	vem	som	är	den	som	ska	lösa	ett	problem. 
 
Karin	beskriver	en	händelse	då	de	plötsligt	fick	stora	materialdifferenser	i	sina	system	

och	 ingenting	 tycktes	 stämma.	 De	 kunde	 till	 slut	 lokalisera	 det	 till	 en	 inköpare	 som	

frekvent	uppdaterade	beställningspunkter,	en	rutin	han	utvecklat	på	egen	hand.	När	han	

slutade	 sin	 tjänst	 var	 det	 ingen	 som	 visste	 hur	 arbetet	 utförts	 då	 det	 inte	 fanns	

dokumenterat.	Det	var	en	process	 som	 fick	 lov	att	 åtgärdas	och	 standardiseras	 inom	

företaget	där	det	tydligt	skulle	beskrivas	vad	som	förväntades	och	hur	arbetsuppgiften	

skulle	utföras. 
 
4.5.4 Sammanfattning av Organisation och Kommunikation på RBP 

Utifrån	 ovanstående	 intervjuer	 framstår	 RBPs	 informationsstruktur	 som	 en	 stor	

utmaning.	Ett	antal	punkter	anses	speciellt	viktiga	att	arbeta	med,	där	tydlighet,	ansvar,	

rollfördelning	och	förbättrade	informationsflöden	är	de	med	högst	prioritet 

 

Fördelen	med	att	 vara	en	 liten	organisation	 tycks	vara	de	korta	beslutsvägarna	 samt	

möjligheter	 att	 kunna	 vara	 med	 och	 påverka	 organisationen.	 Detta	 blir	 svårare	 när	

företaget	växer	och	de	naturliga	kommunikationsvägarna	blir	allt	mer	distanserade.	 I	

takt	med	att	organisationen	växer	måste	ledningen	tydligt	få	fram	den	vision	som	och	

målsättning	 som	 finns	 för	 företaget.	 Detta	 innebär	 förändrade	 arbetssätt,	

standardiserade	processer,	rutiner,	dokumentation,	förbättrade	informationsflöden	och	

införanden	av	förbättringsmöten.	 
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5 Analys 
I	 avsnittet	 nedan	 kopplas	 empiri	 samman	med	 studiens	 analytiska	 ramverk	 för	 vidare	 analys.	

Kapitlet	har	indelats	i	 fyra	framträdande	teman	utifrån	studiens	analytiska	ramverk,	nämligen;	

Ekonomi	 och	 transaktionskostnader,	 Logistik,	 Organisation	 och	 slutligen	 Kommunikation	 och	

information. 

	

5.1 Ekonomi och Transaktionskostnader 
Williamson	 (1979)	 diskuterar	 att	 inköp	 av	 produkter	 istället	 för	 att	 företag	 själv	

producerar	 är	 att	 föredra	 om	 transaktionskostnaderna	 är	 låga.	 RBPs	 grundare	 Tore	

vision	har	alltid	varit	att	företaget	skall	vara	en	distributör	och	att	de	ska	utföra	så	lite	

förädling	av	produkter	som	möjligt.	På	så	sätt	kan	organisationen	fokusera	på	det	den	är	

bäst	på,	att	sälja	varor	och	de	behöver	inte	lägga	resurser	på	övriga	tilläggstjänster.	RBP	

har	lyckats	bearbeta	marknaden	då	de	är	marknadsledande	i	Sverige	och	Norge.	De	har	

historiskt	 haft	 en	 stabil	 tillväxt	 och	 har	 under	 de	 20	 senaste	 åren	 gått	 med	 vinst.	

Företagets	 goda	 ekonomi	 kan	 till	 stor	 del	 hänvisas	 till	 att	 de	 ständigt	 återinvesterat	

företagets	vinster	till	verksamheten.	 

 

Karin	beskriver	att	RBPs	positiva	utveckling	beror	på	att	de	är	en	säljstark	organisation.	

Claes	 instämmer	 i	detta	och	tillägger	att	det	 till	stor	del	är	på	grund	av	att	RBP	är	en	

renodlad	distributör,	där	försäljningsorganisationen	har	som	drivkraft	att	tjäna	pengar.	

Jämförelsen	 med	 Synck,	 som	 säljer	 samma	 typ	 av	 material,	 påvisar	 detta	 då	 både	

omsättning,	 vinstmarginal	 och	 omsättning	 per	 anställd	 skiljer	 företagen	markant	 åt.	

Ketchen	och	Hult	(2007)	beskriver	liksom	Williamson	(1979)	att	transaktionskostnaden	

inom	Supply	Chain	Management	till	stor	del	handlar	om	valet	av	Make	or	Buy.	För	RBPs	

del	har	det	visat	sig	att	det	tolkat	marknaden	korrekt	när	de	tagit	beslut	om	att	vara	ett	

köpande	företag.	 

 

Corbetts	(2013)	beskriver	åtta	steg	för	förändringar	inom	en	organisation	där	det	första	

steget	är	att	förändringar	i	organisationen	ska	påskyndas	eftersom	det	leder	till	en	ökad	

motivation.	Karin	medger	att	de	stresstestar	och	pressar	organisationen	att	sälja	mer	

vilket	hon	menar	leder	till	utveckling.	Claes	jämför	RBP	vid	ett	spänt	gummiband	som	är	

nära	bristningsgränsen	och	menar	att	de	kanske	pressas	lite	för	hårt	i	dagsläget. 
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Även	fast	RBP	har	en	hel	del	långa	leverantörsförbindelser	läggs	det	ner	tid	på	att	leta	

efter	alternativa	 leverantörer.	Linnea	säger	att	det	kan	ses	som	en	försäkring	om	det	

skulle	ske	någon	oförutsedd	händelse	som	gör	att	leveranserna	inte	fungerar	som	det	

ska.	 Wallis	 och	 North	 (1986)	 förklarar	 att	 det	 inte	 endast	 är	 vid	 själva	

transaktionstillfället	 som	 organisationer	 har	 en	 kostnad	 vid	 köp	 av	 produkter	 eller	

tjänster.	Innan	och	efter	transaktionen	genomförts	uppstår	det	bland	annat	kostnader	

för	insamling	av	information,	att	leta	upp	leverantörer	och	att	undersöka	om	det	finns	

alternativa	 produkter/tjänster	 att	 tillgå,	 samt	 kostnader	 för	 försäkringar	 och	

transporter. 

 

Långvariga	förbindelser	är	dock	att	föredra	framför	kortsiktiga	eftersom	det	leder	till	

minskade	 transaktionskostnader	 och	 ett	 ökat	 förtroende	 mellan	 köpare	 och	 säljare,	

producent	och	distributör	(Hill	1990).	 

 
5.2 Logistik 
Val	av	 leverantörer	är	ofta	ett	kritiskt	moment	 för	 företag	(Chen	&	Paluraj	2004).	Att	

utveckla	 långsiktiga	relationer	underlättar	möjligheten	 för	samtliga	parter	att	öka	sin	

vinst	och	förstärka	sin	marknadsposition	(Li	et	al.	2004).	Detta	var	något	som	RBP	tog	

fasta	på	redan	från	start	då	deras	fem	största	leverantörer	är	de	samma	nu	som	för	40	

år	 sedan.	 Detta	 har	 lett	 till	 samarbeten	 där	 RBP	 haft	 förmånen	 att	 ställa	 krav	 på	

produktutveckling	som	anpassats	för	den	nordiska	marknaden	och	dess	klimat.	 

 

Trots	långvariga	relationer	med	sina	leverantörer	har	RBP	inte	ingått	i	några	djupare	

intrikata	 nätverk	 eller	 försörjningskedjor.	 Det	 är	 något	 som	 Lummus	 och	 Vokurka	

(1999)	 beskriver	 vara	 fördelaktigt	 med	 försörjningskedjor.	 Linnea	 berättar	 att	 RBP	

upprätthåller	 god	 kontakt	 med	 sina	 leverantörer	 men	 djupare	 samarbeten	 utöver	

produktutveckling	finns	inte.	 

 

Enligt	 Karin	 har	 RBP	 inte	 varit	 lyckosamma	med	 deras	 relationer	 till	 transportörer.	

Kontrakt	har	skrivits	för	kortare	perioder	för	att	sedan	avslutas	då	bägge	parter	varit	

missnöjda	med	resultaten.	Transportörerna	upplever	att	de	får	för	låg	fyllnadsgrad	och	

att	 godsets	utformning	gör	att	det	 är	 svårt	 att	 räkna	ut	priset,	 samtidigt	som	RBP	är	

missnöjda	med	pris	samt,	de	oftast,	långa	ledtiderna	och	punktligheten	i	leveranserna.	

Bengt	nämnde	att	de	flesta	kunderna	vill	ha	sina	beställningar	utkörda	så	snabbt	som	
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möjligt.	Samtidigt	har	RBP	inget	differentierat	fraktpris	vilket	i	sin	tur	leder	till	en	ökad	

belastning	på	lagret	eftersom	fler	order	måste	prioriteras. 

 

Utifrån	transaktionskostnadsteorin	uppstår	det	en	kostnad	för	organisationer	att	scanna	

av	marknaden	 efter	 nya	 alternativ	 av	 produkter	 och	 tjänster	 (Wallis	 &	 North	 1986;	

Memili	et	al.	2017).	Eftersom	RBP	har	ett	gods	som	är	svårt	att	transportera	och	som	

inte	heller	passar	in	i	transportfirmornas	standardfrakter	för	prisberäkningar,	som	ofta	

utgår	från	container,	pallar	och	paket	tvingas	RBP	lägga	ned	stora	resurser	på	att	hitta	

en	 transportör	 som	 dels	 förstår	 deras	 produkter	 men	 även	 ser	 ett	 värde	 i	 att	

transportera	det.	Det	är	viktigare	för	RBP	att	leveranserna	kommer	fram	till	kunder	i	tid	

än	att	de	ska	vara	billiga.	 

 

Att	ha	en	effektiv	kommunikation	inom	en	flödeskedja	är	viktigt	då	det	kan	leda	till	en	

minskning	av	transaktionskostnaderna	och	att	lagernivåer	kan	hållas	på	en	lägre	nivå	

(Anderson	 et	 al.	 2007).	 Karin	 uppgav	 under	 intervjun	 att	 RBP	 har	 infört	 ett	

beställningssystem	vid	försäljning	av	deras	kanaltak	som	underlättar	för	deras	kunder	

att	beställa	rätt	artiklar.	Det	 innebär	att	när	bygghandeln	beställer	kanaltak	till	deras	

kunder	behöver	de	endast	beställa	en	artikel	så	räknar	programmet	ut	vad	som	behövs	

för	 en	 komplett	 order	med	 alla	 tillbehören.	 Eftersom	 RBP	 packar	 ordern	 och	 sedan	

levererar	den	direkt	till	slutkund	minskar	de	den	totala	ledtiden	då	godset	inte	behöver	

mellanlanda	på	ett	annat	lager	innan	slutleverans. 

 

Vad	 som	 kan	 göras	 internt	 för	 att	 uppnå	 sina	 mål	 är	 att	 effektivisera	 sin	

organisationsprestanda	vilket	leder	till	minskade	lager-	och	cykeltider	(Li	et	al.	2004).	

Då	RBPs	ledtider	tidigare	inte	kunnat	påverkas	via	transportörer	har	de	kortat	ner	sin	

interna	 ledtid	 från	tre	dagar	till	24	timmar.	Dock	har	 företagets	 lagervärde	ökat	med	

nästan	 en	 tredjedel.	 Det	 är	 något	 som	dels	 kan	 förklaras	med	 företagets	 volym-	 och	

omsättningstillväxt,	dels	högre	säkerhetslager.	Det	kan	också	tilläggas	att	företaget	tar	

in	 fler	 nya	 produkter	 än	 vad	 som	 fasas	 ut	 ur	 sortimentet.	 Detta	 leder	 till	 en	 högre	

kapitalbindning.	

		

Erik	säger	att	lagrets	utformning	är	ett	avgörande	steg	för	RBP	att	minska	de	interna	

ledtiderna	samt	att	minska	de	transaktionskostnader	som	kan	uppstå	efter	leverans	till	

kund.	Ett	 lager	med	tydligt	uppmärkta	artiklar	och	plockplatser	minskar	plocktid	och	
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därmed	den	interna	ledtiden.	Om	artiklarna	är	noggrant	uppmärkta	är	det	troligare	att	

rätt	artikel	levereras	och	då	behövs	det	inga	returfrakter	och	omplock	av	lagerordern.	 

 

En	flödeskedja	kan	till	synes	se	enkel	ut	rent	grafiskt,	men	oftast	gömmer	sig	komplexa	

aktiviteter	i	mellanliggande	led	som	produktutveckling	och	montering	(Harland	1996)	

RBPs	 flödeskedjor	 är	 förhållandevis	 enkla	 där	 antalet	 komplexa	 aktiviteter	 i	

mellanleden	är	få.	Dels	för	att	produkterna	som	RBP	tillhandahåller,	till	stor	del,	är	enkla	

i	sig.	Montering	och	bearbetning	görs	direkt	hos	fabriker	och	antalet	komponenter	är	få.	

De	mest	komplexa	 i	kedjan	är	de	 långväga	transporterna	 från	 leverantörerna	 i	 Israel.	

Dessa	sker	via	båt	till	Tyskland	för	omlastning	till	feeder-båtar	som	transporterar	godset	

vidare	 till	 Göteborg.	 Kontrakten	 med	 leverantörerna	 och	 transportörer	 är	 redan	

förhandlade	 vilket	 gör	 processen	 enkel	 och	 kostnaderna	 kan	 hållas	 lägre	 rent	

administrativt.	 

 

Många	organisationer	ställs	inför	dilemmat	huruvida	de	ska	ha	ett	centrallager	eller	en	

decentraliserad	 lagerhållning	 (Pedersen	 et	 al.	 2012).	 Det	 finns	 fördelar	 med	 bägge	

strategierna.	Det	främsta	argumentet	för	att	använda	sig	av	ett	centrallager	är	att	minska	

lagerkostnaderna,	 medan	 det	 främsta	 argumentet	 för	 en	 decentraliserad	

lagerverksamhet	är	att	kunderna	vill	ha	snabbare	leveranser	och	det	minskar	då	även	

organisationens	transportkostnader	då	de	kan	ligga	närmare	kunderna	(Pedersen	et	al.	

2012).	 

 

	RBP	har	för	närvarande	lager	i	Göteborg,	Stockholm	och	Oslo.	Om	de	skulle	placera	sitt	

lager	 utifrån	 var	 de	 flesta	 kunderna	 finns	 skulle	 det	 nya	 lagret	 byggas	 mitt	 mellan	

Göteborg	 och	 Stockholm.	 Karin	 beskriver	 att	 en	 konsekvens	 av	 en	

centrallageruppbyggnad	 utanför	 Göteborgs	 omnejd	 skulle	 kunna	 vara	 att	 en	 del	 av	

företagets	kompetens	försvinner	eftersom	det	inte	är	säkert	att	många	är	beredda	att	

flytta	 dit	 lagret	 lokaliseras.	 Det	 är	 en	 parameter	 RBP	måste	 ha	 i	 beräkningen	 då	 de	

beslutar	sig	för	om	de	eventuellt	ska	centralisera	lagerverksamheten	eller	om	den	ska	

förbli	som	den	är	nu.	 
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5.3 Organisation 
En	 byråkratiseringsprocess	 inom	 ett	 företag	 kan	 vara	 nödvändig	 då	 företaget	 går	

igenom	 en	 förändring	 (Eriksson-Zetterquist	 et	 al.	 2015).	 Processer	 och	 regler	måste	

sättas	upp	där	ledningen	tydligt	kan	beskriva	vad	förändringen	kommer	leda	till	för	de	

anställda	(Corbetts	2013).	Vidare	måste	ett	enhetligt	mål	och	en	tydlig	vision	 definieras	

för	 att	 förändringar	 ska	 kunna	 ske	 så	 enkelt	 som	möjligt	 (Corbetts	 2013;	 Gadolin	 &	

Wilson	2010). 

 

Företagets	fysiska	logistikflöden	har	enligt	såväl	Erik,	Karin	och	Bengt	inte	ändrats	på	

30	år.	Funktionen	för	lossning	och	lastning	av	gods	är	fortfarande	densamma.	Bengt	ger	

också	 exempel	 där	 han	 är	 kritisk	 till	 godshanteringen	 då	 han	 anser	 att	 processerna	

förmodligen	kunnat	effektiviseras	avsevärt.	Han	menar	att	ledningen	diskuterat	detta	

flertalet	gånger	utan	att	nå	en	lösning.	 

 

Ytterligare	problem	med	RBPs	logistikfunktion	är	uppfattningen	av	vad	logistik	faktiskt	

innefattar.	Enligt	Bengt	är	logistik	endast	det	fysiska	flödet	av	varor	till,	inom	och	från	

företaget.	Erik	adderar	kommunikation	och	information	till	flödet	och	han	poängterar	

samtidigt	att	ledningen	är	oense	om	vilka	roller	som	finns	inom	företaget.	Själv	ser	han	

sig	inte	som	en	Supply	Chain	Manager	medan	resterande	informanter	nämner	honom	

vid	 den	 titeln.	 Enligt	 honom	 måste	 ledningen	 vara	 tydligare	 i	 rollfördelningen	 och	

enhetlig	 i	 hur	 arbetet	 på	 RBP	 ska	 fortskrida.	 Han	menar	 att	 organisationen	 behöver	

byråkratiseras	för	att	företaget	ska	kunna	nå	sina	uppsatta	tillväxtmål.	 

 

Claes	håller	till	viss	del	med	om	att	organisationen	måste	byråkratiseras	men	menar	att	

man	 inte	 får	 bli	 för	 stelbent.	 Utifrån	 Mintzbergs	 teori	 (2013)	 beskriver	 han	 den	

maskinella	och	professionella	byråkratin	där	maskinbyråkratin	är	strikt	och	hierarkiskt	

kontrollerad,	 där	 arbetarna	 inte	 ges	 tillfälle	 att	 förändra	 processer	 eller	

tillvägagångssätt.	 Den	 professionella	 byråkratin	 däremot	 är	 mer	 flexibel	 då	 det	 är	

personalen	som	sitter	på	kompetensen	och	därmed	tar	besluten.	 

 

Karin	beskriver	framtidens	svårigheter	med	att	organisera	företaget	så	att	de	ska	kunna	

hantera	en	omsättning	på	800	miljoner	kronor.	Hon	menar	att	mycket	av	de	åtgärder	

som	måste	förbättras	är	logistiska,	både	fysiska	och	informationsflöden.	Hon	menar	att	
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svårigheterna	med	det	utvecklingsskedet	de	befinner	sig	i	nu	är	att	förmedla	visionen	

och	 få	med	alla	på	tåget.	Corbetts	(2013)	beskriver	vikten	av	att	 förmedla	 företagets	

vision	till	de	anställda	samtidigt	som	arbetsprocesser	och	rutiner	standardiseras.	Karin	

menar	istället	att	det	är	de	anställda	som	måste	inse	att	det	inte	går	att	fortsätta	jobba	

så	som	de	alltid	gjort.	Gadolin	och	Wilson	(2010)	visar	dock	grafiskt	(i	figur	4)	att	de	

anställda	längre	ner	i	hierarkin	är	i	behov	av	tydligare	riktlinjer	och	rutiner.	 

 

Kotters	fjärde	punkt	beskriver	att	komplicerade	processer	måste	standardiseras	för	att	

lättare	 kunna	 hantera	 dem	 (Corbetts	 2013).	 Karin	 berättade	 att	 hon	 startade	 RBPs	

arbete	 med	 att	 ISO-certifiera	 organisationen	 för	 att	 underlätta	 standardiseringen	 av	

interna	 processer.	 Detta	 underlättar	 inte	 bara	 svårhanterliga	 problem	 men	 också	

arbetet	 då	 nyanställda	 kommer	 till	 arbetsplatsen,	 eftersom	 det	 lätt	 kan	 ta	 till	 sig	

information	om	hur	uppgifter	skall	utföras.	Att	ha	tydliga	arbetsbeskrivningar	är	något	

som	företaget	jobbat	med	sedan	dess.	Erik	ställer	sig	dock	lite	tveksam	till	detta	och	han	

håller	inte	riktigt	med	Karin,	då	han	anser	att	företaget	fortfarande	lever	kvar	i	att	de	är	

ett	litet	företag	och	att	informationen	förväntas	framföras	på	det	sätt	de	alltid	gjorts.	Han	

menar	att	informationskanalerna	måste	struktureras	upp	på	samma	sätt	som	en	större	

organisation	jobbar.	 

	

5.4 Kommunikation och information 
Kommunikation	 är	 grunden	 för	 en	 framgångsrik	 interaktion	mellan	 avdelningar	 och	

organisationer	och	en	viktig	drivkraft	för	ett	företags	framgång	(Marques	2010). 

 

Det	framkom	under	intervjuerna	att	RBP	befinner	sig	i	en	expansiv	fas	där	de	har	som	

mål	att	växa	från	dagens	omsättning	på	400	miljoner	kronor	till	800	miljoner	inom	fem	

år.	 Både	Karin	 och	 Erik	 är	 väl	medvetna	 om	 att	 i	 takt	med	 att	 organisationen	 växer	

behöver	den	 interna-	och	externa	kommunikationen	förbättras.	Något	som	Li	och	Lin	

(2006)	beskriver	med	att	informationsspridningen	inverkar	olika	mycket	beroende	på	

ett	företags	storlek. 

 

I	takt	med	att	organisationer	växer	verkar	de	allt	oftare	i	en	mer	komplex	arbetsmiljö	

där	 betydelsen	 av	 kommunikation	 för	 att	 nå	 framgång	 ökar	 (Marques	 2010).	 Karin	

menar	 att	 det	 hittills	 varit	 enkelt	 att	 kommunicera	 med	 kollegor	 och	 avdelningar	
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eftersom	 organisationen	 varit	 relativt	 liten	 och	 beslutsvägarna	 har	 varit	 korta	 och	

snabba.	Det	har	gjort	att	de	anställda	känt	att	det	är	lätt	att	vara	med	och	påverka	jämfört	

med	tidigare	arbetsplatser	som	de	varit	på	inom	större	företag.	RBP	är	sedan	några	år	

tillbaka	 även	 verksamma	 i	 Stockholm	 och	 Oslo	 vilket	 ställer	 helt	 andra	 krav	 på	

informationsspridningen.	 Erik	 menar	 också	 att	 i	 takt	 med	 att	 organisationen	 växer	

anställs	det	fler	som	måste	lära	sig	hur	RBP	fungerar	som	organisation.	Det	kräver	att	

processer	måste	börja	standardiseras	så	att	alla	arbetar	på	samma	sätt	(Corbett	2013).	 

 

När	en	organisation	sätter	nya	mål	måste	ledningen	vara	tydlig	i	hur	de	förmedlar	sin	

vision	(Gadolin	&	Wilson	2010).	Att	då	lyckas	förmedla	budskapet	till	alla	berörda	parter	

är	viktigt	(Tourish	&	Hargie	1993).	Det	finns	dock	en	kritisk	punkt	inom	kommunikation	

och	det	är	hur	ett	budskap	uppfattas	av	mottagarna	(Unzicker,	et	al.	2000).	Att	Erik	infört	

vad	han	kallar	för	en	möteskultur	inom	RBP	har	hjälpt	till	att	sprida	information	till	fler.	

Ledningsgruppens	möten	gör	att	viktig	information	sprids	direkt	till	berörda	parter	och	

de	i	sin	tur	förmedlar	informationen	vidare	till	sina	underordnade	på	veckomöten	med	

berörd	personal.	Erik	menar	att	implementeringar	av	möten	är	en	bit	på	väg,	men	de	har	

långt	kvar	innan	det	fungerar	så	effektivt	som	det	borde. 

 

Marques	 (2010)	 har	 visat	 på	 hur	 viktigt	 det	 är	 att	 en	 organisation	 har	 god	

kommunikation.	Om	 anställda	 och	 ledning	 kommunicerar	mellan	 varandra	 leder	 det	

enligt	Marques	 till	 ett	 antal	positiva	 synergieffekter.	Dessa	är;	ökad	 integration	 inom	

organisationen,	 bättre	 förståelse,	 ökad	 effektivitet	 och	 det	 i	 sin	 tur	 leder	 till	 bättre	

prestationer	för	hela	organisationen.	Karin	anser	att	RBP	måste	bli	bättre	på	att	utveckla	

företagets	 informationsflöden	 och	 en	 lösning	 skulle	 enligt	 henne	 kunna	 vara	 att	

anställda	 inom	 organisationen	 får	 en	 tydligare	 rollfördelning	 och	 tydligare	

ansvarsområden.	Då	vet	alla	vem	som	har	hand	om	en	viss	fråga	och	vem	som	är	ansvarig	

för	specifika	problem. 

 

Corbetts	 (2013)	 beskriver	 vikten	 av	 att	 ledningen	 ger	 tydliga	 direktiv	 på	 hur	 de	

standardiserade	arbetsprocesserna	ska	utföras.	Det	måste	ske	en	uppföljning	för	att	se	

att	 de	 uppfylls	 samtidigt	 som	 de	 kan	 utvecklas	 och	 förbättras.	 Vid	 lansering	 av	 nya	

produkter	berättade	Claes	och	Bengt	att	det	finns	ett	dokument	som	ska	följas	för	att	

lanseringen	ska	bli	så	snabb	och	effektiv	som	möjligt,	något	som	Bengt	erkände	att	han	
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inte	alltid	efterföljer.	Claes	förklarade	att	han	har	följt	de	punkter	som	tagits	upp	vilket	

medförde	en	friktionsfri	introduktion.	 

 

I	 dokumentet	 poängteras	 vikten	 av	 att	 all	 information	 om	 produkten	 skall	 finnas	

tillgänglig	 för	kunder,	priser	skall	 finnas	upplagda	 i	systemet	och	säljavdelningen	ska	

vara	 informerade	 om	 produktens	 egenskaper,	 så	 att	 de	 lätt	 kan	 svara	 på	 eventuella	

frågor	om	produkten.	Trots	att	det	är	en	process	som	fungerar	om	den	efterföljs	har	det	

visat	sig	att	alla	inte	jobbar	utifrån	dokumentet.	 

 
	

	 	



	

55	

	

6	Diskussion	
I	detta	avsnitt	diskuteras	analys	och	empiri.	Här	tas	det	upp	vad	som	fungerar	bra	och	mindre	bra	

på	fallstudieföretaget	RBP	samtidigt	som	författarnas	egna	åsikter	lyfts	fram. 

	

	RBPs	 ekonomiska	 utveckling	 har	 varit	 stabil	 under	 lång	 tid.	 Den	 goda	 ekonomin	

förklaras	till	stor	del	av	att	de	ständigt	återinvesterat	sina	vinster	till	företaget.	Det	är	

naturligtvis	bra	men	vi	kan	inte	undgå	att	tycka	att	det	är	konstigt	att	man	inte	valt	att	

investera	och	utveckla	företagets	logistikfunktion	nämnvärt	under	de	senaste	30	åren.	

Det	är	något	som	borde	utvecklats	tidigare	men	under	intervjuerna	fick	vi	uppfattningen	

att	RBP	bara	fokuserat	på	en	bra	ekonomi	och	en	ökad	försäljning.	Tillväxten	har	nu	nått	

den	gräns	som	innebär	att	den	nuvarande	organisationsstrukturen	 inte	riktigt	räcker	

till.	Ett	stort	problem	som	RBP	nu	ställs	inför	är	var	de	ska	lägga	sina	resurser.	Det	finns	

ett	 stort	 behov	 av	 en	 omorganisation	 samtidigt	 som	 logistikfunktionen	 måste	

uppgraderas	avsevärt.	 

 

Alla	 informanter	 är	 väl	 medvetna	 om	 att	 det	 krävs	 en	 förändring,	 men	 det	 ligger	 i	

ledningens	 händer	 att	 formulera	 och	 förmedla	 den	 nya	 visionen.	 Karin	 anser	 att	 de	

anställda	måste	höja	blicken	och	se	på	sitt	arbete	på	ett	nytt	sätt	för	att	RBP	ska	klara	av	

att	ta	nästa	steg	i	sin	utveckling.	Den	uppgiften	borde	dock	ledningen	ta	på	sig.	Det	är	

ledningen	som	ska	utforma	nya	arbetsprocesser	och	standardisera	verksamheten.	RBP	

har	 goda	 förutsättningar	 att	 nå	 sina	 tillväxtmål	 med	 tanke	 på	 hur	 deras	 historiska	

utveckling	sett	ut.	 

 

Det	tycks	finnas	en	god	kompetens	inom	sälj-	och	inköpsavdelningarna,	men	det	är	nu	

ledningens	 ansvar	 att	 se	 till	 att	 de	 får	 de	 resurser	 som	 krävs	 för	 att	 ta	 nästa	 steg	 i	

utvecklingen.	 RBP	 har	 alltid	 varit,	 och	 vill	 fortsätta	 vara	 en	 distributör,	 något	 som	

fungerat	 bra	 inom	 denna	 bransch.	 Som	 framkom	 vid	 jämförelsen	 med	 Synck	 visade	

diagrammen	tydligt	att	RBP	valt	en	klok	strategi	då	de	nästan	uteslutande	valt	att	sälja,	

istället	för	att	i	någon	större	utsträckning	bearbeta	materialet	som	Synck	gör.	RBP	tycks	

ha	 fokuserat	 på	 en	 väl	 utvecklad	 säljstrategi	 men	 av	 någon	 anledning	 har	 inte	

logistikfunktionen	följt	med	i	samma	utvecklingstakt.	Då	RBPs	huvudsakliga	verksamhet	

är	inom	sälj	och	logistik	borde	utvecklingen	på	de	bägge	områdena	följt	varandra.	 
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Utifrån	Claes	diskussion	om	att	RBP	organisatoriskt	är	på	bristningsgränsen,	kan	deras	

höga	vinstmarginal	och	omsättning	per	anställd	vara	svår	att	leva	upp	till	vid	en	högre	

omsättning.	Samtidigt	som	Karins	stresstest-strategi	med	hög	belastning	varit	gynnsam	

för	 företaget	 bör	 fokus	 i	 nästa	 steg	 ligga	 på	 att	 påskynda	 införandefasen	 av	

standardiserade	 arbetsprocesser	 och	 rutiner,	 för	 att	 kunna	 förbereda	 sig	 inför	

framtiden. 

 

Vad	som	är	viktigt	är	att	få	samtliga	anställda	att	arbeta	på	ett	enhetligt	sätt.	Där	det	finns	

riktlinjer,	rutiner,	mallar	och	manualer	måste	ledningen	se	till	att	de	efterföljs.	Givetvis	

måste	det	ligga	i	den	anställdes	intresse	att	vilja	arbeta	utifrån	de	riktlinjer	som	finns	

men	det	är	också	där	 som	ledningen	måste	 förklara	 syftet	med	dem.	 I	de	 fall	 rutiner	

brister	måste	kommunikationen	inom	företaget	vara	transparent.	Då	vi	upplever	att	RBP	

besitter	 hög	 kompetens	 inom	 avdelningarna	 lämpar	 det	 sig	 bra	 att	 de	 tillsammans	

utvecklar	nya	rutiner.	 

 

Företagets	 styrka	 har	 alltid	 varit	 den	 lilla	 och	 flexibla	 organisationen	med	 korta	 och	

snabba	 beslutsvägar.	 Personalen	 har	 känt	 att	 de	 kan	 vara	 med	 och	 besluta	 och	 att	

ledningen	 lyssnar	på	 förslag.	Flexibiliteten	är	viktig	att	bibehålla	gentemot	kund	men	

företaget	bör	byråkratiseras	på	den	nivå	beslut	tas. 

 

Företagets	 långa	 relationer	 med	 leverantörer	 är	 en	 av	 företagets	 styrkor.	 Det	 har	

bidragit	 till	 samarbeten	 där	 de	 tillsammans	 utvecklat	 produkter	 i	 RBPs	 regi.	 Det	

framkommer	 under	 intervjuerna	 att	 det	 ständigt	 ser	 sig	 om	 efter	 alternativa	

leverantörer	men	erkänner	också	att	det	vore	svårt	att	få	samma	kvalitet	på	produkterna	

vid	 ett	 omedelbart	 leverantörsbyte.	 Tankar	 som	 uppkommit	 under	 studiens	 gång	 är	

huruvida	 kontraktet	 med	 leverantörerna	 utvecklats?	 Under	 ett	 40-årigt	 samarbete	

måste	 en	 slags	 vänrelation	 skapats	 samtidigt	 som	 en	 känsla	 av	 bekvämlighet	

förmodligen	uppstår	då	tankar	som	“det	har	ju	fungerat	bra	i	alla	år”	infinner	sig.	 

 

Det	 framkom	dock	under	en	 intervju	att	RBP	 för	diskussioner	med	några	alternativa	

leverantörer	för	att	säkra	upp	leveranser	om	något	oförutsett	skulle	ske,	vilket	kan	ses	

som	att	skaffa	sig	en	försäkring	mot	oförutsedda	händelser.	Samtidigt	som	bekvämlighet	

kan	 uppstå	 i	 långa	 relationer	minskar	 detta	 transaktionskostnaderna	 då	 ett	 byte	 av	

leverantörer	ofta	är	kostsamt. 
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	RBPs	 relationer	 till	 transportörer	är	dock	mer	kostsamma	då	de	allt	 som	oftast	haft	

kortare	 kontrakt.	 Det	 beror	 till	 stor	 del	 på	 det	 icke-standardiserade	 gods	 som	 RBP	

tillhandahåller.	Bengt	uppger	att	det	förmodligen	går	att	frakta	deras	varor	på	annat	sätt	

men	att	ledningen	inte	kommit	fram	till	något	beslut	hur	det	skulle	gå	till.	Här	ställer	vi	

oss	 kritiska	 till	 ledningens	 innovationsförmåga	 att	 lösa	 fraktproblemet.	 Det	 är	

förmodligen	 ingen	 enkel	 lösning	 men	 att	 under	 40	 år	 inte	 lyckats	 utveckla	

fraktmomentet	tyder	på	att	frågan	inte	varit	speciellt	prioriterad.	 

 

Ytterligare	ett	problem	som	RBP	ställts	inför	är	att	deras	kunder	vill	få	sina	leveranser	

så	snabbt	som	möjligt.	RBP	har	aldrig	undersökt	hur	viktig	den	frågan	verkligen	är	och	

antagligen	är	det	vanligaste	svaret	på	frågan,	när	vill	ni	ha	leveransen?	-	“så	snabbt	som	

möjligt.”	Om	RBP	inför	en	extra	avgift	för	expressfrakt	är	det	sannolikt	endast	de	som	

verkligen	är	i	behov	av	snabba	leveranser	och	som	är	beredd	att	betala	för	det,	som	väljer	

det	alternativet.	Alla	vill	ha	snabba	leveranser	men	långt	ifrån	alla	är	beredda	att	betala	

för	 det.	 En	 sådan	 prisdifferentiering	 innebär	 med	 största	 sannolikhet	 att	 arbetet	 på	

lagret	underlättas	då	det	blir	lättare	för	personalen	att	prioritera	plockordningen. 

 

Inom	 ledningsgruppen	 på	 RBP	 har	 det	 diskuterats	 om	 lagerverksamheten	 ska	

centraliseras	 eller	 fortsätta	 vara	 decentraliserad.	 Vi	 anser	 att	 fördelar	 med	 nytt	

centrallager	är	att	det	kan	byggas	helt	utifrån	de	krav	som	RBP	har	på	verksamheten	

med	väl	 tilltagna	utlastningsytor,	 gott	om	pallplatser	 för	 stort	 gods	och	utrymme	 för	

lastning	och	lossning	av	lastbilar. 

	 

Som	en	avslutande	reflektion	funderar	vi	kring	vad	som	är	viktigast	för	RBP.	Är	det	att	

nå	de	nya	omsättningsmålen	om	800	miljoner	eller	att	bygga	upp	en	verksamhet	enligt	

de	nya	spelreglerna	då	de	träder	in	i	en	annan	roll	som	medelstort	företag?	Det	är	ett	

väldigt	 kritiskt	 moment	 där	 vi	 ser	 fem	 år	 som	 relativt	 kort	 tid	 då	 en	 större	

organisationsförändring	måste	förankras	och	bli	funktionell.	Fördelar	med	detta	är	att	

det	ges	möjlighet	för	rekrytering	av	nya	anställda	med	rätt	kompetens	som	kan	hjälpa	

till	och	utveckla	företaget	i	syfte	att	ta	sig	an	den	nya	målsättningen.	 
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7	Slutsats 
I	det	här	avsnittet	presenteras	de	slutsatser	som	framkommit	utifrån	studiens	resultat	

 

Utifrån	 studiens	 syfte	 och	 problemformulering	 väljer	 vi	 här	 att	 återkoppla	 till	 de	

forskningsfrågor	som	ställts	där	den	övergripande	frågan	rörde	hur	RBPs	organisation	

utvecklats	för	att	nå	framtida	logistikbehov.	Efter	att	ha	analyserat	samtliga	intervjuer	

och	vägt	de	mot	den	datainsamling	som	gjorts	utifrån	årsredovisningarna	så	anser	vi	att	

RBP	 lyckats	bra	med	sin	säljstrategi	utan	att	egentligen	 förändra	sin	verksamhet	och	

organisation	nämnvärt.	De	står	inför	ett	förändringsskede	där	det	finns	medvetenhet	om	

att	logistikfunktion,	informationsflöden,	arbetsrutiner	måste	förbättras	och	förtydligas.	 

 

Med	tanke	på	vad	RBP	åstadkommit	utan	större	 förändringar	anser	vi	att	de	har	alla	

möjligheter	att	nå	sina	uppsatta	mål	om	de	lyckas	växa	in	i	den	nya	kostymen	och	börja	

arbeta	på	ett	mer	strukturerat	sätt.	Detta	svarar	på	nästkommande	fråga	om	huruvida	

de	i	nuläget	har	en	organisationsstruktur	för	att	möta	de	uppsatta	tillväxtmålen.	 

 

Som	både	Karin	 och	 Claes	 säger	 är	 de	 hårt	 belastade	 i	 dagsläget	 och	 behovet	 av	 att	

anställa	 ny	 kompetens	 för	 att	 avlasta	 den	 tyngda	 organisationen	 är	 nödvändig.	 Till	

exempel	skulle	en	rejäl	satsning	på	logistiken,	vad	gäller	både	informations-	och	fysiska	

flöden,	behövas.	Dels	då	den	interna	kommunikationen	måste	förbättras	och	utvecklas	

samtidigt	som	den	fysiska	hanteringen	behöver	uppdateras.	 

 

Diskussioner	kring	automatiserade	lager	och	packningsmaskiner	har	förts	och	det	skulle	

kunna	vara	ett	steg	i	rätt	riktning	för	att	effektivisera	den	fysiska	logistiken.	Förändrade	

transportsätt	är	också	något	som	företaget	i	längden	skulle	kunna	dra	nytta	av	då	bättre	

samarbeten	med	transportörer	skulle	kunna	upprätthållas.	 

 

Huruvida	de	teorier	som	nämnts	 i	ramverket	kan	överföras	till	det	praktiska	arbetet,	

anser	 vi	 att	 teorier	 bör	 ligga	 till	 grund	 för	 förbättringsarbetet.	 Teorierna	 är	 ofta	

anpassade	att	ge	full	effekt	inom	stora	företag	men	grunderna	bör	kunna	appliceras	och	

modifieras	för	att	anpassas	till	RBPs	verksamhet. 
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Utifrån	fallstudien	har	vi	lärt	oss	att	RBP	träder	in	i	en	ny	roll	som	ett	medelstort	företag,	

något	som	ställer	krav	på	organisatorisk	förändring.	De	har	haft	en	god	utvecklingskurva	

och	har	egentligen	alla	möjligheter	att	nå	framtida	mål	då	det	finns	hög	kompetens	inom	

företaget.	De	nya	målen	ställer	krav	på	 förbättrad	 logistik	vad	gäller	både	effektivare	

godshantering	och	 informationsflöden.	Ledningens	 roll	 kommer	att	bli	 avgörande	 för	

huruvida	de	nya	målen	kan	nås	eller	inte. 

 

På	 ett	 mer	 övergripande	 plan	 skulle	 man	 kunna	 spekulera	 i	 kring	 att	 det	 är	 en	

kraftansträngning	 att	 gå	 från	 ett	 litet	 till	medelstort	 företag	med	 de	 organisatoriska	

förändringar	 som	 ofta	 krävs.	 En	 tydligare	 struktur	 där	 kommunikation	 och	

dokumentation	blir	allt	viktigare	då	de	naturliga	kommunikationssätten	som	finns	på	ett	

mindre	 företag	blir	betydligt	mer	komplexa.	En	 tydlig	vision	med	de	uppsatta	målen	

måste	 förmedlas	och	 förankras	 inom	hela	 företaget	där	 ledningen	måste	våga	ta	 tag	 i	

svåra	frågor	som	effektivt	måste	lösas. 
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Bilaga 1 - Sammanställning av RBP AB’s årsredovisningar 
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2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

Nettoom
sättning,	aktiebolag

200	301
143	579

151	185
183	444

191	478
158	433

165	260
154	170

171	479
173	885

procentuell	ökning	från	1998
0

-28,3%
-24,5%

-8,4%
-4,4%

-20,9%
-17,5%

-23,0%
-14,4%

-13,2%
Procentuell	ökning

0
-28,3%

5,3%
21,3%

4,4%
-17,3%

4,3%
-6,7%

11,2%
1,4%

Rörelsens	kostnader
189	727

150	389
161	387

174	503
183	737

160	471
168	942

159	220
175	514

172	450
Rörelseresultat

10	787
-369	

-9	064	
11	143

7	827
-1	643	

-3	652	
-5	038	

-3	670	
1	463

Resultat	efter	finansnetto
10	759

1	405
-10	038	

13	089
7	997

-1	239	
-3	648	

-5	105	
-3	386	

1	493
S:a	eget	kapital

18	825
16	458

13	360
21	044

25	007
24	990

23	775
18	407

15	655
16	768

Årets	resultat
5	985

1	133
-3	098	

7	684
3	962

-17	
-1	215	

-5	368	
-2	752	

1	113
Totala	tillgångar

57	840
69	252

67	729
78	027

71	850
62	428

59	395
48	237

48	428
54	516

Råvaror	&
	förnödenheter

116	107
83	268

95	320
103	508

110	127
92	169

100	966
96	620

105	410
103	353

		S:a	varulager
17	261

19	836
21	459

23	606
19	565

17	360
18	536

16	868
20	251

25	298
Lager	m

m
/om

sättning	(%
)

11,60
7,24

7,05
7,77

9,79
9,13

8,92
9,14

8,47
6,87

Antal	anställda,	aktiebolag
76

87
91

103
101

90
78

72
75

74
Löner	till	styrelse	&

	VD
1	624

1	557
1	915

586
712

847
685

0
0

0
Löner	till	övr.	anställda

33	227
25	113

27	451
32	125

31	598
28	472

26	727
24	357

27	380
28	441

Lön/anställd
437

289
302

312
313

316
343

338
365

384
O
m
sättning/anställd

2	636
1	650

1	661
1	781

1	896
1	760

2	119
2	141

2	286
2	350

U
tdelning

3	500
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Kassalikviditet	(%
)

119,2%
91,5%

135,5%
123,8%

137,8%
137,2%

117,0%
94,0%

78,8%
79,0%

Vinstm
arginal	(%

)
5,5%

1,2%
-5,8%

7,3%
4,3%

-0,7%
-2,1%

-3,2%
-2,0%

0,9%
Soliditet		(%

)
42,3%

32,1%
22,1%

31,4%
42,2%

47,1%
45,1%

38,2%
32,3%

30,8%
Avkastning	på	eget	kapital		(%

)
44,0%

6,3%
-67,1%

53,4%
26,4%

-4,2%
-13,6%

-27,7%
-21,6%

8,9%
Avkastning	på	totalt	kapital		(%

)
19,0%

2,4%
-12,8%

17,3%
11,4%

-1,8%
-5,8%

-10,2%
-6,9%

2,9%
O
m
sättning

200514,00
150020,00

152323,00
185646,00

191564,00
158828,00

165290,00
154182,00

171844,00
173913,00

Rörelseresultat	(EBIT)
10787,00

-369,00	
-9064,00	

11143,00
7827,00

-1643,00	
-3652,00	

-5038,00	
-3670,00	

1463,00

Bilaga 2 - Sammanställning av Synck AB’s årsredovisningar 

 


