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decades been given increasingly significance and has become a way to handle the competition. 
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strategy but few, if any, authors give further details about how this adjustment should be made. 
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1 Inledning 
etta kapitel lägger grunden för uppsatsens ämnesinriktning och 

syfte. Först redogör vi för vilka faktorer som påverkat vårt ämnesval 

och varför vi anser ämnet intressant att studera. Därefter följer en 

problemdiskussion där vi presenterar vad läsaren kan förvänta sig att 

uppsatsen kommer att behandla. Problemdiskussionen mynnar ut i ett syfte 

och för att tydliggöra för läsaren hur vi avser uppfylla detsamma följer 

därpå de specifika problemfrågor vi avser besvara. Kapitlet avslutas med 

en diskussion kring de avgränsningar vi valt att göra samt en disposition 

över uppsatsens efterföljande upplägg. 

 

1.1 Bakgrund 

Tänk dig en värld där du är ensam om att få sälja en vara eller tjänst. Du 

har ingen konkurrens och så länge kunden värderar nyttan högre än priset 

finns inget tak för det pris du kan ta ut. Så ser dock sällan verkligheten ut. I 

takt med bland annat en ökad globalisering blir dagens marknader allt mer 

konkurrensutsatta och lönsamheten därmed avtagande. Bland många andra 

menar exempelvis Christopher (1998:preface ix) att trycket på dagens 

företag att skapa och leverera värde till kunderna är större än någonsin. 

Samtidigt som konkurrensen hårdnat har många marknader mognat, vilket 

lett till en överkapacitet och därmed en prispress nedåt. Priset har alltid, 

förutom i det utopiska tillstånd som beskrivs inledningsvis, varit en viktig 

faktor i konkurrensen och många signaler tyder på att prisets betydelse 

kommer att öka. 

 

D 
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Mot denna bakgrund har bland annat ämnesområdet logistik fått allt större 

betydelse de senaste decennierna. Logistik som praktiskt 

tillämpningsområde är dock ingen nyhet utan har sina rötter i militära 

sammanhang. Napoleon och Karl XII anses vara föregångare inom området 

men enligt Persson & Virum (2001:11) var det under kriget i Persiska 

viken 1991 som logistiskt tänkande för första gången på allvar visade sin 

oerhörda betydelse, då i form av effektiva kanaler för förflyttningar av och 

försörjning till de allierade trupperna. 

 

Det stigande intresset för och ökade betydelsen av logistik i 

företagssammanhang beror dock enligt Christopher (1998:preface ix) på att 

området fått allt större giltighet bland företagsledare. Logistik ses inte 

längre enbart som en teknik för att exempelvis flytta gods eller att räkna ut 

fyllnadsgraden på en oceanångare. Logistik har blivit ett medel för att 

hantera konkurrensen. Allt fler har insett att det är med hjälp av effektiv 

logistik som kostnadsreduktion och ökad kundservice kan uppnås 

samtidigt. 

 

Hur bygger vi som författare då en grund för uppsatsen, som visar att den 

del av ämnesområdet logistik, som vi vill studera, är både teoretiskt och 

praktiskt intressant? Vilka argument, förutom våra egna, kan anses 

relevanta för att visa på det breda intresse vi menar finns för området? Vårt 

sätt att styrka betydelsen av vårt ämnesval bygger på det gamla talesättet att 

alla goda ting är tre. Enligt Mattsson (2002) härstammar detta talesätt från 

kristendomen där talet tre exempelvis återfinns i form av treenigheten och 

att Jesus uppstod på den tredje dagen. Att talet tre har en särskild betydelse 

har sedan förts vidare genom historien.  
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Uppenbarligen finns det en retorisk poäng i att använda sig av talet tre för 

att berätta eller beskriva något. Vi anser därför att tre argument, vilka 

återges i figur 1 nedan, på ett bra sätt kan tydliggöra att det uppsatsämne vi 

valt är både teoretiskt och praktiskt intressant. 

 

 

Figur 1 Uppsatsens utgångspunkter 

 

Det första argumentet, som vi menar gör ämnesvalet intressant, är den 

teoretiska aspekten på logistik. Då främst den delen av teoribildningen, 

exempelvis enligt Busher & Tyndall (1987) och Christopher (1998), som 

berör logistikens betydelse som strategi för att reducera kostnader samtidigt 

som kundservicen förbättras. Vårt intresse för kopplingen mellan områdena 

logistik och strategi har sin grund i den kunskap vi ackumulerat under 

strategiterminen. Denna termin vid Linköpings universitet har lett till att vi 

kommit att ifrågasätta ett av logistikens utmärkande drag, nämligen att det 

finns ett bästa sätt och att världen kan beskrivas i enbart svart eller vitt. 
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En liten del av teorierna kring logistik, som tillika är den del vi vill testa i 

denna uppsats, är den som enligt Persson & Virum (2001:263) och Busher 

& Tyndall (1987:23-42) påvisar vikten av att anpassa den logistiska 

strategin till företagets överordnade strategi. Vi finner denna del intressant 

därför att de teorier vi tagit del av tydligt påvisar vikten av denna 

samstämmighet mellan logistik och överordnad strategi, men få eller inga 

författare redogör närmare för hur denna anpassning ska ske. Teorifältet har 

därmed, enligt vår åsikt, brister och behöver kompletteras med empiriska 

studier. 

 

Det andra argumentet för att vårt ämnesval är intressant återfinns i en 

artikel av Uusitalo (2003:26-31), som behandlar de betydande 

lönsamhetsproblem IT-branschen upplevt de senaste åren. Lösningen på 

lönsamhetsproblemen anser Ullberg1 (ur Uusitalo, 2003:26-31) vara att 

antingen bli bäst på volym och logistik eller att byta inriktning på 

affärskonceptet så att kunskap och kundnytta hamnar i centrum. 

Artikelförfattaren påvisar alltså vikten av en genomtänkt företagsstrategi 

med tydlig koppling till logistiska beslut.  

 

Tankarna i Uusitalos artikel anser vi på ett bra sätt kompletterar den 

teoretiska aspekt vi beskrivit i argument nummer ett.  Kopplingen mellan 

de två argumenten är tydlig menar vi, även om det första argumentet 

bygger på rent teoretiska resonemang medan det andra beskriver de 

                                           
1 Eskil Ullberg är seniorkonsult på Service Management Group (SMG). Företaget grundades 1980 av 

professor Richard Normann och verksamheten är fokuserad på företagsstrategier och 

verksamhetsutveckling. 
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praktiska lönsamhetsproblem företag upplever när logistik och överordnad 

strategi inte matchas på ett för kunden optimalt sätt. 

 

Det tredje argumentet, som kan anses befinna sig mitt emellan teori och 

empiri, är ett uttalande i Östgöta Correspondenten (Birgersson, 2002) av 

professor Mats Abrahamsson, Linköpings universitet. Abrahamsson menar 

att tillväxt i företag skapas genom effektiv produktutveckling och 

marknadsföring men att lönsamhet skapas genom effektiv logistik. Vår 

tolkning av Abrahamsson är att lönsamhetsproblemen i IT-branschen 

åtminstone till viss del borde kunna lösas med logistiska lösningar som 

ligger i linje med överordnad företagsstrategi. 

 

1.2 Problemdiskussion 

I den inledande bakgrunden har vi med Christophers (1998) argument 

påvisat att mogna marknader leder till ökad konkurrens och prispress. I vårt 

andra argument visar vi på en bransch som på senare år tydligt fått uppleva 

detta faktum, IT-branschen. Detta styrks vidare av följande citat: 

 

”IT-döden fortsätter…Trängseln på IT-kyrkogården blir allt större. Det 

visar statistik från UC, Upplysningscentralen, där man spår att många 

företag i branschen får fortsatt tufft att överleva.” Nilsson (2003) 

 

”Tufft år väntar IT-bolagen…Stålbadet fortsätter…utan att peka ut något 

bolag är det helt klart att vi i år får se ett antal konkurser bland IT-

bolagen” Akerman (2003) 
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”I år då? Generellt sett verkar det tufft för IT-företagen när man lyssnar på 

prognoser från Goldman Sach, Merrill Lynch och andra. Stillastående eller 

rentav (återigen) minskade investeringar i IT parat med överkapacitet 

betyder fortsatt prispress, vilket är rena giftet för bolagens resultat.” 

Svensson (2003a) 

 

I jakten på den försvunna lönsamheten - men även faktorer som de senaste 

årens börsnedgång och teknikskiften samt den kraftiga våg av 

sammanslagningar som präglat IT-branschen - menar Forsberg (2003) att 

många företag tvingats leva med ständiga omorganisationer. Detta får 

givetvis konsekvenser för företagens ansträngningar att implementera 

långsiktigt konkurrenskraftiga strategier. 

 

Samtidigt som IT-konsulterna enligt Svensson (2003a) är den del av 

branschen som drabbats hårdast de senaste åren har marginalerna och 

lönsamheten minskat betydligt även för de företag inom IT-branschen som 

sysslar med produktförsäljning. Till viss del beror detta på att nya 

logistiska lösningar, som exempelvis Dells affärsidé (www.dell.se) att sälja 

direkt till slutkund, har fått många att ifrågasätta den traditionella 

återförsäljarens roll. Förhållandena återges schematiskt i figur 2. 

 

Figur 2 Det förändrade återförsäljarmönstret i IT-branschen.  

Fritt efter Uusitalo (2003:29) 

Leverantör Kund Kundens kundGammalt synsätt Leverantör Kund Kundens kundGammalt synsätt

Nytt synsätt. Leverantören byter plats och 
placerar sig mellan kund och kundens kund.
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Om tillverkarna säljer direkt till slutkunden, vilket värde adderar då 

återförsäljarna för slutkunden? Enligt Uusitalo (2003) bör företagen i IT-

branschen sluta fokusera på att minimera sina kunders kostnader och 

istället koncentrera sig på att öka deras intäkter. Vad IT-företagen, enligt 

exempelvis Wallström (2003), bör fokusera på är IT-nytta, vilket är 

detsamma som att IT-investeringar måste tillföra ett reellt värde för 

kunden. 

 

Som en följd av dessa förändringar menar Ullberg (ur Uusitalo, 2003) att 

företag i IT-branschen står inför ett viktigt val. Antingen kan de bli bäst på 

volym och logistik eller så gäller det att byta källa till affärerna så att 

kunskapen hamnar i blickfånget.  

 

 

Figur 3 Tre aktuella krafter i IT-branschen.  

Fri tolkning av originalfigur från Persson & Virum (2001:28) 

 

För att utnyttja logistiska förändringar som ett effektivt konkurrensmedel 

krävs att de sker i överensstämmelse med företagets överordnade strategi. 

Logistik bör därmed enligt Persson & Virum (2001:34) inte vara en 

konsekvens av strategin. Den bör istället ingå som en del av underlaget för 

Hårdare konkurrens 
och reducerad 

lönsamhet

Ändrad konkurrensprofil Strategival

Förändrade prestations- och 
effektivitetskrav på logistiken
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strategin. Förhållandena i IT-branschen kan sammanfattas med hjälp av 

figur 3 även om modellen i dess ursprungliga sammanhang används i ett 

annat syfte.  

 

1.2.1 Uppsatsens studieobjekt 

Att vi i denna uppsats valt att studera kopplingen mellan logistik och 

överordnad företagsstrategi i IT-branschen har sin grund i att en av 

författarna under ett antal år arbetat i branschen. Under våren 2003 

planerade företaget Martinsson Informationssystem AB (nedan kallat 

Martinsson), där denne författare var anställd, en större 

organisationsförändring på både en logistik- och personalnivå. 

Förändringen syftade till att dels effektivisera de interna processerna för att 

på så sätt minska kostnaderna, dels att öka nyttan och värdet för kunden 

genom att erbjuda olika pris beroende på kundens val av servicenivå. 

Omorganisationen skulle däremot inte innebära någon förändring av 

företagets överordnade strategi. 

 

Utgångspunkten var därför initialt att vi uppsatsförfattare aktivt skulle 

arbeta med förändringen och ta fram ett koncept för hur den skulle 

implementeras samtidigt som vi skulle använda det material vi fick tillgång 

till för att författa vår uppsats. Strax efter att vi fått accept från såväl företag 

som handledare för att vår tänkta arbetsansats var försvarlig, fick vi besked 

om att den tänkta förändringen skjutits på framtiden. I det läget bestämde vi 

oss för att, trots det som hänt, ändå studera Martinsson som fallföretag. Vi 

menar att det kan vara av stort intresse att försöka kartlägga och få svar på 

varför förändringen inte genomfördes. 
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Kanske var det så att den förändring vi var tänkta att arbeta fram en plan 

för i själva verket är ett förstklassigt exempel på en förändring där logistik 

och överordnad företagsstrategi inte ligger i linje med varandra? Kanske 

var det därför projektet sköts på framtiden? Vi anser att en utveckling av 

teorifältet som hanterar dessa frågor är mycket intressant. Vi ämnar därför 

med hjälp av studierna av Martinsson utveckla en av checklista för eller 

modell över hur företag på ett tidigt stadium kan upptäcka om en tänkt 

logistisk förändring stödjer överordnad företagsstrategi. 

 

Att den planerade organisationsförändringen inom Martinsson inte blev av 

var en av anledningarna till att den av uppsatsförfattarna, som var anställd 

inom företaget, sade upp sin tjänst. Vi kom dock fram till att vi av etiska 

skäl inte skulle vidga vår studie till att omfatta även konkurrenter till 

Martinsson. Detta därför att, om det kom fram att en av författarna under 

lång tid varit anställd hos Martinsson skulle risken vara stor för att 

konkurrenterna inte skulle vilja dela med sig av sin syn på logistik och 

strategier. 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att med hjälp av en fallstudieliknande undersökning 

kartlägga om teorifältet, som beskriver vikten av att logistiska lösningar 

överensstämmer med företags överordnade strategi, är känt och 

implementerat i ett företag. Vi ämnar utveckla teorifältet via de empiriska 

studier vi genomfört. 
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1.3.1 Syftesprecisering 

Genom problemdiskussionen har vi presenterat det fallföretag vi valt att 

studera och för att tydliggöra för läsaren hur vi tänker uppfylla uppsatsens 

syfte återges nedan i punktform ett antal problemfrågor. Frågorna bygger 

på de teorier som introducerats i bakgrunden och vi menar att de i 

förlängningen kan ge svar på kopplingen mellan logistik och överordnad 

företagsstrategi samt hjälpa oss utveckla någon form av bidrag till detta 

teorifält.  

 

• Hur arbetar företag med sin överordnade företagsstrategi och vad 

innefattas i den? 

• Hur arbetar företag med sin logistiska strategi och vad innefattas i 

den? 

• Hur kan en modell se ut som hjälper företag att formulera en 

logistisk strategi som ligger i linje med överordnad företagsstrategi? 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Vi redogör i detta avsnitt för hur vi valt att disponera vår uppsats. Detta för 

att läsaren ska veta vad denne har att vänta sig. Uppsatsen är uppbyggd på 

så sätt att vi i nästkommande kapitel beskriver, för uppsatsen, viktiga 

begreppsdefinitioner. Detta för att tydliggöra relevanta begrepp och 

definitioner samt för att undvika missförstånd kring innebörden av dessa 

begrepp. 

 

I kapitel tre följer en redogörelse för valt fallföretag, Martinsson. Vi är av 

den åsikten att företaget inte är så känt att läsaren kan förutsättas ha 
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kännedom om dess verksamhet. I kapitlet redogör vi därför för Martinssons 

historia, verksamhetsinriktning och affärsidé. 

 

Det fjärde kapitlet beskriver vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vi anser 

att det är av stor vikt att vi redogör för vårt synsätt på vetenskap och 

kunskap, för att läsaren ska kunna bedöma vårt kunskapsbidrag. Vi för 

även ett resonemang kring vår roll som forskare och uppsatsförfattare. En 

enligt vår åsikt naturlig följd på det vetenskapliga kapitlet är metodkapitlet. 

Genom att vi redogör för hur vi gått tillväga när vi samlat in våra data kan 

läsaren bedöma uppsatsens tillförlitlighet. I kapitlet berättar vi om vårt 

urval, våra intervjuer och som avslutning följer metodkritiken. 

 

Den teoretiska referensramen utgör kapitel sex. De teorier vi anser kan 

hjälpa oss i den kommande analysen är teorier kring logistik, strategi, 

värdeskapande och beslutsfattande.  

 

I det sjunde kapitlet följer därefter vår empiri. Den är baserad på elva 

intervjuer gjorda med personal på olika nivåer inom Martinsson och på tre 

olika kontor. Intervjuerna är, efter godkännande av intervjupersonerna, 

sammanställda enligt de kriterier vi anser intressanta och relevanta. 

 

Efter presentation av våra teorier och vår empiri följer sedan i kapitel åtta 

vår analys. Vi har valt att disponera analysen efter de problemfrågor vi 

formulerat. I kapitel nio följer de slutsatser vi dragit utifrån teorin, empirin 

och analysen och som avslutning på uppsatsen presenteras i kapitel tio våra 

rekommendationer för framtida forskning. 
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2 Begreppsdefinitioner 
nnan vi går djupare in i valt problemområde vill vi tydliggöra och 

definiera ett antal centrala begrepp. Vi finner detta nödvändigt eftersom 

vi i samtal med såväl andra studenter som företagsrepresentanter funnit att 

en stor förvirring föreligger kring många begrepp, inte minst kring 

innebörden av logistik och strategi. 

 

2.1 Definition av logistik 

Definiera logistik? Den frågan är inte helt lätt och vår uppfattning är att det 

finns en stor uppsättning tänkbara och tillika mer eller mindre korrekta 

svar. Anledningen till att logistik är svårdefinierat tror vi bland annat har 

sin grund i att teoretiserandet kring ämnesområdet är förhållandevis nytt.  

 

I dagligt tal sammanfattas ofta logistik i de fem R-en. Det vill säga att 

logistik ska säkra tillgängligheten av: 

 

”Rätt produkt, i rätt kvantitet, i rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad.” 

RLK Transportlogistik, www.transportlogistik.com (2003-04-01) 

 

En annan definition och tillika den som har fått störst genomslag i 

litteraturen, är den som presenteras av världens största branschförening 

inom logistik, Council of Logistics Management (CLM). Den senaste 

formuleringen lyder: 

 

I 
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”Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, 

and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of 

goods, services, and related information between the point of origin and 

the point of consumption in order to meet customers' requirements.” 

Council of Logistics Management, www.clm1.org (2003-04-01) 

 

En fritt tolkad svensk översättning av CLM´s definition lyder: 

 

”Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och 

kontrollera förflyttning och lagring av material och produkter från råvara 

till slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom 

innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska 

fungera.” Aronsson, et al. (2003:19) 

 

Ovanstående definitioner anser vi dock inte fångar hela innebörden av 

logistik – logistik är för oss något större. I likhet med exempelvis 

Christopher (1998) och Persson & Virum (2001) anser vi att målet med 

logistik är att skapa tids- och platsnytta, det vill säga att nyttan för kunden 

ska maximeras genom att produkten eller tjänsten befinner sig eller utförs 

på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt. Förutom denna kundnytta är 

kvalitets- och serviceökning i kombination med lägre kostnader andra 

centrala delar inom logistik. Logistik är för oss således ett dubbelverkande 

medel som dels ökar konkurrenskraften genom interna kostnads- och 

effektivitetsvinster, dels genom kvalitets- och serviceökning gentemot 

kunden. Detta innebär att den totala kundnyttan ökar.  
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Ovanstående resonemang kring innebörden av begreppet logistik är centralt 

i vår uppsats. Det visar bland annat tydligt på betydelsen av effektiv 

logistik i IT-branschen. Logistik i IT-branschen handlar dels om att få rätt 

produkt eller tjänst levererad eller utförd, men också om att öka 

konkurrenskraften och lönsamheten genom att välja logistiska lösningar 

som genererar maximal kundnytta till lägsta möjliga kostnad.  

 

2.2 Definition av överordnad företagsstrategi 

Precis som med begreppet logistik menar bland andra Dadfar & Gustafsson 

(1989:2) att det råder stor förvirring kring vad företagsstrategi egentligen 

är. Nedan följer två exempel på definitioner hämtade från olika årtionden: 

 

”…The determination of the basic long-term goals and objectives of an 

enterprise, and adopting of courses of action and the allocation of 

resources necessary for carrying out these goals.” Chandler (1962:13) 

 

“Corporate strategy is the pattern of objectives, purposes or goals and 

major polices and plans for achieving these goals, stated in such a way as 

to define what business the company is in or to be in and the kind of 

company it is or is to be.” Andrews (1973:28) 

 

Ovanstående definitioner påvisar att strategier är något som kan planeras 

och implementeras. En senare definition av Mintzberg & Waters 

(1985:257) antyder istället att en strategi snarare är något som växer fram 

som ett mönster i en ström av handlingar – ”a pattern in stream of 

decisions”. Det som är intressant med Mintzberg & Waters definition är att 
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den täcker in och förklarar att företagsstrategier både kan vara avsiktliga 

och oavsiktliga. Med oavsiktliga menas att ett eventuellt mönster ses som 

en strategi först när företagets utveckling utvärderas i efterhand.  

 

I denna uppsats använder vi begreppet företagsstrategi för att beskriva 

någon form av långsiktiga riktlinjer för företagets verksamhet. Ord som vi 

mer eller mindre ser som synonymer till företagsstrategi är mål och 

visioner. Definitionerna av Chandler (1962) och Andrews (1973) fångar de 

centrala aspekter vi lägger i begreppet företagsstrategi. Då denna uppsats 

inte är någon longitudinell studie, utan bygger på material som vi inhämtat 

under en mycket begränsad tid, menar vi att Mintzberg & Waters (1985) 

definition blir mindre användbar. Ett eventuellt mönster som bygger på 

oavsiktlighet kommer vi inte att kunna fånga i denna uppsats. 

 

Vi vill också göra läsaren uppmärksam på att vi framöver kommer använda 

strategi, företagsstrategi och överordnad företagsstrategi synonymt. 

Anledningen till att begreppet överordnad företagsstrategi används i den 

litteratur vi läst beror på att författarna vill tydliggöra att det exempelvis 

inte är logistik- eller marknadsföringsstrategin som avses.  
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3 Företagsbeskrivning 
edan följer en beskrivning av Martinsson, det företag vi valt för vår 

studie. 

 

3.1 Martinsson Informationssystem AB 

Martinsson är ett IT-företag och ett av Sveriges ledande företag inom 

området serverrelaterade tjänster. Företaget vänder sig enbart till 

företagskunder. Även om konsulttjänsterna står i fokus i företagets 

marknadskommunikation säljer företaget även IT-produkter. Fördelningen 

är enligt Södergren (2003) idag att 20 % av omsättningen är tjänsterelaterad 

medan resterande 80 % är produktrelaterade. Martinsson har valt att nischa 

sig på marknaden och har specialistkompetens inom utvalda områden som 

företaget kallar fokusområden. (www.martinsson.se 2003-02-11)  

 

Martinssons affärsidé är: 

”Våra kvalificerade och engagerade medarbetare levererar i samarbete 

med marknadsledande aktörer server och serverrelaterade tjänster med 

helhetsansvar som ger våra kunder ökad konkurrenskraft.” 

(www.martinsson.se) 

 

Martinsson anser sig vara expert på logistik och hårdvara. Förutom 

personliga säljkontakter satsar företaget på sin e-handelslösning, e-Mart, 

som innebär att kunderna kan välja mellan mer än 30000 produkter dygnet 

runt. Martinsson har dock inga produkter på lager utan arbetar som en 

återförsäljare. (www.martinsson.se)  

N 
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Enligt Bohlin (2003) var det inte länge sedan som Martinsson var ett 

problembarn för ägarna, som idag är Ratos och 3i. Det resulterade i att 

ägarna avnoterade bolaget från börsen samt initierade en omstrukturering. 

Som ett led i denna omstrukturering köpte Martinsson våren 2002 en av 

sina största konkurrenter, IMS Data AB. De befintliga konkurrenterna på 

produktmarknaden är enligt Hansson (2003) ATEA, Datapoint, Dell, 

Dustin och Virtus. På tjänstesidan är de största konkurrenterna Datapoint, 

Virtus och WM-data.  

 

Efter uppköpet av IMS Data AB har Martinsson 2003 enligt Bohlin (2003) 

en beräknad omsättning på drygt en miljard kronor, cirka 500 anställda och 

finns på 18 orter i landet.  
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4 Vetenskapligt förhållningssätt 
ör att ge  en inblick i de vetenskapliga frågor vi som uppsatsförfattare 

har tagit ställning till inför genomförandet av vår undersökning, 

följer i detta kapitel en teoretisk diskussion. Denna rör möjligheten att 

generera kunskap samt vad som i sammanhanget kan anses som 

vetenskapligt. Kapitlet behandlar vår roll som forskare och speciella 

frågor kring vedertagna synsätt på vad som är kunskap. 

 

4.1 Vetenskaplig kunskap genom grundforskning 

Som vi i bakgrunden beskrivit finns det såväl ett teoretiskt som praktiskt 

intresse av att öka kunskapen om kopplingen mellan logistik och 

överordnad företagsstrategi. Trots detta breda intresse är syftet med denna 

uppsats inte att i första hand generera kunskap åt Martinsson eller andra 

företag i samma bransch, utan att öka den teoretiska kunskapen inom valt 

ämnesområde. 

 

Den typ av forskning vi med hänsyn till resonemanget ovan kan sägas 

bedriva är vad Patel & Davidson (1994:8), Patel & Tebelius (1987:21) och 

Lantz (1993:24) kallar grundforskning. Grundforskning är inriktad på att 

generera kunskap som ska fylla ut luckor i dagens vetande. 

Kunskapsbidraget behöver inte vara av omedelbar nytta i ett praktiskt 

perspektiv, vilket brukar vara fallet vid så kallad tillämpad forskning, utan 

värdet av den typ av forskning, som vi bedriver, ligger i att kunskapen är 

intressant i sig själv. Detta innebär dock inte att den nya kunskapen är 

ointressant ur ett praktiskt perspektiv. Våra slutsatser kan mycket väl leda 

F 
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till praktiska tillämpningar, exempelvis kan Martinsson ta del av våra 

analyser för att nå en ökad lönsamhet.  

 

Trots att vårt syfte och mål med denna uppsats är att bidra med kunskap är 

det mycket svårt att definiera vad kunskap egentligen är. Ordet har 

visserligen många synonymer, exempelvis vetande, kännedom och insikt 

(Walter, 2002:285), men att förklara det djupare är komplext. En av få 

böcker, Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999:166), som explicit försökt 

förklara vad kunskap innebär gör det med följande exempel: 

 

”Siffran ”10”, kan ha olika innebörd. Som data representerar den fakta, 

begrepp eller instruktioner, som är lämpade för överföring, bearbetning 

eller tolkning av människor eller datorer. I begreppet data lägger vi alltså 

inte någon betydelse, mening. Först när vi vet att ”10” här står för kl. 10 

och återfinns i en busstidstabell, har det fått betydelse. Data har då blivit 

information. Med kunskap menar vi något än mer sammansatt.” 

 

Den typ av kunskap vi vill förmedla är vad Tengström (1987:70-71) kallar 

vetenskaplig kunskap, eller som Molander (1993:144) skriver: ”goda 

vetenskapliga skäl för att tro”. Den vetenskapliga kunskapen skiljer sig 

från exempelvis vardags- eller yrkeskunskapen då den enligt Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (1999:167) ofta, i likhet med syftet och avgränsningarna 

för denna uppsats, är mycket specialiserad och systematiskt bygger vidare 

på redan etablerad vetenskaplig kunskap. Men vad är då vetenskap? 

 

Det som kallas vetenskap anses ofta vara fakta och sanningar, men enligt 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999:168) och Patel & Tebelius (1987:14) 
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är vetenskap tillika metoder för att skaffa fram kunskap. Med hänvisning 

till detta är det vetenskapliga inslaget i denna uppsats både att vårt 

ämnesval bygger vidare på etablerad kunskap och att vi som författare har 

en teoretiskt grundad metod som vi använt oss av vid datainsamlingen. 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999:168) sammanfattar detta som att: 

 

”kunskaper som är insamlade med vetenskapliga metoder kan kallas 

vetenskap, och att endast metoder, som uppfyller vissa krav kan kallas 

vetenskapliga.” 

 

En fördjupad redogörelse för de metodmässiga val vi som författare ställts 

inför och hur vi praktiskt genomfört vår undersökning följer i nästa kapitel. 

 

4.2 Vår undersökningsform 

Beroende på hur stor kunskap uppsatsförfattare har om valt problemområde 

innan undersökningen startar, menar Patel & Davidson (1994:11) att olika 

typer av undersökningar kan väljas. De två typer som är intressanta med 

hänsyn till den här uppsatsens syfte är den explorativa och den deskriptiva 

undersökningen.  

 

Den explorativa undersökningen präglas, i likhet med 

grundforskningsansatsen, av att fylla luckor i vår kunskapsbank. 

Deskriptiva undersökningar syftar till att beskriva problemområden där det 

redan finns en viss mängd kunskap. Deskriptiva undersökningar innebär 

ofta att undersökaren begränsar sig till att undersöka några få aspekter av 

det problemområde författarna är intresserade av. Vad som ytterligare är 
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kännetecknande för en deskriptiv undersökning är att endast en teknik för 

insamling av information används. 

 

Med hänsyn till ovanstående teoretiska definitioner menar vi att vår uppsats 

är en hybrid mellan de två undersökningstyperna. Uppsatsen har en 

explorativ ansats ur den aspekten att vi söker fylla luckor inom ett idag 

bristfälligt teorifält. Undersökningen är dock inte enbart explorativ utan 

har, bland annat med avseende på datainsamlingsteknik, stora likheter med 

den deskriptiva ansatsen. Andra faktorer som vi menar påvisar att 

uppsatsen till stor del är av deskriptiv art är att teorifältet, som beskriver 

logistikens strategiska betydelse, visserligen är under utveckling men redan 

innehåller så mycket kunskap att vi har något att utgå ifrån. 

Undersökningen är också av deskriptiv karaktär då vi i likhet med Patel & 

Davidsons (1994:11) definition begränsat våra undersökningsfrågor till ett 

förhållandevis snävt område. 

 

4.2.1 Kvalitativ eller kvantitativ forskning  

Ett annat sätt att klassificera vår undersökning är i termer av kvantitativ och 

kvalitativ forskning. Patel & Davidson (1994:12) och Lundahl & Skärvad 

(1999:94,101) beskriver de två forskningssätten med hänsyn till hur 

undersökaren bearbetar och analyserar den information som samlas in. 

Kvantitativt inriktad forskning syftar till att använda statistiska 

bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativ forskning kännetecknas enligt 

Lundahl & Skärvad (1999:101) av kvalitativ analys och metod samt att 

studieobjekten oftast är individer och deras miljö. Syftet med den 

kvalitativa forskningen är att beskriva, analysera och sedan förstå enskilda 

individer eller grupper utifrån det som studeras. Den kvalitativa metoden är 
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enligt Lundahl & Skärvad (1999:38) kopplad till hermeneutiken, vilken vi 

redogör för nedan under rubrik 4.3. 

 

Vår undersökning är främst kvalitativt inriktad då det endast är genom 

kvalitativa analysmetoder som vi kan besvara våra problemfrågor och 

därmed uppfylla vårt syfte. Det är inte möjligt att med siffror och statistisk 

säkerhet återge våra intervjusvar, speciellt inte eftersom vi valt att 

genomföra undersökningen på enbart ett företag. Vi har gjort ett så stort 

antal intervjuer att vi med förhållandevis stor säkerhet kan sägas ha fångat 

den verklighet vi vill beskriva. 

 

4.3 Vägen till ny kunskap - positivism eller 

hermeneutik 

Det finns två vetenskapsteoretiska vägar att gå när det gäller att skaffa ny 

kunskap - den positivistiska eller den hermeneutiska. Positivismen är 

förknippad med kvantitativ metod, vilket med hänvisning till våra 

problemfrågor och syfte, inte är tillämplig för denna uppsats. 

Formuleringen av våra problemfrågor och syfte är mer lik hermeneutiken. 

 

I den hermeneutiska forskningen är målet enligt Lundahl & Skärvad 

(1999:43) att tolka och förstå hur andra människor upplever sin situation 

och vad det betyder för beslut och handlingar. Hermeneutiken 

kännetecknas enligt Widerberg (2002:26) av att tolkningarna förutsätter en 

viss förförståelse, vilket gör att vi måste redogöra för vilken förförståelse vi 

haft med oss i vår forskning. Ju mer utförligt vi redovisar vår förförståelse, 

desto mer nyanserad kunskap och därmed mer tillförlitlig kunskap, menar 
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Widerberg (2002:26). Genom att vi grundligt motiverar och redogör för 

vårt tillvägagångssätt kan läsaren därmed bedöma tillförlitligheten i vårt 

kunskapsanspråk. 

 

Vi som uppsatsförfattare har haft en förförståelse som utgörs av de 

kunskaper vi inhämtat tidigare i vår utbildning kring uppsatsens 

ämnesområden, det vill säga logistik och strategi. Denna förförståelse har 

vidgats ytterligare då en av oss tidigare arbetat hos Martinsson och på så 

sätt erhållit insyn i och kunskaper om företaget. 

 

Med hjälp av denna förförståelse har vi formulerat ett antal problemfrågor, 

som vi med hjälp av flera intervjuer hos Martinsson undersökt empiriskt. 

Genom att tolka dialogen mellan oss och de personer vi intervjuat har vi 

erhållit en ökad förståelse för vårt problemområde, vilket det 

hermeneutiska synsättet förespråkar. Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(1999:223) exemplifierar med att visa hur ett företags organisationslösning 

kan förstås genom samtal med företagets anställda, vilket är det 

tillvägagångssätt vi valt då vi intervjuat Martinssons personal. 

 

Vi har även formulerat våra problemfrågor utifrån den befintliga teorin, 

vilket vi menar liknar en deduktiv ansats. Deduktion innebär enligt Lundahl 

& Skärvad (1999:40) att befintliga teorier testas på verkligheten och utifrån 

detta dras logiska slutsatser. Genom att jämföra befintliga teorier med 

verkligheten, i vårt fall företaget Martinsson, vill vi bidra med ny kunskap 

och på så vis komplettera dagens teorier inom områdena logistik och 

företagsstrategi. 
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5 Metod 
detta kapitel kommer vi noggrant att redogöra för vårt faktiska 

tillvägagångssätt vid insamling av data. Detta kapitel är nödvändigt för 

att läsaren ska kunna bedöma om vår metod är vetenskapligt tillförlitlig. 

Kapitlet måste även finnas med om någon annan skulle vilja göra om 

samma undersökning och därefter kunna erhålla samma resultat. 

 

5.1 Vårt metodval 

Med anledning av syftet med vår uppsats anser vi att en djupgående analys 

av det företag vi valt för studien är nödvändig. Den metod som är bäst 

lämpad för denna är vad Patel & Davidson (1994:44) och Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (1999:103) kallar fallstudie. Det mest kännetecknande 

för en fallstudie är att studien görs på en mindre och avgränsad grupp, 

vilket i vårt fall är ett företag – Martinsson. I likhet med den hermeneutiska 

och kvalitativa ansats vi bygger denna uppsats på innebär en fallstudie att 

vi söker så heltäckande information som möjligt för att erhålla ett 

helhetsperspektiv. 

 

Den teoretiska definitionen av en fallstudie innehåller dock en variabel som 

vi menar inte är förenlig med den undersökning vi genomfört. En riktig 

fallstudie måste enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999:103) undersöka 

det valda fallet i en mängd avseenden. Detta får som konsekvens att det 

ofta krävs en lång tidsperiod för att genomföra studien. Även om arbetet 

med magisteruppsatsen löper över 20 veckor menar vi att tiden är för 

begränsad för att uppfylla den teoretiska definitionen av en fallstudie. För 

I 
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att inte påstå att vi använt en metod som vi faktiskt inte gjort, begränsar vi 

oss därför till att säga att vår studie har en fallstudieliknande ansats. 

 

5.1.1 Generaliserbarhet 

Fallstudiens svaghet är enligt Patel & Tebelius (1987:62) 

fallstudieobjektets populationsvaliditet. Kan vi utifrån en studie av ett enda 

företag generalisera till en större grupp? Enligt Eriksson & Wiedersheim-

Paul (1999:16) krävs det mycket av en studie för att allmängiltig kunskap 

ska genereras. 

 

Vi anser att Patel & Tebelius samt Eriksson & Wiedersheim-Pauls 

resonemang är relevanta, men vi vill i likhet med Lundahl & Skärvad 

(1999:195) föra fram argumenten att det för en studie som denna kan vara 

betydelsefullt att skilja på statistisk generaliserbarhet och analytisk 

generaliserbarhet. Enligt Lundahl & Skärvad kan resultatet från en 

fallstudie i statistisk mening inte generaliseras till att gälla en hel 

population. Generaliserbarheten ligger istället i att resultaten av studien kan 

användas för att skapa teorier samt utgöra en referenspunkt för befintliga 

teorier mot vilka de empiriska resultaten kan studeras. När resultaten från 

en fallstudie används för denna typ av generaliseringar kallas det för 

analytisk generaliserbarhet, vilket därmed är vad vi som uppsatsförfattare 

kan förväntas bidra med. 

 

Ytterligare en faktor som vi menar påverkar graden av generaliserbarhet är 

vårt val av fallföretag, vilket vi redogör för nedan. 
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5.2 Urvalsmetodik 

Från början var det tänkt att vi skulle arbeta praktiskt med ett nytt projekt 

inom Martinsson, kallat Martinsson Direkt och Martinsson Nära. Under 

tiden skulle vi ha skrivit vår magisteruppsats om projektet, vilket skulle 

handla om logistik och strategi. På så vis blev vårt urval automatiskt 

Martinsson. En bit in på magisteruppsatsen visade det sig dock att projektet 

avlysts, vilket ledde till att vi fick tänka om vad gäller uppsatsens syfte och 

problemformulering. Vi bestämde oss för att Martinsson ändå var ett 

intressant företag ur uppsatssynpunkt och Martinssons ledning var positivt 

inställd till att företaget skulle medverka. 

 

Vad gäller urvalet av intervjupersoner, valde vi att börja intervjua personer 

på högsta nivå inom Martinsson, då vi anser att de har ett helhetsperspektiv 

på verksamheten och arbetar med de områden som denna uppsats handlar 

om. Vid analys av de två första intervjuerna, de med den operativa chefen 

och produktchefen, ansåg vi att det skulle vara mycket intressant att 

intervjua anställda på alla nivåer inom företaget. Detta är en situation som 

kan uppstå vid intervjuer och enligt Patel & Davidson (1994:101) är det 

något som berikar undersökningen. Vi har inte blivit styrda av Martinsson i 

vårt val av intervjupersoner utan urvalet baseras på vår egen tro om vilka 

hierarkiska nivåer i företaget som är nödvändiga att undersöka för att 

uppfylla vårt syfte. Vi valde av resursskäl att genomföra de följande 

intervjuerna vid de kontor som befinner sig nära vår hemort Linköping, 

närmare bestämt kontoren i Linköping och Norrköping. 

 

De personer vi intervjuat på Martinssons huvudkontor i Stockholm är: 

operative chefen Björn-Erik Karlsson och produktchefen Peter Kock. På 
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Linköpingskontoret: platschefen Patrick Hansson, konsultchefen Mats 

Hultman, koordinatorn Marie Fredriksson, systemkonsulten Fredrik 

Svensson, säljarna Anders Frylebo och Magnus Nyblom samt 

teknikkonsulten Björn Rondahl. På Norrköpingskontoret: platschefen 

Anders Römert samt säljaren Ami Fransson. En närmare presentation av 

ovanstående personer återfinns i bilaga 2. Vi har dessutom haft telefon- och 

mailkontakt med marknadskoordinatorn Mia Södergren på huvudkontoret. 

 

Nedan återges ett organisationsschema över Martinsson där den inbördes 

relationen mellan de personer vi haft kontakt med är framställd.  

Figur 4 Organisationsschema över Martinsson 

Fritt efter förlaga av Södergren (2003) 
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5.3 Källor 

Primärdata är enligt vår åsikt information som vi samlat in och som inte är 

tolkat för något annat ändamål, medan sekundärdata utgörs av data som 

inte kan klassas som primära. Våra primärdata utgörs av enbart intervjuer, 

vilka vi redogör för nedan under rubrik 5.3.1. De sekundärdata vi använt 

oss av för att styrka vår bakgrund i inledningskapitlet samt för att tillföra 

vårt resonemang mer tyngd är material från media, huvudsakligen 

tidsskrifts- och tidningsartiklar, samt Internet. 

 

5.3.1 Intervjuer 

Definitionerna är många om vad en intervju egentligen är. Vi finner det 

därför på sin plats att ge vår syn på saken. Med en intervju menar vi en 

situation där vi som uppsatsförfattare ställer frågor till en respondent. En 

intervju kan dock definieras närmare och Lantz (1993:12) beskriver den 

som: 

 

”Intervjun kan beskrivas som en situation av samspel mellan två personer 

med olika och icke jämställda roller. En frågar och en svarar. Samspelet är 

baserat på frivillighet och det är kommunikationen mellan intervjuare och 

den tillfrågade som är föremål för analys.” 

 

Definitionen ovan fångar ett antal centrala aspekter. Att det rör sig om ett 

samspel mellan minst två personer är tämligen självklart, men att rollerna 

inte är jämställda är viktigt att ha i minnet. I vårt fall har detta inneburit att 

vi som intervjuare har varit drivande i samspelet för att vi ska få svar på det 

vi vill ha svar på. 
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För att förlita oss på att vår metod ska ge bästa möjliga resultat har vi tagit 

del av Lantz (1993:13) som beskriver den professionella intervjun. Denna 

präglas av att den ger data som är tillförlitliga samt att informationen är 

användbar för andra. På så sätt skiljer sig den professionella intervjun från 

det som mer vardagligt kallas samtal eller konversation. 

 

Att tro att den professionella intervjun för den skull speglar något objektivt 

är fel. Vi menar, i likhet med exempelvis Lantz (1993:16), att det är 

omöjligt och i likhet med den hermeneutiska ansatsen inte önskvärt att vara 

objektiv. Den form av datainsamlingsmetod vi använder, kan inte sägas 

vara helt opåverkad av oss som individer, utan kan präglas av subjektiva 

tolkningar. Detta bör dock inte fördunkla vår intention att på ett så korrekt 

sätt som möjligt återge våra källors åsikter.  

 

För den professionella intervjun hanteras denna konflikt mellan objektivitet 

och subjektivitet genom att intervjun innebär en systematisk undersökning 

av det subjektiva eller av ett subjektivt uppfattat fenomen. Även om en 

intervju medför subjektiva tolkningar innebär det inte enligt Lantz 

(1993:21) att intervjusvarens användbarhet blir mindre. Användbarheten 

måste dock få en annan innebörd än att generaliserbara slutsatser kan 

baseras på det stickprov som en intervju innebär. 

 

Våra slutsatsers giltighet, baserat på de intervjusvar vi erhållit, bör 

diskuteras ur en kvalitativ infallsvinkel. Giltigheten för studier där det 

subjektiva har en framträdande roll kan enligt Lantz (1993:21) diskuteras 

utifrån i vilken mån intervjusvaren speglar källan samtidigt som de samlade 
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intrycken på ett mera allmängiltigt plan ökar förståelsen för det 

problemområde vi som författare valt för studien. 

 

Eftersom vi valt en kvalitativt orienterad studie anser vi att en öppen 

intervju är den bästa metoden för att få fram information. Detta då den 

öppna intervjun, till skillnad från en strukturerad, ger möjligheten att fånga 

svar som vi som intervjuare inte trott möjliga. Då vi som intervjuare bara 

har en viss förförståelse av det problemområde vi med empiriska studier 

vill belysa, menar vi att en totalt strukturerad intervju, där intervjusvaren på 

förhand är bestämda, kraftigt skulle begränsa uppsatsens potentiella resultat 

och slutsatser. Vi menar att vårt metodval med öppna intervjuer är en 

naturlig följd av det syfte vi formulerat för uppsatsen. 

 

5.3.2 Intervjuplan 

Som ett praktiskt led i förberedelserna inför våra intervjuer arbetade vi 

fram en intervjuplan. Detta kan enligt Lantz (1993:62) definieras som en 

skriftlig förteckning över intervjuns frågeområden ordnade i den följd vi 

som intervjuare har för avsikt att ställa frågorna. Vad som präglar den 

intervjuplan vi tagit fram är att frågorna (vilka i sin helhet återges i bilaga 

1) formulerats med tanke på vilka personer vi skulle intervjua. Frågorna har 

även formulerats på så sätt att vi försökt fånga intervjupersonernas egen 

tolkning av och åsikt om exempelvis logistik och strategi. Vårt mål är att 

fånga hur Martinsson arbetar med logistik och strategi, inte att ta reda på 

den teoretiska innebörden. 

 

Vi berättade inledningsvis i enlighet med Lantz (1993:62) för 

intervjupersonerna om syftet med vår uppsats och vilka områden frågorna 
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skulle komma att beröra. Detta är viktigt för intervjuns tillförlitlighet, 

menar Lantz (1993:63). Därefter kontrollerade och konfirmerade vi att vi 

fick banda intervjuerna. Innan intervjun började redogjorde vi för vår plan 

att sammanställa intervjusvaren och sedan skicka det insamlade materialet 

till respektive person för att få klartecken till att använda det i vår uppsats. 

De personer vi intervjuat har inte haft något att invända mot ovanstående. 

Vi har efter ett antal justeringar fått klartecken från samtliga 

intervjupersoner att använda det sammanställda materialet.  

 

Vi har dock inte följt vår intervjuplan strikt, utan har låtit de personer vi 

intervjuat prata fritt. För att underlätta detta har vi ställt öppna frågor. Vid 

behov har vi ställt följdfrågor för att förtydliga och för att leda in 

intervjupersonerna mot rätt ämnesområde. Det har dock varit en trygghet 

att ha intervjuplanen som stöd så att viktiga frågor inte glömdes bort. Det 

visade sig efter intervjuerna med den operativa chefen och produktchefen 

att ett fåtal frågor inte längre var relevanta, varför dessa togs bort inför 

nästkommande intervjuer. 

 

5.4 Metodkritik 

Det är enligt vår åsikt intressant att redogöra för kritik mot vår metod och 

på så vis påvisa trovärdigheten i vår uppsats. 

 

5.4.1 Urval 

Denna uppsats bygger på empiri hämtad från endast ett fallföretag. Vårt 

argument för detta är att då en av oss arbetat på Martinsson finns det en 

etisk aspekt att ta hänsyn till. Skulle vi kontakta konkurrenter till 
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Martinsson skulle det inte vara etiskt korrekt att enbart presentera oss som 

studenter vid Linköpings universitet, utan vi skulle ha varit tvungna att 

förklara vårt förhållande till Martinsson. Vår åsikt är att många, om inte 

alla, konkurrenter skulle ha uttryckt en viss tveksamhet att redogöra för 

deras företagsstrategier om de visste att en av oss hade starka band till 

Martinsson. Att få access till relevant information skulle därmed ha varit 

svårt. Ytterligare resonemang om accessproblematik följer nedan. 

 

5.4.2 Accessproblematik 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999:107) innebär access-

problematik svårigheter att få tillgång till empiriska data. Exempel på detta 

är som ovan, att få företag att delta, men även att veta vilka personer som är 

viktiga att intervjua. Vi menar att förekomst av accessproblematik vad 

gäller val av intervjuperson varit mycket liten i vår undersökning. Detta då 

en av oss arbetat på Martinsson, kan företaget väl och därmed vet vilka 

personer som är relevanta att intervjua. 

 

Ovanstående resonemang kan också vändas emot oss. Det finns en risk att 

vi missat nya tankesätt och vägar för att få svar på våra problemfrågor då 

en av oss arbetat på Martinsson. Vi kan därmed ha varit låsta vid företagets 

sätt att tänka och agera, men vi anser att den risken är liten då det inte var 

arbete av strategisk karaktär som personen i fråga arbetade med. 

 

5.4.3 Antalet intervjuer 

När vi genomfört ett antal intervjuer hos Martinsson började vi upptäcka ett 

mönster i svaren, det vill säga att de personer vi intervjuade svarade i 
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princip samma sak. Vår åsikt är att efter elva utförda intervjuer var att en 

ytterligare intervju inte skulle ge någon ny information och därmed inte 

tillföra empirin något väsentligt nytt. 

 

5.4.4 Intervjuareffekter 

Vår empiri är uppbyggd av intervjuer och med detta tillvägagångssätt kan 

så kallade intervjuareffekter uppstå. Halvorsen (1992:89) menar att 

personligheten och arbetssättet hos den som intervjuar påverkar den som 

blir intervjuad. Risken med intervjuer är att den som blir intervjuad svarar 

det som intervjuaren vill höra för att ge ett gott intryck och för att inte 

verka obildad. Genom att vi har varit medvetna om att vårt agerande kan ha 

inverkan på de intervjuade och därmed också deras svar, har vi undvikit 

ledande frågor och istället ställt öppna frågor. Detta menar vi minskar 

risken för intervjuareffekter. Vår åsikt är även att då en av oss arbetat på 

Martinsson och har träffat intervjupersonerna samt känner dem rätt väl 

minskar sannolikheten att intervjupersonerna svarat på frågorna i syfte att 

imponera eller att inte verka obildade.  

 

5.4.5 Giltighet 

Problem med giltighet kan uppstå när vi som författare ska samla in data 

för den problemställning vi formulerat. För att hög giltighet ska infinnas är 

det enligt Halvorsen (1992:41) essentiellt att det finns en 

överrensstämmelse mellan hur begrepp i den teoretiska referensramen 

används och hur begreppen används vid empiriinsamlingen. De begrepp vi 

använt har vi definierat i förväg för att inte skilja på dess innebörd i den 

teoretiska referensramen och vid empiriinsamlingen. Vi har även vid 
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empiriinsamlingen bett de intervjuade att själva definiera viktiga begrepp 

för att senare jämföra dessa med teorin, vilket ligger i linje med vår 

deduktiva ansats. Genom detta förhållningssätt menar vi att vi minimerat 

risken för att giltigheten skulle vara låg i denna uppsats.  

 

5.4.6 Pålitlighet 

Med pålitlighet avser Halvorsen (1992:42) pålitligheten i de empiriska 

mätningarna. För att en hög pålitlighet ska infinnas ska empiriska data se 

likadant ut oberoende av mätning. För att pålitligheten ska vara hög menar 

Halvorsen att de data som samlas in ska vara relevanta för 

problemfrågorna, vilket även är ett kriterium för hög giltighet. Vi anser inte 

att vi har tolkat eller registrerat vår empiri fel. Om samma undersökning, 

med vårt tillvägagångssätt, skulle genomföras hos samma fallföretag skulle 

resultaten i princip bli desamma som i vår uppsats, menar vi. Vi har 

dessutom enligt vår åsikt tydligt redogjort för vårt tillvägagångssätt och 

menar därför att pålitligheten i vår uppsats är hög. 
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6 Teoretisk referensram 
etta kapitel är en sammanfattning av teorier inom områdena 

logistik, företagsstrategi, värdeskapande och beslutsfattande. Att vi 

valt så många teoriområden beror på att det teoretiska bidraget som berör 

logistikens koppling till överordnad företagsstrategi är så begränsat att vi 

för att uppfylla uppsatsens syfte måste vidga våra perspektiv för att 

inhämta nya tolkningssätt.  

 

6.1 Koppla logistik till företagsstrategi 

Den som är intresserad av logistik som en metod för att optimera 

lagerhållning, transportvägar och materialflöden kan finna ett gediget 

kunskapsbidrag i var och varannan bok med ordet logistik i sin titel. Att 

däremot finna litteratur som beskriver hur och varför logistik som ett 

strategiskt verktyg ska anpassas till företagets överordnade strategi är 

mycket svårt. En anledning till detta tror vi, i likhet med Busher & Tyndall 

(1987:preface v), är att många felaktigt ser området som en självklarhet. 

Kopplingen mellan logistik och strategi ses som en så naturlig del att 

varken teoretiker eller företagsledare ägnat något större intresse åt området. 

Busher & Tyndall är dock av en annan åsikt och de studier de gjort visar att 

många företag har logistiska processer som inte stödjer eller ligger i linje 

med den överordnade strategin. Deras slutsats är därmed att det som av 

många ses som självklart i själva verket är allt annat än självklart. 

 

Som ett led i att förändra teoretikers och praktikers syn på kopplingen 

mellan logistik och strategi har Busher & Tyndalls (1987:preface viii) 

D 
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forskning resulterat i tio principer för hur logistik kan vara ett redskap för 

företag att förbättra sin lönsamhet. Deras studie visar att de företag som 

implementerar de tio principerna är de som på både kort och lång sikt får 

förbättrad kvalitet och kundservice, vilket också ger förbättrad lönsamhet. 

Alla de tio principerna är inte relevanta för denna rapport, men den första, 

och tillika den som Busher & Tyndall anger som viktigast, är mycket 

intressant. Vad den fastslår är nämligen vikten av att koppla logistik till 

överordnad strategi. 

 

Busher & Tyndall (1987:9, 23) menar att logistikens alla funktioner måste 

vara direkt kopplade till företagets strategiska plan. Företagsledare bör 

alltid fråga sig om de logistiska funktioner och processer företaget 

använder sig av leder till att det blir mer eller mindre konkurrenskraftigt på 

marknaden. En attityd att logistik är något nödvändigt ont lever dock enligt 

Busher & Tyndall fortfarande kvar i många företag. 

 

Enligt Williams et al. (1997:31) måste företag som vill vara i framkant 

metodiskt utveckla och implementera konkurrenskraftiga strategier. Enligt 

dessa författare visar också modern forskning på att fler och fler företag 

beslutar att integrera logistik i sin företagsstrategi då logistik mer än någon 

annan företagsprocess ger företaget möjligheter att skapa värde för sina 

kunder. Logistisk kompetens kommer därför troligen inom kort att värderas 

som en strategisk kompetens.  

 

Williams et al. (1997) styrker med sin artikel de tidigare slutsatser som 

finns gällande den strategiska betydelsen av logistik, nämligen att en 

integrering mellan logistik och företagets överordnade strategi är 
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nödvändig för att nå nya marknader och konkurrensfördelar. Författarna 

menar att en företagsstrategi med integrerad logistik inte bara ökar 

möjligheterna för en intäktsökning utan även för en kostnadsreduktion. 

 

Williams et al. (1997:32) menar dock att dagens synsätt, att en integrerad 

logistik och företagsstrategi leder till lägre kostnader och större kundvärde, 

inte accepterades förrän mot slutet av 1970-talet. Dessförinnan var 

strategisk planering ofta detsamma som investeringskalkylering och 

diversifiering var på modet. 

 

Till skillnad från Busher & Tyndall (1987), som tagit fram tio principer, 

har Williams et al. (1997) arbetat fram en funktion som beskriver vilka 

faktorer som påverkar hur pass väl logistik kan integreras i 

företagsstrategin. Förhållandena illustreras av funktionen:  

 

LI=f(IT,TC,CCP) 
 

där LI=logistics integration, IT=information technology, TC=team 

composition and CCP=corporate competitive positioning. 

 

Vad Williams et al. (1997) testat är vilken betydelse informationsteknologi, 

gruppsammansättning samt hur företaget positionerar sig på marknaden har 

för hur pass väl logistik kan integreras i överordnad företagsstrategi. 

 

Med informationsteknologi menar Williams et al. (1997) dagens moderna 

systemlösningar som möjliggör nya organisatoriska lösningar. Vad gäller 

gruppsammansättning menar författarna att grupper (eller team) som får 
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jobba tillsammans med professionella logistiker på ett bättre sätt än andra 

kan arbeta fram logistiska lösningar. Arbetet bör inte bara ske inom 

företagsledningen, utan projektgrupper ska tillsättas. Dessa grupper ska 

innehålla människor med blandad, men för uppgiften relevant, kunskap. 

 

Med CCP menas den strategi företaget använder för att positionera sig själv 

och sina produkter eller tjänster gentemot sina konkurrenter på marknaden. 

Vilka strategier som används för att uppnå en position på marknaden kan 

skilja sig åt från företag till företag, men för många företag är bland annat 

pris-, distributions- och logistisk strategi viktigt. Dessa tre strategier är 

också enligt Williams et al. de mest betydelsefulla när det gäller att studera 

integrationen mellan logistik och överordnad företagsstrategi. 

 

De slutsatser Williams et al. (1997) drar är att användningen av 

informationsteknologi med statistisk säkerhet har betydelse för graden av 

integration mellan logistik och överordnad företagsstrategi. Än större är 

den statistiska säkerheten gällande gruppsammansättningens betydelse. 

Författarna menar att när en eller flera logistiker är inkluderade i 

tvärfunktionella team kommer logistik på ett framgångsrikt sätt att 

integreras med den överordnade strategin. Vad gäller betydelsen av 

prisstrategi som en form av positioneringsstrategi var resultaten så att de 

inte kan förklaras med hjälp av funktionen. De som däremot konkurrerade 

med en distributionsstrategi visade sig med statistisk säkerhet ha integrerat 

logistiken i den överordnade företagsstrategin.  

 

En annan författare som avhandlat betydelsen av en koppling mellan 

logistik och överordnad strategi är Shapiro (1984). Han menar att de 
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logistiska systemen har stor betydelse för vilka konkurrensfördelar 

företaget kan uppnå. Företagsledningens roll är att förstå vad företaget 

försöker göra och att sedan styra verksamheten så att de logistiska 

lösningarna ligger i linje med företagets överordnade strategi.  

 

Shapiro (1984:119-120) utvecklar också, till skillnad från Busher & 

Tyndall (1987) och Williams et al. (1997), resonemangen när han menar att 

den logistiska strategi som företaget väljer inte kan vara bra på allt. Det 

finns alltid en ”trade-off” om systemen är anpassade för något av 

alternativen låg kostnad, hög flexibilitet, volym eller kvalitet. Den centrala 

frågan för företagsledare är därför: ”Vilken ska vår logistiska strategi vara 

och vad ska vårt logistiksystem i första hand syfta till?” 

 

Med små logistiska förändringar menar Shapiro (1984:120) att en 

hävstångseffekt kan erhållas vilket gör att stora ekonomiska och 

kvalitetsmässiga vinster kan uppnås. Att identifiera vilka logistiska 

lösningar som hjälper företaget att uppnå en hävstångseffekt är en del av 

det större arbetet med att anpassa logistikapparaten till den överordnade 

företagsstrategin. Shapiro hävdar att företag som misslyckas med att 

identifiera vilka logistiska lösningar som ligger i linje med deras 

överordnade strategi kan förlora sina komparativa fördelar. Han 

sammanfattar det som att det finns mycket att vinna genom att på ett 

genomtänkt sätt använda logistik för att uppnå en hävstångseffekt, men 

samtidigt mycket att förlora om logistik och strategi inte ligger i linje med 

varandra. 
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Logistik är enligt Shapiro (1984:122) även ett sätt att differentiera 

verksamheten. Tack vare en differentiering kan företaget erbjuda kunderna 

en specifik service vilket tillför ett mervärde. Shapiro förtydligar sitt 

påstående och påvisar att service kan betyda olika saker. Innan en 

företagsledare därför kan besvara frågan om vad just hans/hennes 

logistiksystem måste göra extra bra, måste företaget bestämma sig för 

vilken service det vill leverera. 

 

Shapiro (1984) menar med anledning av ovanstående resonemang att 

företag måste anpassa sina logistiksystem så att de stödjer de behov 

kunderna har och den service som de verkligen efterfrågar. Shapiros 

lösning på detta är att arbeta med leverantörer, som själva har 

logistiksystem som ligger i linje med det erbjudande företaget står för. 

Företaget kan även bygga upp ett eget lager eller förändra sina 

transportrutiner så att önskad service uppnås, men Shapiro menar att få 

företag genomför alla dessa förändringar – kostnaderna är nämligen ofta 

större än vinsten.  

 

Då vi nu inledningsvis presenterat ett antal teoretiska bidrag, som tydligt 

belyser det syfte vi har för uppsatsen, vill vi i fortsättningen vidga vårt 

perspektiv och återge närliggande teorier kring logistik och strategi. 

Närmast följer ett avsnitt som behandlar företagsstrategi och därefter följer 

vilken betydelse några teoretiker tror logistik kommer att få i framtiden. 

 

6.1.1 Positioneringsstrategi 

Porter (1998a:35-40) beskriver tre generiska strategier - 

lågkostnadsstrategi, differentiering och fokus - som alla syftar till att 
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företag ska vinna konkurrensfördelar i den bransch de verkar och därmed 

uppnå bättre lönsamhet. Om ett företag misslyckas att profilera sig med 

hjälp av någon av de tre strategierna kan företaget förvänta sig sämre 

lönsamhet än övriga, profilerade företag, i branschen och därmed vara vad 

Porter kallar ”stuck in the middle”. Att bli ”stuck in the middle” kan 

orsakas av att företaget inte profilerar sig alls eller av att företaget försöker 

att kombinera de generiska strategierna. Ett företag som kombinerar de 

generiska strategierna erhåller ingen distinkt konkurrensfördel och riskerar 

därmed att uppfattas som ett ”andra klassens företag” av konsumenterna. 

 

”The notion underlying the concept of generic strategies is that competitive 

advantage is at the heart of any strategy, and achieving competitive 

advantage requires a firm to make a choice – if a firm is to attain a 

competitive advantage, it must make a choice about the type of competitive 

advantage it seeks to attain and the scope within which it will attain it. 

Being “all things to all people” is a recipe for strategic mediocrity and 

below-average performance, because it often means that a firm has no 

competitive advantage at all.” (Porter, 1998b:12) 

 

Som ett led i Porters (1998b:33-61) tankar om hur företag ska behålla sin 

konkurrensfördel utvecklades teorin kring värdeskapande. Porter anser att 

främsta sättet att utvärdera sin position på marknaden är utifrån vilket värde 

företaget skapar för sina kunder. En följd av denna teori är den modell som 

kommit att kallas värdekedjan. Modellens fördel är att den kan användas 

för att identifiera och förstå grunden till de värdeskapande 

konkurrensfördelarna och hur dessa är relaterade till värde för kunden. Vad 

Porter menade är att det finns en otrolig potential för att skapa mervärde 
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genom logistik istället för att bara se till vilka logistiska aktiviteter som kan 

reducera kostnader.  

6.2 Logistikens roll och utveckling 

Enligt Kent & Flint (1997:15) har innebörden av logistik utvecklats de 

senaste åren för att nu ses som en avgörande komponent i företagsstrategi, 

ett sätt för differentiering samt ett sätt att komma närmare kunden. Kent & 

Flints (1997:21-26) forskning bygger på litteraturstudier och deras slutsats 

är att logistikens utveckling går att dela in i sex perioder. Den första 

perioden tar sin början i det tidiga 1900-talet, medan den sjätte sträcker sig 

in i framtiden. Perioderna har de valt att kalla (1) ”farm to market”, (2) 

”segmenterade funktioner”, (3) ”integrerade funktioner, (4) ”kundfokus”, 

(5) ”logistik som differentiator”, och (6) ”beteende och 

gränsöverskridande”. Att här redogöra för logistikens utveckling under alla 

dessa perioder anser vi inte meningsfullt med tanke på uppsatsens syfte, 

men period fem och sex är intressanta då de förklarar dagens och 

framtidens betydelse av logistik.  

 

Period fem tar sin början i det tidiga 1980-talet och är den period som vi 

fortfarande befinner oss i. Då, precis som nu, sågs logistik som en av de 

bästa metoderna för företag att differentiera sig. Logistik ses som en 

avgörande framgångsfaktor för företagens strategi. Koncept som växt fram 

under denna period är bland andra ”supply-chain management”. En faktor 

till att dessa delar hamnat i blickfånget är utvecklingen inom 

informationsteknologin samt moderna strategikoncept. Denna period 

präglas också av integration. Frågan som företagen vill besvara är ”hur 

sammanlänkar vi hela värdekedjan så att kunderna får största möjliga nytta 



 

Så nås samstämmighet mellan logistik och företagsstrategi 

 

43 

och värde samtidigt som vi ska vara konkurrenskraftiga på den globala 

marknaden”? En anledning till att logistik både fått och har en så 

framträdande betydelse under denna period är att företag upptäckt hur svårt 

det är att kopiera logistiska lösningar som andra företag använder sig av 

eller som andra företag själva utvecklat.  

 

Period sex är visserligen en framtidsvision, men Kent & Flint (1997:21-26) 

menar att det finns viktiga ledtrådar i dagens forskning som möjliggör en 

extrapolering av dagens vetande. Vad som är att vänta är en djupare 

förståelse kring kundernas beteende, speciellt hur kunderna uppfattar 

företagets logistiksystem. Framtiden kommer också att föra med sig att 

service och logistik ytterligare kommer att vävas samman som ett sätt för 

företagen att differentiera sig. Kent & Flint påpekar också att ett område 

som kommer att få större betydelse i framtiden är den utvecklade 

teoretiseringen kring logistik. De menar att det fortfarande finns ett stort 

behov av ny kunskap som kan sammanfattas i modeller. Logistik som 

ämnesområde har dock enligt Kent & Flint kommit en lång väg under det 

århundrade som nyligen passerat för att nu ses som en strategisk 

framgångsfaktor för många företag. 

 

6.3 Logistikens roll för värdeskapande 

En författare som i likhet med Kent & Flint (1997) studerat logistikens 

utveckling är Cooper (1993:19). Han menar att den stora utvecklingen 

inom detta område har varit att fokus allt mer flyttas från de traditionella 

värderingarna till att istället belysa logistikens roll för värdeskapande och 

kundservice. Den andra trenden inom logistikens utveckling är 
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globaliseringen. Företag, som tidigare endast konkurrerade med nationella 

eller till och med regionala aktörer, slåss i dag mot multinationella jättar. 

Ett sådant exempel är, för att anknyta till uppsatsens fokus, exempelvis 

Dell som erbjuder ett mer eller mindre standardiserat logistiskt koncept 

världen över. Även Christopher (1993; ur Cooper 1993:24) menar att 

logistik som ämnesområde fått en ökad betydelse på senare år när företag 

konkurrerar på mer mogna marknader och med en ökad global konkurrens.  

 

Christopher (1993; ur Cooper, 1993:25-31) för fram logistikens roll för att 

addera värde. En form av värde är god kundservice och logistik ger enligt 

Christopher just god service. Service kan ofta likställas med rätt produkt, 

på rätt plats, vid rätt tid och med rätt pris – som är detsamma som en av 

definitionerna på logistik.  

 

Christopher (1993; ur Cooper, 1993) förklarar sambandet mellan logistik, 

kundservice och lönsamhet genom att påstå att logistik är en förutsättning 

för god kundservice. Denna service ger i sin tur företaget en möjlighet att 

bygga långsiktiga relationer med dess kunder och långsiktiga 

kundrelationer ger i sin tur upphov till ökad lönsamhet då det kräver 

mindre resurser att behålla och vårda befintliga relationer än att söka nya 

kunder. Christophers tankar sammanfattas i modellen nedan.  

 

 

Figur 5 Kopplingen mellan logistik och lönsamhet  

Fritt efter Christopher (1993; ur Cooper 1993:25) 
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Att tillgodose sina kunder samtidigt som företaget tjänar pengar låter som 

en självklarhet, men Christopher (1993; ur Cooper, 1993) och Christopher 

(1998:37-52) menar att många företag förbiser logistikens roll för att uppnå 

förutbestämda servicemål till en för företaget så låg kostnad som möjligt. 

Att bestämma vilka servicemål företaget ske uppnå är också en 

förutsättning för att rätt logistisk strategi ska kunna utformas. Här gör 

många företag fel och utgår från sin egen tro om vad kunden efterfrågar, 

menar Christopher (1993; ur Cooper, 1993). Han menar att företag endast 

kan anta rätt servicenivå genom att undersöka marknaden och genom att 

jämföra sig med sina konkurrenter. En sådan kundundersökning kan också 

påvisa vilka skillnader som finns mellan olika kunder gällande 

servicebehov. En sådan inventering ger därmed möjligheter till ytterligare 

differentiering genom att erbjudandena kan specialanpassas.  

 

Att förstå kundernas krav på service anser Christopher (1998) alltså vara 

utgångspunkten för vilken logistisk strategi företaget ska anamma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Beslutskedjan vid design av logistisk strategi  

Fritt efter Christopher (1998:48) 
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Eftersom logistik enligt Christopher (1993; ur Cooper, 1993:29) är ett sätt 

att skapa kundvärde och lönsamhet för företaget måste de logistiska 

strategierna utvärderas för att kunna se vilka processer som verkligen 

genererar ett värde för kunden. Vad kunderna upplever som värdefullt är de 

också villiga att betala för. Många undersökningar visar dock att största 

delen av orderhanteringsprocesser och dylikt består av aktiviteter som inte 

är värdeskapande för kunden och Christopher påstår, i likhet med Persson 

& Virum (2001:250) och Harrison & van Hoek (2002:123), att detta är 

aktiviteter som kunderna därmed inte är intresserade att betala för.  

 

6.4 Formulering av logistisk strategi 

Enligt Rushton & Saw (1992; ur Cooper, 1993:85) har logistisk planering, 

historiskt sett, till stor del handlat om en matematisk analys. Författarna 

framför dock en teori, som visar att den logistiska strategin måste 

utvärderas i jämförelse med alla andra företagsstrategiska verktyg. 

Rushtons & Saws tankar har ändå stora likheter med Shapiros (1984) då de 

påpekar att den logistiska strategin måste gå i linje med den överordnande 

företagsstrategin.  

 

Rushton & Saw (1992; ur Cooper, 1993:85) anser också att strategisk 

planering historiskt skett mer eller mindre ostrukturerat i många företag. 

Speciellt gäller detta den logistiska planeringen, där olika funktioner 

utvärderats var för sig, vilket totalt sett lett till suboptimering. Vad Rushton 

& Saw därför utarbetat är en modell för logistisk strategiformulering och 

utvärdering som tar hänsyn till såväl bredare organisatoriska aspekter som 

mer detaljerade logistiska frågeställningar. Som utgångspunkt för sin 
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modell sammanfattar Rushton & Saw vilka krafter som påverkar det 

logistiska systemet. Figuren nedan är delvis omarbetad för att belysa IT-

branschen. 

 

Figur 7 Krafter som påverkar det logistiska systemet 

Fritt efter Rushton & Saw (1992; ur Cooper, 1993:86) 
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en tydligare koppling till logistik än andra eftersom distribution/logistik 

som funktion finns med som ett eget område i strategiformuleringen.  

Figur 8 Modell över strategiformulering/planering 

Fritt efter Rushton & Saw (1992; ur Cooper, 1993:88) 
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som kommit att kallas en SWOT-analys. I detta sammanhang är det extra 

viktigt att SWOT-analysen genomförs med logistiska variabler i åtanke.  

 

6.4.1 Att utveckla en logistisk plan 

Som vi tidigare påpekat har vi i teorin fått få konkreta bidrag till hur en 

logistisk strategi som också är samstämmig med överordnad 

företagsstrategi ska formuleras och utvärderas. Rushton & Saw (1992; ur 

Cooper, 1993:90) erbjuder dock en utveckling av den modell vi återgett i 

figur 8, vilken vi tycker är den bästa och mest konkreta vi kunnat finna. 

Enligt denna modell är tillgången till en genomarbetad logistisk plan 

förutsättningen för att den logistiska strategin ska kunna kopplas till den 

överordnade företagsstrategin. Omfattningen av den logistiska planen 

varierar självklart mellan olika företag och branscher, men det viktiga är att 

det finns en handfast plan. Anledningen till att många företag misslyckas 

att integrera logistiska lösningar i den överordnade företagsstrategin är 

enligt Rushton & Saw nämligen att det överhuvudtaget inte finns någon 

genomarbetad logistisk plan som sammanlänkar såväl distribution, 

produktion, ekonomi som marknadsföring.  

 

Modellen på nästföljande sida beskriver schematiskt de steg Rushton & 

Saw (1992; ur Cooper, 1993:90) menar att ett företag bör ta hänsyn till för 

att härleda en logistisk strategi utifrån företagets överordnade 

företagsstrategi.  
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Figur 9 Modell för utveckling/utvärdering av logistisk strategi  

Fritt efter Rushton & Saw (1992; ur Cooper, 1993:90) 
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I stort kan stegen i modellen sammanfattas till: 

1. Undersök företagets omvärld 

2. Härled logistiska mål utifrån företagets överordnade mål/strategi. 

3. Ta fram olika logistiska strategier 

4. Utvärdera strategierna med hjälp av olika kvalitativa och kvantitativa 

metoder 

5. Jämför logistisk strategi med företagets överordnande strategi 

 

Intressant är den del i strategiformuleringen som visar att flera olika 

logistiska strategier bör tas fram. Rushton & Saw (1992; ur Cooper, 

1993:92) menar att företag generellt har svårt med detta steg i processen 

eftersom individerna i organisationen sällan känner till vilka möjliga 

alternativ och nya tekniker som finns att tillgå. Som lösning på detta 

problem föreslås att externa specialister anlitas och att planeringstekniker 

som innehåller såväl gränsöverskridande tänkande som ”brainstorming” 

används.  

 

Används dessa tekniker menar Rushton & Saw (1992; ur Cooper, 1993:90) 

att en organisation ofta kan generera flera tänkbara logistiska strategier som 

sedan kan ställas i relation till varandra och utvärderas med förhållandevis 

enkla analyser för att se vilket alternativ eller vilken kombination av 

alternativ som är bäst. 

 

6.5 Logistik och beslutsfattande 

En grupp av författare som berör koppling mellan logistik och 

beslutsfattande är Cooper et al. (1992; ur Cooper, 1993:54-57). Vad de 
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beskriver är en trestegsprocess för hur logistiska lösningar ska arbetas fram 

och implementeras i företag. Steg ett är en fas där olika visioner ska arbetas 

fram. Under denna fas är det viktigt att konsensus nås inom företaget, så att 

alla kan stödja en eventuell förändring. Steg två innebär att företaget utför 

en analys, en utvärdering av olika tänkbara logistiska lösningar. Cooper et 

al. påpekar att den logistiska planeringen inte är en isolerad aktivitet utan 

istället en process som det kontinuerligt måste arbetas med. Som exempel 

framförs att ett företag kanske utför en större 

kundundersökning/branschjämförelse vartannat år, medan exempelvis en 

transportlösning omarbetas eller åtminstone gås igenom årligen.  

 

Det tredje och sista steget i den logistiska planeringsmodellen beskriver 

Cooper et al. (1992; ur Cooper, 1993) som steget där företaget ska fastställa 

sin vision och dokumentera föreslagna förändringar i reella planer eller 

program. Dessa planer eller program ska i sin tur stödjas av en framtagen 

budget och det är viktigt att scheman med fasta hållpunkter görs upp 

samtidigt som ansvarsfördelningen tydliggörs. Cooper et al. påvisar också 

betydelsen av interna system för att följa upp att viktiga milstolpar i 

förändringen nås på utsatt tid.  

 

Förutom att körscheman behöver följas vid logistiska förändringar menar 

Cooper et al. (1992; ur Cooper, 1993:55) att nya logistiska strategier ofta 

kräver att företagen förändrar sin organisatoriska struktur samt individers 

roller och ansvarsområden. Enligt Cooper et al. är en anledning till att 

många visionära logistiska lösningar aldrig implementeras att 

organisatoriska strukturer inte är lätta att förändra. För att genomföra 

förändringar i företag, såväl logistiska som strategiska, är det viktigt att 
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förändringsstrategin läggs upp på ett, för i första hand personalen, så 

smidigt sätt som möjligt. Cooper et al. visar dock i sin studie att flertalet 

företag misslyckas med detta och att två viktiga punkter ofta glöms bort:  

 

1. Involvera betydelsefulla beslutsfattare och förändringsagenter i 

visions- och strategiformuleringsprocessen.  

 

Ett vanligt fel är att vissa personer lämnas utanför beslutsprocessen, vilket 

innebär att en föreslagen förändring måste ”säljas in” till dessa vilket är 

resurskrävande. 

 

2. Förändra inte ansvarsroller och arbetsuppgifter utan att ge de 

anställda förutsättningar att på ett lyckat sätt hantera den nya 

situationen.  

 

Vad Cooper et al. (1992; ur Cooper, 1993:55) vill säga med detta är att en 

förändringsstrategi ska förbereda hela företaget, alltså alla enskilda 

individer inom företaget, för en förändring. Hur förändringen genomförs är 

därmed centralt för att en logistik förändring ska lyckas. 

 

Andra författare som berör ovanstående problematik är Christopher (1993; 

ur Cooper, 1993:25) och Harrison & van Hoek (2002:266-269) som menar 

att det finns stora problem med att implementera logistiska strategier i 

företag. Harrison & van Hoek påvisar att många logistiska lösningar de 

senaste åren hamnat i malpåsen eller lagts ner efter ett antal år på grund av 

en dåligt förberedd implementeringsprocess.  
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Som ett led i utformningen av ett förändringsförslag, som också ger en god 

grund för implementering, måste målen för förändringen identifieras. Dessa 

kan exempelvis vara vilka vinster och inom vilken tidsram förändringen är 

tänkt att genomföras. Harrison & van Hoek (2002) menar också att det är 

viktigt att definiera omfattningen av förändringen. Genom att noggrant 

fastställa omfattningen sätts tydliga gränsar mellan vad som ska innefattas 

och inte. 

 

Harrison & van Hoek (2002:266-269) framhåller dock att osäkerheten inte 

får leda till handlingsförlamning. Att vänta tills dimman lättat är ofta inget 

alternativ i dagens teknikintensiva och konkurrensutsatta värld. Som en 

lösning på detta problem föreslås pilotprojekt, som i mindre skala kan 

genomföra och utvärdera en möjlig förändring. 

 

Vad både Cooper et al. (1992; ur Cooper, 1993) och Harrison & van Hoek 

(2002) antar när de beskriver logistiska förändringar är en mer eller mindre 

rationell syn på beslutsfattande. Vi finner det därför intressant att utveckla 

ovanstående författares teorier med några andra teoretikers syn på 

beslutsfattande. 

 

Eisenhardt (1999:66) menar att på de marknader som kännetecknas av hög 

konkurrens och snabba förändringar blir beslutsfattande centralt. Detta för 

att nya möjligheter, som leder till att strategin ändras eller justeras, oftare 

uppstår i en bransch som lever i en dynamisk omvärld. Det blir därför 

enligt Eisenhardt viktigt att företag kan fatta snabba och väl understödda 

beslut. Ett strategiskt beslutsfattande bör ske på flera nivåer, menar 

Eisenhardt, på såväl operativ som överordnad nivå. 
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Ett annat sätt att bygga upp sin strategi via beslutsfattande är enligt 

Eisenhardt (1999:68) att stimulera konflikter. Med detta menar författaren 

att konstruktiva konflikter stimulerar innovation som i sin tur skapar 

möjligheter för företaget. Konflikter uppkommer genom att arbetsgrupper 

sätts ihop av individer från bland annat olika avdelningar inom företaget, 

med olika bakgrund och i olika åldrar. 

 

Dadfar & Gustafsson (1989:18) menar att strategiska beslut saknar struktur, 

vilket beror på komplexiteten i strategiska frågor. Vidare handlar 

strategiska beslut enligt Dadfar & Gustafsson (1989:19) om att matcha 

företagets aktiviteter till dess resurser, om att fördela resurserna inom 

företaget, om i vilken riktning företaget i ett långsiktigt perspektiv strävar 

efter med mera. 
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7 Empiri 
öljande kapitel är en kortfattad sammanställning av de intervjuer vi 

genomfört med anställda på Martinsson. Vi har valt att förlägga 

merparten av empirin i bilagor. Bilaga 3 till 10 ska ses som ett stöd för de 

läsare som vill ha en mer utförlig beskrivning av förhållandena inom 

Martinsson. De första två rubrikerna i empirin är direkt kopplade till den 

första respektive andra problemfrågan under rubrik 1.3.1. Övriga rubriker 

och data i empirin hjälper oss att utveckla svaren på alla tre 

problemfrågor.  

 

7.1 Martinssons strategi och roll på marknaden  

 
Under denna rubrik har vi sammanfattat de svar vi fått på frågorna: 

• Vilken roll anser du att Martinsson har på marknaden? 

• Hur anser du att Martinssons strategi ser ut? 

• På vilket sätt kommuniceras strategin inom Martinsson? 

• Hur menar du att strategin följs upp? 

 

En fullständig redovisning av de svar vi erhållit på den första frågan 

återfinns i bilaga 3. Svaren på de övriga tre frågorna återfinns i bilaga 4. 

 
 

Alla personer vi intervjuat utom Fransson (2003) och Svensson (2003b) 

förklarar på ett eller annat sätt att Martinssons roll är att vara ledande inom 

server och serverrelaterade tjänster. Nyblom (2003) nyanserar sitt svar och 

F 
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tillägger att Martinsson ska vara ledande inom Small & Medium Business-

segmentet (SMB). 

 

”Martinssons roll är att vara ledande inom servrar och serverrelaterade 

tjänster. [---] Martinsson vill vara en helhetsleverantör för sina kunder 

både vad gäller tjänster och produkter.” (Kock 2003) 

 

Frylebo (2003) förtydligar vad som menas med att vara ledande: 

 

”Kan inte Martinsson ta pallplats, det vill säga att vara bland de tre bästa, 

ska företaget inte vara med i tävlingen.” 

 

Karlsson (2003) och Kock (2003) framhåller att Martinsson inte är någon 

traditionell återförsäljare utan framhåller företagets tjänster och kompetens 

som dess kärnvärden. Karlsson, Kock och Hansson (2003) anser att 

Martinsson är ett kompetensföretag. 

 

”Martinssons roll vad gäller produktförsäljning är att vara en del av 

kanalstrategin, där det finns en tillverkare, en distributör, en återförsäljare 

och en slutkund. [---] Kärnan är att sälja lösningar som är baserade på 

den kompetens som finns inom Martinsson.” (Karlsson 2003) 

 

”Martinsson står för kompetens. Företaget vill skapa ett mervärde för sina 

kunder genom att erbjuda server och serverrelaterade lösningar.” 

(Hansson 2003) 
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Det långsiktiga arbetet samt den personliga och nära kontakten med kunden 

är vad Karlsson (2003) menar att Martinsson satsar och tror på. 

Martinssons ledning ser enligt Karlsson över sin strategi tillsammans med 

styrelsen åtminstone en gång per år. Detta sker på ett möte där diskussioner 

förs om marknadens utveckling, hur konkurrensläget ser ut, vilka trender 

som kan identifieras hos branschens olika aktörer samt vilka teknologiska 

trender som Martinsson kan identifiera. Dessa faktorer vägs samman och 

utgör underlaget till företagets strategi. Generellt anser Karlsson att det kan 

vara lätt i vissa situationer att svika sin strategi till förmån för kortsiktiga 

vinster. 

 

”Det är mycket viktigt att företag i alla aktiviteter har en nära kontakt med 

sin egen strategi. [---] Genom att byta planer och hoppa från tuva till tuva 

förloras kontakten med den egna strategin.” (Karlsson 2003) 

 

Martinsson har även enligt Hansson (2003) centrala platschefsmöten där 

platscheferna gemensamt arbetar med strategin. På dessa möten tas ett 

gemensamt beslut innan tänkta förändringar genomförs. Samtliga 

intervjuade, förutom Nyblom (2003), är överens om att strategin på ett 

tydligt sätt förmedlas internt inom företaget. De hänvisar till personalmöten 

och intranätet Portalen som viktiga forum för strategikommunikation. 

 

”Strategin förmedlas på ett bra sätt till platschefer och övrig personal och 

den efterlevs.” (Hansson 2003) 

 

”Varje anställd på Norrköpingskontoret känner väl till innebörden i 

Martinssons strategi.” (Römert 2003) 
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På lokal nivå bearbetas den överordnade strategin genom att platschefen 

enligt Hansson (2003) varje år får formulera en lokal affärsplan och arbeta 

fram en budget. Hansson har även varje månad ”coachsamtal” med den 

operativa chefen, Björn-Erik Karlsson på huvudkontoret. Under dessa 

samtal går de igenom vad som hände den gångna månaden och vad som 

förväntas hända den kommande månaden. Martinssons företagsstrategi 

kommuniceras enligt Römert (2003) enhetligt från huvudkontoret till varje 

enskilt kontor. Den bryts sedan ned till en aktivitetsplan och en budget för 

varje kontor. 

 

Martinsson har enligt Karlsson (2003) och Hansson (2003) under tid i 

princip hållit fast vid sin strategi, det vill säga endast gjort smärre 

justeringar. Detta ser de som något positivt. Frylebo (2003) håller inte med 

om detta. Han menar med tanke på omvärldens snabba utveckling att det är 

viktigt att följa med marknaden och att inte klamra sig fast vid sin strategi. 

Hultmans (2003) tidigare erfarenheter från IT-branschen är att ”IT” ofta 

kan uppfattas som ”luddigt”. Så är dock inte fallet hos Martinsson, menar 

han. Även Fransson (2003) och Fredriksson (2003) menar att Martinsson 

har ett tydligt koncept. 

 

”Det kan ibland komma köttben som kan locka, men Martinsson faller inte 

för sådant utan står fast vid sin strategi.” (Hansson 2003) 

 

”Martinsson är väl positionerat på marknaden.” (Fredriksson 2003) 

 

Kock (2003) anser inte att Martinssons roll och strategi är lika tydlig. Hans 

åsikt är att Martinsson kämpar konstant med frågan om vilken inriktning 
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företaget ska ha. Företaget vill vara på båda sidor, det vill säga vara både 

ett konsultföretag och en produktleverantör, då Martinsson idag tjänar 

pengar på att sälja produkter, menar han. 

 

”Ska Martinsson tjäna pengar genom att sälja många produkter eller 

genom sin kompetens?” (Kock 2003) 

 

7.2 Logistik inom Martinsson 

 
Under denna rubrik har vi sammanställt de svar vi fått på följande frågor: 

• Vad är logistik för dig? 

• Vilken betydelse anser du att logistik har för Martinsson? 

• På vilket sätt anser du att Martinsson utnyttjar logistik och logistiskt 

tänkande för att nå den överordnade strategin? 

• Om, och i så fall på vilket sätt, anser du att logistik är avgörande för 

strategins framgång? 

 

En mer fullständig redovisning av svaren återfinns i bilaga 5. 

 
 
Samtliga tillfrågade förknippar i första hand logistik med produkter och 

produktflöden, men ingen är främmande för att det även finns ett logistiskt 

flöde inom tjänstesidan. Som ett led i att förbättra de logistiska rutinerna på 

tjänstesidan förklarar Karlsson (2003) att Martinsson utvecklar ett nytt 

verksamhetssystem, E-relation, som ska koppla samman kunden med 

Martinsson. 
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Karlsson (2003) anser att logistik är något som tas för givet inom 

Martinsson. Att det tas för givet, och därmed inte arbetas aktivt med, går 

emot det faktum att exempelvis Kock (2003), Hansson (2003), Frylebo 

(2003), Fredriksson (2003), Svensson (2003b) och Karlsson anser att det 

finns stora mervärden i logistiken. Kock utvecklar resonemanget och menar 

att Martinsson inte trycker tillräckligt hårt på logistikens betydelse och inte 

använder det som argument i säljsammanhang. Han menar att Martinsson 

bör satsa på att på ett bättre sätt visa för sina kunder att företaget är bra på 

logistik.  

 

”Logistiken har kommit med på köpet ibland.” (Karlsson 2003) 

 

”Behovet av att tydliggöra mervärden har ökat det senaste året, vilket 

beror på branschens utveckling.” (Karlsson 2003) 

 

Enligt Hansson (2003) är logistik den mest betydelsefulla funktionen för 

Martinsson och även Nyblom (2003) menar att logistik är av stor betydelse 

för Martinsson. Hanssons åsikt är att Martinsson börjat tänka mer rationellt 

på logistik, men att det fortfarande finns ett glapp mellan logistik och 

strategi inom företaget. Römert (2003) förknippar i första hand logistik 

med hempc-leveranser och anser att logistiken inte utnyttjas för att nå den 

överordnade strategin. Hultman (2003) och Svensson (2003b) framhåller 

inte logistik som en avgörande faktor för strategins framgångar. 

 

”Fungerar inte logistiken hos Martinsson och dess distributörer kan 

kunden lika gärna beställa produkter från någon annan.” (Svensson 

2003b) 
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”Vad har hem-pc med den överordnade strategin att vara ledande inom 

server och serverrelaterade tjänster att göra?” (Römert 2003) 

 

”En väl fungerande logistik är en förutsättning för att Martinsson ska 

kunna skapa kundvärde.” (Hansson 2003) 

 

Med tanke på de mervärden som en välfungerande logistik kan medföra har 

Martinsson utvecklat sitt samarbete med distributörerna. Karlsson (2003) 

menar att det finns stor potential i relationen med distributörerna. Kock 

(2003) anser dock att Martinsson skulle kunna pressa sina distributörer, då 

de i likhet med Martinsson inte har processer som fullt ut möjliggör en 

effektiv logistik. Kock menar även att samarbetet med distributörerna lett 

till att Martinsson inte kan kontrollera logistiken på samma sätt som om 

den sköttes inom företaget. Han poängterar att det är av stor vikt att 

logistiken fungerar i alla lägen. 

 

”Samarbetet leder till att aktörernas kompetens utnyttjas mer effektivt – 

var och en gör det de är bäst på.” (Karlsson 2003) 

 

”Just när logistiken havererar märks det hur beroende Martinsson är av 

logistik.” (Kock 2003) 

 

Betydelsen av logistik för Martinsson är enligt Hultman (2003) att det på 

en marknad som präglas av prispress krävs en effektiv logistik för att 

företaget ska kunna vara lönsamt på produktsidan. Frylebo (2003) är av 

samma åsikt men menar att logistiken inte sköts på samma sätt på 
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Martinssons alla kontor, utan det varierar från norr till söder. Det görs en 

skräddarsydd lösning för varje kontor utifrån företagets strategi. 

  

Karlsson (2003) menar att logistik har medfört att företaget har sett 

affärsmöjligheter och konkurrensfördelar som inte varit lika tydliga förut – 

därav tankarna på ett Martinsson Direkt. Med hänvisning till 

mervärdestänkandet anser dock Römert (2003) att direktkonceptet inte 

passar Martinsson, då det inte tillför kunden något mervärde. Skapandet av 

nära kundrelationer är något som endast skulle ha fungerat i Närakonceptet, 

menar Römert. 

 

”Om logistik bara handlar om att förflytta en produkt från a till b tillför det 

inget mervärde.” (Römert 2003) 

 

Som vi nämnt anser Hansson (2003) att det finns ett glapp mellan logistik 

och strategi inom Martinsson. Exempel på detta är koncepten Martinsson 

Direkt och Martinsson Nära, där Martinsson insåg att företaget inte skulle 

ha pallplats på direktkonceptet. Martinsson skulle inte ha kunnat 

konkurrera med de aktörer som redan är etablerade på marknaden vad 

gäller ett direktkoncept. Det är bättre, anser Hansson, att tillföra mervärde 

genom personlig kontakt via försäljningen och att logistiken fungerar. En 

utveckling av resonemanget kring Martinsson Direkt och Martinsson Nära 

följer under rubrik 7.6. 
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7.2.1 Effektiv logistik 

 
I en annons från Martinsson den 14 februari 2003 i Dagens Industri lyder 

rubriken: ”Bättre HemPC-lösningar med effektiv logistik!” Baserat på 

denna annons ställde vi följande frågor till Kock (2003) och Frylebo 

(2003): 

• Vad är effektiv logistik enligt din åsikt? 

• Hur anser du att Martinsson arbetar för att ha en effektiv logistik? 

 

En mer fullständig redovisning av svaren återfinns i slutet av bilaga 5. 

 
 

Genom annonsen ville Martinsson enligt Kock (2003) marknadsföra 

fokusområdet produkt. Produkter och logistiska lösningar upphandlas ofta 

var för sig, förklarar Kock, och det är genom logistiken som Martinsson 

kan visa att företaget håller vad som utlovats. Att hålla en utlovad 

leveranstid är vad effektiv logistik handlar om. Effektiv logistik handlar 

också om att kunden kan spara pengar genom att välja Martinsson som 

leverantör, exempelvis genom att Martinsson standardiserar kundens IT-

avdelning. 

 

”Essensen i annonsen ligger i att Martinsson visar för kunden att han kan 

tjäna pengar genom Martinssons erbjudande.” (Kock 2003) 

 

Det är enligt Kock (2003) lika viktigt att Martinsson kan sänka kundens 

kostnader som att Martinsson adderar ett värde. Martinsson kan addera hur 

mycket kundvärde som helst, men är priset för högt kommer kunden ändå 
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inte att acceptera varan eller tjänsten. Då är den ändå inte värd priset för 

kunden, menar Kock.  

 

Frylebo (2003) anser att effektiv logistik innebär att Martinsson ska hålla 

vad som utlovats. Det kan enligt Frylebo finnas omständigheter eller 

tillfälligheter som gör att ett företag inte kan hålla vad som utlovats, men 

det är då viktigt att meddela kunden detta. Resultatet kan annars bli att 

Martinsson förlorar kunder, menar han. Martinssons sätt att uppnå en 

effektiv logistik är att arbeta med de områden som företaget är bra på. 

 

”De områden som företaget inte är lika bra på får samarbetspartner ta 

hand om.” (Frylebo 2003) 

 

7.3 Värdeskapande 

 
Under denna rubrik har vi sammanfattat svaren på frågorna: 

• Vilket kundvärde anser du att Martinsson skapar? 

• Hur anser du att detta kundvärde skapas? 

 

En mer utförlig redovisning av svaren återfinns i bilaga 6. 

 
 

Karlsson (2003) menar att det är genom kanalstrategin som Martinssons 

olika värden adderas, vilket kommer kunden till godo. Kock (2003) och 

Svensson (2003b) menar att kundvärde skapas genom lokal förankring, 



 

Så nås samstämmighet mellan logistik och företagsstrategi 

 

66 

närhet och kompetens. Kompetens är något som även Rondahl (2003) 

framhåller som värdeskapande. 

 

Hansson (2003) menar att det finns mjuka delar i det kundvärde som 

Martinsson skapar. Römert (2003), Hultman (2003), Frylebo (2003) samt 

Nyblom (2003) anser att kundvärde uppstår genom att Martinsson 

effektiviserar kundens verksamhet. 

 

”Det finns självklart ett värde i att Martinsson löser en kunds krånglande 

IT-miljö men det är svårt att mäta lönsamheten i det eller hur mycket 

pengar det är värt.” (Hansson 2003) 

 

”Att Martinsson standardiserar kundens verksamhet är det kundvärde som 

Martinsson medför.” (Nyblom 2003) 

 

De som avviker något är Fransson (2003), som menar att kundvärde skapas 

genom Martinssons fokusområden och långsiktiga relationer, och 

Fredriksson (2003), som menar att värde uppstår i interaktionen mellan 

kunden och Martinssons konsulter och säljare. 

 

”Den kompetens som finns inom de olika fokusområdena skapar ett 

förtroende hos kunden.” (Fransson 2003) 
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7.4 Beslut 

 
Under denna rubrik har vi sammanställt svaren på följande frågor: 

• Hur fattas de strategiska besluten i företaget? 

• Hur fattas de logistiska besluten i företaget? 

• Hur implementeras strategiska och logistiska beslut i företaget? 

 

En mer utförlig redovisning av svaren återfinns i bilaga 7. 

 
 

Alla tillfrågade är eniga om att det är företagsledningen som beslutar om 

företagets strategi och Karlsson (2003) menar att det är upp till ledningen 

för ett företag att aktivt arbeta med och besluta om företagets strategi. Hur 

framgångsrikt detta arbete blir handlar mycket om ledningens inställning 

till samt intresse och förståelse för vad strategier betyder. Karlsson menar 

att det idag finns stora brister på detta område inom många företag.  

 

”Ledningen kanske vet vad som är rätt och vad som behövs, men orkar inte 

kämpa tillräckligt och exempelvis återkalla beslut om planerade 

förändringar.” (Karlsson 2003) 

 

Kock (2003), Hansson (2003) och Römert (2003) framhåller att ledningen 

många gånger försöker att bolla idéer på platschefsforumet för att få 

acceptans och mer input till förslaget. Fransson (2003) menar att det är 

viktigt att ledningen på ett tidigt stadium ventilerar förslag med 

platscheferna. 
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”Det är ju personalen på kontoren som lever i verkligheten, men att det är 

en konst att få alla kontoren att arbeta mot ett gemensamt mål.” (Kock 

2003) 

 

”Det är svårt för ledningen att på egen hand avgöra om Martinsson bör 

eller kan genomföra vissa beslut.” (Fransson 2003) 

 

Ledningen, som endast består av ett fåtal personer, kan ofta fatta ett bättre 

beslut om hela skaran av platschefer involveras. (Hansson 2003) 

 

Martinsson har enligt Karlsson (2003) inte en marknadsavdelning som tar 

fram analyser som kan utgöra underlag för strategiska beslut. Det är några 

få personer som driver de strategiska frågorna och tillsammans med 

styrelsen fattas de viktiga besluten, menar han. Det var mödosamt för 

Martinssons ledning att återkalla beslutet om Martinsson Direkt och 

Martinsson Nära. Ledningen för Martinsson insåg dock att företaget måste 

vara ett tydligt val för kunden när det gäller server och serverrelaterade 

tjänster. Hade direktkonceptet genomförts hade denna tydlighet försvunnit. 

 

Kock (2003) menar att Martinsson har gjort ett strategiskt val vad gäller 

logistiken i och med att företaget idag arbetar med enbart två distributörer. 

Fördelen med att arbeta med två distributörer istället för fler är att 

Martinsson på så sätt kan upprätta ett nära samarbete. Representanter från 

Martinsson och distributörerna träffas nästan dagligen och ytterligare en 

fördel med att ha enbart två distributörer är att Martinsson sätter dem mot 

varandra så att de genom denna konkurrens presterar bättre. 
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Frylebo (2003) anser att vissa logistiska beslut fattas lokalt och Fredriksson 

(2003) menar att kontoret i Linköping kan fatta vissa beslut, men att de är 

hårt styrda från ledningens sida. Implementeringen av beslut sköts ibland 

dåligt, anser Fredriksson vilket hon menar beror på snabba beslut utan 

reella planer. Hansson (2003) anser å andra sidan att besluten 

implementeras på kontoren efter att de fått ett färdigt koncept. 

 

7.5 Ska Martinsson vara bäst på volym och logistik 

eller fokusera på kunskap? 

 
Under denna rubrik sammanfattas de kommentarer vi fått när vi läst upp ett 

citat från tidningen IT.branschen samt frågat hur detta förhåller sig till 

Martinsson. Citatet lyder: ”Företagen i IT-branschen har ett val just nu. 

Antingen kan de bli bäst på volym och logistik, eller byta källa till sina 

affärer så att kunskapen hamnar i blickfånget.” Uusitalo (2003) 

 

En mer utförlig redovisning av svaren återfinns i bilaga 8. 

 
 

De intervjuades svar på frågan om Martinsson ska vara bäst på volym och 

logistik eller fokusera på kunskap kan delas in i två grupper. En grupp 

anser att Martinsson ska arbeta med både volym/logistik och kunskap och 

en grupp menar att företaget istället ska fokusera på kunskap.  

 

I den första gruppen återfinns bland andra Karlsson (2003) och Kock 

(2003). Den senaste menar att Martinssons styrka är att finnas lokalt men 



 

Så nås samstämmighet mellan logistik och företagsstrategi 

 

70 

att företaget samtidigt vill sälja en stor volym produkter då detta är lönsamt 

idag. 

 

Karlsson (2003) hänvisar till det rådande marknadsläget och att Martinsson 

befinner sig i en dynamisk omvärld och menar att det nu mer än någonsin 

handlar om att tydliggöra sina mervärden och samtidigt våga ta betalt för 

desamma. Trots att Karlsson (2003) poängterar att kompetens är 

Martinssons främsta konkurrensmedel menar han att Martinsson ska arbeta 

med både volym/logistik och kunskap. 

 

”Martinsson måste visa på att de tillför ett mervärde som motiverar ett 

högre pris.” (Karlsson 2003) 

 

Kock (2003) förklarar att om han ser till återförsäljarledet är Martinsson 

idag näst störst på marknaden vad gäller volym, marknadsledande är 

ATEA. Martinsson har med sina distributörer arbetat fram ett system för 

logistiken där Kock anser att företaget ligger långt fram i utvecklingen. 

Martinssons hempc-grupp, inom vilka 6-7 personer arbetar, hanterar en stor 

mängd produkter. Trots att Martinssons styrka är att finnas lokalt vill 

företaget fortsätta sälja en stor volym produkter då företaget tjänar pengar 

på det, förklarar Kock. 

 

Kock (2003) anser dock det blir allt tuffare att sälja produkter och därmed 

allt svårare att få lönsamhet i enbart sälja detta. Detta på grund av att 

aktörer som Dell framgångsrikt vunnit marknadsandelar genom att sälja 

produkter direkt till slutkund, vilket Kock menar gör framtiden osäker. 

Martinsson måste tillföra ett mervärde.  
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Övriga intervjuade som anser att Martinsson kan kombinera volym/logistik 

och kunskap är Hansson (2003), Hultman (2003), Frylebo (2003) och 

Fransson (2003). Nyblom (2003) går så långt att han påstår att en 

kombination är bäst. Han håller alltså inte med Uusitalo (2003) om att det 

är antingen eller som gäller. Martinssons profil är att vara ledande på server 

och serverrelaterade tjänster och produktförsäljning är en naturlig del av 

detta, menar Nyblom. Det kan dock uppstå problem med hur företaget 

profilerar sig gentemot sina kunder, framhåller han. 

 

”Vad kunden upplever att Martinsson är bäst på är kanske inte alltid vad 

Martinsson vill att kunden ska uppleva.” (Nyblom 2003) 

 

”För att Martinsson ska överleva på marknaden måste företaget nischa 

sig.” (Frylebo 2003) 

 

I en liten stad som Linköping går det att kombinera volym med den lokala 

närheten, menar Hansson (2003). Han tror att det går att förena 

volym/logistik och kunskap och att kunderna uppskattar att det finns någon 

som ägnar dem intresse och kommer med råd. 

 

Hultman (2003) menar att marknadens utveckling har lett till en otroligt 

hård prispress på rena produktaffärer. Både tillverkare, distributörer och 

återförsäljare försöker att bli mer effektiva, och därmed ta tillvara på den 

lilla vinstmarginal som företagen kan skapa. Detta har lett till att tillverkare 

mer och mer tittar på modeller för att kunna sälja sina produkter direkt till 

slutkund, förklarar Hultman. Martinsson har, enligt Hultman, i sin strategi 

fastslagit att företaget ska inrikta sig på både volym/logistik och kunskap. 
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Företaget arbetar både med kunder som efterfrågar rena volymaffärer och 

kunder som efterfrågar lösningsbaserade förslag där produkten endast är en 

komponent.  

 

”Martinsson försöker väl därmed att både äta och ha kvar kakan.” 

(Hultman 2003) 

 

I den grupp, som inte tror att en kombination av satsning på både 

volym/logistik och kunskap är önskvärd eller möjlig, återfinns bland andra 

Fredriksson (2003) och Römert (2003) som anser att ett företag ska se till 

att vara bäst på något. Svensson (2003b) och Rondahl (2003) återfinns 

också i denna grupp, då de menar att Martinsson fokuserar på tjänster och 

att företaget inte ska bli bäst på volym och logistik. 

 

Citatet som utgjorde frågan sätter fingret på vad diskussionen kring 

Martinsson Direkt och Martinsson Nära handlade om, anser Römert (2003). 

Vad branschen säger, vilket Römert håller med om, är att ett företag ska 

vara bäst på något. Martinssons kunder efterfrågar idag mer kunskap än 

rena produkter och Martinsson har enligt Römert valt att fokusera på 

kunskapen. 

 

”En ren produktaffär kan inte ett företag göra utan att ha kunskapen om 

hur kundens verksamhet fungerar, hur inköpsrutinerna ser ut och vad som 

driver deras kostnadsbesparingar.” (Römert 2003) 
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7.6 Martinsson Direkt och Nära 

 
Under denna rubrik har vi sammanfattat svaren på frågorna: 

• Vad innebar Martinsson Direkt och Martinsson Nära? 

• Vilka tankar låg bakom koncepten? 

• Var står Martinsson idag vad gäller koncepten? 

 

En mer utförlig redovisning av svaren återfinns i bilaga 9. 

 
 

Martinsson Direkt var enligt Karlsson (2003) ett marknadskoncept som 

innebar att Martinsson skulle vara en tydlig leverantör av produkter och 

logistiktjänster. All orderadministration skulle skötas av den centrala 

organisationen för att på så sätt göra verksamheten mer effektiv. Det var 

viktigt att den centrala organisationen skulle sköta allt från ax till limpa och 

genom samarbetet med distributörerna Ingram Micro och Tech-Data skulle 

Martinsson Direkt ha varit genomförbart, anser Karlsson. 

 

Kock (2003) förklarar att grundtanken med direkt- och närakonceptet var 

att renodla och att försöka få de lokala kontoren att fokusera på 

kärnverksamheten: att sälja tjänster tillsammans med produkter. Hanssons 

(2003) beskrivning av koncepten är i princip den samma som Karlssons 

och Kocks. Vad Hansson tillägger är: 

 

”Fördelarna med ett direktkoncept är att Martinsson når kunden 

oberoende av geografi och att direktmodellen vänder sig till kunder som 

inte vill ha en nära och långsiktig relation.”  
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Römert (2003) beskriver bakgrunden till direkt- och närakoncepten som: 

 

”Då marginalerna på produktaffärer krymper och företagen i branschen 

håller på att slå ihjäl varandra måste Martinsson ha en logistikapparat 

som är slimmad till det yttersta.” 

 

Motsatsen till Martinsson Direkt var, enligt Karlsson (2003), Martinsson 

Nära, vilket innebar att kunder som uppskattar att Martinsson finns nära 

och lokalt skulle ha en personlig kontakt på det lokala kontoret. Martinsson 

skulle med närakonceptet kunna ta mer betalt av sina kunder därför att 

kunderna skulle uppskatta mervärdet i närhet och service och därmed vara 

beredda att betala för det. 

 

Hultman (2003) anser att Martinsson Direkt och Martinsson Nära verkade 

lockande och han kunde se att det finns kunder för båda segmenten. 

Nyblom (2003) anser i likhet med Hultman att ett direktkoncept skulle ha 

fungerat, men i en bantad version jämfört med ursprungsplanerna. Hultman 

påpekar att det dock skulle ha varit svårt att få en effektiv säljorganisation 

som kan sköta båda delarna.  

 

”Det är svårt att i ett och samma företag hantera båda koncepten.” 

(Hultman 2003) 

 

Enligt Martinssons företagspresentation vill företaget vara ett 

kunskapsföretag och det kan enligt Nyblom (2003) bli tvetydigt om 

företaget samtidigt hävdar att det ska vara störst på volym och logistik. 
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Även om Hultman (2003) och Nyblom (2003) såg fördelar med Martinsson 

Direkt och Martinsson Nära menade en majoritet av de intervjuade att 

koncepten på ett eller annat sätt inte skulle ha passat Martinsson. 

 

Karlsson (2003) förklarar att tankarna kring direktkonceptet ledde till att 

det uppstod ett glapp mellan den centrala strategin och konceptets 

innebörd. Hansson (2003), Rondahl (2003), Fransson (2003) och Svensson 

(2003b) menar att förändringen inte genomfördes på grund av att den inte 

överensstämde med den överordnade strategin att Martinsson ska vara 

ledande på allt företaget gör. Martinsson skulle inte med tanke på befintliga 

konkurrenter ha kunnat bli ledande inom direktkonceptet.  

 

”Främsta anledningen till att Martinsson Direkt inte genomfördes var att 

det inte var rätt för Martinsson, då företaget har mer tydliga mervärden i 

närakonceptet.” (Karlsson 2003) 

 

Römert (2003) menar istället att Martinssons organisationsutformning var 

anledningen till att förändringen aldrig genomfördes. Liknande uppfattning 

har Fredriksson (2003), som tror att Martinsson Direkt och Martinsson 

Nära inte genomfördes då förändringen inte skulle få bort något led i 

orderprocessen. På grund av detta skulle inga rationaliseringsvinster kunna 

göras. Frylebo (2003) menar att Martinsson inte kunde konkurrera med de 

aktörer som redan var etablerade på området.   

 

”Direktkonceptet stämmer därmed inte överens med Martinssons strategi 

då företaget inte skulle ha lyckats att bli ledande inom området. Det finns 
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för många aktörer som redan sköter det bättre än vad Martinsson skulle 

kunna ha gjort.” (Frylebo 2003) 

 

Karlsson (2003) vill dock poängtera att Martinsson, trots att företaget valt 

att inte genomföra direktkonceptet, inte säger att det inte ska göra 

produktaffärer. Sådana görs istället i ett närakoncept med tydliggjorda 

mervärden. Den lösning som företaget idag arbetar efter har alltså stora 

likheter med tankarna kring Martinsson Nära även om företaget har valt att 

varken införa Martinsson Direkt eller det ursprungliga Martinsson Nära. 

Direktkonceptet är helt lagt på is, men Frylebo (2003) berättar att en 

förändring som är på gång är att Backoffice, den centrala 

orderadministration som företaget idag nyttjar, ska ersättas av lokala 

innesäljare på de 18 kontoren.  

 

7.7 Vad skulle kunna göras annorlunda? 

 
Under denna rubrik har vi sammanfattat de svar vi fått på följande fråga: 

• Vad skulle Martinsson ha kunnat göra annorlunda för att inte hamna 

i den situation företaget ställts inför vad gäller koncepten Martinsson 

Direkt och Martinsson Nära?  

 
En mer utförlig redovisning av svaren återfinns i bilaga 10. 

 
 

Karlsson (2003) anser att om det hade funnits en checklista eller liknande 

hade inte Martinsson Direkt drivits så långt utan lagts ned mycket tidigare. 
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Karlssons resonemang har stora likheter med Hanssons (2003) som anser 

att Martinsson behöver en slags aktivitetsplan.  

 

”Den ska fungera som en röd tråd som företaget håller fast vid så att det 

inte blir lockat av köttben.” (Hansson 2003) 

 

Hansson (2003) anser också att Martinssons ledning skulle ha varit mer 

eftertänksam innan företaget beslutade om att förändringen skulle 

genomföras. Alla kontor skulle ha kunnat göra en grovindelning av sina 

kunder och gjort en bedömning av vilka kunder som skulle ha tillhört 

direkt- eller närakonceptet. Römert (2003) framför synpunkter som har 

stora likheter med Hanssons. Vad Römert menar är att Martinsson skulle ha 

lagt ned resurser på att undersöka marknaden för att se hur många kunder 

som är intresserade av ett direktkoncept. Likheterna mellan citaten ovan 

och nedan är slående:  

 

”Inför framtiden förordar jag ett beslutsunderlag eller ett rättesnöre som 

fastslår vad Martinsson ska göra och inte göra så att företaget inte lockas 

av snabba pengar.” (Römert 2003) 

 

Den dåliga analysen av marknaden som Hansson (2003) och Römert 

(2003) påtalar återfinns även i Hultmans (2003) resonemang. Hans förslag 

är därför att framtida förändringar måste föregås av såväl ekonomiska som 

logistiska analyser. Utgångspunkten i analyserna ska vara vilka resurser 

Martinsson har samt vad kunderna verkligen efterfrågar. Svensson (2003b) 

påpekar i likhet med Hultman att det är på grund av dåliga 

marknadsanalyser som koncepten avvecklats. Förändringen skulle enligt 
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honom också ha kunnat kommuniceras ut till kontoren som ett förslag på 

remiss. Även om Frylebo (2003) inte använder ordet remiss anser han att 

en styrgrupp med medlemmar från olika kontor skulle ha hjälpt 

Martinssons ledning att tidigare upptäcka bristerna med koncepten Direkt 

och Nära.  
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8 Analys 
nalysen är strukturerad utifrån våra problemfrågor i kapitel ett. Då 

vi har en deduktiv ansats kommer vi i detta kapitel att analysera den 

teoretiska referensramens giltighet och användbarhet för den empiri vi 

insamlat. Analysen avslutas med den modell vi utvecklat. 

 

8.1 Överordnad företagsstrategi  

Under denna rubrik kommer vi genom att koppla teori och empiri att 

besvara den första problemfrågan som återgetts under rubrik 1.3.1, det vill 

säga: Hur arbetar företag med sin överordnade företagsstrategi och vad 

innefattas i den? 

 

8.1.1 Martinssons överordnade företagsstrategi 

En naturlig inledning av analysen är att reda ut vad Martinssons 

överordnade företagsstrategi är. Detta menar vi är en förutsättning för att vi 

ska kunna avgöra om teorifältet, som beskriver vikten av att logistiska 

lösningar överensstämmer med företags överordnande strategi, är känt och 

implementerat. 

 

Vår analys av de frågor vi ställt gällande Martinssons strategi och roll på 

marknaden visar att i princip alla intervjuade på ett eller annat sätt anser att 

Martinssons företagsstrategi är att vara ledande inom server och 

serverrelaterade tjänster. Att Fransson (2003) och Svensson (2003b) inte 

utryckte strategin på detta sätt tror vi kan bero på att de helt enkelt inte har 

företagsstrategin klar för sig. Römert (2003) har därmed fel när han påstår 

A 
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att varje anställd på Norrköpingskontoret väl känner till innebörden i 

Martinssons strategi. Anledningen till varför Fransson och Svensson svarat 

som de gjort är intressant men faller utanför denna uppsats syfte. Vi menar 

att strategin dock inte bör vara främmande för Martinssons anställda då 

affärsidén tydligt anger företagets inriktning mot server och 

serverrelaterade tjänster. 

 

Det faktum att den överordnade företagsstrategin inte är känd för samtliga 

anställda är ett allvarligt problem, menar vi. För att företagsledningen ska 

kunna skapa rutiner och arbetssätt som personalen förstår innebörden av 

måste den överordnade strategin vara klargjord för samtliga anställda. Om 

så inte är fallet menar vi att risken är stor för att de mer operationella 

strategierna, som logistiska strategier, inte utformas med stöd av 

överordnad företagsstrategi. Trots att de intervjuade, exempelvis Römert 

(2003), Hultman (2003) och Fredriksson (2003), anser att Martinsson har 

en väl fungerande intern kommunikation, bland annat via intranätet 

Portalen, föreligger en diskrepans mellan ledningens vision och de 

anställdas uppfattning av den.  

 

Vi anser att företag som inte har en väl fungerande intern kommunikation 

kan ha stora problem och därmed svårt att i förlängningen anpassa 

funktionella planer, exempelvis enligt figur 8 sidan 49 av Rushton & Saw 

(1992; ur Cooper, 1993), till den överordnade företagsstrategin. Vår analys 

av förhållandena inom Martinsson påvisar att kommunikation är en viktig 

faktor och då teorierna inte närmare berör detta anser vi att det är en brist i 

dagens teoribildning. 
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8.1.2 Positionering genom överordnad företagsstrategi 

Att vara ledande på server och serverrelaterade tjänster anser både vi och 

merparten av de tillfrågade vara Martinssons överordnade företagsstrategi 

och det är mot denna strategi vi senare i analysen ska utvärdera den 

logistiska strategin. Innan vi går vidare anser vi det relevant att med hjälp 

av Porters (1998a & 1998b) positioneringsstrategier jämföra Martinssons 

företagsstrategi. 

  

Vilken av Porters tre generiska strategier - lågkostnadsstrategi, 

differentiering och fokus - kan hjälpa oss att förklara Martinssons roll och 

position på marknaden? Vi menar att Martinsson idag inte kan anses ha en 

lågkostnadsstrategi då alla intervjuade, dock på olika sätt, förklarat vilken 

betydelse kunskap har för det värde som Martinsson skapar för sina kunder. 

På grund av en hög kompetens menar bland andra Karlsson (2003) att 

Martinsson måste våga ta betalt för sina tjänster. Som vi tolkar Karlssons 

påstående borde Martinsson ta mer betalt än vad företaget gör idag, vilket 

ytterligare påvisar att Martinsson inte har en lågkostnadsstrategi.  

 

Den andra av de generiska strategierna, differentiering, menar vi bättre 

förklarar det sätt som Martinsson positionerat sig på. Fredriksson (2003) 

menar att Martinsson är väl positionerat och Frylebo (2003) menar att 

företaget nischat sig. Dessa åsikter styrker att Martinsson valt en form av 

differentieringsstrategi då företaget har som mål att vara ledande inom 

segmentet server och serverrelaterade tjänster.  

 

Med den differentieringsstrategi som vi anser Martinsson har menar vi att 

logistik kan hjälpa till att ytterligare differentiera erbjudandet och därmed 
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ha en positiv effekt på strategins förverkligande. Detta då både Shapiro 

(1984) och Kent & Flint (1997) menar att logistik är en avgörande 

komponent i företagsstrategi, då logistik är ett medel för differentiering 

samt ett sätt att komma närmare kunden. Shapiros och Kent & Flints teorier 

styrks av den empiri vi insamlat. Flera av de intervjuade påtalar logistikens 

betydelse för Martinssons strategi samt för företagets förmåga att skapa 

värde. 

 

Skulle det vara så att Martinsson enbart vände sig till SMB-segmentet som 

Nyblom (2003) påstår skulle Martinssons strategi även kunna ses som en 

fokuserad strategi. Det vill säga att företaget har en differentieringsstrategi, 

men att den smalnats av ytterligare för att bara tillfredsställa SMB-

segmentet. Vi menar dock att så inte är fallet. Nyblom är den enda av de 

tillfrågade som beskrivit strategin på detta sätt. Andra, exempelvis Kock 

(2003), menar istället att Martinsson har svårt att fokusera – både vad gäller 

om företaget ska vara bäst på kunskap eller volym och logistik och vilka 

kunder som i första hand ska tillfredställas. Den differentieringsstrategi 

som vi anser Martinsson har kan med goda grunder styrkas med den empiri 

vi samlat in. 

 

Vår analys av det uttryck som Kock (2003) använder, det vill säga att 

Martinsson ska vara en helhetsleverantör, anser vi inte bör förväxlas med 

att företaget har något annat än en differentierad strategi. Vad som menas 

med helhetsleverantör fångas i den överordnade företagsstrategin - att 

Martinsson ska erbjuda server och serverrelaterade tjänster - vilket 

innefattar såväl produkter som tjänster. Helhetsleverantör innebär inte att 

hela marknaden ska tillfredställas, inte heller att alla produkter och tjänster 
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ska innefattas. Detta styrker därmed vår åsikt att Martinsson i första hand 

har en differentierad strategi. 

 

Intressant att analysera är vad en implementering av Martinsson Direkt och 

Martinsson Nära skulle ha inneburit för den överordnade strategin. Tanken 

med de båda koncepten var att de inte skulle förändra företagets strategi att 

vara ledande på server och serverrelaterade tjänster. Vi anser dock efter 

genomgång av både teorier och de intervjusvar vi fått att detta inte skulle 

ha varit möjligt. Om koncepten Martinsson Direkt och Martinsson Nära 

skulle ha genomförts parallellt är vi övertygade om att risken skulle ha varit 

stor att Martinsson skulle ha blivit det som Porter (1998a) kallar ”stuck in 

the middle”. 

 

Direktkonceptet har enligt vår åsikt stora likheter med en 

lågkostnadsstrategi. Detta styrks av både Karlssons (2003) och Hanssons 

(2003) uttalande att Martinsson Direkt skulle vara ett sätt att konkurrera 

med Dustin, som helt klart har en uttalad lågkostnadsstrategi. Martinsson 

Nära å andra sida har, menar vi, en bättre överensstämmelse med den 

differentieringsstrategi vi anser företaget har. Vi tror att Martinsson med en 

differentierad strategi, istället för en lågkostnadsstrategi, lättare kan uppnå 

målet att vara ledande på server och serverrelaterade tjänster. 

 

Hade Martinsson Direkt och Martinsson Nära genomförts parallellt anser vi 

också att risken är stor att den ”luddighet” som Hultman (2003) menar 

präglar IT-branschen hade innefunnit sig kring Martinssons erbjudande. 

Den tydliga strategi som de flesta av de intervjuade menar att Martinsson 
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håller fast vid, exempelvis Fransson (2003), hade med stor säkerhet gått 

förlorad.   

Trots att Martinsson Direkt och Martinsson Nära inte genomförts förefaller 

det för oss att det ändå finns vissa oklarheter om vad det innebär att vara 

ledande inom server och serverrelaterade tjänster. Kock (2003) anser att 

Martinsson vill vara ledande vad gäller volym. Han är dock själv medveten 

om problematiken att det kan vara svårt att vara både en volym- och 

kunskapsleverantör, vilket vi likställer med att ha både en 

lågkostnadsstrategi och en differentieringsstrategi. Att Kock framhåller 

produkter och volym som ett viktigt inslag i Martinssons verksamhet är 

dock inte förvånande för oss. Kocks uttalande är som vi ser det ett exempel 

på att det som man har närmast hjärtat, i detta fall att Kock är ansvarig för 

fokusområdet produkt, också är det som känns mest relevant. 

Sammanfattningsvis menar vi att om Martinsson ska kunna vara ledande på 

server och serverrelaterade tjänster måste kunskapen sättas i fokus. Det 

naturliga är då att företaget arbetar vidare med sin differentieringsstrategi 

och försöker utveckla denna ytterligare med hjälp av såväl logistiska som 

andra strategiska verktyg, exempelvis de funktionella strategiska planer 

som återges i figur 8, sidan 49.  

 

8.1.3 Hur går arbetet med överordnad företagsstrategi till? 

Beskrivningarna av hur Martinsson arbetar med sin överordnade 

företagsstrategi är i empirin många och utförliga. Kortfattat är vår analys 

att de arbetssätt och beslutsprocesser som Martinsson använder sig av är 

bra. Detta påstår vi med stöd av att Martinson, i likhet med Cooper et al. 

(1992; ur Cooper, 1993) involverar viktiga beslutsfattare, i Martinssons fall 

ledningsgrupp och styrelse, i strategiformuleringsprocessen. Vi anser att 
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ledningen slipper sälja in strategiska beslut till företagets platschefer, då 

dessa via platschefsforumet på tidigt stadium tagit del av eller varit 

involverade i viktiga beslut. Detta är något som Hansson (2003) och 

Römert (2003) bekräftar.   

 

Eisenhardt (1999) förklarar att ett effektivt beslutsfattande bör ske på flera 

nivåer, vilket vi menar till viss del är fallet i Martinsson. Detta då 

strategiska beslut fattas av ledningsgrupp, styrelse, platschefsforum och 

konsultchefsforum. De som inte är representerade i det strategiska 

beslutsfattandet är tekniker och konsulter. Att alla led inte är representerade 

i den strategiska beslutsprocessen är inte heller möjligt i ett så stort företag 

som Martinsson, menar vi.  

 

Karlsson (2003) menar att det är upp till företagsledningen att aktivt arbeta 

med och besluta om företagets strategi. Han framhåller att ledningens 

inställning och förståelse för vad strategier betyder är avgörande för 

resultatet. Vid intervjun påpekar Karlsson att det finns stora brister på detta 

område inom många företag. Han säger inte att Martinsson har några 

problem med detta, utan refererar till problemet i generella ordalag. Med 

hänvisning till den problematik som uppstod i samband med beslutet att 

införa, och sedermera att inte införa, Martinsson Direkt och Martinsson 

Nära anser vi dock att även Martinsson kan räknas till den skara av företag 

som Karlsson beskriver.  

 

Att Martinsson inte har någon marknadsavdelning, som kan ta fram 

analyser som kan utgöra underlag för strategiska beslut, menar vi är en 

väsentlig orsak till att besluten kring Martinsson Direkt och Martinsson 
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Nära fattades på bristfälligt underlag. Med detta vill vi påvisa att det inte 

bara är som Karlsson menar, att ledningens inställning och förståelse för 

vad strategier betyder är avgörande för resultatet, utan att även en 

ledningsgrupp behöver beslutsunderlag som baseras på marknadens reella 

efterfrågan. 

 

Något som ytterligare stödjer vår analys att Martinsson var på väg att anta 

en felaktig strategi när företaget tänkte införa Martinsson Direkt och 

Martinsson Nära är det som både Karlsson (2003) och Hansson (2003) 

framhäver. De anser att det är viktigt att företag i alla sina aktiviteter har en 

nära kontakt med sin egen strategi. Att företag ställer sig frågan om en 

förändring, exempelvis införandet av Martinsson Direkt och Martinsson 

Nära, stöds av den centrala strategin är också viktigt. Karlsson uttrycker det 

som att genom att byta planer och ”hoppa från tuva till tuva” förloras 

kontakten med den egna strategin. Företag kan tjäna pengar på vägen med 

ett sådant agerande, men endast kortsiktigt, menar Karlsson. Hansson 

(2003) uttrycker samma sak när han säger att det ibland kan komma 

”köttben” som kan locka men att Martinsson inte faller för sådant utan står 

fast vid sin strategi. Att införa ett direktkoncept för att konkurrera med 

Dustin anser vi just var ett ”köttben” som inte långsiktigt skulle leda till 

lönsamhet och direkt- och närakoncepten är ett exempel på ett beslut som 

inte fattas med hänsyn till den överordnade strategin. 

 

Att vidare analysera beslutsprocesserna kring överordnad företagsstrategi 

anser vi är en förutsättning för att vi senare i analysen ska kunna utveckla 

en modell som beskriver utformandet av en logistisk strategi. Vi anser att 



 

Så nås samstämmighet mellan logistik och företagsstrategi 

 

87 

företaget bör arbeta med logistiken på samma sätt som med strategin och 

på så sätt se logistik som en viktig strategisk fråga.  

 

På mötena då Martinssons överordnade företagsstrategi utvärderas, 

diskuteras enligt Karlsson (2003) marknadens utveckling, hur 

konkurrensläget ser ut, vilka trender som kan identifieras hos branschens 

olika aktörer samt vilka teknologiska trender som Martinsson kan 

identifiera. Vad Karlsson beskriver är enligt vår åsikt i princip detsamma 

som de externa faktorer som återges i figur 8 sidan 49. Hos Martinsson 

vägs dessa faktorer samman och sedan förs en diskussion om företagets 

strategi. Vad Karlsson beskriver är enligt vår mening en relativt rationell 

process där information sammanställs och analyseras. Utifrån denna analys 

fattas sedan det för stunden bästa beslutet. Att betrakta det strategiska 

beslutsfattandet på detta sätt menar vi med hänvisning till Dadfar & 

Gustafsson (1989) inte är riktigt sant. De menar att strategiska frågor och 

beslut är komplexa och saknar struktur.  

 

Vidare handlar strategiska beslut enligt Dadfar & Gustafsson (1989) om att 

matcha företagets aktiviteter till dess resurser, vilket vi menar är en 

sammanfattade bild av både interna och externa faktorer enligt figur 8. Att 

se på strategiskt beslutsfattande på detta sätt menar vi är en mer rättvisande 

bild av på vilka grunder besluten verkligen fattas. Att ha detta i åtanke är 

därför viktigt i den modell vi senare avser utveckla. 
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8.2 Logistisk strategi 

Under denna rubrik kommer vi att besvara den andra problemfrågan som 

återgetts under rubrik 1.3.1, det vill säga: Hur arbetar företag med sin 

logistiska strategi och vad innefattas i den? 

 

8.2.1 Martinssons logistiska strategi 

Vid intervjuerna har de tillfrågade haft svårt att förklara vilken logistisk 

strategi företaget har. Karlsson (2003) förklarar att Martinsson är en del av 

en kanalstrategi och företaget arbetar med två stora distributörer. För oss är 

det relativt påtagligt att samarbetet med distributörerna, vilket innebär att 

stora delar av den logistiska funktionen är outsourcad, är en tydlig strategi. 

Samarbetet med distributörerna menar vi är en distributions- och logistisk 

strategi som därmed mycket väl kan förklaras med hjälp av figur 8 sidan 

49.  

 

Frågan är dock om den logistiska strategin är lika påtaglig för ledningen i 

Martinsson och om det är rationella beslut som ligger bakom eller om den 

strategi som samarbetet med distributörerna innebär är ett exempel på vad 

Mintzberg & Waters (1985) kallar ett ”mönster i en ström av handlingar”. 

Som vi skrev tidigare i uppsatsen är denna fråga svår att besvara då vår 

studie inte är av longitudinell karaktär, men vi menar att då Karlsson 

(2003) har svårt att återge hur Martinsson arbetar med logistik är 

sannolikheten stor att samarbetet med distributörerna Ingram Micro och 

Tech-data är något som växt fram och som successivt utökats så att det nu 

kan ses som ett strategiskt val. 

 



 

Så nås samstämmighet mellan logistik och företagsstrategi 

 

89 

Vi menar med hänvisning till Kock (2003), att Martinsson skulle kunna 

utveckla sin logistiska strategi genom att pressa sina distributörer, då de i 

likhet med Martinsson inte har processer som fullt ut möjliggör ett effektivt 

flöde. Samtidigt menar Kock att samarbetet med distributörerna passar 

Martinsson, då var och en gör det som de är bäst på. Frågan är dock om 

distributörsrelationen, det vill säga den logistiska strategin, hjälper 

Martinsson att bli ledande på server och serverrelaterade tjänster?  

 

Svaret på den frågan menar vi kan erhållas genom att utreda vad 

distributörsrelationen innebär för Martinssons roll på marknaden. I 

inledningskapitlet redogör vi för att trenden i IT-branschen är att 

prispressen intensifieras. Detta har lett till att den roll som Martinsson har, 

vilket återspeglas i figur 2 sidan 6, är ifrågasatt och precis som Karlsson 

(2003) påpekar, måste Martinsson tydliggöra sina mervärden för att 

försvara sin position i kanalstrategin. Att tydliggöra sina mervärden 

kommer att vara avgörande för om Martinsson ska kunna försvara sin 

position, då Martinsson enligt Uusitalo (2003) är en återförsäljare med en 

förlegad försäljningsstrategi.  

 

Vår analys av kanalstrategin och distributörsrelationen är att de är en 

förutsättning för att Martinsson även framöver ska vara en återförsäljare av 

IT-relaterade produkter. Vi anser i likhet med Shapiro (1984) att det inte 

skulle vara kostnadseffektivt om Martinsson skulle lämna kanalstrategin 

för att själv ha lager och därmed bli både distributör och återförsäljare. Att 

Martinsson ska fortsätta att vara en del av kanalstrategin och arbeta med 

distributörer stöds även av Shapiros teori att företag ska arbeta med 
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leverantörer som själva har logistiksystem som ligger i linje med det 

erbjudande företaget står för. 

 

Visserligen talar Shapiros teori emot Uusitalos åsikt vad gäller den 

förändrade konkurrenssituationen i IT-branschen, men vi menar att 

Martinsson har två alternativ inför framtiden. Det första alternativet är att 

företaget fortsätter att arbeta med distributörsrelationen och att sälja 

produkter i kombination med tjänster så länge detta är lönsamt. Det andra 

alternativet är att Martinsson slutar att sälja produkter och renodlar 

verksamheten kring kompetens och tjänsteutbud. Det andra alternativet kan 

inte anses genomförbart inom rimlig framtid då 80 % av omsättningen idag 

är produktrelaterad. Med tanke på detta menar vi att den distributörsrelation 

och därmed logistiska strategi som Martinsson använder sig av kan hjälpa 

företaget att bli ledande på server och serverrelaterade tjänster. Att 

Martinsson skulle börja konkurrera med Dell och Dustin genom en egen 

distributionskanal är inte heller aktuellt, anser vi.  

 

8.2.2 Logistikens roll för värdeskapande 

Kock (2003) förklarade vid intervjun att logistik är viktigt för att 

Martinsson ska kunna skapa kundvärde, men att Martinsson inte utnyttjar 

logistik som argument i säljsammanhang. Detta trots att Martinsson hade 

en annons om effektiv logistik i Dagens Industri den 14 februari 2003. Vår 

tolkning av Kocks uttalande är att Martinsson dock generellt inte utnyttjar 

denna typ av säljargument, det vill säga att annonsen var ett undantag. Det 

är dock intressant att fortsätta analysera Kocks uttalande att logistik borde 

användas som säljargument. Med tanke på våra resonemang ovan om 

företagsstrategi och med hänvisning till Porters (1998a & 1998b) teorier är 
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det enligt vår åsikt stor risk att Martinsson enbart uppfattas som en 

produktleverantör av sina kunder om logistiska säljargument sätts före 

kunskapsargumenten. Kocks uttalande, precis som många andra 

intervjuades åsikter, menar vi är ett uttryck för att ledningen och de 

anställda inte är riktigt säkra på vilken roll företaget ska ha. 

 

Att Karlsson (2003) menar att logistik fått en tillbakahållen roll inom 

Martinsson är intressant med avseende på Christophers (1993; ur Cooper, 

1993) teori om sambandet mellan logistik, kundservice och lönsamhet. Vad 

Christopher påstår är att logistik är en förutsättning för god kundservice 

och kundservice ger i slutändan, enligt figur 5 sidan 45, upphov till 

långsiktig lönsamhet. Både Karlsson och Fransson (2003) påpekar att 

Martinsson arbetar med långsiktiga kundrelationer, vilket därmed borde 

innebära att, om Christophers teori stämmer, logistik borde ha en mer 

framträdande roll än vad det har hos Martinsson. Vår analys av 

Christophers teori är att logistik inte är den enda faktor som avgör hur 

lönsamt ett företag är. Vi ställer oss därför kritiska till vilket 

förklaringsvärde figur 5 har. 

 

Vår analys motsäger Christophers teori när vi påstår att det är möjligt att ha 

långsiktiga kundrelationer med god lönsamhet även om ett företag inte 

arbetar explicit med logistik som medel för att uppnå kundbevarande och 

lönsamhet. Skulle Martinsson arbeta mer med logistik menar vi dock att 

företaget skulle kunna förstärka sina långsiktiga kundrelationer och därmed 

sin lönsamhet. Logistik är ett mervärdesskapande medel, precis som 

Christopher (1993; ur Cooper, 1993) beskriver när han påvisar logistikens 

roll för att addera värde. Vår analys ligger också i linje med Bushers & 
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Tyndalls (1987) tio principer för hur logistik ska vara ett redskap för 

företag att förbättra sin lönsamhet. Viktigt att komma ihåg när logistik ska 

användas som ett medel för att uppnå långsiktiga kundrelationer och 

lönsamhet är som Busher & Tyndall påpekar, att logistikens alla funktioner 

måste vara direkt kopplade till företagets strategiska plan. Hur detta 

praktiskt ska kunna genomföras kommer vi närmare behandla under rubrik 

8.3 där vi utvecklar vår egen modell. 

 

8.2.3 Värdet av Martinsson Direkt 

Alla intervjuade förklarar på ett eller annat sätt hur Martinsson skapar 

värde för sina kunder. Vi ställer oss dock frågande till om Martinsson 

Direkt skulle ha medfört ökat kundvärde. Med hänsyn till de intervjusvar vi 

fått menar vi att Martinsson Direkt är ett exempel på att ledningen 

överreagerat på några av de krafter som Rushton & Saw (1992; ur Cooper, 

1993) beskriver i figur 7 sidan 48. Vår åsikt är att det främst är trycket från 

konkurrenterna och förändrade roller i distributionskanalen som fått 

Martinsson att överreagera. Likheterna är därmed stora mellan Perssons & 

Virums modell, figur 3 sidan 7, och de krafter vi menar påverkat 

Martinsson. Det som Martinsson istället förbisett och som skulle ha 

garanterat att Martinsson Direkt hade medfört ett ökat värde, är som vi ser 

det kravet att förändra och förbättra det logistiska systemet och det ökande 

kravet på kundservice.  

 

Något som ytterligare talar för att ledningen i Martinsson överreagerade på 

några av krafterna i figur 7 är som Römert (2003) berättar att inga 

undersökningar om kundens verkliga behov av en direktlösning 

genomfördes. Vi menar att direktkonceptet var en lösning där önskemålet 
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om ökad kundservice kom inifrån företaget och inte utgick från kundens 

verkliga efterfrågan. Därför innebar det inte någon egentlig 

kundserviceförbättring. Grunden till direktkonceptet var, som vi ser det, en 

tro från företagsledningens sida att detta var något attraktivt och samtidigt 

kostnadseffektivt för Martinsson. 

 

Römert (2003) menar att det är kundens nytta som räknas idag, vilket vi 

inte anser vara något kontroversiellt. Vi menar att om en kund är villig att 

betala ett givet pris för en produkt eller tjänst så är produkten eller tjänsten 

också värdefull för kunden. Detta stämmer med Christopher (1993; ur 

Cooper, 1993) som menar att vad kunden upplever som värdefullt är de 

också villiga att betala för. Vad vi menar att Martinsson ska leverera är ett 

mervärde till sina kunder. Detta mervärde kan exempelvis skapas genom att 

ett företag integrerar logistik i sin företagsstrategi då logistik enligt 

Williams et al. (1997) mer än någon annan process ger ett företag 

möjligheter att skapa värde för sina kunder. Om detta stämmer kan vi inte 

uttala oss om med hänsyn till den empiri vi samlat in. Vi menar dock att det 

finns ytterligare processer utöver logistik som skapar mervärde för kunden. 

Detta gör att vi ifrågasätter Williams et al. teoris giltighet för alla företag i 

alla branscher.   

 

8.2.4 Arbetet med logistisk strategi 

Martinsson menar vi är ett bra exempel på ett företag, som i likhet med 

Christophers (1993 & 1998) teori, förbiser logistikens roll för att uppnå 

förutbestämda servicemål. Detta då, som vi tidigare redovisat, ”logistik är 

något som kommit med på köpet” hos Martinsson. Då ledningen inte 

arbetar med logistik som en funktion som ska stödja överordnad 
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företagsstrategi menar vi att företaget också missar möjligheten att använda 

en logistisk strategi för att skapa kundvärde till en för företaget så låg 

kostnad som möjligt. 

 

Att bestämma vilka servicemål företaget ska ha är också en förutsättning 

för att rätt logistisk strategi ska kunna utformas. Christopher (1993 & 1998) 

menar att många företag gör fel och utgår från sin egen tro om vad kunden 

efterfrågar, vilket vi tidigare påpekat att Martinsson gör. Vi påstår att de tre 

stegen i figur 6, sidan 46 är en förutsättning för att en väl anpassad logistisk 

strategi ska kunna utformas.  

 

Christopher (1993 & 1998) menar att ett företag endast kan anta rätt 

servicenivå genom att undersöka marknaden och genom att jämföra sig 

med sina konkurrenter. Att enbart jämföra sig med sina konkurrenter tror vi 

dock kan vara farligt då detta, som vi ser det, till viss del var fallet vid de 

initiala besluten att införa Martinsson Direkt - då med hänsyn till 

konkurrenten Dustin. Anledningen till att vi inte anser att Martinsson ska 

jämföra sin strategi med och försöka efterlikna Dustin är det som Kent & 

Flint (1997) framhåller – nämligen att ett företag har svårt att kopiera 

logistiska lösningar som andra företag använder.  

 

Vidare anser vi i likhet med Shapiro (1984) att den logistiska strategin inte 

kan vara bra på allt. Frågan vi återgav i den teoretiska referensramen - 

”Vad ska vår logistiska strategi vara och vad måste vårt logistiksystem i 

första hand syfta till?” – måste ledningen hos Martinsson ställa sig. De 

logistiska lösningar som hjälper företaget att uppnå en hävstångseffekt 

måste också identifieras. Att vi ska kunna reda ut detta faller utanför 
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uppsatsens syfte och är heller inte möjligt att besvara med den empiri vi 

samlat in. Vår uppgift är inte att ge ett normativt bidrag utan att analysera 

hur väl dagens logistiska strategi ligger i linje med den överordnande 

strategin.  

 

8.2.5 Vilken förklaringsgrad har LI=f(IT,TC,CCP)? 

Extra intressant vid våra studier av Martinsson är att se om formeln av 

Williams et al. (1997), som återgetts på sidan 38, kan anses förklara varför 

Martinsson inte på ett tydligt sätt integrerat logistik i sin överordnade 

strategi. 

  

Vi menar att Martinsson har en väl utbyggd informationsteknologi (IT), 

exempelvis i form av företagets intranät Portalen. Denna faktor bör därmed 

inte på något sätt vara begränsande för graden av logistisk integration. 

Gruppsammansättningen (TC) inom Martinsson är istället den faktor vi 

menar inte riktigt uppfyller de kriterier som Williams et al. (1997) 

definierar. Företaget involverar inga externa logistiker eller specialister. 

Styrelsen består dock, enligt Karlsson (2003), av erfarna industrimagnater 

med god erfarenhet av företagande i stort. Platschefsforumen och 

konsultchefsforumen som Hultman (2003) beskriver är ytterligare exempel 

på grupper som består av individer med olika bakgrunder och erfarenheter.  

 

Även om styrelsen består av erfarna företagsledare menar vi att detta kan 

vara en av anledningarna till att logistik inte har en framträdande roll. Med 

tanke på den utveckling som Kent & Flint (1997) menar skett gällande 

logistikens betydelse tror vi att den generation som nu styr många av 
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Sveriges företag inte tillskriver logistik samma betydelse som mer moderna 

teoretiker och praktiker gör. 

 

Den sista förklaringsvariabeln i Williams et al. (1997) formel är hur 

företaget positionerar sig själv och sitt erbjudande i förhållande till sina 

konkurrenter på marknaden (CCP). Som vi redogjort för tidigare hade de 

intervjuade i empirin vissa problem med att tydligt klargöra vilken position 

och roll Martinsson har eller bör ha på marknaden. Vi menar att denna 

oklarhet måste utredas närmare. Om företagsledningen har svårt att 

definiera Martinssons roll på marknaden anser vi att detta faktum har stor 

betydelse för varför logistik inte integrerats eller inte fått en framträdande 

roll i strategin. Ska en fungerande logistisk strategi kunna utformas måste 

åtminstone ledningen ha målet med strategin klar för sig. Det får inte råda 

någon tvekan om vad företaget ska göra och hur det vill positionera sig, 

anser vi.  

 

Som vi redogjort för under rubrik 8.1.1 menar vi att företagets strategi är att 

vara ledande på server och serverrelaterade tjänster. Definitionen av 

strategin är tydlig men vi menar att innebörden av orden inte är lika tydlig. 

Detta spelar roll för hur väl en fungerande logistisk strategi kan utformas 

och integreras. Ett exempel är det faktum att hempc står för en stor del av 

produktförsäljningen. Hempc kan på inget sätt ses som ett medel för att bli 

ledande på server och serverrelaterade tjänster, menar vi. Att Martinsson 

har en avdelning som bara arbetar mot hempc-marknaden anser vi strider 

mot både Karlssons (2003) och Hanssons (2003) uttalande om att 

Martinsson inte lockas av kortsiktiga vinster. 
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Vår analys är att logistik har en tillbakahållen roll hos Martinsson, men vi 

tycker samtidigt att det är märkligt eftersom nästan alla intervjuade säger 

att en väl fungerande logistik är den mest betydelsefulla funktionen för att 

Martinsson ska kunna leverera ett värde till kunden. En god förklaring till 

de förhållande som vi identifierat menar vi ges av formeln vi återgett som 

rubrik 8.2.5. 

 

För att en väl fungerande logistisk strategi som stödjer att företaget blir 

ledande på server och serverrelaterade tjänster ska kunna integreras menar 

vi att externa logistiker och/eller specialister med god logistisk kompetens 

bör anlitas vid utformandet av den logistiska strategin. Dessutom måste 

ledningen se över vilka företagsfunktioner som ligger i linje med den 

överordnande strategin som idag finns inom Martinsson. Som exempel 

framhåller vi, i likhet med Römert (2003), att hempc-konceptet inte är 

något som hjälper Martinsson att tydligt positionera sig på marknaden. 

Våra rekommendationer går även i linje med Shapiro (1984) som menar att 

företagsledares roll är att förstå vad deras företag försöker göra och att 

sedan styra så att de logistiska lösningarna ligger i linje med företagets 

överordnade strategi. 

 

8.2.6 Sammanfattning inför utvecklingen av vår modell 

Med hänsyn till vårt syfte och problemfrågorna ett och två på sidan nio och 

tio kan vi ta ställning till om teorifältet, som beskriver vikten av att 

logistiska lösningar överensstämmer med företags överordnade strategi, är 

känt och implementerat. 
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Ur empirin anser vi att det går att utläsa att merparten av de intervjuade har 

en god kännedom om logistikens betydelse för ett företag som Martinsson. 

Vad som dock är mindre känt är hur en logistisk strategi ska utformas och 

implementeras för att stödja företaget att bli ledande på server och 

serverrelaterade tjänster. På goda empiriska grunder kan vi därmed säga att 

teorifältet till viss del är känt men inte implementerat. Detta menar vi 

ytterligare styrker behovet av en vidare teoretisering som har ett praktiskt 

värde för företag lika Martinsson, vilket följer under nästa rubrik. 

 

8.3 En ny modell  

Under denna rubrik kommer vi att besvara den tredje och sista 

problemfrågan som återgetts under rubrik 1.3.1, det vill säga: Hur kan en 

modell se ut som hjälper företag att formulera en logistisk strategi som 

ligger i linje med överordnad företagsstrategi? 

 

Som vi återgett i den teoretiska referensramen menar Kent & Flint (1997) 

att den utvecklade teoretiseringen kring logistik kommer att få större 

betydelse i framtiden och att det finns ett stort behov av ny kunskap som 

kan sammanfattas i modeller. Med dessa ord i ryggen kommer vi nedan 

presentera vårt kunskapsbidrag. 

 

8.3.1 Behovet av en modell 

När vi fördjupade oss i teorier som beskriver kopplingen mellan logistik 

och strategi var den allmänna uppfattningen den som Busher & Tyndall 

(1987) beskriver, nämligen att området är föga undersökt och teoretiserat 

kring på grund av att det felaktigt ses som en självklarhet. Vid våra första 
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intervjuer med Karlsson (2003) och Kock (2003) fick vi även bekräftat att 

det företag vi avsåg att studera hade en liknande uppfattning om logistikens 

koppling till överordnad företagsstrategi. Karlsson uttryckte detta mycket 

tydligt när han vid intervjun berättade att logistik är något som tas för givet 

inom Martinsson och ett det ”kommit med på köpet”. Detta påstående anser 

vi stämmer med den vanliga attityd som Busher & Tyndall beskriver, det 

vill säga att logistik är något nödvändigt ont. Kock uttrycker en liknande 

åsikt när han säger att företaget inte trycker tillräckligt hårt på logistikens 

betydelse. 

 

Ingen av de intervjuade kunde ge något exempel på att logistik stödjer 

Martinssons överordnade strategin. Med tanke på de lönsamhetsproblem 

som drabbat IT-branschen de senaste åren menar vi att Bushers & Tyndalls 

(1987) första princip - att koppla den logistiska strategin till den 

överordnade företagsstrategin – dock är mycket relevant för denna bransch.  

 

Vår analys är att Martinsson Direkt inte låg i linje med den överordnande 

företagsstrategin. Då konceptet i första hand innebar en logistisk lösning 

anser vi att de svar vi fått på frågan vad som skulle kunna ha gjorts 

annorlunda för hur en logistisk strategi ska kunna kopplas till överordnad 

företagsstrategi är mycket intressanta. 

 

Vår sammanfattande bild av vad som enligt de intervjuade saknades är 

någon form av checklista eller aktivitetsplan som strukturerar 

verksamheten. Vidare saknades en undersökning av marknaden för att 

analysera kundernas efterfrågan såväl som en ekonomisk och logistisk 

analys. För att underlätta arbetet med analyserna och strategiformuleringen 
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skulle en styrgrupp med medlemmar från olika kontor ha satts ihop. Att 

tidigare kommunicera förslaget ut till kontoren på remiss skulle ha hjälpt 

Martinsson att tidigare upptäcka att Martinsson Direkt var fel. Detta 

empiriska stöd har vi tagit med oss i utvecklandet av vår modell. 

 

8.3.2 Befintliga teoriers stöd för vår modell 

Den modell vi utvecklat bygger till stor del på figur 9 sidan 52. Den har fått 

utgöra en grundstomme, men vi anser att den behöver kompletteras. 

Tanken med en modell är att den ska vara enkel att förstå, men vi menar att 

den process som innebär att den logistiska strategin ska utvärderas med 

hänsyn till överordnad strategi, är så viktig att det behövs en modell som 

verkligen kan hjälpa ett företag i processen. Rushtons & Saws (1992; ur 

Cooper, 1993) rationella modell har för låg förklaringsgrad för den 

problematik vi försöker att belysa. Vi har därför kompletterat modellen 

med delar av andra teorier vi återgett i den teoretiska referensramen och 

med praktiska hänsynstaganden baserat på den empiri vi samlat in. 
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8.3.3 Vår modell 

Nedan följer en förklaring av de figurer vi använt oss av vid utformandet av 

vår modell. 

 

Figur 10 Förklaring till figurer i vår modell. 

 

Vår modell bygger på att beslut fattas och aktivteter utförs av olika 

instanser. Dessa återges på y-axeln. På x-axeln återfinns variabeln tid. 

Tidsaxeln finns med för att påvisa i vilken ordning aktiviteterna bör 

utföras, men vi har valt att inte definiera inom vilken tidshorisont hela 

processen ska utföras. Detta då vi menar att ett antal företagsspecifika 

faktorer, exempelvis storlek, avgör vad som är rimlig tidsåtgång. 

 

Att vi valt att involvera fyra instanser i processen bygger dels på teorierna 

av Williams et al. (1997) och Eisenhardt (1999), som menar att 

beslutsfattare med olika bakgrund ska involveras i processen, och dels på 

den empiri vi samlat in, exempelvis att platscheferna är delaktiga i viktiga 

beslut. Att instansen externa specialister finns med grundas på teorin av 
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Rushton & Saw (1992; ur Cooper, 1993) som menar att när specialister 

involveras i den logistiska strategiformuleringen blir resultatet avsevärt 

bättre.  

 

Modellen, nedan återgiven som figur 11-13, utgår ifrån att det är både de 

interna och de externa förutsättningarna som sätter ramarna för de mål och 

den överordnade strategi ledningen formulerar. Utan en väldefinierad och 

tydligt avgränsad strategi som visar verksamhetsinriktningen är det 

omöjligt att utforma en väl fungerande logistisk strategi som stödjer den 

överordnade företagsstrategin, menar vi. Om den överordnade strategin inte 

är väldefinierad och tydligt avgränsad blir det också svårt att utvärdera om 

den logistiska strategin ligger i linje med den. 

Figur 11 Del 1 (3) av Strategisk logistikmodell 
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För att ledningen inte ska behöva ”sälja in” strategin till övriga 

beslutsfattare i organisationen utan att istället konsensus ska råda från 

början menar vi, i likhet med Cooper et al. (1992; ur Cooper, 1993), att 

redan förslaget till överordnad företagsstrategi ska ut på remiss till de 

operativa cheferna. Att dessa ska involveras i detta tidiga skede i 

strategiformuleringen anser vi vara viktigt därför att det är dessa chefer 

som senare ska få övriga medarbetare att arbeta efter den strategi som 

ledningen fastslagit. Om de operativa cheferna inte involverats så de står 

bakom strategin från början kommer det att bli svårare, menar vi, att få 

övriga medarbetare att arbeta efter de mål och den strategi företaget har. 

Processen att fastställa en strategi bör inte fortsätta innan konsensus nåtts. 

Att detta steg finns med i vår modell bygger som vi ovan angivit, på 

befintliga teorier men även på de uttalanden från Hansson (2003) och 

Römert (2003). 

 

Nästa steg i modellen är något som vi anser mycket viktigt men som de 

modeller vi återgett i den teoretiska referensramen saknar. Detta steg 

innebär att företagets ledning i samråd med operativa chefer ska 

operationalisera strategin. Med detta menar vi att för att företaget ska 

kunna utvärdera om den logistiska strategin ligger i linje med den 

överordnande måste det finnas reella mål att utvärdera emot. Om strategin, 

som i Martinssons fall, är att vara ledande på server och serverrelaterade 

tjänster, måste denna kompletteras med operationella mål som anger hur 

företaget ska bli ledande. Utformningen av affärsidén blir därmed viktig för 

att formulera en välfungerande logistisk strategi.  
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Vad vi menar måste tydliggöras i operationaliseringsfasen är – om 

företaget ska bli ledande på server och serverrelaterade tjänster exempelvis 

att leveranser ske inom 24 timmar, att bara kvalitetsprodukter ska säljas 

och att företagets konsulter ska inneha de senaste och högsta 

certifieringarna. Är mål av denna typ fastställda är det som vi ser det 

mycket enklare att påvisa om den logistiska strategi som företaget har 

verkligen kan möjliggöra att dessa delmål uppnås. 

 

Ett annat steg i processen som vi saknar i befintliga modeller, men som 

ändå framhålls som viktigt av Shapiro (1984) och Cooper et al. (1992; ur 

Cooper, 1993), är att det logistiska systemet måste utformas med hänsyn 

till kundernas verkliga efterfrågan. Att verklig kundefterfrågan bör vara 

utgångspunkten för vad den logistiska strategin ska åstadkomma anser även 

Römert (2003) som ytterst viktigt. Vi anser att den verkliga 

kundefterfrågan redan bör vara känd när de externa och interna 

förutsättningarna analyseras för att definiera den överordnade 

företagsstrategin. Då vår empiri visar att det inte alltid ser ut så i 

verkligheten har vi valt att förlägga denna beslutspunkt i denna del av 

modellen för att påvisa dess betydelse. 

 

I vår modell följer efter operationaliseringsfasen därför ett steg där ledning 

och operativa chefer måste fråga sig om de har kunskap om kundernas 

behov. Är så fallet ska denna information utgöra underlaget, som nedan 

återges i figur 12, till den logistiska strategin. Om inte denna kunskap 

behöver införskaffas, menar vi att detta är en aktivitet som företaget med 

fördel kan lägga ut på externa specialister. Med specialister avses i detta 
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fall inte i första hand logistiker utan företag som utför 

marknadsundersökningar. 

 

Efter att ett dokument med utgångspunkter för vad den logistiska strategin 

ska stödja sammanställts, bör företagsledningen inventera vilken logistisk 

kompetens företaget besitter. Om minsta tveksamhet råder om huruvida 

företaget kan utveckla en välfungerande logistisk strategi på egen hand, 

menar vi i likhet med Rushton & Saw (1992; ur Cooper, 1993) att externa 

specialister bör nyttjas. Dessa kan själva utforma ett förslag på en logistisk 

strategi men vi anser att det är en bättre lösning att använda specialisterna 

som ett stöd i en process företaget själva leder. Om företaget anser sig ha 

egen kompetens att formulera en logistisk strategi, menar vi att intresserade 

och kunniga medarbetare från flera nivåer ska involveras. Medarbetarna 

arbetar helst i team, vilket Williams et al. (1997) menar är en avgörande 

faktor för hur väl den logistiska strategin kan integreras med den 

överordnade strategin. 
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Figur 12 Del 2 (3) av Strategisk logistikmodell 

 

Vi anser att teamen bör bestå av personal från de olika hierarkiska 

nivåerna. Detta arbetssätt leder enligt Eisenhardt (1999) till att konstruktiva 

konflikter skapas, vilka leder arbetet med den logistiska strategin framåt. 

Att intresserade medarbetare utanför lednings- och chefspositioner ska 

involveras i processen har sin grund i att vi, i likhet med Kock (2003), 

menar att verkligheten finns ute på kontoren, det vill säga att dessa 

individer ofta har en annan typ av kunskap om verksamheten. 

 

Sedan den logistiska strategin formulerats, med eller utan hjälp av externa 

specialister, bör företaget utvärdera att den logistiska strategin ligger i linje 

med den överordnade företagsstrategin och, som Rushton & Saw (1992; ur 
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Cooper, 1993) påpekar, att den sammanlänkar såväl distribution, 

produktion, ekonomi som marknadsföring. Vi anser att utvärderingen bör 

ske på ledningsnivå då det är här som ansvaret för formuleringen av den 

överordnade företagsstrategin ligger. För att underlätta utvärderingen bör 

den inte ske direkt mot den överordnade strategin utan mot de 

operationaliserade målen. 

 

Figur 13 Del 3 (3) av Strategisk logistikmodell 

 

Vid utvärderingen ska ledningen ställa sig frågan om den logistiska 

strategin stödjer den överordnade. Förhoppningsvis är svaret ja, men skulle 
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den logistiska strategin formulerades. Processen bör fortgå tills en 
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överensstämmelse är uppnådd. När den logistiska strategin ligger i linje 

med den överordnade ska företagsledningen fatta beslut och fastställa 

strategin.  

 

I detta steg bör företagsledningen ta hänsyn till företagsspecifika faktorer, 

exempelvis göra ekonomiska hänsynstaganden. Vad vi menar med detta är, 

som Shapiro (1984) påpekar, att det logistiska systemet inte kan vara bra på 

allt. Det finns alltid en trade-off mellan kostnader och den logistiska 

lösningens omfattning. I stora företag tror vi att det kan vara svårt att se 

vilka konsekvenser en förändring av den logistiska strategin kan få. Vi 

föreslår därför i likhet med Harrison & van Hoek (2002) att pilotprojekt 

utnyttjas för att i mindre skala genomföra och utvärdera vilken förändringar 

en planerad ny logistisk strategi kan leda till. 

 

När den logistiska strategin fastställts återstår två steg som är avgörande för 

strategins framgång. Det första steget innebär att företagsledningen i 

samarbete med de operativa cheferna ska arbeta fram reella planer för hur 

den logistiska strategin ska implementeras. Planerna ska, som Cooper et al. 

(1992; ur Cooper, 1993) framhåller, innehålla scheman med fasta 

hållpunkter och en tydlig ansvarsfördelning och, enligt Harrison & van 

Hoek (2002), visa på omfattningen av den logistiska strategin.  

 

I det andra steget ska slutligen den logistiska strategin implementeras. 

Implementeringen bör ske via gemensamma insatser från såväl 

företagsledning som operativa chefer, anser vi. Om företaget inte följer den 

process som vi illustrerat i figurerna 11-13 är risken stor, som Rushton & 

Saw (1992), Christopher (1993; ur Cooper, 1993) och Harrison & van 
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Hoek (2002) påpekar, att företaget misslyckas att integrera logistiska 

lösningar i överordnad företagsstrategi. 
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9 Slutsatser 
ed detta kapitel vill vi knyta samman uppsatsens början och slut. Vi 

presenterar även de slutsatser vi kommit fram till baserat på den 

analys som presenterats i föregående kapitel. 

 

9.1 Var började vi för 20 veckor sedan? 

I inledningskapitlet presenterade vi tre argument som utgjorde bakgrunden 

till vårt ämnesval. Det första argumentet var den teoretiska aspekten eller 

snarare bristen av den. Argument två behandlade förändrade förhållanden i 

IT-branschen och det tredje argumentet handlade om betydelsen av en 

effektiv logistik. 

 

Under arbetets gång har argumenten fått olika framträdande roll. Det första 

argumentet har helt klart blivit vårt huvudfokus då vi med facit i hand 

vågar säga att vårt kunskapsbidrag utvecklat de bristande teorier som 

utgjorde vår utgångspunkt. Det andra argumentet har funnits med oss 

genom hela arbetet med uppsatsen då Martinsson, som är en aktör i IT-

branschen, varit vårt studieobjekt. Det har varit intressant att få testa 

Uusitalos (2003) åsikter i ett företag som står inför den problematik som 

artikelförfattaren påtalar. Det tredje och sista argumentet har fått en 

tillbakadragen roll då vi vid de initiala intervjuerna hos Martinsson insåg 

att vårt studieobjekt inte medvetet arbetade med logistik på ett effektivt 

sätt. Att då gå djupare in i diskussionerna kring innebörden av en effektiv 

logistik såg vi som mindre intressant. 

 

M 
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Efter 20 veckors arbete är vår studie avslutad. Vi menar att de argument vi 

inledningsvis ansåg intressanta är minst lika intressanta idag. Vad vi kan 

presentera i denna uppsats är en utvecklad modell som bygger på befintliga 

teorier men som kompletterats av den empiri vi samlat in. Fortfarande finns 

det dock mycket kvar att forska kring inom vårt ämnesområde. Vad detta 

kan vara presenteras närmare i nästföljande kapitel, men innan dess vill vi 

redogöra för de slutsatser vi vill dra av vår analys. 

 

9.2 Slutresultat 

Den mest påtagliga bristen vi noterat i befintliga teorier och i den empiri vi 

insamlat är att alla påtalar vikten av att utvärdera olika strategier mot en 

överordnad strategi men ingen säger hur. Vår slutsats är att denna oförmåga 

att utvärdera, i det här fallet den logistiska strategin, beror på att den 

överordnade strategin och tillika affärsidén ofta är alldeles för ”luddigt” 

formulerade. Vi menar att företag måste bli bättre på att bryta ned och 

operationalisera den överordnade strategin och affärsidén. Som vi redogjort 

för i analysen räcker det inte att säga att Martinsson ska bli ledande på 

server och serverrelaterade tjänster utan strategin måste även kommunicera 

hur detta ska uppnås. Vår slutsats är att en förutsättning för att en 

välfungerande logistisk strategi såväl som andra underordnade strategier 

ska kunna utformas måste en operationalisering av den överordnade 

strategin ha genomförts. 

 

En annan slutsats vi fattat är att oberoende av hur bra ett företags olika 

strategier är formulerade måste de tillfredsställa ett behov hos kunden. 

Detta påtalas som viktigt i teorierna men vår empiri visar att detta kriterium 
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ändå lätt glöms bort. Det är alltså viktigt att företag i alla sina aktiviteter 

frågar sig vad deras verksamhet syftar till, vem som är kunderna och vilka 

behov företaget ska tillfredsställa. 

 

Avslutningsvis vill vi föra tillbaka diskussionen till den modell vi 

utvecklat. Vi menar att modellen har en större användbarhet än de 

befintliga teorier som vi presenterat. Även om modellen inte i detalj ger 

svar på hur varje delprocess ska utföras anser vi att den praktiska 

användbarheten av den är stor för såväl Martinsson som andra företag både 

i och utanför IT-branschen. Detta då den beskriver ett generellt användbart 

arbetssätt för hur en underordnad strategi ska utformas och utvärderas mot 

företagets överordnade strategi. 
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10 Rekommendationer 
etta kapitel vänder sig till intresserade forskare som i framtida 

uppsatser vill arbeta vidare med de frågeställningar vi berört. 

 

10.1 Framtida forskning 

För att verifiera vår analys och våra slutsatser i denna uppsats menar vi att 

mycket forskning återstår. Vi anser att det skulle vara både relevant och 

intressant att genomföra en liknande studie av fler företag, då inte minst av 

företag i andra branscher än IT.  

 

Vid analysen av vår empiri fann vi att det skulle ha varit intressant att göra 

observationer på några av Martinssons ledningsgruppsmöten eller 

platschefsforum. Sådana observationer menar vi skulle fördjupa kunskapen 

om hur ett företag arbetar med såväl sin överordnade som underordnade 

strategi. Genom observationer skulle vår modell kunna vidareutvecklas, det 

vill säga tillföra fler steg, vilket ytterligare skulle öka dess praktiska 

användbarhet. 
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Bilaga 1 

Intervjumall 
 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vem är du? 

2. Vilken roll har du inom Martinsson? 

3. Hur länge har du arbetat inom företaget? 

 

Huvudfrågor: 

4. Vilken roll anser du Martinsson har på marknaden? 

5. Vilket kundvärde anser du att Martinsson skapar? 

6. Hur anser du att detta kundvärde skapas? 

 

7. Hur anser du att Martinssons strategi ser ut? 

8. På vilket sätt kommuniceras strategin inom Martinsson? 

 

9. Vad är logistik för dig? 

10.  Vilken betydelse anser du logistik har för Martinsson? 

11.  På vilket sätt anser du att Martinsson utnyttjar logistik och logistiskt 

tänkande för att nå den överordnade strategin? 

12.  Om och i så fall på vilket sätt anser du att logistik är avgörande för 

strategins framgång? 

 

13.  Hur fattas de strategiska besluten i företaget? 

14.  Hur fattas de logistiska besluten i företaget? 

15.  Hur implementeras strategiska och logistiska beslut i företaget? 
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Följdfrågor gällande specifika citat eller organisatoriska lösningar: 

16.  Hur ser du på detta citat? Vad innebär det för Martinsson? 

”Företagen i it-branschen har ett val just nu. Antingen kan de bli 

bäst på volym och logistik, eller byta källa sina affärer så att 

kunskapen hamnar i blickfånget.” Citatet är hämtat från 

IT.branschen nr 1 2003. 

17.  I en annons av Martinsson från den 14 februari 2003 i Dagens 

Industri, skriver ni om effektiv logistik. Vad är effektiv logistik enligt 

dig? Hur anser du att Martinsson arbetar för att ha en effektiv 

logistik? 

18.  Martinsson planerade en organisationsförändring gällande 

försäljningsorganisationen. Vilka tankar låg bakom konceptet ”nära” 

och ”direkt”? 

19.  Var står Martinsson idag gällande förändringen?  
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Bilaga 2 

Presentation av intervjupersonerna 
 

Björn-Erik Karlsson, operativ chef 

Karlsson (2003) har rollen som operativ chef och är stationerad i 

Stockholm. Hans roll innebär att han ansvarar för hela kontorsrörelsen och 

denna roll har Karlsson haft sedan augusti 2000, men han har varit i 

branschen sedan 1986. Karlsson är en av medlemmarna i Martinssons 

ledningsgrupp.  

 

Peter Kock, produktchef 

Kock (2003) har arbetat i IT-branschen sedan 1985. 1998 började han på 

IMS, som senare köptes upp av Martinsson. Kock har arbetat i olika roller, 

dels inom teknik, dels i olika projekt för att på senare år gå över till 

försäljning. Kock har idag en bred roll inom Martinsson, men hans primära 

arbetsuppgift är att driva fokusområdet produkt, där kopplingen till 

logistiken är tydlig. Inom ansvarsområdet finns produkt, e-handel samt 

distributörsrelationen. Kock sitter även med i Martinssons stabsfunktion. 

 

Patrick Hansson, platschef i Linköping 

Hansson (2003) har i fem månader arbetat som platschef för Martinssons 

kontor i Linköping. Han har en bakgrund från officershögskolan och har 

varit yrkesofficer i tio år. Innan han började på Martinsson arbetade han på 

Manpower i olika roller, bland annat som platschef och med inriktning mot 

personaluthyrning inom områdena logistik och teknik. 
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Anders Römert, platschef i Norrköping 

Römert (2003) arbetar sedan hösten 2001 som platschef på Martinssons 

kontor i Norrköping. Römert har sin bakgrund i IMS och började på 

företaget 1998 som systemsäljare. 

 

Mats Hultman, konsultchef i Linköping 

Hultman (2003) arbetar sedan 1997 som konsultchef i Linköping, 

dessförinnan i samma roll inom IMS. Hultman har tidigare haft olika roller, 

bland annat varit affärsområdesansvarig. Han började inom IT-branschen 

1990 som systemtekniker på dåvarande Esselte Office och han har även 

arbetat som teknikchef. 

 

Anders Frylebo, säljare i Linköping 

Frylebo (2003) arbetar som kundansvarig säljare i Linköping. Hans roll 

innebär att han har ansvar för specifika kunder och han har även det yttersta 

ansvaret för exempelvis tekniker som arbetar mot dessa specifika kunder. 

Han har arbetat på företaget i fyra år, men i olika roller. 

 

Magnus Nyblom, säljare i Linköping 

Nyblom (2003) arbetar som kundansvarig säljare och har arbetat i företaget 

i fyra år. Nyblom har tidigare arbetat på Compaq. I grunden är han 

driftstekniker från försvarets datacentral. 

 

Ami Fransson, säljare i Norrköping 

Fransson (2003) arbetar som kundansvarig säljare i Norrköping och har 

varit i företaget - under olika företagsnamn och i olika roller - i 13 år. Hon 
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började med administrativa uppgifter och har bland annat arbetat som 

receptionist och inköpare. 

 

Marie Fredriksson, koordinator i Linköping 

Fredriksson (2003) är idag koordinator på kontoret i Linköping, vilket 

innebär att hon är ansvarig för att verksamheten samordnas och utförs på 

korrekt sätt. I hennes arbetsuppgifter ingår bland annat att boka konsulter 

och svara för Linköpingskontorets ekonomiska administration. Hennes roll 

är att vara lite av en ”alltiallo”. Fredriksson har arbetat i branschen sedan 

1983, men rollen som koordinator är ny sedan februari 2003. 

 

 Fredrik Svensson, systemkonsult i Linköping 

Svensson (2003b) har arbetat som systemkonsult i Linköping i tre månader. 

Hans primära arbetsuppgifter återfinns inom Martinssons fokusområden 

kommunikation och serverbaserade lösningar. Svensson har tidigare varit 

anställd hos Invid. 

 

 Björn Rondahl, teknikkonsult i Linköping 

Rondahl (2003) har arbetat i Linköping som teknikkonsult i fyra år. Hans 

roll är i likhet med andra system- och teknikkonsulter att vara länken 

mellan produktförsäljningen och den lösning som Martinsson erbjuder sina 

kunder. 
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Bilaga 3  

Martinssons roll på marknaden 
 

Björn-Erik Karlsson, operativ chef 

Karlsson (2003) anser att Martinssons roll vad gäller produktförsäljning är 

att vara en del av kanalstrategin, där det finns en tillverkare, en distributör, 

en återförsäljare och en slutkund. Martinsson är enligt Karlsson ingen 

traditionell återförsäljare i den bemärkelsen att de endast säljer produkter. 

 

Företaget är inte heller ett konsultföretag, utan Karlsson (2003) beskriver 

Martinsson som ett lösningsföretag eller en systemintegratör. Med det 

menar han att det finns ett samband, där produktaffären genererar ett 

utrymme för tjänster, men att även tjänsteinsatser genererar produktaffärer. 

Kärnan är att sälja lösningar som är baserade på den kompetens som finns 

inom Martinsson, vilket Karlsson menar är kopplat till kundvärde. 

 

Inom det område som Martinsson verkar är företaget relativt breda och det 

är därför det är en IT-partner att lita på, enligt Karlsson (2003). Detta är 

också målet med verksamheten. Genom att erbjuda server och 

serverrelaterade tjänster kan Martinsson skapa ett förtroende och det är det 

förtroendet som Martinsson kan utnyttja för att göra produktaffärer. Det är 

på så sätt viktigt att kontrollera produktflödet, för utan kontroll kan inte 

Martinsson garantera funktionen i serverrummet eller i den totala IT-

miljön. Det är så det hänger ihop, menar Karlsson. 
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Peter Kock, produktchef 

Kock (2003) säger att Martinssons roll är att vara ledande inom servrar och 

serverrelaterade tjänster. Anledningen till att företaget vill ha denna roll på 

marknaden är, enligt Kock, att det är från serverrummet som Martinssons 

kunder driver sin verksamhet varför det är dit in Martinsson arbetar för att 

ta sig. Vidare menar Kock att Martinsson vill vara en helhetsleverantör för 

sina kunder vad gäller både tjänster och produkter, vilket sammantaget ska 

ge kunden en kostnadseffektiv IT-miljö. Totalt sett vill Martinsson 

uppfattas som ett kompetensföretag, menar Kock. 

 

Patrick Hansson, platschef 

Hansson (2003) anser att Martinsson står för kompetens. Företaget har en 

tydlig roll på marknaden och Hansson menar att företagets roll på ett bra 

sätt kommuniceras från ledningen till övriga anställda. Martinsson vill 

enligt Hansson inte sälja för säljandets skull, utan företaget vill skapa ett 

mervärde för sina kunder genom att erbjuda server och serverrelaterade 

lösningar. Hansson beskriver att Martinsson har ett mervärdesrep som de 

måste klättra uppför för att ständigt förbättra sig gentemot sina kunder. 

 

Anders Römert, platschef 

Römert (2003) beskriver Martinssons roll som att på nationell nivå arbeta 

med infrastrukturlösningar, fokuserade på teknik och produkter, för att på 

så sätt skapa mervärde för sina kunder. När Römert började i IT-branschen 

var det tekniken som sålde, men idag är det kundens nytta och lönsamhet 

som räknas. 
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Mats Hultman, konsultchef 

För Hultman (2003) är Martinsson en teknikleverantör av både produkter 

och tjänster. Han liknar företagets erbjudande vid en plattform för alla IT-

system. 

 

Anders Frylebo, säljare 

Frylebo (2003) anser att Martinsson hjälper sina kunder med IT-

infrastrukturen. Rollen innebär att Martinsson hjälper kunder i det 

vardagliga arbetet.  

 

Magnus Nyblom säljare 

Nyblom (2003) trycker på att Martinssons mål är att vara ledande inom allt 

de gör och ha de högsta certifieringar som går att få inom respektive 

område. Han förklarar också att Martinsson riktar sig till SMB-segmentet, 

det vill säga Small & Medium Business-segmentet. Företaget ska inom 

detta segment vara ledande på serverrelaterad infrastruktur. 

 

Ami Fransson, säljare 

Fransson (2003) anser att Martinsson har en stark roll på marknaden då 

företaget har ett tydligt koncept, vilket är något som Fransson upplever att 

även kunderna anser. Idag råder inga oklarheter, vilket hon tror är något 

som kunderna efterfrågar. Tidigare har det dock funnits många olika 

inriktningar, vilket har lett till att företaget inte haft riktig koll på vad de 

skulle göra och gjorde, anser Fransson. 
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Marie Fredriksson, koordinator 

Fredriksson (2003) anser att Martinsson är väl positionerade på marknaden. 

Hennes åsikt är att företaget arbetar med serverrelaterade tjänster och olika 

fokusområden. Martinsson är ett fokuserat företag med fasta mål, menar 

Fredriksson. 

 

Fredrik Svensson, systemkonsult 

Svensson (2003b) beskriver Martinssons roll som att knyta samman den 

traditionella återförsäljaren och distributören. Han menar att Martinsson 

idag är för stort för att vara en traditionell återförsäljare men för litet för att 

vara en distributör. Rollen är enligt Svensson att vara mittemellan och att 

successivt växa till något större. 

 

Björn Rondahl, teknikkonsult 

Rondahl (2003) anser att Martinssons ledord är serverlösningar och genom 

att Martinsson sköter kundens IT-miljö underlättas kundens egen 

verksamhet. 
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Bilaga 4  

Martinssons strategi 
 

Björn-Erik Karlsson, operativ chef 

Det långsiktiga arbetet samt den personliga och nära kontakten med kund 

är vad Karlsson (2003) menar att Martinsson satsar och tror på. Han anser 

att det är mycket viktigt att företag i alla aktiviteter har en nära kontakt med 

sin egen strategi. Att företag ställer sig frågan om det stöds av den centrala 

strategin för att på så vis kunna upptäcka om det brister är viktigt. Genom 

att byta planer och hoppa från tuva till tuva förloras kontakten med den 

egna strategin. Företagen kan tjäna pengar på vägen med ett sådant 

agerande, men endast kortsiktigt, menar Karlsson. 

 

Martinssons ledning ser enligt Karlsson (2003) över sin strategi 

tillsammans med styrelsen åtminstone en gång per år. Detta sker på ett 

möte där diskussioner förs om marknadens utveckling, hur konkurrensläget 

ser ut, vilka trender som kan identifieras hos branschens olika aktörer samt 

vilka teknologiska trender som Martinsson kan identifiera. Dessa faktorer 

vägs samman och sedan diskuteras företagets strategi. Kan de hålla fast vid 

den rådande eller måste den justeras?  

 

Martinsson har nu under lång tid hållit fast vid sin rådande strategi och 

endast gjort mindre justeringar. Karlsson (2003) menar att det med tanke på 

omvärldens utveckling krävs mod att hålla fast vid sin strategi. Generellt 

anser Karlsson att det i vissa situationer kan vara lätt att svika sin strategi 

till förmån för kortsiktiga vinster. Så jobbar dock inte Martinsson enligt 
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Karlsson och det var i detta läge som Martinsson på ett styrelsemöte valde 

att backa vad gäller genomförandet av Martinsson Direkt. 

 

Karlsson (2003) förklarar att Martinsson varje år introducerar en affärsplan 

som anger företagets strategi och inriktning. Företaget arbetar med långa 

kundrelationer som kan sträcka sig över flera år. 

 

Peter Kock, produktchef 

Martinsson kämpar enligt Kock (2003) konstant med frågan om vilken 

inriktning företaget ska ha. Ska Martinsson tjäna pengar genom att sälja 

många produkter eller genom sin kompetens? Kock förklarar att 

målsättningen är att vara ledande vad gäller volym då Martinsson idag 

tjänar pengar på att sälja produkter. Företaget vill vara på båda sidor, men 

samtidigt behöver det ställa sig frågande till om det verkligen är möjligt, 

menar Kock. 

 

För närvarande fokuserar Martinsson på att öka trycket på kontoren runtom 

i landet att inte enbart sälja produkter. Det finns dock många kontor inom 

Martinsson som har en bakgrund i IMS, vilka haft många säljare som var 

duktiga på att sälja produkter. Enligt Kock krävs det för att prata IT-

strategier med kunder en annan typ av säljare.  

 

Patrick Hansson, platschef 

Martinssons strategi är enligt Hansson (2003) att arbeta med server och 

serverrelaterade tjänster. Hansson citerar Martinssons VD Lars Pettersson 

och menar att det är pallplats som gäller för allt Martinsson gör och ska 

göra. Annars är företaget bara ett i mängden och det blir därmed svårt att 
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utkristallisera vad Martinsson står för. Hansson anser att Martinsson har 

valt att kvarstå vid sin strategi och att inte märkbart förändra den. Det kan 

ibland komma ”köttben” som kan locka, men Martinsson faller inte för 

sådant utan står fast vid sin strategi.  

 

Hansson (2003) menar att strategin förmedlas på ett bra sätt till platschefer 

och övrig personal och att den efterlevs. Den återfinns även i alla annonser, 

i alla broschyrer och all annan reklam som företaget delger sina kunder. På 

lokal nivå bearbetas den överordnade strategin genom att Hansson varje år 

får formulera en lokal affärsplan och arbeta fram en budget eller 

budgetprocess. Han har även varje månad ”coachsamtal” med den 

operativa chefen, Björn-Erik Karlsson på huvudkontoret. Under dessa 

samtal går de igenom vad som hände den gångna månaden och vad som 

förväntas hända den kommande månaden. 

 

Utöver detta har Martinsson centrala platschefsmöten då platscheferna 

gemensamt arbetar med strategin. En tänkt förändring tas upp som en fråga 

på ett sådant möte där bakgrunden presenteras och sedan följer en 

diskussion. Diskussionen mynnar ut i grupparbeten där för- och nackdelar 

redovisas innan ett gemensamt beslut fattas. När förslag läggs fram i detta 

forum är det inte något som styrs uppifrån. 

 

Anders Römert, platschef 

Enligt Römert (2003) är Martinssons strategi att vara ledande på 

serverrelaterade tjänster och infrastruktur. Kommunikationen kring 

företagsstrategin inom Martinsson beskriver Römert som att den sker 

enhetligt från huvudkontoret till varje enskilt kontor. Den bryts sedan ned 
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till en aktivitetsplan och en budget för det enskilda kontoret. På så sätt följs 

inom hela företaget en röd tråd. Företagets intranät, kallat Portalen, är ett 

viktigt verktyg för uppföljning av företagets strategi. Römert säger att 

strategin går hand i hand med företagets erbjudande. Han menar också att 

varje anställd på Norrköpingskontoret väl känner till innebörden i 

Martinssons strategi. 

 

Mats Hultman, konsultchef 

Martinssons strategi är enligt Hultman (2003) att vara tydlig i vad företaget 

ska göra, det vill säga att förmedla ett tydligt budskap till marknaden. 

Hultmans tidigare erfarenheter från IT-branschen är att ”IT” ofta kan 

uppfattas som ”luddigt”. Så är dock inte fallet hos Martinsson. Han 

poängterar att Martinssons strategi är att vara ledande inom det område 

företaget verkar, det vill säga en av de tre främsta aktörerna. 

 

Strategin kommuniceras tydligt ut via intranätet Portalen och följs upp på 

en mer operativ än strategisk nivå, menar Hultman (2003). Han tycker dock 

att det är svårt att bedöma den strategiska uppföljningen och hur pass väl 

strategin når ut till varje enskild medarbetare, men anser att den är väl 

kommunicerad till honom och andra på hans nivå.  

 

Anders Frylebo, säljare 

Frylebo (2003) menar att det är viktigt att följa med marknaden med tanke 

på omvärldens snabba utveckling och att inte klamra sig fast vid sin 

strategi. Genom att Martinsson arbetar med fokusområden, som enligt 

Frylebo drivs enligt företagets överordnade strategi, blir budskapet ut till 

marknaden likvärdigt oberoende av vilket kontor som kunden vänder sig 
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till. För att säkerställa denna likriktning finns en marknadsansvarig som gör 

mätningar för att kontrollera att strategin följs. Frylebo liknar det vid att om 

Martinsson inte kan ta pallplats ska företaget inte vara med i tävlingen. Han 

anser att företaget nischat sig på marknaden. 

 

Magnus Nyblom, säljare 

Den överordnade strategin är enligt Nyblom (2003) att vara en ledande 

aktör inom SMB-segmentet. Han förklarar att Martinssons strategi inte bara 

beskriver vad företaget ska göra utan även hur det ska göra det. Han 

tillägger att strategin dock måste uppdelas på varje lokal marknad. Nyblom 

anser inte att Martinssons strategi på ett tydligt sätt kommuniceras inom 

företaget. 

 

Ami Fransson, säljare 

Strategin är för Fransson (2003) att Martinsson ska bli ledande i Sverige på 

de fokusområden som företaget arbetar med. Ett exempel på att strategin 

kommuniceras tydligt är enligt Fransson att VD:n besökt alla kontoren och 

redogjort för företagets mål och visioner. 

 

Marie Fredriksson, koordinator 

Till en början har Fredriksson (2003) svårt att svara på vad Martinssons 

strategi är. Hon pratar om att företaget ska ta marknadsandelar, men 

kommer fram till att det är serverrelaterade tjänster som är vad företaget 

fokuserar på. Strategin kommuniceras genom Portalen, men Fredriksson 

anser att detta medium är krångligt då det kräver att varje anställd själv får 

söka efter den information som efterfrågas. 
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Strategin följs dels upp både internt och externt, anser Fredriksson (2003). 

Den externa uppföljningen sker via den nära kontakten med kunderna. Hon 

använder just orden ”den nära kontakten”. Den interna uppföljningen sker 

genom affärssystemet Javill, där hela konsultrörelsen rapporterar sin 

arbetstid och säljarna sina kundbesök. På så vis kan ledningen kontrollera 

hur verksamheten drivs på de olika kontoren, menar Fredriksson. 

 

Fredrik Svensson, systemkonsult 

Svensson (2003b) menar att den överordnade företagsstrategin innebär att 

tillföra ett mervärde för kunden och att Martinsson alltid ska ligga steget 

före kunskapsmässigt. 
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Bilaga 5  

Logistik inom Martinsson 
 

Björn-Erik Karlsson, operativ chef 

Karlsson (2003) anser att det finns ett logistiskt flöde hos Martinsson, 

vilket innebär att företaget kontrollerar beställningsrutiner, 

dokumentationer, fakturahantering och uppföljningar med mera. Att styra 

och koordinera är enligt Karlsson en logistisk process. Han menar att 

Martinsson vill ha en gemensam ingång för kunden där alla kunder kan 

följa projekt och tjänster. Martinsson utvecklar idag ett nytt system för 

detta som heter e-relation. I systemet kommer konsulterna att rapportera sin 

arbetstid, som ska kopplas till varje specifik kund och sedan generera ett 

fakturaunderlag.  

 

E-relation är enligt Karlsson (2003) ett sätt att få ihop den del av logistiken 

som är kopplad till tjänster. På de lokala kontoren finns det en koordinator 

som sköter logistiken på tjänstesidan. Koordinatorn har en nyckelroll i att 

berätta för kunden om de mervärden som uppstår i och med att det 

logistiska flödet kring tjänsterna fungerar. 

 

Vad gäller logistiken på företagets e-handelssida så finns det enligt 

Karlsson (2003) mervärden i att kunden kan välja vilken typ av 

leveransprecision och vilken frakt han vill ha. Kunden kan också ha 

specifika önskemål om återvinning eller returhantering där Martinsson kan 

tillföra värde genom att uppfylla önskemålen i sitt samarbete med 

distributörerna, menar Karlsson. 
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Karlsson (2003) anser att logistiken är något som tas för givet på 

Martinsson. Det har kommit med ”på köpet” ibland, men han menar 

samtidigt att företaget på senare tid konstaterat att det finns mervärden i 

logistiken. De har sett affärsmöjligheter och konkurrensfördelar som inte 

varit lika tydliga förut – därav tankarna på ett direktkoncept. Behovet av att 

tydliggöra mervärden har ökat det senaste året, vilket Karlsson menar beror 

på branschens utveckling. För närvarande råder en överetablering på 

marknaden och det aktuella konjunkturläget har lett till en ytterligare 

prispress. Karlsson menar att logistik då är en källa för Martinsson att leta 

efter mervärden i.  

 

Med tanke på de mervärden som logistiken kan medföra har Martinsson 

utvecklat sitt samarbete med distributörerna. Karlsson (2003) menar att det 

finns stor potential i relationen med distributörerna. Han menar att 

samarbetet leder till att aktörernas kompetens utnyttjas mer effektivt – var 

och en gör det de är bäst på. Han tillägger att det är livsnödvändigt, för 

såväl Martinsson som deras distributörer, att de blir duktiga på att arbeta 

tillsammans. Genom samarbetet kan de tillsammans erbjuda kunder samma 

sak som konkurrenterna. 

 

Peter Kock, produktchef 

Logistik är grundläggande för Martinsson och dess kunder, anser Kock 

(2003). Han menar att logistik är hela kedjan, från att ha presenterat ett 

erbjudande för en kund till dess att en konsult kan komma och installera 

produkten/lösningen. Till detta hör även informationen runtomkring, till 

exempel om det uppstår en leveransförsening så ska kunden få reda på det 
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så snabbt som möjligt. Kock menar att logistik inte behöver betyda en 

produktleverans, utan att det är helheten runt en produktleverans. 

 

Kock (2003) menar att välfungerande logistik är viktigt för att Martinsson 

ska kunna skapa kundvärde, men tycker att företaget inte trycker tillräckligt 

hårt på logistikens betydelse och att det inte används som argument i 

säljsammanhang. Han menar att Martinsson bör satsa på att på ett bättre 

sätt visa för sina kunder att företaget är bra på logistik. Kock nämner flera 

aspekter av logistiken som Martinsson skulle kunna arbeta vidare med. Att 

utforma effektiva interna processer samt göra uppföljningar av utförda 

leveranser i form av statistik, är några exempel. Kock anser att Martinsson 

även skulle kunna pressa sina distributörer på det här området, då 

distributörerna i likhet med Martinsson inte har processer som fullt ut 

möjliggör en effektiv logistik. 

 

Det är enligt Kock (2003) av stor vikt att logistiken fungerar i alla lägen. 

Just när logistiken havererar märks det hur beroende Martinsson är av 

logistik. Företaget har valt att lägga ut stora delar av de logistiska rutinerna 

på två distributörer, vilket enligt Kock medför att Martinsson inte kan 

kontrollera logistiken på samma sätt som om den sköttes inom företaget. 

Han menar dock att detta upplägg passar Martinsson, var och en gör det 

som de är bäst på. 

 

Patrick Hansson, platschef 

Hansson (2003) menar att logistik i princip innefattar allt, men när han 

preciserar logistik handlar det om att förflytta, förändra eller att göra något 

annat inom en viss tidsram. 
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Logistik är den mest betydelsefulla funktionen för Martinsson, anser 

Hansson (2003). Det är viktigt att konsulter och tekniker kommer i rätt tid, 

befinner sig på rätt plats, träffar rätt personer och gör rätt saker. Allting 

handlar om logistik så att kunden är med på vad som händer och sker. 

Hansson menar att om Martinsson lovar att en viss vara ska levereras en 

dag och den kommer först en och en halv dag senare, då har företaget 

misslyckats. Genom sådana incidenter kan Martinssons renommé fort 

raseras, anser Hansson. En väl fungerande logistik är därmed en 

förutsättning för att Martinsson ska kunna skapa kundvärde, menar han. 

 

Hanssons åsikt är att Martinsson börjat tänka mer rationellt på logistik, men 

att det idag finns ett glapp mellan logistik och strategi inom företaget. 

Exempel på detta är koncepten Martinsson Direkt och Nära, där Martinsson 

insåg att de inte skulle ha pallplats på direktkonceptet. Martinsson skulle 

inte ha kunnat konkurrera med de aktörer som redan var etablerade på 

marknaden vad gäller ett direktkoncept. Det är bättre att tillföra mervärde 

med personlig kontakt via försäljningen, anser Hansson, och att logistiken 

fungerar. En utveckling av resonemanget kring Martinsson Direkt och Nära 

följer under bilaga 9. 

 

Anders Römert, platschef 

Välfungerande logistik är för Römert (2003) när kunden med minsta 

möjliga inblandning och energi får en leverans från Martinsson. Detta då 

kunden enligt Römert inte är det minsta intresserad av logistik i sig. 

 

Betydelsen av logistik för Martinsson är enligt Römert i första hand 

förknippat med hempc-leveranser. Han tror dock inte att alla förstått vidden 
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av att ha en avancerad logistik, vilket han menar Direkt- och Närakonceptet 

är exempel på. Hela produktstrukturen håller på att förändras, menar 

Römert. Tidigare var kunden nöjd med att ringa till det lokala kontoret och 

beställa en pc samt en tekniker som installerar den. Nu vill kunderna kunna 

beställa samma sak via webben, för att på så sätt förenkla 

beställningsprocessen.  

 

Tanken med Martinsson Direkt var att företaget skulle följa med 

utvecklingen och samtidigt skapa ett effektivt konkurrensmedel mot 

exempelvis Dustin eller Dell. Med hänvisning till mervärdestänkandet 

anser Römert (2003) dock att direktkonceptet inte passar Martinsson, då det 

inte tillför kunden något mervärde. Skapandet av nära kundrelationer är 

något som endast skulle ha fungerat i Närakonceptet, menar Römert. 

Kunderna vill inte bara handla produkter, utan de efterfrågar idag en 

fullständig processanalys över produktleveransen. Där är logistiken mycket 

viktig, anser Römert. Om logistik bara handlar om att förflytta en produkt 

från a till b tillför det inget mervärde. 

 

Römert (2003) anser att logistiken inte utnyttjas för att nå den överordnade 

strategin och hänvisar till Martinssons hempc-grupp. Vad har hem-pc med 

den överordnade strategin att vara ledande inom server och serverrelaterade 

tjänster att göra? Rent krasst menar Römert finns det pengar att tjäna på 

hempc-verksamheten, trots att den inte överensstämmer med Martinsson 

överordnade strategi. 

 

Trots att Römert (2003) i första hand förknippar logistik med hem-pc-

affärer anser han att logistik är en avgörande faktor för att Martinsson ska 
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kunna nå den överordnade strategin. Då Martinssons kunder effektiviserar 

sina processer så måste Martinsson också göra det. Där kommer logistiken 

in, både internt och externt.  

 

Mats Hultman, konsultchef 

Logistik är för Hultman (2003) hur någonting flödar genom ett företag, 

exempelvis hur en råvara i en tillverkningsprocess bearbetas till en färdig 

produkt. Betydelsen av logistik för Martinsson är enligt Hultman att på en 

marknad som präglas av prispress krävs en effektiv logistik för att företaget 

ska kunna vara lönsamt på produktsidan. Logistik på konsultsidan är 

kopplat till det arbetssätt som konsulterna använder sig av och handlar då 

främst om individer. Konsulterna kommer in i produktflödet genom att 

tillföra mervärde i och med att de erbjuder tjänster kring produkterna. 

 

Det finns enligt Hultman (2003) en strategi för hur affärsprocessen ska 

bedrivas från att ett tänkbart behov hos en kund identifierats till att denne 

fått produkten levererad eller lösningen implementerad. Det bör dock 

undersökas hur pass väl denna är förankrad i verkligheten och om alla 

medarbetare på alla kontoren följer affärsprocessen. 

 

Anders Frylebo, säljare 

Logistik handlar enligt Frylebo (2003) om att skicka produkter eller en 

tekniker till rätt plats och vid rätt tillfälle. Att koordinera dessa aspekter är 

även det logistik för Frylebo. Logistik har mycket stor betydelse för 

Martinsson och är en förutsättning för att Martinsson ska kunna skapa 

värde, menar Frylebo. 
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Vad gäller logistiken sköts den inte på samma sätt på Martinssons alla 

kontor, utan det varierar från norr till söder, menar Frylebo (2003). Det 

görs en skräddarsydd lösning för varje kontor utifrån företagets strategi, 

som fungerar som ett ramverk.  

 

Magnus Nyblom, säljare 

Logistik för Nyblom (2003) är allt som har med en beställning att göra, 

från att en order lagts till leverans. Logistik handlar inte bara om att Posten 

levererar produkten till kunden, utan det handlar om hela kedjan. Kedjan 

måste fungera oklanderligt hela vägen. Nyblom menar att logistik har stor 

betydelse för både produkt- och tjänstesidan. 

 

Logistik är av stor betydelse för Martinsson, menar Nyblom (2003). 

Martinsson har en uttalad policy att vara ledande inom de områden där 

företaget är verksamt. Detta är enligt Nyblom en anledning till att 

Martinsson Direkt lades ner. Martinsson kunde inte vara ledande på ett 

direktkoncept och konkurrera med stora aktörer som Dustin, Dell och HP. 

Det är viktigt anser Nyblom att Martinsson framhåller sin goda logistik för 

att få order, vilket konkurrenter som ATEA är duktigt på. 

 

Ami Fransson, säljare 

Fransson (2003) förknippar logistik med produkter, det vill säga hur en 

produkt säljs och levereras. Hon menar att logistik är en avgörande faktor 

för att Martinssons strategi ska uppnås och att Martinsson inte kan bli 

ledande om inte sådana funktioner fungerar. 
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Marie Fredriksson, koordinator 

Fredriksson (2003) menar att logistik är hur Martinsson hanterar 

orderflödet och hon lägger tonvikten på produktflödet. Hon tillägger att 

logistik även inkluderar konsulterna, vilket ger en mänsklig dimension till 

flödet. Betydelsen av en välfungerande logistik är stor för Martinsson, 

menar Fredriksson. Fungerar inte logistiken kan inget kundvärde skapas. 

Hon menar att om hon lovat en kund att en tekniker ska komma nästa dag 

och teknikern kommer först om tre dagar är kunden förlorad. 

 

Fredrik Svensson, systemkonsult 

Logistik är för Svensson (2003b) processen från att en vara beställs tills 

den är levererad till kunden och att kunden inte behöver bekymra sig om 

något under tiden. Betydelsen av logistik för Martinsson är stor vad gäller 

produkter, detta trots att en liten del av flödet hanteras internt inom 

Martinsson. Avtal och affärsvillkor mellan Martinsson och dess 

distributörer är därför mycket viktiga, anser Svensson. 

 

Det finns en stark koppling mellan logistik och kundvärde, menar Svensson 

(2003b). När en kund beställer en produkt, innebär välfungerande logistik 

att produkten ska komma fram snabbt och hel. Fungerar inte logistiken hos 

Martinsson och dess distributörer kan kunden lika gärna beställa produkter 

från någon annan. Svenssons åsikt är dock att logistiken inte är avgörande 

för att företagets strategi ska nå framgång. 

 

Han menar att det inte finns några modeller eller rutiner som kommunicerar 

hur logistik ska kopplas samman med strategin. Det har kommunicerats hur 

logistiken ska fungera och hur strategin ska fungera. Det kan dock vara ett 
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glapp däremellan, som kan vara för stort för att det ska finnas något 

användbart verktyg, menar Svensson (2003b).  

 

Björn Rondahl, teknikkonsult 

Rondahl (2003) anser att logistik är transporter och flöden. Logistikens 

betydelse för Martinsson handlar om att leveranser inom företaget ska 

fungera, kort sagt att få ut de datorer som företaget säljer till sina kunder, 

menar Rondahl. Detta är viktigt för Martinsson, då det inte finns något mer 

irriterande för kunden än när varor inte kommer fram inom utlovad tid. Om 

leveranser inte kommer i tid har teknikkonsulterna inte något arbete att 

utföra. Logistiken är en viktig del av företagets strategi, för om Martinsson 

inte får fram utlovade produkter i tid, så faller hela konceptet med 

Martinsson, menar Rondahl. 

 

 

Effektiv logistik 
 

Peter Kock, produktchef 

Genom annonsen ville Martinsson enligt Kock (2003) marknadsföra 

fokusområdet produkt. Han menar att det egentligen inte handlar så mycket 

om själva produkten. Produkter och logistiska lösningar upphandlas ofta 

var för sig, förklarar Kock, och det är genom logistiken som Martinsson 

kan visa att de håller vad de lovar. Det är vad effektiv logistik handlar om, 

att hålla en utlovad leveranstid. Effektiv logistik handlar också om att 

kunden kan spara pengar genom att välja Martinsson som leverantör, 

exempelvis genom att Martinsson standardiserar kundens IT-avdelning. 
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Essensen i annonsen ligger enligt Kock i att Martinsson visar för kunden att 

han kan tjäna pengar genom Martinssons erbjudande. 

 

Det är enligt Kock lika viktigt att Martinsson kan sänka kundens kostnader 

som att Martinsson adderar ett värde. Martinsson kan addera hur mycket 

kundvärde som helst, men är priset för högt kommer kunden ändå inte att 

acceptera varan eller tjänsten. Då är den ändå inte värd priset för kunden, 

menar Kock.  

 

Kock (2003) anser att kopplingen mellan logistik och strategi är oerhört 

viktig och att Martinsson skulle kunna arbeta mer med att utveckla den. Är 

det rätt att arbeta med distributörer som företaget gör idag, kopplat till 

strategin att vara ledande på server och serverrelaterade tjänster, frågar sig 

Kock. Enligt honom har inte Martinsson tänkt tillräckligt på den aspekten 

och han menar att företaget skulle kunna vara mer noggrant med att hitta en 

bättre matchning mellan strategi och logistik. 

 

Anders Frylebo, säljare 

Frylebo (2003) anser att effektiv logistik innebär att Martinsson ska hålla 

vad de lovar. Det kan enligt Frylebo finnas omständigheter eller 

tillfälligheter som gör att företag inte kan hålla vad de lovar, men det är då 

viktigt att meddela kunden detta. Resultatet kan annars bli att Martinsson 

förlorar kunder, menar han. Martinssons sätt att uppnå en effektiv logistik 

är att arbeta med de områden som företaget är bra på och de områden som 

företaget inte är lika bra på får samarbetspartner ta hand om, förklarar 

Frylebo. 
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Bilaga 6 

Beslut 
 

Björn-Erik Karlsson, operativ chef 

Karlsson (2003) menar att det är upp till ledningen för ett företag att aktivt 

arbeta med och besluta om företagets strategi. Hur framgångsrikt detta 

arbete blir handlar mycket om ledningens inställning till samt intresse och 

förståelse för vad strategier betyder. Karlsson menar att det idag finns stora 

brister på detta område inom många företag. Ledningen kanske vet vad 

som är rätt och vad som behövs, men orkar inte kämpa tillräckligt och 

exempelvis återkalla beslut om planerade förändringar. För Martinssons del 

var det mödosamt att återkalla beslutet om Martinsson Direkt och Nära. 

Ledningen för Martinsson insåg dock att företaget måste vara ett tydligt val 

för kunden när det gäller server och serverrelaterade tjänster. Hade 

direktkonceptet genomförts hade denna tydlighet försvunnit. 

 

Karlsson (2003) påpekar att Martinsson är ett stort företag jämfört med 

många konkurrenter i branschen, men har ändå inte resurser för exempelvis 

utveckling av sitt erbjudande. Företaget har inte heller en 

marknadsavdelning som kan ta fram analyser som kan utgöra underlag för 

strategiska beslut. Inom Martinsson är det några få personer som driver de 

strategiska frågorna och tillsammans med styrelsen fattas de stora besluten, 

förklarar Karlsson.  
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Peter Kock, produktchef 

Kock (2003) menar att de strategiska besluten fattas på ledningsnivå. Han 

tillägger att Martinsson har gjort ett strategiskt val vad gäller logistiken i 

och med att företaget idag arbetar med enbart två distributörer. Fördelen 

med att arbeta med två distributörer istället för fler är att Martinsson på så 

sätt kan upprätta ett nära samarbete. Representanter från Martinsson och 

distributörerna träffas nästan dagligen och ytterligare en fördel med att ha 

enbart två distributörer är att Martinsson sätter dem mot varandra så att de 

genom denna konkurrens presterar bättre. 

 

När det gäller ett stort strategiskt beslut hålls enligt Kock (2003) ett 

platschefsmöte på något av de 18 kontoren. De beslut som fattas baseras på 

resultaten från diskussioner och grupparbeten. Det fungerar inte alltid 

såhär, menar Kock, men det är ledningens önskan att på detta vis förankra 

strategin hos platscheferna för kontoren runtom i landet. Han menar att det 

är ju personalen på kontoren som ”lever i verkligheten”, men att det är en 

konst att få alla kontoren att arbeta mot ett gemensamt mål. 

 

Patrick Hansson (2003) platschef 

De beslut som fattas inom Martinsson tas av företagsledningen, ofta 

tillsammans med platscheferna, menar Hansson (2003). Ibland går det till 

så att ledningen och styrelsen diskuterar en fråga som styrelsen föreslagit. 

Ledningen som endast består av ett fåtal personer, kan dock ofta fatta ett 

bättre beslut om hela skaran av platschefer involveras, menar Hansson. 

Detta då marknaden ser olika ut beroende på vilket kontor det handlar om. 

Ibland hålls därför möten enbart med platscheferna vid de kontor som ett 

visst beslut mest berör. Hansson anser att ledningen många gånger försöker 
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att bolla idéer på platschefsmöten för att få ökad acceptans och mer input 

till förslaget. 

 

Besluten implementeras ofta enligt Hansson (2003) på så sätt att kontoren 

får ett färdigt koncept. På varje kontor utses ett antal personer som 

ansvariga för implementeringen. Detta gäller om det är beslut av praktisk 

karaktär. Är det däremot en teoretisk fråga eller liknande är det 

platschefens eller konsultchefens ansvar att väcka tankar och diskussion för 

att på så sätt skapa förståelse för ett ändrat arbetssätt. 

 

Anders Römert, platschef 

Strategiska och logistiska beslut fattas enligt Römert (2003) i 

platschefsforumet. Det går till på så sätt att antingen VD Lars Pettersson 

och operativa chefen Björn-Erik Karlsson utformar ett beslutsunderlag som 

förankras i platschefsgruppen eller så utformar platscheferna genom 

benchmarking eller grupparbeten ett beslutsunderlag. När beslutet fattats på 

central nivå är det upp till varje platschef att implementera den lokala 

varianten av beslutet på sitt kontor. 

 

Mats Hultman, konsultchef 

Beslut inom Martinsson fattas till stor del på ledningsnivå, anser Hultman 

(2003). Det finns dock olika typer av forum där medarbetare inom företaget 

kan påverka och där beslut också fattas, exempelvis konsultchefsforumet. 

Där träffas konsultcheferna och arbetar med de frågor som berör deras 

verksamhet. Större strategiska frågor avgörs dock enligt Hultman på 

ledningsnivå och kommuniceras neråt i organisationen. Detta är enligt 

Hultman bra då ledningen har bäst möjlighet att se helheten. Det är sedan 
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upp till respektive chef att ta med sig informationen och implementera 

besluten på sitt kontor.  

 

Anders Frylebo, säljare 

Frylebo (2003) anser att strategiska och logistiska beslut fattas av 

ledningen, men påpekar även att vissa av de logistiska besluten fattas 

lokalt.  

 

Ami Fransson, säljare 

Det är enligt Fransson (2003) viktigt att ledningen på ett tidigt stadium 

ventilerar förslag med platscheferna. Hon menar att det är svårt för 

ledningen att på egen hand avgöra om Martinsson bör eller kan genomföra 

vissa beslut. Vad gäller besluten kring Martinsson Direkt och Nära tror 

Fransson att det var något som fattats ”över huvudena” på platscheferna. 

 

Marie Fredriksson, koordinator 

Fredriksson (2003) menar att både strategiska och logistiska beslut fattas av 

företagets ledning i Stockholm. Hon tillägger att kontoret i Linköping 

säkert kan fatta vissa beslut, men hon menar att de lokala cheferna är 

ganska hårt styrda från den centrala ledningens sida. Vad gäller 

implementeringen av beslut, speciellt vad gäller Martinsson Direkt och 

Martinsson Nära, anser hon att det skötts dåligt. I grunden ligger ett snabbt 

beslut men det finns inga reella planer för en implementering. 

 

Fredrik Svensson, systemkonsult 

Svensson (2003b) anser att det är en styrka att stå fast vid ett beslut, vilket 

han anser Martinsson har gjort avseende företagets val av strategi.  
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Bilaga 7 

Värdeskapande 
 

Björn-Erik Karlsson, operativ chef 

Karlsson (2003) menar att den kanalstrategi som Martinsson har innebär att 

olika värden adderas, vilket kommer kunden till godo. Martinsson styr 

dock inte hela den värdeadderande processen då företaget är beroende av 

samarbetet med distributörerna. Karlsson tydliggör att Martinsson är 

mycket beroende av att detta samarbete fungerar. 

 

Peter Kock, produktchef 

Att finnas nära kunden ger ett värde för kunden, anser Kock (2003). Det är 

här Martinsson skapar kundvärde, anser han, lokal förankring genom närhet 

och kompetens. 

 

Patrick Hansson, platschef 

Kundvärde uppstår enligt Hansson (2003) i att kunden får ROI (Return On 

Investment) när de anlitar Martinsson. Martinsson lämnar inte bara ifrån sig 

offerter, utan även en analys av vad kunden kan tjäna om de anlitar 

Martinsson. Enligt Hansson finns det även mjuka delar i det kundvärde 

som Martinsson skapar, exempelvis att Martinsson löser en kunds 

krånglande IT-miljö. Det finns självklart ett värde i detta, men det är svårt 

att mäta lönsamheten i det eller hur mycket pengar det är värt. 
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Anders Römert, platschef 

Med kundvärde menar Römert (2003) kundvärde ur kundens synvinkel, 

vilket Martinsson skapar genom att ha erfarna säljare och konsulter som 

förstår verksamhetsnytta. Han anser att försäljningen blivit intressantare, då 

det inte längre är fokus på produkten utan på lösningen. Det är dock ett 

problem att många säljare från IMS har varit fokuserade på att sälja 

produkter, anser Römert. 

 

Mats Hultman, konsultchef 

Hultman (2003) anser att kundvärde skapas genom den IT-plattform 

Martinsson levererar, som i sin tur skapar förutsättningar för kunden att få 

ett effektivt IT-stöd. Tekniken i sig ger inget värde, men Hultman menar att 

effektiviteten som tekniken medför skapar kundvärde. 

 

Anders Frylebo, säljare 

Kundvärde för Frylebo (2003) är att Martinsson effektiviserar kundens 

verksamhet, exempelvis genom att lösa problem åt kunden som gör att 

kunden sparar såväl tid som pengar.  

 

Magnus Nyblom, säljare 

Nyblom (2003) menar att Martinsson skapar kundvärde genom att erbjuda 

kunder en stabil teknisk infrastruktur så att kunden kan fokusera på sin 

kärnverksamhet. Martinsson vill förbättra kundens lönsamhet genom att 

standardisera kundens verksamhet, vilket också blir det kundvärde som 

Martinsson medför. Nyblom anser att det är svårt att värdera det som 

Martinsson erbjuder kunden. 
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Ami Fransson, säljare 

För Fransson (2003) skapas kundvärde genom Martinssons fokusområden. 

Den kompetens som finns inom de olika fokusområdena skapar ett 

förtroende hos kunden så att kunden litar på Martinsson, menar Fransson. 

Hon tillägger att Martinsson arbetar med långsiktiga relationer. 

 

Marie Fredriksson, koordinator 

Det kundvärde som Fredriksson (2003) anser att Martinsson skapar är 

kopplat till den kompetens de anställda i företaget besitter. Kompetensen 

ger kunden en känsla av trygghet och vad Martinsson levererar är, om 

kunden så önskar, hela lösningar. Kundvärdet skapas i interaktionen mellan 

kunden och Martinssons konsulter och säljare. 

 

Fredrik Svensson, systemkonsult 

Det kundvärde som Martinsson skapar är enligt Svensson (2003b) att vara 

nära, det vill säga lokalt, och att flera olika kundsegment kan vända sig till 

Martinsson då företaget är både ”stort och litet”. Den geografiska 

täckningen ger kundvärde för de nationella kunder som Martinsson har. 

Ytterligare kundvärde finns i att alla kontoren inom Martinsson kan 

utnyttja olika medarbetares kompetens, såväl lokalt som nationellt. Att 

förbättra kundens lönsamhet och nytta går hand i hand och i förlängningen 

anser Svensson att Martinsson ska rationalisera bort sig själva genom 

stabila och bra lösningar.  

 

Björn Rondahl, teknikkonsult 

Rondahl (2003) anser att kundvärde skapas genom Martinssons väl 

fungerande rutiner, en bra organisationslösning samt företagets kompetens. 
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Bilaga 8  

Ska Martinsson vara bäst på volym och 

logistik eller fokusera på kunskap? 
 

Björn-Erik Karlsson, operativ chef 

På vår fråga om Martinsson ska fokusera på volym eller kompetens menar 

Karlsson (2003) att Martinsson bygger sin ”affär” på kompetens. Han 

hänvisar till det rådande marknadsläget och att Martinsson befinner sig i en 

dynamisk omvärld. Karlsson menar att det nu mer än någonsin handlar om 

att tydliggöra sina mervärden och samtidigt våga ta betalt för desamma. 

Enligt Karlsson ifrågasätter kunderna prissättningen hos Martinsson om de 

kan få bättre pris hos någon annan. Då måste Martinsson visa på att de 

tillför ett mervärde som motiverar det högre priset. 

 

Trots att Karlsson (2003) poängterar att kompetens är Martinssons främsta 

konkurrensmedel menar han att Martinsson ska arbeta med både volym och 

kunskap. Detta är möjligt genom att Martinsson har hela 18 kontor och 

därmed finns nära kunden, anser han. 

 

Peter Kock, produktchef 

Kock (2003) förhåller sig till citatet genom att förklara att om han ser till 

återförsäljarledet är Martinsson idag näst störst på marknaden vad gäller 

volym, marknadsledande är ATEA. Martinsson har med sina distributörer 

arbetat fram ett system för logistiken där Kock anser att företaget ligger 

långt fram i utvecklingen. Martinssons hempc-grupp, inom vilka 6-7 
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personer arbetar, hanterar en stor mängd produkter. Detta är ett rent 

logistikkoncept, anser Kock. Trots att Martinssons styrka är att finnas 

lokalt vill företaget fortsätta sälja en stor volym produkter då företaget 

tjänar pengar på det, förklarar Kock. 

 

Kock (2003) anser dock det blir allt tuffare att sälja produkter och därmed 

svårare att få lönsamhet i att sälja enbart produkter. Martinsson måste 

tillföra mervärde. Detta på grund av att aktörer som Dell framgångsrikt 

vunnit marknadsandelar genom att sälja produkter direkt till slutkund. 

Detta gör framtiden osäker, menar Kock, och frågan blir då vad Martinsson 

ska fokusera på. Trots detta finns det kontor som arbetar enbart med 

hempc- och produktförsäljning och ändå är lönsamma. Kock menar att 

Martinssons strategi dock är relativt klar – att vara ledande på server och 

serverrelaterade tjänster. 

 

Patrick Hansson, platschef 

I en liten stad som Linköping tror Hansson (2003) att det går att kombinera 

volym med den lokala närheten. Det ställer dock ett större krav på säljarnas 

affärsmannaskap. De ska kunna förklara för kunden varför de betalar 1-2 % 

mer hos Martinsson än hos konkurrenterna. Martinsson säljer enligt 

Hansson en funktion där produkten är inbakad i tekniktjänster och där 

funktionen oftast är anpassad till en viss kund. Det är orsaken till det högre 

priset. Hansson anser att när företaget fått kunderna att se 

sammankopplingen mellan logistikfunktionen, den nära relationen och allt 

som Martinsson gör för kunden, då kommer det att uppstå högre lönsamhet 

i affärerna. 
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Kunskapen sätts i centrum enligt Hansson (2003) då Martinssons säljare 

berättar för kunden vilken produkt som passar bäst för deras behov, det vill 

säga att företaget går in för att leverera de produkter till kunden som de 

verkligen behöver, inte produkter som de tror att de behöver. Det handlar 

om service och att göra det bästa för kunden. Hansson tror att det därmed 

går att förena kunskap och volym och att kunderna uppskattar att det finns 

någon som ägnar dem intresse och kommer med råd. 

 

Anders Römert, platschef 

Citatet sätter fingret på vad diskussionen kring Martinsson Direkt och 

Martinsson Nära handlade om, anser Römert (2003). Vad branschen säger, 

vilket Römert håller med om, är att ett företag ska vara bäst på något. 

Martinssons kunder efterfrågar idag mer kunskap än rena produkter och 

Martinsson har enligt Römert valt att fokusera på kunskapen. En ren 

produktaffär kan inte ett företag göra utan att ha kunskapen om hur 

kundens verksamhet fungerar, hur inköpsrutinerna ser ut och vad som 

driver deras kostnadsbesparingar. Dustin och Dell erbjuder kunder att få 

produkter snabbt, men de tillför ingenting annat, anser Römert. 

 

Mats Hultman, konsultchef 

Citatet som Hultman (2003) ska kommentera speglar det han tidigare 

nämnt, nämligen att konkurrensen och marknadens utveckling har lett till 

en otroligt hård prispress vad gäller rena produktaffärer. Både tillverkare, 

distributörer och återförsäljare försöker att bli mer effektiva, men de 

försöker också att ta tillvara på den lilla vinstmarginal som företagen kan 

skapa. Detta har lett till att tillverkare mer och mer tittar på modeller för att 

kunna sälja sina produkter direkt till slutkund, förklarar Hultman. Lyckas 
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detta skulle det leda till att ett eller flera led i kedjan försvinner. Martinsson 

har enligt Hultman i sin strategi sagt att de ska sköta både volym och 

kunskap. Företaget arbetar både med kunder som efterfrågar rena 

volymaffärer och å andra sidan kunder som efterfrågar lösningsbaserade 

förslag där produkten endast är en komponent. Martinsson försöker väl 

därmed att både ”äta och ha kvar kakan”, menar Hultman. 

 

Anders Frylebo, säljare 

Det Martinsson tillför är enligt Frylebo (2003) lokal närvaro och 

kompetens, men även logistik. Han menar att Martinsson arbetar med en 

kombination av volym och kunskap. Vad gäller logistik och volym har 

Martinssons konkurrenter, främst Dustin och Dell, dock kommit längre. 

Vad gäller strategin anser Frylebo att Martinsson riktar in sig på kunskap. 

Volymaffärer har Martinsson ärvt från IMS då dessa kontor arbetade med 

stora produktaffärer. Efter sammanslagningen anser Frylebo att Martinsson 

fått en bredare portfölj, men för att överleva på marknaden måste 

Martinsson nischa sig, vilket han också tycker företaget har gjort. 

 

Magnus Nyblom, säljare 

Vad gäller volym och kunskap så utesluter inte det ena det andra, anser 

Nyblom (2003). Han tror på att ha båda verksamheterna under samma tak. 

Han håller inte med Uusitalo (2003) om att det är antingen eller, utan 

Nyblom menar att en kombination är bäst. Martinssons profil är att vara 

ledande på server och serverrelaterade tjänster och produktförsäljning är en 

naturlig del av detta. Det kan dock uppstå problem med hur företaget 

profilerar sig gentemot sina kunder. Vad kunden upplever att Martinsson är 
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bäst på är kanske inte alltid vad Martinsson vill att kunden ska uppleva, 

menar Nyblom. 

 

Ami Fransson, säljare 

Fransson (2003) håller inte med om att företag måste välja antingen eller, 

utan hon vill ha en kombination av volym och kunskap. Oavsett om det är 

små eller stora volymer så måste det fungera lika bra, där fyller just 

kunskapen sin roll. Att satsa på enbart volym gäller för de företag som 

endast har produktförsäljning, anser Fransson. 

 

Marie Fredriksson, koordinator 

Generellt anser Fredriksson (2003) att det viktiga är att ett företag är riktigt 

bra på det område det väljer, antingen volym eller kunskap. För 

Martinssons del anser hon att då företaget inte tjänar några stora pengar på 

produkter är det bättre att fokusera på kompetens/tjänst. 

 

Fredrik Svensson, systemkonsult 

Svensson (2003b) anser att Martinsson fokuserar på tjänster och att 

företaget inte ska bli bäst på volym eller logistik. Det är ett vägval som 

gjorts tidigare och som företaget stått fast vid. Det är också rätt väg, anser 

Svensson.  

 

Björn Rondahl, teknikkonsult 

Rondahl (2003) anser att Martinsson inte befinner sig i den kategorin som 

ska bli bäst på volym, utan han menar att kunskapen måste stå i 

blickfånget. Även om Martinsson inte är det sorts företag som tjänar sina 

pengar på volymaffärer så är logistik viktigt, menar Rondahl. Kopplat till 
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citatet, anser han att det väl är så att Martinsson Direkt handlar om volym 

och Martinsson Nära om kunskap. 
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Bilaga 9 

Martinsson Direkt och Martinsson Nära 
 

Björn-Erik Karlsson, operativ chef 

Martinsson Direkt var enligt Karlsson (2003) ett marknadskoncept som 

innebar att Martinsson skulle vara en tydlig leverantör av produkter och 

logistiktjänster. Konceptet innebar enligt Karlsson att kunder som värderar 

produkter och logistik högt skulle teckna ett avtal med Martinsson Direkt, 

där kunden skulle handla enligt fastställda villkor. Kunden skulle vända sig 

till den centrala organisationen med sin beställning och det lokala kontoret 

skulle sedan få ta del av de centrala intäkterna.  

 

All orderadministration skulle enligt Karlsson skötas av den centrala 

organisationen för att på så sätt göra verksamheten mer effektiv. Det var 

viktigt att den centrala organisationen skulle sköta allt från ax till limpa, det 

skulle inte få vara så att kunden skulle ringa till det lokala kontoret och 

sedan skulle det lokala kontoret få vända sig till den centrala 

organisationen. 

 

Motsatsen till Martinsson Direkt var Martinsson Nära, vilket innebär att 

kunder som uppskattar att Martinsson finns nära och lokalt skulle ha en 

personlig kontakt på det lokala kontoret. Martinsson Nära skulle då göra 

allt från ax till limpa lokalt, förklarar Karlsson (2003). Det lokala kontoret 

skulle ha en innesäljare som gör inköpen, som leveransbevakar och som 

knyter ihop produkt med logistik samt sköter kundkontakten. Martinsson 

skulle med närakonceptet kunna ta mer betalt av sina kunder därför att 
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kunderna skulle uppskatta mervärdet i närhet och service och därmed vara 

beredda att betala för det, tror Karlsson. 

 

I närakonceptet skulle inte de klassiska logistiska mervärdena räknas lika 

högt, menar Karlsson (2003), utan där skulle det främst vara personligt 

bemötande, hög servicegrad och produktkompetens som uppskattas. Det 

skulle i Martinsson Nära vara mer fokus på de mervärden som handlar om 

lösnings- och funktionskompetens, medan Martinsson Direkt skulle ha ett 

produktfokus. Genom samarbete med distributörerna Ingram Micro och 

Tech-Data skulle Martinsson Direkt ha varit genomförbart, anser Karlsson. 

 

Karlsson (2003) fortsätter med att förklara att tankarna kring 

direktkonceptet ledde till att det uppstod ett glapp mellan den centrala 

strategin och konceptets innebörd. Främsta anledningen till att Martinsson 

Direkt inte genomfördes var att det inte var rätt för Martinsson, då företaget 

har mer tydliga mervärden i närakonceptet. Martinsson skulle dessutom 

inte kunna bli ledande inom direktkonceptet då det finns stora konkurrenter 

som redan är etablerade och duktiga inom detta område, exempelvis ATEA 

och Dell. Martinsson bestämde sig därför enligt Karlsson för att de lokala 

kontoren skulle fokusera på det de är bra på, det vill säga att arbeta nära 

med de kunder som uppskattar de mervärden som det lokala kontoret kan 

erbjuda. Det som påverkade beslutet i denna riktning var bland annat en 

ökad riskexponering, en oro för dubblering av både kostnader och arbete 

såväl som bristande kvalitet. 

 

Karlsson (2003) vill dock poängtera att Martinsson, trots att företaget valt 

att inte genomföra direktkonceptet, inte säger att det inte ska göra 
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produktaffärer. Sådana görs istället i ett närakoncept med tydliggjorda 

mervärden. Idag har Martinsson valt att varken införa Martinsson Direkt 

eller Martinsson Nära. Den lösning som företaget idag arbetar efter har 

dock stora likheter med tankarna kring Martinsson Nära. Om Martinsson en 

dag bestämmer sig för att sätta det logistiska mervärdet i första rummet och 

skapa ett direktkoncept, måste företaget enligt Karlsson förmodligen se 

annorlunda ut. 

 

Peter Kock, produktchef 

Kock (2003) förklarar att grundtanken med Direkt- och Närakonceptet var 

att renodla och att försöka få de lokala kontoren att fokusera på 

kärnverksamheten: att sälja tjänster tillsammans med produkter. 

Förändringen låg i att försöka styra den rena produktförsäljningen till 

central nivå och kalla den Martinsson Direkt. Som följd skulle detta enligt 

Kock bland annat bidra till lägre kostnader för företaget och lägre pris för 

kunden. Martinsson skulle dock också finnas nära kunden via de lokala 

kontoren, som skulle få namnet Martinsson Nära. Genom att poängtera 

näraaspekten räknade företaget med att kunna ta mer betalt, förklarar Kock. 

 

Efter flera utredningar och beslutsvändor skrinlades dock projektet. 

Ledningen insåg att det hade krävts stora resurser för att bygga upp 

Martinsson Direkt. Martinssons styrka är enligt Kock (2003) att företaget 

finns nära kunden och att företaget är duktigt på att arbeta lokalt via de 18 

kontoren. Trots detta finns det dock kunder som efterfrågar enbart 

produkter och som inte ser några mervärden i de tjänster företaget erbjuder. 

För dessa kunder är lägsta pris och en effektiv logistik viktigast.  
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Patrick Hansson, platschef 

Direktkonceptet stod enligt Hansson (2003) för att Martinsson skulle ha två 

gränssnitt i sin försäljning. Fördelarna med ett direktkoncept är att 

Martinsson når kunden oberoende av geografi och att direktmodellen 

vänder sig till kunder som inte vill ha en nära och långsiktig relation. 

Närakonceptet skulle å andra sidan enligt Hansson omfatta större delen av 

andelen kunder. Inom närakonceptet skulle Martinsson ha större koll på 

kunden. 

 

Anledningen till att förändringen till ett direkt- och ett närakoncept inte 

genomfördes är enligt Hansson (2003) att den inte överensstämde med den 

överordnade strategin att Martinsson ska vara ledande på allt företaget gör. 

Martinsson skulle inte med tanke på befintliga konkurrenter ha kunnat bli 

ledande inom direktkonceptet. Förändringen skulle även ha medfört mycket 

arbete, exempelvis vad gäller leverantörer och distributörer. Martinsson 

skulle inte ha kunnat kontrollera allt, menar Hansson. 

 

Anders Römert (2003) platschef 

Ursprungstanken med ett direkt- och ett närakoncept var enligt Römert 

(2003) att, då marginalerna på produktaffärer krymper och företagen i 

branschen håller på att ”slå ihjäl varandra”, att Martinsson måste ha en 

logistikapparat som är ”slimmad” till det yttersta. Martinssons 

organisationsutformning var anledningen till att förändringen dock aldrig 

genomfördes, anser Römert. Direktkonceptet skulle drivas från en central 

funktion, Backoffice, i Stockholm. Kundernas köpbeteende har gjort att 

Martinsson har dubbla funktioner genom Backoffice i Stockholm och 

innesäljarna på de lokala kontoren. Antingen bör Backoffice sköta hela 
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hanteringen, som i tanken med direktkonceptet, eller så bör den funktionen 

avvecklas, anser Römert. 

 

Martinsson Direkt och Martinsson Nära presenterades i affärsplaner och via 

VD-besök på alla kontoren. Det helikopterperspektiv som ledningen enligt 

Römert (2003) får kan göra saker tydligt, men med kunskap om den lokala 

marknaden borde platscheferna på ett tidigt stadium ha sagt ifrån. Det är 

platschefernas ansvar, menar Römert. Han vill inte påstå att ledningen inte 

är lyhörd, men platscheferna måste komma med konkreta förslag på hur 

företaget skulle kunna göra istället. 

 

Mats Hultman, konsultchef 

Hultman (2003) har under sina år i IT-branschen sett flera varianter av 

direktkoncept. Rent spontant anser han att Martinssons koncept verkade 

lockande och han kunde se att det finns kunder för båda segmenten. Detta 

då företaget enligt Hultman har vissa kunder som efterfrågar ett direkt- och 

närakoncept. Hultman påpekar att det dock skulle ha varit svårt att få en 

effektiv säljorganisation som kan sköta båda delarna. Det är svårt att i ett 

och samma företag hantera båda koncepten, förtydligar Hultman. 

 

Anledningen till att koncepten inte genomfördes är enligt Hultman (2003) 

att Martinsson redan har Backoffice - som är likt hur direktkonceptet var 

tänkt att fungera - där det visat sig vara svårt att få lönsamhet. Martinsson 

hade sannolikt inte fått den önskade volymen och lönsamheten i ett 

direktkoncept, tror Hultman. Han anser att en förändring enligt direkt- och 

närakoncepten till viss del överensstämmer med strategin, men säger 

samtidigt att Martinssons strategi i första hand är att leverera totallösningar. 



 

Bilaga 9 

 

163 

Där är produktaffären mindre intressant och tillför heller inte något 

mervärde till kunden. 

 

Anders Frylebo, säljare 

Frylebo (2003) anser att direktkonceptet innebar att Martinsson skulle 

vända sig till kunder som enbart var intresserade av produkten och dess 

leverans. Detta skulle skötas av Backoffice. Närakonceptet å andra sidan 

innebar att Backoffice skulle ersättas av en lokal innesäljare på varje 

kontor. Frylebo anser att det inte finns många kunder i Östergötland som 

skulle vara intresserade av Martinsson Direkt. Vinstmarginalerna för 

Martinsson skulle också bli mycket mindre på en direktorder och 

direktkonceptet skulle inte heller medföra något lokalt mervärde, tillägger 

Frylebo. 

 

Enligt Frylebo (2003) var anledningen till att förändringen inte 

genomfördes att Martinsson inte kan konkurrera med de aktörer som redan 

är etablerade på området. Direktkonceptet stämmer inte heller överens med 

Martinssons strategi då företaget inte skulle ha lyckats att bli ledande inom 

området, anser Frylebo. Det finns för många aktörer som redan sköter det 

bättre än vad Martinsson skulle kunna ha gjort, menar han. 

 

Direktkonceptet är lagt på is, men Frylebo (2003) berättar att den 

förändring som kommer att ske är att centrala Backoffice ersätts av lokala 

innesäljare. Genom lokala innesäljare kan Martinsson erbjuda bättre service 

och ha bättre lokal kontroll. Personligen tror dock inte Frylebo att kunden 

vill betala något extra för att det finns en lokal säljare. Han anser att 

direktkonceptet skulle ha haft den fördelen att koordineringen skulle ha 
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kunnat bli bättre om alla säljare sitter centralt. Generellt anser Frylebo att 

informationen om direkt- och närakoncepten från ledningen varit 

bristfällig. 

 

Magnus Nyblom, säljare 

Nyblom (2003) anser att ett direktkoncept skulle ha fungerat, men i en 

bantad version jämfört med ursprungsplanerna. Det finns volymkunder som 

använder sig av dagens e-handelssystem, e-Mart, och det fungerar rätt så 

bra, anser Nyblom. 

 

Nyblom (2003) menar att kontoret i Linköping, i likhet med 

Norrköpingskontoret, i stor utsträckning utnyttjat centrala Backoffice och 

han tror att direkt- och närakonceptet skulle ha fungerat i Linköping 

eftersom förändringen enligt honom inte skulle ha blivit så stor. Många av 

de gamla Martinssonkontoren har enligt Nyblom behållit sina innesäljare 

och i stort sett inte nyttjat Backoffice över huvud taget. Detta innebär att de 

kontoren hela tiden haft ett närakoncept men inte utnyttjat möjligheten att 

ha ett direktkoncept. Detta är den grundläggande orsaken till att 

direktkonceptet lagts ned, tror Nyblom.  

 

Enligt Martinssons företagspresentation vill företaget vara ett 

kunskapsföretag och det kan enligt Nyblom (2003) bli tvetydigt om 

företaget samtidigt hävdar att det ska vara störst på volym. 

 

Ami Fransson, säljare 

Fransson (2003) tror mest på den lokala närvaron med en lokal innesäljare 

men är trots det motståndare till att centrala Backoffice ska läggas ned. 
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Detta då samarbetet mellan Backoffice och kontoret i Norrköping har 

fungerat mycket bra. 

 

Fransson (2003) berättar att de gamla Martinsson-kontoren haft lokala 

innesäljare och därför ville ha kvar dagens organisation som liknar 

närakonceptet. De gamla IMS-kontoren var främst duktiga på volym så för 

dem var direktkonceptet inget nytt. Fransson tycker att hon arbetar på det 

sättet som ett direktkoncept skulle ha inneburit. Hon menar att 

direktkonceptet inte stämmer överens med Martinssons strategi, då 

företaget sagt att de ska arbeta med serverlösningar. 

 

Marie Fredriksson, koordinator 

Fredriksson (2003) tror att anledningen till att Martinsson Direkt och 

Martinsson Nära inte genomfördes var att förändringen inte skulle få bort 

något led i orderprocessen. Hon förklarar att många av kontoren inte 

utnyttjade Backoffice utan kunderna gick vägen via de lokala kontoren. På 

grund av detta skulle inga rationaliseringsvinster kunna göras. Fredriksson 

tror att det är psykologiskt fel att låta kunderna ringa till Stockholm där det 

inte finns någon relation mellan säljare och köpare. 

 

På frågan om direktkonceptet ligger i linje med Martinssons strategi menar 

Fredriksson (2003) att så inte är fallet. Hon menar att Martinsson inte 

strävar efter att bli en ny Dustin, men tillägger att produkter ändå måste 

vara med i Martinssons helhetslösning. 

 

Fredriksson (2003) menar att informationen om direktkonceptet var 

bristfällig. Även nu när en lösning som har stora likheter med 
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närakonceptet ska genomföras är informationen bristfällig, exempelvis om 

hur det ska genomföras ute på respektive kontor. 

 

Fredrik Svensson, systemkonsult 

Svensson (2003b) anser att direkt- och närakoncepten skulle ha inneburit 

för mycket administrativt arbete genom nödvändigheten att dela upp 

kunder och intäkter. Han tror att Martinssons ledning blev rädd för att 

marknaden skulle tro att företaget skulle bli en stor distributör istället för en 

mervärdesleverantör. Att särskilja verksamheten i ett direkt- och ett 

närakoncept skulle inte heller ha varit i linje med den överordnade 

företagsstrategin, menar Svensson. Anledningen till detta är att Svensson 

anser att Martinsson bör fokusera på tjänster och Direktkonceptet ligger 

utanför detta fokus. 

  

Björn Rondahl, teknikkonsult 

Tanken var enligt Rondahl (2003) att Martinsson skulle ha ett 

direktkoncept som skulle konkurrera med en av företagets stora 

konkurrenter, Dustin. Martinsson Nära skulle däremot vara till för de 

kunder som vill ha en personlig kontakt med företaget. Orsaken till att 

direktkonceptet lades på is, tror Rondahl, är att Martinsson trots allt inte 

kan konkurrera med Dustin. Om direktkonceptet genomförts skulle det inte 

ha gett den utdelning som Martinsson hoppats på, tror Rondahl. 

 

Rondahl har informerats om koncepten via VD Lars Pettersson under ett av 

hans besök på Linköpingskontoret. Efter VD:s besök hörde inte Rondahl 

något mer förrän beslutet kom att direktkonceptet hade lagts på is och att 

det enbart var närakonceptet som gäller. 
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Bilaga 10 

Vad skulle kunna göras annorlunda? 
 

Björn-Erik Karlsson, operativ chef 

Karlsson (2003) anser att om det hade funnits en checklista eller liknande 

hade kanske inte Martinsson Direkt drivits så långt utan lagts ned mycket 

tidigare. 

 

Patrick Hansson, platschef 

Hansson (2003) anser att Martinsson behöver ens slags aktivitetsplan. Den 

ska fungera som ”en röd tråd” som företaget håller fast vid så att det inte 

blir lockat av ”köttben”. ”Det är viktigt att ha en struktur på verksamheten 

och inte plocka fallfrukt. Ibland måste man upp och ta äpplena i toppen och 

det klarar man bara om man har planerat hur man ska klättra dit”, säger 

Hansson. 

 

Hansson (2003) anser också att Martinsson skulle ha varit mer 

eftertänksamt innan företaget beslutade om att förändringen skulle 

genomföras. Alla kontor skulle ha kunnat göra en grovindelning av sina 

kunder och gjort en bedömning av vilka kunder som skulle ha tillhört 

direkt- eller närakonceptet. På så vis skulle företagsledningen ha fått en 

fingervisning om hur konceptet skulle ha fungerat på de olika orterna. 

 

Anders Römert, platschef 

Martinsson borde enligt Römert (2003) ha lagt ned resurser på att 

undersöka marknaden för att se hur många kunder det exempelvis finns i 
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Norrköping och dess region, hur mycket de köper för och så vidare. Inga 

sådana undersökningar har gjorts inom Martinsson och utan sådana 

underlag blir beslut som fattas ofta felaktiga, menar Römert. Inför 

framtiden förordar Römert ett beslutsunderlag eller ”ett rättesnöre” som 

fastslår vad Martinsson ska göra och inte göra så att företaget inte lockas av 

”snabba pengar”. 

 

Mats Hultman, konsultchef 

Hultman (2003) menar att vad gäller Martinsson Direkt och Martinsson 

Nära handlade det förmodligen om att det inte fanns de resultatmässiga 

förutsättningarna som ledningen förväntade sig. Han tillägger att det skulle 

ha varit svårt att konkurrera med de aktörer som redan är etablerade. Med 

facit i hand anser Hultman att en för dålig analys genomförts. Hans förslag 

är därför att inför framtida förändringar måste en bättre ekonomisk analys 

göras. Hultman föreslår även en logistisk analys, där Martinsson 

undersöker vilka resurser som finns samt vad kunden efterfrågar och 

kräver. 

 

Anders Frylebo, säljare 

Frylebo (2003) menar att en styrgrupp med medlemmar från olika kontor 

skulle ha satts ihop, så att företaget fått god kännedom om hur de lokala 

marknaderna ser ut. Detta då marknaderna enligt Frylebo ser olika ut i olika 

delar av landet. 

 

Fredrik Svensson, systemkonsult 

För att tidigare ha kunnat upptäcka att en tudelning av verksamheten i 

koncepten Direkt och Nära var fel för Martinsson hade en djupare analys 
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av marknaden krävts, anser Svensson (2003b). Förändringen skulle enligt 

honom ha kunnat kommuniceras ut till kontoren som ett förslag på remiss. 

Det är svårt vilket beror på företagets storlek och spridningen på många 

lokalkontor för att kunna få merparten av personalen att bli delaktig i den 

här typen av beslut, anser Svensson. 

 


