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Tillsammans med Linköpings universitet och 
företaget Markör har Resinit genomfört en 
större kundundersökning för att konkretisera 
företagets styrkor och svagheter.   
 – Vi vände oss till ett oberoende undersök-
ningsföretag för att få fram ett nyanserat och 
verkligt resultat, berättar Per Alne på Resinit.   
 Undersökningen som gjordes i våras om- 
fattade 80 tillfrågade kundföretag där svars- 
frekvensen var cirka 80%.  
 – Grundsyftet med undersökningen var att 
ta reda på hur företagets kunder uppfattar 
oss som leverantör och samarbetspartner. 
Vilka kan svara bäst på hur vi ska bli bättre än  
våra egna kunder, konstaterar Per.   
 – Sammanfattningsvis kan man säga att vi 
fått ett konkret svar på att de prioriteringar 
och det utvecklingsarbetet vi gör är helt i 
linje med det som kunderna efterfrågar. 
Vi har också kunnat se att vi under en period, 
andra halvåret 2008, inte kunnat leva upp 
till de leveranstider kunderna efterfrågat. 
Det problemet kvarstår inte av naturliga 
skäl på grund av det rådande ekonomiska 
läget i världen, men vi är mycket observanta 
på just det området, säger Per.   
 En fråga som Resinit ville få svar på var om 
det miljöarbete man aktivt arbetar med var 
en prioriterad fråga hos kunderna. Svaret var 
entydigt. Åtta av tio kunder som svarade på 

undersökningen ansåg att detta vara en viktig 
faktor i valet av leverantör. Resultatet av under- 
sökningen visar även att Resinit uppfattas som 
ett företag som levererar produkter med hög 
kvalitet, har höga personella kompetenser och 
stora resurser i form av en modern maskinpark, 
ett utvecklat system för montering, limning 
och andra tilläggstjänster.   
 – Undersökningen vi gjort i år kommer att 
ligga till grund för vår framtida utveckling. 
Vi kommer att följa upp resultatet från 
i år genom en ny undersökning för att se att 
vårt arbete ger resultat på de punkter vi är 
svaga, avslutar Per.

Kunden
har alltid rätt!

Extratjänster
ger vinster

Ofta tänker man inte på de moment 
man kan lägga ut på sina leverantörer 
redan vid produktion. Resinit har ut-
vecklat en hel avdelning för att kunna 
erbjuda dessa extratjänster. Det kan 
vara olika typer av packningsarbeten, 
“kittning”, tvättning, enkla och kom-
plexa monteringar, färgfyllning eller 
märkning. En del arbeten utförs som ett 
moment i själva produktion. Ett exempel 
är att man monterar o-ringar direkt efter 
svarvning för att sedan packas. Alla ex-
tratjänster medför direkta vinster för 
kunden genom bland annat färre under- 
leverantörer, mindre kontakter, tidseffek-
tivt, mindre miljöbelastning genom färre 
transporter samt en större affärsvolym 
hos samma leverantör.

 
 – Som kund har du alltid oss som en  
resurs för att lösa dessa moment. Vi tittar 
gärna på nya lösningar som kan gynna 
våra kunder och kapa leden från ämne 
till färdig produkt, berättar Per.
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rESinit ErBJUDEr:
• PROJEKTLEDNING 

• BEREDNING

• PRODUKTION - Fräs och svarv

• MONTERING

• MANUELL BEARBETNING

• LAGERHÅLLNING

• MÄTRUMSTJÄNSTER

• MATERIALKUNSKAP

• MÄRKNING, RENGÖRING OCH  
   PAKETERING AV PRODUKTER

Minskad miljöbelastning        
och billigare drift.

Under hösten har Resinit tillsammans med 
ett extern konsultföretag genomfört en 
omfattande energiutredning. Utredningen 
är en viktig del av det ständigt pågående 
miljöarbete som företaget. Resultatet av 
utredningen visar att det finns mycket som 
kan göras för att minska den totala miljö- 
belastningen men även att det finns 
kostnader som kan reduceras genom 
relativt enkla åtgärder.  
 Ett exempel på vad energiutredningar  
kan påvisa är felaktigt inställda eller 
ineffektiva driftsystem. Det kan kosta 
stora pengar att inte ha ett effektivt 
och fungerande system.   

Under inspektionen upp-
täcktes en trasig rem i en värmeväxlare.  
Resultatet av den trasiga rem är en ökade 
energikostnad  på cirka 44.000 kronor per 
år. Genom att åtgärda den felaktiga rem-
men kan nu företaget spara 44.000 kronor 
per år och samtidigt reducera miljöbelast-
ningen avsevärt. Ingvar Norén på Resinit 
pekar på många fördelar med att använda 
ett fungerande miljöledningssystem.  
 – Självklart är omsorgen för framtiden en 
grundläggande faktor i vårt miljöarbete. 
Konkurrensfördelarna med att medvetet 
arbeta för en minskad energikostnad är 
en annan stor fördel. All sparad energi ger 
minskade kostnader och minskade kol-
dioxidutsläpp, påpekar Ingvar.

Våren 2008 startade Åsa Aronsson på Resinit 
arbetet med att utveckla, anpassa och förfina 
företagets ekonomi- och redovisningsrutiner 
och system. Nu, ett och ett halvt år senare, 
har man kommit en bra bit på vägen med 
det arbetet.   
 – Vi har kommit gott och väl mer än halvvägs 
med det arbetet, berättar Åsa, ekonomi- och 
redovisningsansvarig på Resinit. Det är framför 
allt vår ambition att inte använda några manu-
ella verifikat som styr vårt förändringsarbete. 
Vi har anpassat vårt affärssystem maximalt för 
att skapa konsekventa och rutiner.  En viktig 
del av systemet är de nya krediteringsrutin-
erna. Där kan man säga av att vi numera 
har ett 100% säkert system, säger Åsa.  
 Behovet av bland annat snabba och exakta 
ekonomiska rapporter till ledning och ägare 
har lett fram till de rutiner som Åsa tillsammans 
med bland andra företagets logistikgrupp 
arbetat fram.   
 – Tack vare det nya systemet med en separat 
logistikgrupp som tar hand om ordrar och 
transporter har vi kunnat frigöra tid för en 
renodlad ekonomitjänst, fortsätter Åsa. Det 
har alla tjänat på, både vårt eget företag och 
leverantörer, men framför allt våra kunder. Nu 
kan vi snabbt åtgärda, förutse och kontrollera 
alla frågor som rör redovisning och ekonomi.

Flexibilitet är ett av framtidens 

ledord framåt för tillverkande företag. I en 

lågkonjunktur lär sig kunderna att det går att 

få fram en produkt på mycket kort tid. Det 

behovet blir inte mindre då tiderna blir bättre. 

De som då kan utnyttja sina resurser på ett 

flexibelt sätt blir vinnare. Vad Resinit gör just 

nu är en kombination av investeringar och en 

utveckling av företagets organisation för att 

kunna möta framtiden. 

 Vi har också en fördel av att ligga i småländska 

Västervik. Arbetskraften i Västervik är stabil 

och är motiverad när det gäller att ställa upp 

för att hjälpa våra kunder. Är man med på en 

snabb utryckning resulterar det ofta i framtida 

större order med mer normala leveranstider.  

 Just nu gläds vi åt en ökande orderingång, 

men är inställda på att det blir en ryckig 

framtid med både upp- och nergångar.

 
Ingvar Norén, VD, Resinit.

Säkra system för ekonomi och 
redovisning skapar trygghet för alla.

Åsa har
koll på allt

Åsa Aronsson har utvecklat
Resinits nya ekonomi- och
redovisningssytem


