
 Ekonomihögskolan

 2007-05-28

Vendor Managed Inventory

- vad får det för effekter?
En jämförelsestudie mellan teorins beskrivna effekter och 

upplevda effekter inom tillverkningsindustrin

Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 
Logistik, EKL 361, VT 2007

Examinator: Petra Andersson
Handledare: Roger Stokkedal

Författare: David Brandt 831111
Tina Rubin 841220
Joel Valberg 810510



Sammanfattning
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Examinator: Petra Andersson
Titel: Vendor Managed Inventory – vad får det för effekter? En jämförelsestudie 
mellan teorins beskrivna effekter och upplevda effekter inom tillverkningsindustrin.

Bakgrund: Den logistiska kedjan från producent till konsument blir alltmer komplex 
på grund av att ett ständigt ökande antal artiklar tillverkas utifrån kundens behov och 
önskemål. För att kunna tillgodose dessa behov och önskemål har företag historiskt 
sett haft stora lager. VMI tar problemet med att hantera och utveckla effektiva lager 
till en ny nivå. Att arbeta med VMI innebär stora fördelar för många olika företag när 
det gäller informationsspridning, partnerskap och lagerföring. Trots de omfattande 
fördelar som beskrivs i de flesta teorier om VMI finns det en del framförd kritik. I och 
med detta ligger det i vårt intresse att undersöka huruvida företag som arbetar med ett 
VMI-system upplever de teoretiska effekterna och om det finns effekter av VMI-
samarbeten som teorin inte beskriver.

Problemformulering: Vilka effekter, angående de logistiska aktiviteterna, innebär ett 
VMI-samarbete i en dyad inom tillverkningsindustrin och hur stämmer de överens 
med de effekter teorin beskriver? 

Metod: Genom att använda fallstudien som forskningsmetod, har vi undersökt vårt 
problem. Vidare har vi använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt vid 
datainsamlingen. De undersökta företagen har valts ut genom ett icke-
sannolikhetsurval och när vi har dragit våra slutsatser har vi utgått från en deduktiv 
ansats.

Teori: Vi har byggt vår teori på fyra huvudområden/logistiska aktiviteter, 
leveransservice, logistikkostnader, produktion och lagerhållning. Vidare har vi 
beskrivit hur områdena påverkas positivt såväl som negativt av VMI.

Empiri: Vår empiriska undersökning har genomförts i två dyader, inom 
tillverkningsindustrin, som använder eller har använt sig av VMI. Vi har undersökt hur 
företagen har upplevt/upplever samarbetet och vilka effekter de har erfarit/erfar inom 
de fyra logistiska aktiviteterna.

Resultat: Resultatet har vi grundat på en jämförelse mellan vår teoretiska och 
empiriska undersökning. Vi har här kommit fram till att de positiva effekterna, som 
teorin beskriver, i större utsträckning stämmer överens med vad företag inom 
tillverkningsindustrin upplever än de negativa effekterna. Hur väl effekterna 
överensstämmer skiljer sig åt mellan de olika logistiska aktiviteterna.
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1. Inledning

 detta inledande kapitel redogör vi för bakgrunden till det ämne vi valt att 

studera. Vidare följer en diskussion angående problemområdet som 

mynnar ut i en problemformulering och uppsatsens syfte. Avslutningsvis 

presenteras uppsatsens disposition.
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1.1 Bakgrund

Alla företag befinner sig i en kontinuerligt föränderlig kontext och strävar efter större 

lönsamhet och ständig utveckling. Drivkraften är en marknadsekonomi som ständigt 

kräver effektivare och mer rationella lösningar. Den logistiska kedjan från producent 

till konsument blir alltmer komplex på grund av att ett ständigt ökande antal artiklar 

tillverkas utifrån kundens behov och önskemål.1 För att kunna tillgodose dessa behov 

och önskemål har företag historiskt sett haft stora lager. Genom att ha stora lager 

minskar risken att påverkas vid eventuella problem hos sina leverantörer. Detta 

förhållningssätt, att minska osäkerheten genom att hålla stora lager, har på senare tid 

blivit allt svårare att behålla rent ekonomiskt, på grund av den stora kapitalbindningen 

det medför.2

Eftersom företag arbetar under olika villkor och förutsättningar måste verksamheten 

bedrivas efter företagets rådande förhållanden. Gemensamt för företagen är dock att de 

befinner sig på någon form av marknad där de vill erbjuda sina artiklar och tjänster. 

De har även någon form av kund- och leverantörsförhållande och befinner sig i en 

försörjningskedja.3

Länge var logistiken fokuserad på företagsinterna processer. Utgångspunkten var då 

att effektivisera informations- och materialflöden inom företagets gränser. Detta är 

dock inte längre tillräckligt då en alltför individuell fokusering lätt drabbar hela 

försörjningskedjan negativt och i slutändan det egna företaget. I dagens företagsvärld 

måste man vara effektiv tillsammans med de övriga företagen i sin försörjningskedja.4

Utvecklingen har de senaste åren lett till att försörjningskedjor konkurrerar med andra 

försörjningskedjor snarare än företag mot företag. I arbetet med att förbättra sitt 

konkurrensläge och effektivisera sin försörjningskedja arbetar företag idag, enligt 

                                                
1 Lumsden, 2006, s. 17
2 Mattsson, 2002, s. 23ff.
3 Mattsson, 1999, s. 7
4 Jonsson & Mattsson, 2005, s. 445
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Dibenedetto, med något eller några av de fem verktygen, Collaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment (CPFR), Able to Promise, Build to Order (BTO), 

Supply Base Management och Vendor Managed Inventory (VMI).5

VMI eller leverantörsstyrda lager är ett av de mest spridda synsätten för att förbättra 

effektiviteten i en försörjningskedja bestående av flera företag.  I slutet av 1980-talet 

blev VMI populärt genom Wal-Mart och Procter & Gamble som livsmedelsindustrins 

svar på Efficient Consumer Response (ECR) och klädindustrins Quick Response 

(QR).6 VMI innebär att leverantören hanterar det lager som fysiskt finns hos kunden 

och ansvarar för lagerstyrning och lagerpåfyllning.7

1.2 Problemdiskussion

VMI tar problemet med att hantera och utveckla effektiva lager till en ny nivå, längre 

än till exempel Just in Time. Att arbeta med VMI innebär stora fördelar för många 

olika företag när det gäller informationsspridning, partnerskap och lagerföring. En av 

grundidéerna inom VMI är att alla som befinner sig i försörjningskedjan, 

återförsäljare, leverantörer, tillverkare och grossister får tillgång till samma 

information angående kundens behov samtidigt. Detta innebär att order kan behandlas 

snabbare, effektivare och att lagerhållningen blir lättare att sköta för de inblandade 

parterna .8

För att skapa effektivitet gentemot sina kunder krävs nära relationer. Genom VMI 

skapas ett nära samarbete mellan kund och leverantör, dock krävs det en etablerad 

samverkan för att ett VMI-samarbete ska vara möjligt att inleda.9 Samarbetet medför 

en reducerad lagernivå och ökad omsättningshastighet på lagret.10 Eliminering av 

repetitiva inköpsaktiviteter, som resulterar i reducerade kostnader, ses som ytterligare 

                                                
5 Dibenedetto, 2007, s. 34
6 Waller, et al., 1999, s. 184
7 Mattsson, 2002, s. 355
8 Dibenedetto, 2007, s. 34
9 Van Weele, 2005, s. 308
10 Christopher, 2005, s. 203
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en positiv konsekvens av VMI.11 En implementering av VMI leder även till 

reducerade leveranskostnader och ledtider, minimering av fel på grund av den 

mänskliga faktorn och förbättrade servicenivåer.12 Ett VMI-samarbete gör att 

tillverkare, återförsäljare och distributörer gemensamt kan fokusera på att 

tillfredsställa kundernas behov.13 VMI är ett sätt för leverantören att skapa kontroll 

över försörjningskedjan och reducera de stora återförsäljarnas makt.14

Trots de omfattande fördelar som beskrivs i de flesta teorier om VMI finns det en del 

framförd kritik. Yao et al. presenterar empirisk information från företag som menar att 

VMI-arbetssättet endast flyttar lagret från återförsäljare uppströms till grossister och 

tillverkare nedströms och på det viset endast förflyttar problemen med lagerhantering 

längre ner i försörjningskedjan.15 För att ett VMI-samarbete ska fungera krävs ett 

omfattande informationsspridningssystem mellan aktörerna i försörjningskedjan. 

Många företag vill på grund av risken med informationsspridning utanför företaget 

inte dela med sig av all den information som är nödvändig för att samarbetet ska 

fungera. Detta kan leda till ett felaktigt arbetssätt och att de positiva effekterna inte 

upplevs.16

För grossister och tillverkare kan variationer i behovet hos kunden innebära problem 

då man strävar efter att arbeta med en jämn produktion och regelbundna leveranser. 

Många återförsäljare menar att VMI inte tar hänsyn till deras arbetssätt och processer 

vilket inte innebär lika tydliga positiva effekter som för leverantörens kund. Kritik från 

återförsäljare angående tillgång till leverantörens affärssystem för att kunna arbeta 

med förbättringar och upptäcka problem, har framförts.17

Det finns som ovan nämns en rad teorier som pekar på olika positiva och negativa 

effekter med VMI. Teorins beskrivna effekter representeras troligtvis i en varierande 
                                                
11 Schary & Skjött-Larsen, 2001, s. 337f.
12 Jespersen & Skjött-Larsen, 2005, s. 94f.
13 Yao et al., 2005, passim.
14 Enarsson, 2002, s. 141
15 Yao et al., 2005, s. 664
16 Enarsson, 2002, s. 147
17 Schary & Skjött-Larsen. 2002, s. 338
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omfattning hos olika leverantörer och kunder i olika försörjningskedjor. I och med 

detta ligger det i vårt intresse att undersöka huruvida företag som arbetar med ett 

VMI-system upplever de teoretiska effekterna och om det finns effekter av VMI-

samarbeten som teorin inte beskriver.

1.3 Problemformulering

Vilka effekter, angående de logistiska aktiviteterna, innebär ett VMI-samarbete i en 

dyad inom tillverkningsindustrin och hur stämmer de överens med de effekter teorin 

beskriver? 

1.4 Syfte

Att belysa de teoretiska effekterna med VMI-arbetssättet och undersöka hur de 

representeras i olika dyader, samt att undersöka hur de påverkar de båda parternas 

logistikaktiviteter. 

1.5 Arbetets disposition

Figur 1:1 Arbetets disposition.
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2. Metod

öljande kapitel innehåller en beskrivning över hur vi har gått till väga för 

att utforma denna uppsats. Vi redogör för de olika teorierna kring de 

olika metodologiska angreppssätten och de val vi gjort för vår studie. Slutligen 

beskrivs hur processen fortlöpt och hur vi har disponerat vår tid.  
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 2.1 Vetenskapligt synsätt

En studie och dess resultat kan grunda sig i olika vetenskapliga förhållningssätt. Det är 

därför nödvändigt att redovisa sin vetenskapliga ansats så att läsaren förstår studiens 

metodval. Med vetenskapligt synsätt menas det sätt på vilket forskaren ser på 

verkligheten.18

2.1.1 Hermeneutik och positivism

Två vedertagna vetenskapliga synsätt är hermeneutik och positivism. Det 

hermeneutiska synsättet är humanistiskt inriktat och menar att en helhetsförståelse 

endast kan uppnås genom egna tolkningar och därför ses egna tankar, intryck och 

känslor som en tillgång i arbetet. Det hermeneutiska synsättet konstaterar ett samband 

mellan det insamlade materialet och forskarens erfarenheter. Därför att det viktigt att 

forskaren har en förståelse för problematiseringen.19

Det positivistiska synsättet är naturvetenskapligt inriktat och menar till skillnad från 

hermeneutiken att data ska analyseras logiskt och utifrån detta ska generella slutsatser 

dras. Enligt positivismen har människan två källor till kunskap, det vi kan iaktta med 

våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik.20 De centrala tankarna är att det 

finns en sann verklighet som forskaren kan få kunskap om genom iakttagelser.21 Med 

det positivistiska synsättet ska forskaren alltid vara objektiv i sitt arbete vilket innebär 

att resultatet av ett arbete ska vara oberoende av vilken forskare som genomför 

studien.22

                                                
18 Svenning, 2003, s. 11
19 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 221ff.
20 Thurén, 1994, s. 14ff. 
21 Patel & Tebelius, 1987, s. 30
22 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 224
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2.1.2 Vårt vetenskapliga synsätt

Då objektivitet skulle ha krävts vid ett användande av det positivistiska synsättet och 

våra egna åsikter och uppfattningar inte hade fått något utrymme, skulle det ha varit 

svårt att tillämpa detta synsätt i vår uppsats. Detta eftersom att vi i vår insamling av 

empirisk data insåg att vår kunskap och förståelse inom VMI spelade in på 

undersökningens resultat. Därför ansåg vi att det hermeneutiska synsättet, där en 

helhetsförståelse endast kan uppnås genom egna tolkningar, passade in på vår studie.

2.2 Vetenskapligt angreppssätt

För att dra slutsatser i metodsammanhang finns det olika angreppssätt. Att lägga fram 

teorier för att nå en så sann kunskap som möjligt om hur verkligheten ser ut är 

forskarens uppdrag. Arbetet ska relatera teori och empiri till varandra. Vilket 

tillvägagångssätt forskaren ska använda sig av är en central fråga inom det 

vetenskapliga arbetet. Det finns tre olika sätt att dra slutsatser på utifrån teori och 

empiri, induktion, deduktion och abduktion.23

2.2.1 Induktion, deduktion och abduktion

Induktion bygger på empiri och innebär att man drar generella slutsatser utifrån 

empiriska fakta.24 Med en induktiv ansats menas att de samband som observerats i de 

empiriska undersökningarna är allmängiltiga.25

Deduktionen bygger på logik och innebär att man drar en logisk slutsats som har sin 

grund i teorin. Man försöker med hjälp av denna teori förklara en viss situation eller 

ett fenomen. En deduktiv slutsats behöver inte nödvändigtvis stämma överens med 

verkligheten.26

                                                
23 Patel & Davidsson, 2003, s. 23ff.
24 Thurén, 1994, s. 19ff.
25 Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 41
26 Thurén, 1994, s. 23ff.
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Abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Med denna ansats växlar 

forskaren mellan teori och empiri och använder teorin i empiriundersökningen, på så 

sätt kombineras kunskapen för att skapa ny teori. Under abduktionsprocessens gång 

utvecklas det empiriska tillämpningsområdet successivt och teorin justeras och 

förfinas.27

2.2.2 Vårt vetenskapliga angreppssätt

Det induktiva angreppssättet valde vi bort eftersom vi inte hade de förkunskaper som 

skulle ha krävts för att direkt kunna samla in empiri. Vi valde istället att utgå från ett 

deduktivt angreppssätt där grunden utgörs av teori, från våra litteraturstudier, som 

sedan användes vid insamlandet av relevant empiri. Utifrån bearbetad teori och 

insamlad empirisk data drog vi våra slutsatser.

2.3 Forskningsmetod

Det finns två metoder att samla in empirisk information på, kvalitativ och kvantitativ. 

Vilken metod som ska användas, beror på vilken typ av data som ska samlas in.28

2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod

Den kvalitativa metodens primära uppgift är att skapa en djupare förståelse kring det 

område som studeras.29 Metoden innebär en låg grad av formalisering och 

informationens generella giltighet prövas inte av forskaren. Vanligtvis samlas det 

empiriska materialet in genom intervjuer. Informationen som erhålls, tolkas utifrån 

forskarens egna tolkningar och värderingar.30 Den huvudsakliga metoden vid 

kvalitativ forskning är djupintervju, ett tillvägagångssätt där intervjuaren inte använder 

                                                
27 Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 41ff.
28 Halvorsen, 1992, s. 78
29 Andersen, 1998, s. 31
30 Holme & Solvang, 1997, s. 14 & 76ff.
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sig av en i förväg uppgjord mall. Intervjun präglas istället av teman som speglas i 

syftet med arbetet.31

Den kvantitativa forskningens syfte är att förklara och beskriva den data som tagits 

fram genom olika mätningar. Undersökningen ska vara objektiv då den ska kunna 

upprepas och då ge exakt samma resultat.32 Metoden är mer strukturerad än den 

kvalitativa och syftar till att orsaksförklara de teman som granskats.33 Den 

kännetecknas av strukturerade observationer i form av enkäter.34 Forskaren använder i 

den kvantitativa metoden statistik för att ordna, bearbeta, beskriva och analysera 

data.35

2.3.2 Vår forskningsmetod

Vår avsikt var i första hand inte att jämföra de positiva och negativa effekterna av 

VMI i siffror, därför tillämpades inte den kvantitativa metoden. Då vi jämförde 

företagens upplevda konsekvenser av ett VMI-samarbete med de effekter som tas upp 

i teorin, var det mest lämpligt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod. Empirin 

grundade vi på intervjuer med företag, inom tillverkningsindustrin, som använder eller 

har använt sig av VMI. Genom att jämföra det empirisiska materialet med de återgivna 

teorierna drogs slutsatser. Den kvalitativa metoden präglas av forskarens värderingar 

och tidigare erfarenheter. Våra tidigare erfarenheter och det vi har läst inom vår 

utbildning präglade våra tolkningar och vårat resonemang i denna uppsats. 

                                                
31 Svenning, 2003, s. 86, 112, 127 & 129
32 Patel & Tebelius, 1987, s. 45
33 Andersen, 1998, s. 31
34 Holme & Solvang, 1997, s. 78
35 Patel & Davidsson, 2003, s. 90
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2.4 Undersökningsmetod

Det finns två huvudsakliga undersökningsmetoder, fallstudier och 

surveyundersökningar. Vid beslut om undersökningsmetod bör beaktning tas till 

problemformulering och syfte.36

2.4.1 Fallstudie och surveyundersökning

Fallstudien är en undersökning av en särskild händelse, organisation, aktivitet eller 

person. Att arbeta med en fallstudie innebär en undersökning av en mer begränsad 

målgrupp jämfört med surveyundersökningar. Målgruppen studeras mer detaljerat och 

fler variabler beaktas.37 Vid en fallstudie är syftet att utifrån ett helhetsperspektiv 

studera och samla in så mycket data som möjligt gällande studieobjektet.38 För att öka 

giltigheten i den generaliserade kunskapen bör forskaren använda sig av så många 

olika sätt som möjligt inom fallstudien. Källorna till information kan vara intervjuer, 

observationer eller granskning av dokument.39

I en surveyundersökning undersöks ett avgränsat, relativt stort och representativt 

urval. Undersökningen sker oftast med hjälp av beskrivande eller förklarande enkäter 

och intervjuer.40 I undersökningen ställs samma frågor till respondenterna under så 

lika villkor som möjligt.41

2.4.2 Vår undersökningsmetod

Vid en fallstudie studeras en mindre och avgränsad grupp av individer till motsats mot 

en surveyundersökning, där en större population studeras. Detta gör att 

fallstudiemetoden stämmer överens med den metod vi använde, eftersom att kärnan av 

vår studie var att jämföra data från de fyra utvalda fallföretagen med teorin. 

                                                
36 Patel & Davidsson, 2003, s. 43
37 Merriam, 1994, s. 24
38 Patel & Davidsson, 2003, s. 43ff.
39 Carlsson, 1991, s. 81ff.
40 Svenning, 2003, s. 80-81
41 Bell, 2006, s. 23
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2.5 Datainsamling

När det gäller datainsamling till en vetenskaplig undersökning skiljs primär- och 

sekundärdata åt.42

2.5.1 Primärdata och sekundärdata

Primärdata är den data som forskaren personligen samlar in eller som insamlas för en 

specifik studie. Primärdata kan samlas in genom intervjuer, objektobservationer eller 

genom enkäter. Gemensamt för metoderna är att resultatet av datainsamlingen i första 

hand är framtagen för den undersökning som utförs.43

Vid användande av intervjuer, som insamlingsmetod för primärdata, finns det 

varierande tekniker för hur frågorna ställs. De två ytterligheterna är antingen ett 

strukturerat frågeformulär eller ostrukturerade spontana frågor.44 I kvalitativa 

intervjuer söker forskaren respondenternas egna uppfattningar och därför är det viktigt 

att forskaren inte styr respondenten genom redan utformade frågeformulär. I allmänhet 

har forskaren en uppfattning om vad som är viktigt i intervjun och kan till sin hjälp 

därför ha någon form av ämnesmall.45 Om forskaren istället väljer att använda 

standardiserade intervjuer, det vill säga att de olika intervjuerna genomförs likadant 

med samma frågor, har dessa en fördel i att forskaren har möjlighet att få jämförbart 

material. En nackdel är dock att intervjuaren kan påverka respondenten.46

Sekundärdata är data som har samlats in i annat syfte och av andra personer. Dessa 

data kan vara av typen offentligt material eller tidigare slutförda forskningsprojekt 

som andra får ta del av.47 Trots att data som insamlats sekundärt inte är direkt kopplat 

                                                
42 Halvorsen, 1992, s. 72
43 Svenning, 2003, s. 99ff.
44 Svenning, 2003, s. 112ff.
45 Holme & Solvang, 1997, s. 100f.
46 Patel & Davidsson, 2003, s. 60f.
47 Svenning, 2003, s. 99
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till den aktuella studiens syfte och problem kan den vara användbar genom att 

tolkningsmöjligheten inte är bunden till den ursprungliga undersökningen som data 

samlats in till. Vid användande av sekundärdata måste hänsyn tas till att den inte är 

skräddarsydd för den aktuella studien, dessutom bör man vara medveten om att det 

kan finnas oklarheter angående insamlingen av data.48

2.5.2 Vår datainsamlingsmetod

Den teoretiska grunden i denna uppsats utgörs av sekundärdata som vi hämtade från 

litteratur samt vetenskapliga artiklar. Valet av litteratur grundar sig i att den enligt oss 

var relevant för det formulerade problemet. Som primär datainsamlingskälla i våra 

fallstudier använde vi oss av kvalitativa intervjuer som genomfördes på plats hos 

företagen. Detta för att ge respondenten möjlighet att utveckla sina tankar och idéer 

kring ämnet. Däremot utgick vi från en intervjumall med ett antal ämnesfrågor utifrån 

de fyra huvudområdena (leveransservice, logistikkostnader, produktion och 

lagerhållning) som enligt teorin påverkas av VMI. Dessa bearbetade vi i flexibel 

ordning med respondenterna. Respondenterna var ansvariga på företagen inom det 

ämnesområde vi behandlade.

2.6 Urval

Det är viktigt att vara observant på vem och vad som undersöks eftersom det är 

avgörande för kvaliteten och graden av information. En population kan definieras som 

den större avgränsade grupp vi är intresserade av.  Populationens storlek avgör om en 

totalundersökning eller en urvalsundersökning ska användas.49 Vid en 

totalundersökning undersöks hela den aktuella populationen. En urvalsundersökning 

innebär att representativa enheter ur populationen väljs ut.50

                                                
48 Jacobsen, 2002, s. 152ff.
49 Patel & Davidsson, 2003, s. 54
50 Svenning, 2003, s. 101
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2.6.1 Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval

Det finns två olika huvudtyper av urval att välja mellan, sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. För att ett urval ska vara ett sannolikhetsurval krävs det att urvalet 

av enheter har gjorts på ett sådant sätt att resultatet kan generaliseras för hela 

populationen. Alla enheter i populationen ska ha samma chans att komma med i det 

undersökta urvalet. Vid ett icke-sannolikhetsurval bestämmer forskaren själv, utifrån 

sina egna bedömningar, vilka som ska vara med i undersökningen. Icke-

sannolikhetsurvalet används ofta när det är en kvalitativ studie som ska genomföras. 51

2.6.2 Vårt urval

Eftersom att vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats i vår uppsats, så använde 

vi oss av ett icke-sannolikhetsurval där vi själva valde ut de företag som undersöktes. 

När vi valde företag ansåg vi att det var viktigt att de skulle ha arbetet med VMI under 

minst ett års tid. Detta för att de skulle ha hunnit uppleva några effekter av VMI-

samarbetet. Vi utgick från kriteriet att företagen skulle agera inom 

tillverkningsindustrin. Valet av bransch grundade vi på inriktningen på vår utbildning 

som framförallt riktar sig mot industrin. Två företag som stämde in på ovanstående 

kriterier var Kalmar Industries och Volvo Construction Equipment. Vi valde att 

undersöka två dyader, mellan leverantör och kund, för att lättare kunna jämföra 

effekterna med de som tas upp i teorin. Vi valde dock att endast behandla ett led i 

försörjningskedjan, alltså inte leverantörens leverantör eller kundens kund, eftersom 

att vi ansåg att de flesta effekter syns i ett led, mellan en leverantör och dess kund. I 

valet av leverantörsföretag utgick vi från de två kundföretagen och valde två 

leverantörer utifrån vilka de hade VMI-samarbete med, Kalmar Industries leverantör 

Tutaryds Mekaniska Verkstad AB och Volvo Construction Equipments leverantör 

Uppåkra Mekaniska Verkstad AB.

De företag vi undersökte finns med i nedanstående tabell. I tabellen visas även vilka 

respondenter som intervjuats samt deras befattningar.

                                                
51 Halvorsen, 1992, s. 98ff.
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Construction 

Equipment

Figur 2:1 Fallföretag och respondenter.

2.7 Sanningskriterier

I en kvalitativ studie står forskaren i centrum både vid insamlandet av information och 

vid analysen av informationen. När en studie ska kontrolleras kan ett antal olika 

sanningskriterier användas. En kvalitativ studie kan bedömas utifrån tillämplighet, 

rimlighet, trovärdighet och noggrannhet.52

2.7.1 Tillämplighet, rimlighet, trovärdighet och noggrannhet 

Tillämplighet handlar om att den undersökningsgrupp som utför studien och den 

teknik som denna grupp använder sig av stämmer överens med studiens syfte och 

frågeställning.53

Begreppet rimlighet pekar på hur väl uppsatsens resultat stämmer överens med 

verkligheten. Rimlighet uppnås genom att den information som forskaren har samlat 

in stämmer överens med den verklighet som ska mätas. Därför är det viktigt att de 

                                                
52 Patel & Tebelius, 1987, s. 77ff.
53 Patel & Tebelius, 1987, s. 77ff.
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mätinstrument och den teknik som används vid insamlandet av informationen får fram 

relevant och öppen information. Forskaren bör vara medveten om att respondentens 

svar kan påverkas av intervjusituationen.54

Det är viktigt att en forskare kan påvisa att den information och tolkning av data som 

samlats in är trovärdig. Trovärdighet förutsätter en överensstämmelse mellan ord och 

handling. Det fordras även en balansering av subjektivitet och objektivitet i 

tolkningen.55

Det är viktigt att den studie som genomförs är av stor noggrannhet och ärlighet. Om 

forskaren regelbundet reflekterar över den påverkan den har över arbetsprocessen och 

för anteckningar bidrar detta till en noggrann studie.56

2.7.2 Vår syn på sanningskriterier

Vi genomförde intervjuer med personer på de utvalda företagen som var insatta i VMI 

och som hade arbetat inom respektive företag under en längre tid. Dessa personliga 

intervjuer spelades in med hjälp av en MP3-spelare, för att minska risken för att någon 

information skulle försummas. Efter genomförda intervjuer lyssnade vi igenom det 

inspelade materialet för att kontrollera och uppdatera informationen. För att öka 

rimligheten och trovärdigheten skickades i förväg en ämnesmall över intervjun till 

respondenterna (se bilaga 1). Under arbetsprocessens gång fördes anteckningar 

regelbundet och vår påverkan över processen reflekterades. I slutsatsen kommer vi att 

diskutera uppsatsen i förhållande till ovan nämnda sanningskriterier. 

2.8 Generaliserbarhet

En fundamental förutsättning för att en kvalitativ studie kan nyttjas för 

generaliseringar är att det empiriska underlaget är korrekt.57 Generaliserbarhet innebär 

                                                
54 Patel & Tebelius, 1987, s. 78ff.
55 Patel & Tebelius, 1987, s. 80
56 Patel & Tebelius, 1987, s. 81
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att det utifrån studien som genomförts ska kunna dras välgrundande slutsatser och att 

det sedermera ska  kunna gå att generalisera resultatet från studien så att den går att 

applicera på liknande fall. Generaliserbarhet har uppnåtts om en efterföljande studie, 

med samma arbetssätt som den tidigare och samma praktikfall, drar samma slutsatser 

som den tidigare studien.58

2.8.1 Vår syn på generaliserbarhet

Då vi genomförde ett icke-sannolikhetsurval, fick det till följd att generaliserbarheten 

på den större populationen företag som använder VMI blev begränsad. Vi hoppas dock 

att andra företag som använder eller planerar att införa VMI-system kommer att kunna 

dra nytta av vår studies slutsatser. Vi valde att undersöka två dyader för vår empiriska 

datainsamling för att öka generaliserbarheten i förhållande till om endast en dyad hade 

undersökts. I slutsatsen kommer vi att redogöra för hur stor generaliserbarhet 

uppsatsen har för VMI-system inom tillverkningsindustrin.

                                                                                                                                                
57 Svenning, 2003, s. 66
58 Yin, 2003, s. 37
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2.9 Arbetsgång

Vecka 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Moment

Ämnesval
Litteratursökning
Inledning
PM1
Metod
PM2
Kontakt med 
företag
Teori
Empiri
PM3
Analys
Slutsatser
Sluthandledning
Korrekturläsning
Inlämning
Slutseminarie

Figur 2:2 Gantt-schema över kandidatuppsatsens planerade arbetsgång.

2.10 Metodsammanfattning 

Vetenskapligt synsätt Hermeneutik

Vetenskapligt angreppssätt Deduktion 

Forskningsmetod Kvalitativ forskningsmetod

Undersökningsmetod Fallstudiemetoden

Datainsamlingsmetod Litteraturstudier & Intervjuer

Urvalsmetod Icke-sannolikhetsurval

Figur 2:3 Sammanfattning över våra metodval.
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3. Teori

 detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Inledningsvis 

beskrivs VMI allmänt och därefter presenteras teorier kring 

leveransservice, logistikkostnader, produktion och lagerhållning. 

Avslutningsvis beskrivs de positiva och negativa effekterna av VMI inom 

ovanstående områden.
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3.1 Vendor Managed Inventory (VMI)

En av de största utmaningarna för en försörjningskedja är att tillfredställa kundernas 

behov och att på ett effektivt sätt hantera processen från order till leverans mellan 

organisationer. Huvudmålet är att utveckla en orderleveransprocess mellan leverantör, 

tillverkare, grossist och återförsäljare där slöseri med tid minimeras och en snabb och 

pålitlig reaktion på efterfrågeförändringar möjliggörs.59

Traditionellt sett placerar kunden en order hos leverantören när ett behov uppstår. 

Detta gör att leverantören inte får någon förvarning om framtida behov och tvingas 

därför att genomföra osäkra prognoser och bygga stora säkerhetslager. Leverantören 

möts dessutom av oväntad och kortsiktig efterfrågan som ger en ojämn 

produktionstakt och högre kostnader.60 För återförsäljaren innebär den traditionella 

orderprocessen osäkra prognoser, längre leveranstider och större lager.61

För att minska osäkerheten, skapa en högre servicenivå, en effektivare 

försörjningsprocess samt att reducera logistikkostnaderna för leverantören och dess 

kund är VMI användbart.62 VMI är en variant av ett automatiskt påfyllnadssystem som 

syftar till ökad effektivitet i en försörjningskedja63. Grundtanken är att skapa en så 

kallad ”win-win situation” så att båda parter ska vara nöjda med förbättringen i det 

egna ledet.64

VMI är ett arbetssätt för konstant påfyllning där leverantören styr, ansvarar för och 

kontrollerar kundens lager. Ofta finns det ett avtal mellan leverantör och kund om 

vilken nivå på servicegrad och lager som ska upprätthållas. För att samarbetet ska bli 

så kostnadseffektivt som möjligt bör leverantören hålla kundens lagernivå så låg som 

möjligt utan att för den skull riskera lagerbrist. Det går även att reglera lagernivån 

                                                
59 Kaipia et al., 2002, s. 18 
60 Christopher, 2005, s. 203
61 Waller et al., 1999, s. 184 
62 Van Weele, 2005, s. 308
63 Waller et al., 1999, s. 183
64 Chistopher, 2005, s. 203
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genom avtal om min- och maxgräns på lagret.65 Eftersom att leverantören har insyn i 

kundens lager och bättre tillgång till information angående aktuell lagernivå och 

framtida behov ger VMI en reducering av antalet steg i orderleveransprocessen (se 

figur 3:1). 

Figur 3:1 Reducering av antal steg i Källa: Jonsson & Mattsson, 2005, s. 456.

orderleveransprocessen med hjälp av VMI.

För att möjliggöra för leverantören att hantera påfyllningen av artiklar hos sin kund 

sker informationsutbyte mellan parterna.66 Informationsutbytet bör innehålla 

information beträffande lagerkvantiteter och efterfrågan, exempelvis aktuell 

försäljning, prognoser och leveransplaner.67 Flödet av information överförs vanligtvis 

genom Electronic Data Interchange (EDI), där data överförs från ett datorsystem till 

ett annat i ett fördefinierat och standardiserat format och på ett sådant sätt att det 

mottagande systemet kan tolka och bearbeta informationen.68 Informationen kan även 

                                                
65 Mattsson, 2002, s. 352ff.
66 Van Weele, 2005, s. 308
67 Mattsson, 2002, s. 353
68 Jonsson & Mattsson, 2005, s. 476f.
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spridas genom webbaserade system eller genom att leverantören ges tillträde till 

kundens lager rent fysiskt.69

En nyckelmotivationsfaktor för att implementera VMI-system är att utveckla ett 

djupare samarbete mellan leverantör och kund. Några specifika mål för ett sådant 

system är att ge kundens kund den bästa möjligheten att köpa leverantörens artiklar, 

hjälpa kunden att på ett effektivare sätt hantera sina lager samt underlätta 

leverantörens produktionsplanering. Ett gott samarbete mellan leverantören och 

kunden är en grundförutsättning för ett fungerande VMI-system.70

Vi har valt att fördjupa oss inom följande områden, leveransservice, logistikkostnader, 

produktion och lagerhållning, eftersom att det enligt teorin framförallt är de som 

påverkas av ett VMI-system.

3.2 Leveransservice

Leveransservice är ett övergripande begrepp som handlar om ett företags prestation 

mot kund och kan omfatta allt från att företaget erbjuder snabba leveranser samt håller 

vad som utlovats till en säker distribution helt utan transportskador. En god 

leveransservice påverkar på längre sikt intäkterna positivt.71

Enligt Oskarsson et al. kan leveransservicebegreppet delas upp i mindre delar som 

kallas leveransserviceelement, tillsammans utgör de en heltäckande bild av vad 

leveransservice innebär.72 Vi tar här upp de leveransserviceelement som enligt teorin 

påverkas av VMI.

Ledtid är den tid som fortlöper från då ett behov uppstår till leverans. Det viktiga för 

kunden är ledtidens totala längd, som påverkar kundens väntetid. En kort ledtid kan 

                                                
69 Christopher, 2005, s. 203
70 Achabal et al., 2000, s. 432f.
71 Lumsden, 2006, s. 260
72 Oskarsson et al., 2006, s. 40
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uppnås genom en effektiv tillverkning eller genom att tillgodose kundens behov direkt 

från ett färdigvarulager.73 Ju kortare ledtiden är desto lägre blir felfrekvensen.74

Leveranssäkerhet innebär att rätt vara i rätt kvantitet och av rätt kvalitet levereras. 

Begreppet innefattar risken för avvikelser i de administrativa rutinerna.75 Exempel på 

förhållanden som påverkar leveranssäkerheten är leveransfel, plockfel samt 

artikelskador under lagring och transport. Dagens produktionsupplägg är väldigt 

känsliga för oregelbundenhet i leveranser.76

Informationsutbyte är ett av de viktigaste elementen i de flesta företags leveransservice 

och är av central betydelse mellan leverantör och kund i dagens tidspressade 

företagsvärld. Utbytet av information går i båda riktningarna och handlar framförallt 

om kundens behov.77 Det är av stor vikt att på ett korrekt sätt kommunicera vad 

kunden kan erbjudas, vad kunden vill ha och vad kunden kommer att få. Allt djupare 

samarbetsformer skapas mellan företag, vilket innebär krav på att 

informationssystemen kan integreras med varandra. Utvecklingen inom 

informationsteknologin går fort och nya möjligheter dyker upp dagligen. När nivån av 

leveransservice ska bestämmas krävs ett flertal svåra ställningstaganden. Dels måste 

man ta reda på konkurrenternas prestation och dels kundernas krav. Olika kunder 

kräver olika servicenivå vilket måste tas hänsyn till i leveransservicenivån. För att 

kunna tillgodose sina kunder samt vara konkurrenskraftig krävs ett effektivt 

informationsbyte mellan leverantör och kund.78

Servicegrad innebär sannolikheten att en artikel finns i lager när den efterfrågas. 

Servicegraden är ett mått som endast är tillämpbart för lagerförda varor och beräknas 

genom att antalet levererade order sätts i relation till det totala antalet lagda order.79

Detta serviceelement är det som primärt är av betydelse vid leveranser från ett 
                                                
73 Lumsden, 2006, s. 261
74 Björnland, 2003, s. 58f.
75 Oskarsson et al., 2006, s. 40
76 Björnland et al., 2003, s. 59f.
77 Björnland et al., 2003, s. 60
78 Lumsden, 2006, s. 263
79 Oskarsson et al., 2006, s. 41
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färdigvarulager när kunden köper direkt från lager. Om omgående leverans inte kan 

ske uppstår ledtid.80 Servicegraden uttrycks ofta som en procentsats, exempelvis 95% 

som betyder att en bestämd artikel ska vara tillgänglig för direkt leverans i 95 fall av 

100.81

3.3 Logistikkostnader

För att mäta och utvärdera logistiska prestationer är det viktigt att identifiera de 

kostnader som relateras till logistiska aktiviteter, så kallade logistikkostnader82 (se 

figur 3:2).

Figur: 3:2 Totalkostnadsperspektivet.    Källa: Grant et al., 2006, s. 11, omarbetad.

Ett totalkostnadsperspektiv är grunden till att på ett effektivt sätt hantera logistiska 

processer. Målet för en organisation ska vara att reducera de totala kostnaderna istället 

för att fokusera på varje enskild aktivitet. Det är av stor vikt att notera att en reduktion 

av en typ av kostnad kan resultera i en ökning av en annan, vilket undviks med ett 
                                                
80 Lumsden, 2006, s. 262
81 Björnland et al., 2003, s. 58
82 Grant et al., 2006, s. 11
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totalkostnadsperspektiv. Logistikkostnaderna kan kategoriseras i transportkostnader, 

administrationskostnader, lagerhållningskostnader, lagerföringskostnader samt 

informationskostnader. 83

Administrativa kostnader innefattar kostnader för administrationen av logistiken. Det 

vill säga kostnader för administrativ personal inom orderhantering, planering och 

lager. Kostnaderna inkluderar även anskaffning och upprätthållande av data- och 

kommunikationssystem.84  Enligt Jonsson & Mattsson ska alla kostnader som är 

relaterade till långtidsplanering och hantering av materialflöden klassificeras som 

administrativa kostnader.85

Informationskostnader inkluderar kostnader för de informationssystem som stödjer 

och driver materialflödet86 och är relaterade till aktiviteter såsom orderhantering, 

distributionskommunikation och prognoser för efterfrågan. Orderhantering och 

informationsspridning är extremt viktiga investeringsområden för att utveckla och 

upprätthålla en god kundrelation, hög servicenivå och kontrollerade kostnader.87

Transportkostnader innefattar alla kostnader för administration och utförande av 

transporter. I transportkostnaderna inkluderas både transporter mellan företagets 

anläggningar och externa transporter till och från företaget. Transporter inom en och 

samma anläggning räknas dock inte med i transportkostnaderna.88 Till följd av att det 

är olika mängder gods som transporteras i olika relationer kommer olika typer och 

storlekar av fordon att användas. Detta på grund av en önskan om att anpassa 

kapaciteten till behovet och på så sätt hålla nere kostnaderna.89 En låg 

transportkostnad kan ibland uppnås på bekostnad av en sämre leveransservice. Detta 

                                                
83 Grant et al., 2006, s. 11, Oskarsson et al., 2006, s. 34f.
84 Oskarsson et al., 2006, s. 35f.
85 Jonsson & Mattsson, 2005, s. 137
86 Oskarsson et al., 2006, s. 36
87 Grant, 2006, s. 20
88 Oskarsson et al., 2006, s. 35
89 Lumsden, 2006, s. 607
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kan i sin tur orsaka andra kostnader i form av produktionsstopp och ökat behov av 

säkerhetslager.90

Lagerhållningskostnader är kostnader för att lagerhålla varor och beror på den 

kvantitet som lagerhålls.91 Kostnaden är dock på kort sikt enligt Oskarsson oberoende 

av kvantiteten och kan därför ses som en fast kostnad. En sänkning av lagerkvantiteten 

behöver inte automatiskt leda till att lagerhållningskostnaderna minskar. En minskad 

lagerkvantitet kan innebära mer frekventa in- och utleveranser vilket kräver att 

ytterligare personal behövs och därmed ökar kostnaderna för lagerpersonal.92 I 

lagerhållningskostnaden ingår kostnaden för att äga och driva själva lagret, kostnaden 

för den lagrings- och hanteringsutrustning som används och kostnaden för 

lagerpersonal.93 I flera företag är lagerhållningskostnaderna de enskilt största 

logistikrelaterade kostnaderna.94

Lagerföringskostnader är de kostnader som de lagrade artiklarna för med sig i ett 

lager, för den risk det innebär att ha varor i lager och kostnaden för kapitalbindning. 

Riskkostnader kan vara kostnader för inkurans, försäkringspremier samt för svinn och 

kassationer. Att hålla lager innebär att artiklarna låser det kapital som betalats för dem

och att kapitalet inte kan användas för andra avkastningsgivande investeringar. Denna 

låsning av resurser kallas för kapitalbindning som tillsammans med bortfall av intäkter 

ses som kapitalkostnad. Lagerförningskostnaderna förändras i takt med den lagrade 

kvantiteten.95

3.4 Produktion 

För att kunna konkurrera på marknaden krävs det mer än ett konkurrenskraftigt pris. 

För att nå en framgångsrik produktionsverksamhet krävs strategiska, taktiska samt 

                                                
90 Oskarsson et al., 2006, s. 35
91 Jonsson & Mattsson, 2005, s. 131
92 Oskarsson et al., 2006, s. 106f.
93 Oskarsson et al., 2006, s. 33ff.
94 Jonsson & Mattson, 2005, s. 131
95 Oskarsson et al., 2006, s. 34f.
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operativa överväganden och beslut.96 Nedan presenteras områden inom produktion 

som är relevanta för studien.

En av de största utmaningarna för många leverantörer är bristen på 

efterfrågeinformation. Traditionellt sett är den enda faktiska efterfrågeinformation 

som företag brukar ha tillgång till kundernas order. Denna information innebär att 

efterfrågan kan framstå som väldigt varierande och oförutsägbar även när den är stabil. 

I längden kan detta leda till ett ineffektivt kapacitetsutnyttjande, en osäker 

produktionsplanering och en onödigt hög nivå på säkerhetslagret.97

Produktivitet är ett mått som anger förhållandet mellan åstadkommen produktion av 

artiklar och insatser i form av produktionsfaktorer. Det är av stor vikt att hushålla med 

företagets resurser vilket innebär att man strävar efter att åstadkomma största möjliga 

output av varor/tjänster med en given input.98 Måttet tillåter produktivitetspåverkan 

från både output och input, exempelvis ger bibehållet artikelflöde med lägre 

resursförbrukning ökad produktivitet. För att ange om positiv eller negativ förändring 

skett syftar produktivitetsmätning främst till jämförelse över tiden.99

Flexibilitet i produktionen handlar om möjligheten att anpassa sig till ändrade 

förhållanden i tillflödet, i godsflödets storlek och sammansättning. Kraven på att 

kunna anpassa sina leveranser till kundernas önskemål ökar. Önskemålen kan gälla 

orderstorlekar, emballage, leveransadresser, leveransfrekvenser och dokumentation. 

Flexibilitet är i många fall en viktig konkurrensfaktor och handlar om att hitta nya 

lösningar på problem så att tillförlitlighet och säkerhet säkerställs.100 På lång sikt 

innebär flexibilitet förmågan att på ett effektivt sätt utveckla nya artiklar och 

produktionssystem samt att integrera dessa i befintliga system. Den långsiktiga 

flexibilitetens syfte är att skapa bestående produktivitet och lönsamhet. Den 

                                                
96 Olhager, 2000, s. 13
97 Småros, et al., 2003, 377ff.
98 Lumsden, 2006, s. 686
99 Olhager, 2000, s. 42
100 Lumsden, 2006, s. 76 & 263
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kortsiktiga flexibiliteten ska genom produktmixflexibilitet och volymflexibilitet skapa 

en god leveransförmåga.101

3.5 Lagerhållning

Huvudskälen till att företag i olika former håller lager är bristkostnader och 

leveransservice. En anledning kan också vara att det finns ett ledtidsgap, det vill säga 

tiden det tar att tillverka och distribuera artiklarna är längre än vad kunderna är 

beredda att vänta.102 Problemet med lager är att det binder kapital samt kräver 

hantering och lagringsutrymme. En hög lagernivå kan resultera i onödigt höga 

kostnader medan en låg lagernivå kan leda till förseningar i produktionen eller 

förlorad försäljning.103 Det finns ett flertal olika motiv för lagerhållning. Motiven ger 

upphov till skilda typer av lager som benämns efter skälen till att de uppstår.104 Vi har 

valt att beskriva säkerhetslager och omsättningslager då det enligt teorin är de lager 

som främst påverkas av VMI.

Omsättningslager är den del av ett lager som uppstår på grund av att inleveranser sker 

i en annan takt och i större kvantiteter än vad som förbrukas.105 Lagret används för att 

kunna utnyttja skalfördelar vid inköp och i produktionen. Inköp och produktion sker i 

en batch vilket kommer att leda till att det vid ett tillfälle levereras in en större mängd i 

lagret och att dessa artiklar successivt kommer att plockas ut eller omsättas under en 

längre tid (se figur 3:3). Figuren påvisar principiellt hur inleveranser och förbrukning 

sker och bygger på att förbrukningen är jämn, vilket den i flera fall inte är. Hur stora 

kvantiteter som ska köpas eller produceras blir en avvägning mellan vad det kostar att 

ha varor i lager och vad det skulle kosta att köpa eller producera varorna i flera 

omgångar.106

                                                
101 Olhager, 2000, s. 45f.
102 Oskarsson et al., 2006, s.110
103 Segerstedt, 1999, s. 39
104 Olhager, 2000, s. 208
105 Jonsson & Mattsson, 2005, s. 334f.
106 Oskarsson et al., 2006, s. 110f.
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Lagernivå

Inleverans      Förbrukning

   Omsättningslager

       Tid

Figur 3:3 Principiellt omsättningslager. Källa: Oskarsson et al., 2006, omarbetad.

Vid lagerpåfyllning är störningar i ett materialflödessystem omöjligt att undvika. 

Exempel på störningar är försening av inleveranser eller lägre kvantiteter än förväntat. 

Det är även omöjligt att förutse framtida förbrukning med full säkerhet. Om 

efterfrågan blir större än vad man räknat med kommer lagret att ta slut tidigare än 

beräknat.107 Det är viktigt att upprätthålla en service som svarar mot kundernas krav 

och önskemål, så att de blir nöjda. För att gardera sig mot osäkerhet i efterfrågan, 

inleveranser och produktion används ofta ett säkerhetslager.108

Säkerhetslager innebär en gardering mot brister och upprätthållande av servicenivå. 

Ett lager ska täcka efterfrågan under batchens hela cykel. Det innebär att lagret utöver 

den normala efterfrågan som tillfredsställs av omsättningslagret måste kunna ta upp 

avvikelser, vilket görs av säkerhetslagret (se figur 3:4). Kunderna skapar variationer i 

efterfrågan. Avviker efterfrågan från vad som är normalt fungerar säkerhetslagret som 

reserv för att möta den temporära efterfrågeökningen. Detta innebär att om företaget 

                                                
107 Jonsson & Mattsson, 2005, s. 334f.
108 Oskarsson et al., 2006, s. 112
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arbetar med en hög servicenivå och om osäkerheten är stor måste det finnas ett stort 

säkerhetslager.109

Lagernivå

     

   

          Säkerhetslager         Högre
                                            efterfrågan

                                än förväntat         Leveransförsening      
           Tid

Figur 3:4 Principiellt säkerhetslager.              Källa: Jonsson & Mattsson, 2005, omarbetad.

3.6 Hur VMI påverkar leveransservice

3.6.1 Positiva effekter

Informationsspridningen minskar risken för att kunden vid en begränsad 

artikeltillgänglighet ökar sina order till leverantören, för att inte utsätta sig för onödig 

risk för brist.110 Informationsspridningen från kunden till leverantören gör det möjligt 

för leverantören att lättare planera sin produktion och ge kunden en högre 

leveransservice. Detta underlättar för leverantören att reagera på förändringar. 

Framförallt då leverantören har lite kapacitet, är det bra att veta vilka artiklar som kan 

bli försenade utan att det orsakar förlorad försäljning för kunden.111  

                                                
109 Lumsden, 2006, s. 311
110 Achabal et al., 2000, s. 433
111 Kaipia et al., 2002, s. 19
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Enligt Van Weele reduceras ledtiden vid införandet av ett VMI-system.112 VMI-

arbetet innebär ett närmare samarbete mellan leverantör och kund, och om 

leverantören sköter kundens lager uppstår inte den tidsåtgång som i ett traditionellt 

produktionsflöde. Genom tillgången till information får leverantören möjlighet att 

göra bättre prognoser och kan bättre svara mot kundernas efterfrågan. Genom bättre 

prognoser kan produktionsplaneringen göras mer exakt och därmed kan ledtiderna 

förkortas.113

Istället för att sätta högre press på leverantörernas prestation, genom att kräva 

snabbare och mer korrekta leveranser, ger VMI leverantören både mer ansvar och mer 

makt för att klara av hela anskaffningsprocessen.114

Enligt Achabal et al. leder ett VMI-system till en effektivare lagerhantering och lägre 

osäkerhet vad beträffar servicegraden.115 Detta på grund av att leverantören får en mer 

korrekt syn på efterfrågan, vilket tillåter en mer effektiv produktionsplanering. En 

effektivare och mer korrekt produktionsplanering ger dessutom en högre 

leveranssäkerhet.116

3.6.2 Negativa effekter

Den ökade informationsspridningen som ett VMI-samarbete medför innebär en ökad 

risk för kunden. Informationen som görs tillgänglig kan vara kommersiellt känslig då 

leverantören också kan samarbeta med konkurrenter till VMI-kunden. Waller et al. 

understryker vikten av tillit till informationen som delas mellan parterna.117 Då 

leverantörer prioriterar de kunder som ingår i ett VMI-samarbete kan andra kunder bli 

                                                
112 Van Weele, 2005, s. 308
113 Kuk, 2004, s. 645f.
114 Kaipia et al., 2002, s. 18
115 Achabal et al., 2000, s. 433
116 Waller et al., 1999, s. 185f.
117 Waller et al., 1999, s. 198
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lidande i form av försenade leveranser på grund av lägre prioriteringar. Detta påverkar 

leverantörens totala leveransservice negativt.118

3.7 Hur VMI påverkar logistikkostnader

3.7.1 Positiva effekter

Enligt Holmström innebär ett användande av VMI en möjlighet för kunden att 

reducera sina administrativa kostnader. Systemet innebär att det inte är nödvändigt för 

köparen att utföra administrativa inköpsaktiviteter som till exempel 

materialanskaffning och skapandet av inköpsorder.119 En traditionell orderprocess 

karakteriseras av att administrativ personal hos leverantör och kund är involverade i 

liknande uppgifter. Genom VMI kan detta dubbelarbete reduceras genom att 

leverantören blir fullt ansvarig för att hantera orderprocessen. Detta kan förväntas ge 

reducerade administrativa kostnader för kunden.120 Enligt Mattsson minskar även 

uppkomsten av misstag på grund av den mänskliga faktorn i orderprocessen.121 De 

totala fördelarna som upplevs i kedjan blir högre då leverantörens orderkostnad är låg i 

förhållande till kundens orderkostnad innan en implementering av VMI, eller hög i 

förhållande till kundens orderkostnad efter implementeringen.122

Vid en implementering av ett VMI-system ökar informationskostnaderna, enligt 

Waller et al. De menar dock, att trots att det krävs stora investeringar, blir 

effektiviteten i informationshanteringen så mycket bättre att det i längden blir 

lönsamt.123

                                                
118 Kuk, 2004, s. 646
119 Holmström, 1998, s. 1
120 Holmström, 1998, passim.
121 Mattsson, 1999, s. 221f.
122 Yao et al., 2005, s. 665
123 Waller et al., 1999, s. 198
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En avgörande påverkansfaktor VMI har på transportkostnaderna är att leverantören, 

med hjälp av information om lagerstatus och faktiskt behov av en artikel, kan planera 

och avgöra leveranstidpunkt och kvantitet.124

Vid användning av ett VMI-system ökar påfyllnadsfrekvensen vilket innebär en fördel 

för leverantören. Leverantören får arbeta med en jämnare efterfrågan och kan planera 

sin produktion och sina transporter på ett effektivare sätt. Leverantören får möjlighet 

att bättre öka fyllnadsgraden i transporterna och bättre optimera transportrutterna. 

Exempelvis kan en lastbil leverera artiklar till flera närliggande kunder vid samma 

tillfälle. Ett VMI-samarbete kan leda till mer frekventa transporter. Trots en ökning av 

transporterna kan transportkostnaderna reduceras genom att en högre fyllnadsgrad 

uppnås, förutsatt att transporterna sköts av leverantören.125

Den totala lagerhållningskostnaden i kund- leverantörsrelationen förväntas långsamt 

att minska när VMI tillämpas. För kunden kommer lagerhållningskostnaden enligt 

Mattsson att reduceras medan den för leverantören inte påverkas, på grund av att 

leverantören har bättre möjlighet att hantera både sina egna och kundens lager.126

Pohlen & Goldsby menar däremot att lagerhållningskostnaden för båda parter 

förväntas minska eftersom det endast är det gods som efterfrågas inom en snar framtid 

som transporteras och lagras.127

Lagerföringskostnaderna förväntas minska hos parterna i relationen genom att 

lagernivåerna stämmer bättre överens med den verkliga efterfrågan. Genom 

tillgängligheten till kontinuerlig information angående efterfrågan kan leverantören på 

ett effektivare sätt planera sin verksamhet så att behovet av ett stort färdigvarulager för 

att möta kundernas ofrekventa behov minskar. På så sätt kan 

kapitalbindningskostnaderna reduceras och lagerföringskostnaderna minskas.128

                                                
124 Mattsson, 2002, s. 359f.
125 Waller et al., 1999, s. 184f.
126 Mattsson, 2002, s. 360f.
127 Pohlen & Goldsby, 2003, s. 566
128 Waller et al., 1999, s. 184ff.
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3.7.2 Negativa effekter

För att göra ett VMI-samarbete effektivt krävs en detaljerad produktionsplanering som 

dessutom kräver en mer omfattande administration för leverantören. Därmed ökar de 

administrativa kostnaderna.129 Pohlen & Goldsby menar att ett VMI-arbetssätt ökar 

transportkostnaderna för leverantören, på grund av att leveranserna utförs med högre 

frekvens och mindre kvantitet.130 Resonemanget kring de ökade transportkostnaderna 

delas inte av bland annat Waller et al. och Mattsson.131 Informationskostnaderna 

kommer initialt att öka i en VMI-relation. Informationsutbytet är vitalt och nyckeln till 

en lyckad implementering av VMI beror i stor utsträckning på IT-plattformar, 

kommunikationsteknologi och produktidentifiering. Dessa system har en hög 

implementeringskostnad.132

3.8 Hur VMI påverkar produktionen

3.8.1 Positiva effekter

Enligt Achabal et al. innebär ett användande av VMI att leverantören ökar 

tillgängligheten på sina artiklar samtidigt som kundens krav tillgodoses. Problem med 

att kundens order ofta är missledande för leverantörens produktionsplanering och att 

orderna inte innehåller korrekt information angående vilka artiklar som säljs 

omgående och vilka som ligger kvar i lager en längre tid, motverkas av VMI.133

Waller et al. menar att leverantören kan planera sin produktion mer exakt och tillåts 

också bli mer flexibel. Därmed kan leverantören få ett större underlag för ett högt 

resursutnyttjande och en bättre kostnadsoptimering. Genom VMI blir leverantörens 

framförhållning bättre och kostsamma stopp och omställningar kan minskas genom att 

företaget kan samköra de artiklar som använder liknande verktyg och inställningar.134

                                                
129 Kuk, 2004, s. 646
130 Pohlen & Goldsby, 2003, s. 566
131Waller et al., 1999, s. 184f. & Mattsson, 2002, s. 359ff.
132 Waller et al., 1999, s. 198
133 Achabal et al., 2000, s. 433
134 Waller et al., 1999, passim.
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VMI-system praktiseras idag av flera företag för att förbättra både kundservicen och 

lagrets avkastning. Detta uppnås genom mer korrekta försäljningsprognoser och mer 

effektiv distribution av lager i en försörjningskedja. VMI-systemet gör det möjligt för 

kunden att expandera utbudet av leverantörens artiklar som kan erbjudas inom ett 

givet återförsäljarområde. Detta förbättrar lönsamheten för både leverantören och 

kunden. Kunder som arbetar på egen hand når generellt sett inte samma 

produktivitetsökning på grund av att det är leverantören som möjliggör en mer 

responsiv anskaffning som baseras på mer precis efterfrågeinformation.135

3.8.2 Negativa effekter

En begränsning med ett VMI-samarbete kan vara att orderläggningen och processen 

att tillfredställa kunden blir ineffektiv. En hög grad av felaktigt agerande hos 

leverantören kan innebära att fel data sänds till kunden angående leveranser och 

kvantitet. Detta kan leda till att kundens planering och produktion påverkas negativt. 

Ytterligare en negativ effekt som kan uppstå inom produktionen genom ett VMI-

samarbete är att prioritering sker av de kunderna som samarbetet innefattar. Denna 

prioritering i produktionen av artiklar till ett fåtal kunder kan skapa bristsituation 

gentemot andra kunder.136  

3.9 Hur VMI påverkar lagerhållning

3.9.1 Positiva effekter

Enligt Yao et al. påverkar ett VMI-system behovet av lagerhållning hos båda 

parterna.137 Många leverantörer attraheras av en implementering av VMI för att det 

mildrar osäkerheten i efterfrågan, en mildring av osäkerheten gör att behovet av stora 

säkerhetslager minskar. Stora osäkra order från konsumentorganisationer som tvingat 

tillverkare att upprätthålla överskott i kapaciteten eller i färdigvarulagret, vilka är 

                                                
135 Achabal et al., 2000, s. 430
136 Kuk, 2004, s. 646
137 Yao et al., 2005, s. 663
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väldigt kostnadskrävande lösningar, kan dämpas genom VMI.138 VMI förbättrar enligt 

Yao et al. försörjningskedjans prestation genom minskade lagernivåer i 

omsättningslager och säkerhetslager samt ökade fyllnadsgrader, vilket leder till bättre 

kontroll. Detta ger reducerade lagerhållningskostnader för leverantören och kunden 

samt en ökad servicegrad såväl som reducerade ordercykeltider.139

VMI lockar kunder/återförsäljare för att det hjälper till att lösa dilemmat med 

konfliktartade prestationsmätningar. Lagernivån i slutet av varje månad är en 

nyckelprestationsmätning för kunder. Även kundservicenivån, som utläses genom 

huruvida varan kan levereras när kunden vill ha den, är en nyckelprestationsmätning. 

Med VMI ökar vanligtvis påfyllnadsfrekvensen från månadsvis till veckovis eller ännu 

oftare, vilket minskar problemet med prestationsmätningar i slutet av varje månad. 

Den ökade påfyllnadsfrekvensen gör även att kunden kan hålla sitt omsättningslager 

på en lägre nivå.140

Ett användande av VMI kan minska risken för den så kallade bullwhip-effekten 

genom ett effektivt informationsutbyte. Bullwhip-effekten är ett fenomen där lager 

föråldras och brist ökar ju längre företaget befinner sig från kunden i en 

försörjningskedja.141 ”På samma sätt som en liten handrörelse kan skapa en rejäl 

pisksnärt kan en liten nivåförändring i efterfrågan leda till stora svängningar i tidigare 

försörjningsled”142. Resultatet av en minskad bullwhip-effekt är en förbättrad 

försörjningskedjeprestation genom att lagernivåerna sänks och cykeltiderna 

förkortas.143 Desto fler av leverantörens kunder som ingår i ett VMI-samarbete ju 

större blir fördelarna. Leverantören kan då ersätta fler och fler orderdata med aktuell 

försäljningsinformation vilket gör det lättare att göra mer exakta prognoser och att 

dämpa bullwhip-effekten.144

                                                
138 Waller et al., 1999, s. 184f.
139 Yao et al., 2005, s. 664
140 Waller et al., 1999, s. 184f.
141 Yao et al., 2005, s. 665
142 Olhager, 2000, s. 297
143 Yao et al., 2005, s. 665
144 Småros et al., 2003, s. 337ff.
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3.9.2 Negativa effekter

Fördelarna med lagerreduktion vid användande av VMI fördelas inte alltid jämnt 

mellan leverantör och kund. Alla fördelar kan till exempel placeras hos den ena 

aktören (kunden) medan den andra (leverantören) får stå för kostnaderna. Detta visar 

på att lagerproblematiken endast förflyttas från kunden till leverantören.145

Den reducerade lagerkontrollen och flexibiliteten som kunden möter innebär en 

omfattande omställning gällande arbetssättet. Kunden och leverantören måste visa 

varandra en ömsesidig respekt för att effektivt kunna genomföra denna omställning. 

Om VMI-samarbetet inte underhålls och vårdas kan oklara mål angående lagernivåer 

utvecklas och leda till högre lagernivåer.146

                                                
145 Yao et al., 2005, s. 672
146 Kraiselburd et al., 2004, s. 46ff.
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3.10 Sammanfattning av VMI:s effekter enligt teorin

Områden: Positiva effekter: Negativa effekter:   
Leveransservice Förbättrat 

informationsutbyte.
Närmare relation.
Kortare ledtider.
Bättre prognoser för 
leverantören.
Mer ansvar och makt till   
leverantören.         
Lägre osäkerhet beträffande     
servicegrad.

Ökad risk för kunden p.g.a. 
informationsspridning. 
Bristande tillit mellan 
parterna.
Lägre prioritering av andra 
kunder för leverantören.

Logistikkostnader Lägre administrativa 
kostnader för kunden.
På lång sikt lägre 
informationskostnader för 
båda parterna.
Lägre transportkostnader 
för leverantören.
Lägre 
lagerhållningskostnad för 
båda parterna.
Lägre lagerföringskostnad 
för båda parterna.

På kort sikt högre 
informationskostnader för 
båda parterna.
Ökade administrativa 
kostnader för leverantören.
Ökade transportkostnader 
för leverantören. 

Produktion Bättre planering och 
flexibilitet för leverantören.
Högre produktivitet för 
leverantören.
Ökad tillgänglighet av 
leverantörens artiklar, 
påverkar båda parterna.

Bristande information till 
kunden.
Felprioritering i 
leverantörens produktion.

Lagerhållning Reducering av 
säkerhetslager för båda 
parterna.
Reducering av 
omsättningslager för båda 
parterna.
Reducering av bullwhip-
effekten för båda parterna.

Förflyttning av 
lagerproblematik från 
kunden till leverantören.
Högre lagernivåer p.g.a. 
bristande samarbete för 
båda parterna.

Figur 3:5 Sammanfattning av VMI:s effekter enligt teorin.
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3.11 Analysmodell

Vår analysmodell (se figur 3:6) tar sin utgångspunkt i vad för positiva och negativa 

effekter som upplevs av VMI, i en dyad. De teoretiska effekterna jämförs med de 

empiriska inom de fyra huvudområdena. Detta mynnar ut i vårt resultat som svarar på 

uppsatsens frågeställning.

Figur 3:6 Analysmodell.

Vad medför ett VMI-samarbete för positiva respektive 
negativa effekter i en dyad?

Leveransservice

Produktion

Logistikkostnader

Lagerhållning

Teorins
beskrivna
effekter

Empirins
upplevda
effekter

Vilka effekter, angående de logistiska aktiviteterna, 
innebär ett VMI-samarbete i en dyad inom 
tillverkningsindustrin och hur stämmer de överens 
med de effekter teorin beskriver? 
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4. Empiri

 detta kapitel presenteras den information och data som vår empiriska 

undersökning resulterade i. För varje undersökt företag presenteras en kort 

företagsbeskrivning, hur de arbetar eller har arbetat med VMI och vilka 

effekter de upplevt med VMI-samarbetet inom leveransservice, 

logistikkostnader, produktion och lagerhållning.   
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Leverantörsstyrda lager kan användas i olika grader, allt från att leverantören endast 

får tillgång till prognoser av kundens framtida behov till att leverantören har full insyn 

i kundens lager, själv fyller på och äger det. VMI är en form av leverantörsstyrda lager 

som av olika författare definieras på olika sätt. Alla undersökta former av 

leverantörsstyrda lager kommer vi att benämna som VMI.

4.1 Kalmar Industries

4.1.1 Företagsbeskrivning

Kalmar Industries är en global leverantör av containerutrustning och tung 

materialhanteringsutrustning, automationstillbehör och relaterade tjänster. Företaget är 

världsledande när det gäller godshanteringsutrustning till hamnar och terminaler. Var 

fjärde container eller trailer som anländer till terminaler runt om i världen hanteras av 

en maskin från Kalmar Industries.147

Kalmar Industries truckar bär på en lång historia som sträcker sig ända till slutet av 

40-talet. Då byggdes de första gaffeltruckarna i småländska Lidhult, framtagna och 

byggda efter behov av den lokala sågverksindustrin. Så småningom växte 

verksamheten och Lidhults Mekaniska Verkstad etablerades, ett företag som 1974 

köptes av Kalmar Verkstad. Året därpå köptes även Ljungby Truck och grunden var 

lagd för ett av världens främsta truckföretag.148

Idag har Kalmar Industries cirka 3 700 anställda. Produktionsanläggningarna finns i 

Sverige, Finnland, Nederländerna, Malaysia, Kina och USA. I Sverige är 

verksamheten belagd i Ljungby och Lidhult där det arbetar cirka 750 personer. Där 

                                                
147 www.kalmarind.com
148 Svensson, Thulin
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sker konstruktion, produktion och försäljning av truckar med kapacitet upp till 30 

respektive 50 ton.149

4.1.2 VMI på Kalmar Industries i Ljungby och Lidhult

Kalmar Industries har ingen egen tillverkning av komponenter till sina artiklar, utan 

agerar som montör och leverantör. De har lagt ut all tillverkning på sina leverantörer. 

Det är därför viktigt att ha effektiva system för försörjning av artiklar och 

komponenter. I Ljungby och Lidhult har Kalmar Industries tidigare använt sig av ett 

VMI-system på ett flertal artiklar såväl enkla som komplexa. Detta system användes i 

cirka tre år innan det avvecklades på grund av för få upplevda positiva effekter. 

Systemet innebar att leverantörerna fick ta del av Kalmar Industries 26 veckors behov, 

genom Supply Partner, ett program utvecklat av Kalmar Industries. Leverantörerna 

fick sedan själva lägga in order i sina egna system så att rätt antal artiklar kunde 

levereras i rätt tid, så att brist aldrig uppstod hos Kalmar Industries. En av dessa 

leverantörer var Tutaryds Mekaniska Verkstad AB i Tutaryd.150

I dagsläget använder Kalmar Industries sig av ett fungerande VMI-system för bultar, 

brickor och muttrar etc., där leverantören fysiskt kommer till företaget ungefär en 

gång i veckan och läser av behovet samt levererar varor. Avläsningen av 

artikelbehovet sker med leverantörens egna verktyg. Leverantören levererar artiklarna 

direkt ut i produktionen på Kalmar Industries, till respektive operativa enhet. Detta gör 

att artiklarna inte längre levereras till det interna centrallagret där de operativa 

enheterna sedan själva hämtade ut dem då behov uppstod. Genom en mer frekvent 

påfyllning levereras inte lika stora kvantiteter som innan systemet infördes.151

                                                
149 Svensson, Thulin
150 Svensson, Thulin
151 Svensson, Thulin
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4.1.3 Upplevda effekter av VMI på Kalmar Industries i Ljungby och 

Lidhult

Då Kalmar Industries tidigare använde sig av ett VMI-system på flera av sina artiklar 

upplevde de både positiva och negativa effekter. De positiva effekterna har de 

vidareutvecklat och där de negativa effekterna uppstod har de ändrat sitt arbetssätt.152  

4.1.3.1 Leveransservice

Enligt Anders R Svensson, chef operativa inköp, och Björn Thulin, System Integrating 

Purchasing, ökade leveranssäkerheten som ett resultat av den ökade 

informationsdelningen med hjälp av Supply Partner, som startade i samband med 

VMI-samarbetet. Leverantörerna kunde bättre planera sin produktion över en längre 

tid och kunde därmed lättare se till att leveranserna alltid kunde gå iväg i rätt tid. Detta 

gäller även för det VMI-system som används idag. Eftersom att Kalmar Industries inte 

lägger några order på dessa artiklar och därmed inte behöver invänta någon leverans, 

berörs de inte av ledtidens längd.153

Det största problemet som upplevdes med det avvecklade systemet innebar en förlorad 

kontroll över när order lades i leverantörens system på grund av bristfälligt 

informationsflöde. Detta gjorde att de på Kalmar Industries inte visste när leveranser 

skulle ske vilket skapade oro. Oron uppkom när de såg att lagret av artiklar som snart 

skulle användas inte var tillräckligt stort och någon orderbekräftelse från leverantören 

inte hade erhållits. Den bristande kontrollen och oron ansågs vara av så stor betydelse i 

förhållande till den tid och det kapital som kunde sparas att det var motiverat för 

Kalmar Industries att ta tillbaka ansvaret över orderhanteringen.154

                                                
152 Svensson
153 Svensson, Thulin
154 Svensson



4. Empiri

44

4.1.3.2 Logistikkostnader

Den tid och det kapital som sparades i administrativa aktiviteter genererades främst 

från orderläggningen, som förflyttades till leverantören, i det avvecklade VMI-

samarbetet, vilket man på Kalmar Industries inte såg som någon tidskrävande och 

kostsam aktivitet.155

Eftersom att godsmottagning inte är någon värdeskapande aktivitet försöker de på 

Kalmar Industries att minimera denna sysselsättning. Det kvarvarande VMI-

samarbetet gör att de som kund inte behöver bry sig om inköp av de artiklar som 

samarbetet innefattar eller risken för att det ska uppstå brist av dem. Det är ett lönsamt 

och praktiskt system då de administrativa kostnaderna, för till exempel orderläggning, 

i stort sätt blir obefintliga.156

Genom att leverantören i det kvarvarande VMI-samarbetet, ansvarar för den fysiska 

påfyllningen minskar materialhanteringen och därmed lagerhållningskostnaden. 

Leveranserna sker inte heller i lika stora partier som innan systemet infördes. Därmed 

är det volymmässigt inte lika mycket som ska lagerhållas. Dock har mängden av dessa 

artiklar inte så stor inverkan på lagerhållnings- och lagerföringskostnaderna, då de inte 

kräver något större utrymme och inte är dyra att köpa in.157

I det kvarvarande VMI-samarbetet använder sig leverantören av sina egna verktyg vid 

avläsning av lagret. Detta ses som en nackdel på Kalmar Industries då de endast får en 

klumpsumma på fakturan och vet då inte hur många artiklar som har levererats per 

påfyllning och vad som fyllts på när. De vet inte heller hur många artiklar som använts 

och när de har använts eller hur mycket som finns i lager. De går på så sätt miste om 

viktig information. De vet inte heller när påfyllning av artiklar sker. Enligt Thulin vill 

de införa rutiner där leverantörerna använder sig av verktyg som tillhör Kalmar 

                                                
155 Svensson, Thulin
156 Svensson, Thulin
157 Svensson, Thulin
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Industries för att få tillgång till all information angående påfyllningen. När 

leverantören kommer ut och fyller på får montörerna på Kalmar Industries en 

personlig kontakt med leverantören, leverantören får ett ansikte på kunden och kunden 

vet vart den ska vända sig vid eventuellt missnöje.158

I och med att Kalmar Industries har ingått avtal med leverantören att denna ska sköta 

påfyllningen av lagret, i det kvarvarande samarbetet, har de inte någon direkt 

transportkostnad för de artiklar som ingår i VMI-samarbetet. Däremot betalas 

transportavgifterna indirekt genom avtalet för hela samarbetet.159

4.1.3.3 Produktion

Kalmar Industries upplevde att det var de leverantörer som bestod av små tillverkande 

företag, som levererade maskinbearbetade artiklar, som vann mest på det avvecklade 

VMI-samarbetet. De kunde genom sitt större ansvar arbeta mer flexibelt med sina 

leveranser till Kalmar Industries. Om det exempelvis låg en order på 100 stycken 

artiklar, men för leverantören var det kostnadseffektivast att tillverka 80 stycken per 

produktionsserie, kunde de då se vilket det verkliga behovet hos Kalmar Industries 

var. Visade det sig att 80 stycken artiklar skulle räcka utan att brist skulle uppstå, 

kunde de ändra i ordern och skicka det mindre antalet, för att skicka de resterande vid 

ett senare tillfälle.160 Enligt Torbjörn Jonasson på Tutaryds Mekaniska Verkstad, en av 

leverantörerna av maskinbearbetade artiklar, upplevde de att de kunde effektivisera sin 

verksamhet genom VMI-samarbetet.161 Produktionen på Kalmar Industries var inget 

som direkt påverkades av VMI-samarbetet. Så länge rätt material fanns tillgängligt vid 

rätt tillfälle i produktionen ansågs det fungera som det skulle. För produktionen spelar 

det ingen roll hur materialförsörjningen planeras, bara rätt artikel finns när den ska 

användas menar Svensson.162
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4.1.3.4 Lagerhållning

Leverantörernas huvudansvar i det avvecklade VMI-samarbetet var att se till att 

Kalmar Industries inte skulle lida brist. Ansvaret ledde i flera fall till att leverantörerna 

själva ändrade i lagersaldona hos Kalmar Industries. Leverantörerna ansåg att det antal 

som det fanns ett direkt behov av var det som var tvunget att levereras även om 

Kalmar Industries ville ha en lagernivå som översteg det direkta behovet. Denna form 

av säkerhetslager innebar en säkerhet mot variation i ledtiden. Då leverantörerna 

själva ändrade i lagersaldona utan överenskommelse förlorades säkerheten mot 

leveransstörningar. Även omsättningslagret påverkades på så vis att Kalmar Industries 

inte visste om lagrets storlek skulle räcka för aktuell produktion. Utan bufferten och 

utan kontrollen över leverantörens situation innebar att eventuella problem hos 

leverantören skulle kunna leda till brist för Kalmar Industries. Genom att 

leverantörerna själva kontrollerade hela orderprocessen kunde de välja att tillverka och 

leverera det antal som var mest kostnadseffektivt för dem. Skulle problem uppstå hos 

leverantören skulle det inte märkas hos Kalmar Industries förrän bristen uppstod och 

det skulle då vara för sent att reagera.163

För enklare artiklar som skruvar, brickor och bultar etc. använder de sig fortfarande av 

VMI. Denna typ av artiklar är av samma betydelse för produktionen, men inte lika 

kostsamma att hålla i lager. Det finns därmed inte samma motiv till att hålla nere 

lagernivåerna som med dyrare artiklar och därmed skapas inte samma osäkerhet och 

oro för brist.164

Thulin beskriver Kalmar Industries produktion som relativt jämn, sett över hela året. 

Detta gör att det inte uppstår några stora, snabba variationer i produktionen och att 

deras långtidsprognoser i stort överrensstämmer med verkligheten och går att följa för 

leverantören. På så sätt hålls risken för bullwhip-effekten nere.165
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4.2 Tutaryds Mekaniska Verkstad AB

4.2.1 Företagsbeskrivning

Tutaryds Mekaniska Verkstad AB (benämns fortsättningsvis TMV), beläget i Tutaryd 

utanför Ljungby, är huvudsakligen legotillverkare av industrigods i metall. 

Produktionen sker med modern datastyrd teknik. TMV har som affärsidé att ge 

support till sina kunder genom att tillverka de artiklar som efterfrågas, med hög 

kvalitet, leveranssäkerhet och till ett konkurrenskraftigt pris.166

Verksamheten i Tutaryd startade 1979 och utgjordes då av bil- och traktorreparationer. 

Efter att tag kom förfrågningar från Kalmar Industries (dåvarande Kalmar LMV) som 

ville ha ett antal växellådor målade. Efterhand kom det in fler förfrågningar och fler 

och fler artiklar började tillverkas och levereras. 1994 bytte företaget namn från 

Bengts Mekaniska Verkstad AB till Tutaryds Mekaniska Verkstad AB.167

Idag har TMV 15 anställda och omsätter cirka nio miljoner kronor. Deras största 

kunder är Kalmar Industries och Strålfors.168

4.2.2 VMI på Tutaryds Mekaniska Verkstad AB 

TMV var en av leverantörerna som under ett par år tillsammans med Kalmar 

Industries arbetade med ett VMI-system. Systemet avvecklades i slutet på år 2006 
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efter att ha använts i cirka tre år. Initiativet till avvecklingen togs av Kalmar Industries 

då de kände att det inte fungerade på ett tillfredställande sätt.169

VMI-systemet baserades på att Kalmar Industries sände information angående de 

närmaste 26 veckornas behov med hjälp av programmet Supply Partner. Utifrån denna 

information fick TMV själva bestämma order- och leveransfrekvens med kravet att 

Kalmar Industries behov skulle tillfredställas.170

4.2.3 Upplevda effekter av VMI på Tutaryds Mekaniska Verkstad AB

TMV upplevde VMI-samarbetet med Kalmar Industries som väldigt positivt och hade 

gärna arbetat vidare med det. De ansåg att samarbetet skapade en win-win-situation.171

4.2.3.1 Leveransservice

Torbjörn Jonasson, ansvarig för inköp, produktion och försäljning menar att Kalmar 

Industries öppenhet gällande informationsdelningen av lagersaldon och behov skapade 

väldigt goda förutsättningar för TMV att effektivisera sin produktion. Genom de bättre 

planeringsmöjligheterna kunde leveranssäkerheten förbättras markant och ledtiden 

gentemot kunden förkortas. Trots avvecklingen av systemet får TMV fortfarande ta 

del av all den information som genereras genom Supply Partner. Innan VMI-systemet 

implementerades kunde en order erhållas fyra veckor innan leverans skulle ske, utan 

förvarning. Detta innebar ofta en tidspress gällande anskaffning av material och 

produktionsmöjligheter.172

4.2.3.2 Logistikkostnader

Trots den ökade informationshanteringen som VMI-samarbetet medförde krävdes det 

inte några nya investeringar i informationsutrustning. Samarbetet innebar även mindre 
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administrativt arbete i form av att TMV endast hanterade orderläggningen i sitt eget 

system och därmed minskade sina administrativa kostnader. Genom avvecklingen av 

VMI-systemet sköts orderläggningen av Kalmar Industries och TMV måste därför 

först ta emot ordern och sedan registrera den i sitt eget system vilket skapar 

dubbelarbete.173

Tillgången till längre behovsprognoser har gjort att TMV oftare utnyttjar möjligheten 

att göra stora inköp och erhålla bättre priser och kvantitetsrabatter. Tillgången till mer 

material möjliggör extra tillverkning för att kunna erbjuda sina kunder ett välsorterat 

reservdelslager. Då behov av enstaka reservdelar uppstår hos kunden kan de ofta 

erbjuda omgående leverans av artiklar som tillverkats i kostnadseffektiva serier. De 

större inköpen och den ökade andelen reservdelar i lager leder till att mer kapital 

binds. Den ökade kapitalbindningen motiveras enligt Jonasson av de bättre 

inköpspriserna och den goodwill ett välsorterat reservdelslager innebär. Trots att mer 

material och fler reservdelar lagerhålls utgör inte den ökade hanteringen några större 

kostnadsökningar för lagerhållningen. VMI-samarbetet ledde inte till några 

kostnadsökningar gällande transportkostnader. Transporter gjordes varje dag redan 

innan VMI-samarbetet infördes och detta påverkades inte enligt Jonasson.174

4.2.3.3 Produktion

Genom den ökade tillgången till information har stora fördelar erhållits gällande 

planering av inköp och produktion. På grund av längre planeringshorisonter kan TMV 

bättre planera och prioritera sin produktion och därmed skapa en högre 

utnyttjandegrad i tillverkningen vilket leder till en ökad produktivitet.175

I och med att samarbetet utgick från att Kalmar Industries lagernivå skulle hållas inom 

en min- och maxgräns skapades en stor flexibilitet för TMV:s produktion. De fick 

själva styra leveranserna och antalet artiklar inom gränserna. Möjligheten till denna 
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flexibilitet finns idag kvar trots avvecklingen av VMI-samarbetet genom den fortsatta 

tillgången till samma information. Det nära VMI-samarbetet innebar ett starkt 

beroende av Kalmar Industries. Enligt Jonasson skapar ett allt för starkt beroende 

sårbarhet gällande förändringar. Skulle kunden, Kalmar Industries, välja en alternativ 

leverantör får det allvarliga konsekvenser för TMV:s framtida verksamhet.176

4.2.3.4 Lagerhållning

De större inköpen innebär att mer material och fler artiklar lagerhålls. Därmed har ett 

något större omsättningslager och säkerhetslager skapats. Detta, menar Jonasson, har 

inte någon stor negativ påverkan på företagets resultat då lagerökningen i förhållande 

till fördelarna inte är markant.177  

4.3 Volvo Construction Equipment

4.3.1 Företagsbeskrivning

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) är en av världens största tillverkare av 

maskiner för byggföretag och närliggande branscher. De tillverkar grävmaskiner, 

hjullastare, ramstyrda dumprar, väghyvlar och skidsteer-lastare till kunder i över 150 

länder. Volvo CE ingår i AB Volvo som även tillverkar lastbilar, motorer, bussar och 

komponenter till flyg- och rymdindustrin.178

I Braås utanför Växjö tillverkas de ramstyrda dumprarna. Den första ramstyrda 

dumpern utvecklades under 1960-talet av ”Grus-Kalle” i Braås, och har sedan dess 

blivit en succé. Sedan 1974 står Volvo för utvecklingen och Braås är huvudkontoret 

för tillverkningen av ramstyrda dumprar. Där arbetar cirka 900 personer med 
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konstruktion, tillverkning och montering. Volvo CE är den världsledande leverantören 

av dumprar, med en marknadsandel på 35 %.179

4.3.2 VMI på Volvo Construction Equipment i Braås

På Volvo CE i Braås har VMI-arbetet pågått i cirka två år som ett pilot projekt med 

två leverantörer. Nu befinner de sig i en övergångsfas där de har som mål att 

implementera systemet med flera av sina leverantörer.180

VMI-samarbetet är av den graden att Volvo CE delar med sig av sin lagerinformation i 

form av framtida förbrukning samt täcktid, via den nyutvecklade modulen Visual 

Stock (visuellt lager). Täcktiden visar för leverantören hur många dagar som befintligt 

lager hos Volvo CE räcker innan de går brist. Med informationen som leverantörerna 

får ta del av följer också ett förslag på leveransmönster. Detta görs för att underlätta 

för leverantörerna. Följs detta förslag kommer lagernivån hos Volvo CE aldrig gå 

under min-nivån. Pär Wikström, logistikutvecklare, påpekar dock att det bara är ett 

förslag och inget som leverantörerna är tvungna att följa. De får utifrån informationen 

planera sin produktion och sina leveranser på egen hand. Kravet enligt avtalet är att se 

till att lagernivån hos Volvo CE håller sig inom överenskommen min- och maxnivå 

som baseras på gemensamt framtagna prognoser som sträcker sig över 15 månader. 

Leverantörerna har ansvaret för de levererade artiklarna fram till att transporten sker. 

Leveranser görs på fasta dagar, två gånger i veckan. Från och med att godset står på 

lastbilen är det i Volvo CE:s ansvar. Samarbetet sträcker sig till att artiklarna är 

färdiga för leverans. Leverantörerna står inte för den fysiska påfyllningen hos Volvo 

CE.181

Informationen Volvo CE delar med sig till sina VMI-leverantörer hämtas automatiskt 

från deras affärssystem och materialstyrningsprogram och uppdateras varje 

halvtimme. Den enda utrustning som krävs hos leverantören för att kunna ta del av 
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informationen är en dator med en internetuppkoppling. Systemet fungerar så att

leverantörerna själva lägger order i sina egna system. När detta görs skickas en 

orderbekräftelse till Volvo CE. Wikström påpekar dock att de på Volvo CE inte 

kontrollerar att order läggs, det ansvaret har man helt överlåtit till leverantörerna.182

Pilotprojektet har genomförts på cirka 50 artiklar, allt från större fläktar till små 

bearbetade artiklar. Avgörande för vilka leverantörer som valdes ut och vilka som 

kommer att väljas ut för framtida VMI-samarbete är deras mognadsgrad. Med det 

förklarar Wikström att de menar huruvida leverantörerna är mogna att ta ett större 

ansvar över försörjningsprocessen och att de verkligen har resurser och kapacitet att 

klara av det.183

4.3.3 Upplevda effekter av VMI på Volvo Construction Equipment i 

Braås

Wikström påtalar många effekter som Volvo CE upplevt av VMI-samarbetet. En del 

negativa effekter, men det övervägande antalet är positiva vilket har lett till att de nu 

ska försöka implementera VMI-samarbeten med flera av sina leverantörer.184

4.3.3.1 Leveransservice

Introduceringen av projektet innebar en förändring i informationshanteringen hos 

Volvo CE. Mycket av den interna informationen skulle göras tillgänglig för de 

involverade leverantörerna. För att säkra kvaliteten på informationshanteringen och 

informationsflödena fick en del processer förändras på Volvo CE. Wikström 

framhåller vikten av 100 % kvalitet på informationen som skickas till leverantörerna. 

Innan VMI-samarbetet hade de alltid ett säkerhetslager för att gardera sig mot 

störningar i leveranserna. När säkerhetslagret kunnat sänkas som en effekt av det 

närmre samarbetet med leverantörerna blir säkerheten i informationsflödena vital. 
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Skulle leveransfel uppstå idag har Volvo CE inte samma beredskap vilket medför att 

konsekvenserna skulle bli allvarligare.185

Genom en bättre planeringshorisont har leverantörerna kunnat höja 

leveranssäkerheten. Tidigare skickades det endast en leveransplan en gång i veckan 

från Volvo CE till leverantörerna, vilket försvårade planeringen och i sin tur 

leveranssäkerheten. I takt med att informationsdelningen effektiviserats genom Visual 

Stock, upplever Volvo CE även att ledtiderna kunnat förkortas. Genom kortare 

ledtider blir det lättare för leverantören att se till att servicegraden hos Volvo CE hålls 

på en hög nivå. Ligger lagernivån inom min- och maxgränsen definieras den som 100 

%.186

En effekt som projektet medfört, som Wikström menar kan tolkas som negativ, är att 

den interna kontrollen hos Volvo CE har försämrats. Genom att order- och 

leveransansvaret överlåtits till leverantörerna har materialstyrarna på Volvo CE inte 

samma överblick över när inleveranser är planerade. Detta kan leda till att en viss oro 

skapas då lagernivåerna närmar sig min-gränsen utan att materialstyrarna vet när nästa 

leverans kommer att göras. Wikström påtalar dock att förvirringen och oron som kan 

skapas mest är en vanesak som med tiden kommer att minska. Han menar att det är en 

del av det som är meningen med systemet, att mer ansvar övergår till de involverade 

leverantörerna och att de tar på sig detta ansvar. Vidare menar Wikström att väljer 

man som företag att ingå i ett samarbete som VMI innebär, gäller det att man satsar på 

det fullt ut och visar tillit till sina partners, det vill säga leverantörerna. Det är en av 

grundstenarna till ett lyckat samarbete.187

4.3.3.2 Logistikkostnader

Genom att mer ansvar angående orderhantering och leveransplanering har gått över till 

leverantörerna har Volvo CE kunnat minska sitt administrativa arbete. En del av 
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arbetet har förflyttats till leverantören och en del har försvunnit genom den effektivare 

försörjningsprocessen som VMI innebär. De administrativa resurserna kan hos Volvo 

CE utnyttjas till annat och därmed sänks de administrativa kostnaderna.188

VMI-samarbetet medför inte några större förändringar på Volvo CE:s transport- och 

informationskostnader. Implementeringen av projektet innebär inte några större 

investeringar i informationsutrustning. Det mesta som behövs finns redan tillgängligt 

och det som läggs på ny utrustning och teknik betalar sig snabbt genom ett effektivare 

system. Genom det effektivare informationsflödet och den ökade leveranssäkerheten 

kan lagernivåerna minskas. Mindre material i lager binder mindre kapital och på så 

sätt hålls lagerföringskostnaderna nere hos Volvo CE. Trots de sänkta lagernivåerna 

upplever de inte någon nämnvärd förändring gällande lagerhållningskostnaderna. De 

kan heller inte se några trender mot högre transportkostnader.189

4.3.3.3 Produktion

För leverantören har samarbetet enligt Volvo CE inneburit mer frihet under ansvar. De 

känner sig nu mer delaktiga och ansvariga för Volvos framgångar och kan skapa sig 

en tydligare identifiering till de färdiga artiklarna. Det kan också enligt Wikström 

innebära en viss stolthet att vara en betydelsefull leverantör till ett företag som Volvo 

CE. Vidare innebär VMI-samarbetet en flexiblare tillvaro för de involverade 

leverantörerna. De kan genom en bättre efterfrågeinformation planera sin produktion 

på ett effektivare och mer långsiktigt sätt och därmed uppnå ett högre 

kapacitetsutnyttjande samt en bättre produktivitet.190

För Volvo CE:s produktion av ramstyrda dumprar får VMI-systemet ingen direkt 

påverkan. Systemet syftar till att skapa en effektivare materialförsörjning vilket 

framförallt ska leda till att de logistikrelaterade kostnaderna och lagerhållningen kan 

reduceras samt att leveranssäkerheten kan ökas och servicegraden kan höjas. 
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Produktionen ska på samma sätt som innan systemet fanns förses med det material 

som behövs i rätt tid och på rätt plats.191   

4.3.3.4 Lagerhållning

På grund av det effektiva informationsflödet och den ökade leveranssäkerheten har 

Volvo CE kunnat minska sina totala lagernivåer. Både omsättnings- och 

säkerhetslagernivåerna har kunnat sänkas. Genom de sänkta lagernivåerna har 

tendenser mot en lägre kapitalbindning kunnat skönjas. Denna tendens grundas 

framförallt i att lagernivåerna på en del av de lite dyrare artiklarna har kunnat sänkas 

genom VMI-projektet.192

Wikström menar att på grund av den förhållandevis jämna produktionen uppstår det 

inte några större variationer i produktionen. Detta i kombination med exakta 

långtidsprognoser underlättar för leverantören att producera ”rätt” mängd artiklar. Det 

håller även nere risken för att den så kallade bullwhip-effekten ska uppstå.193

4.4 Uppåkra Mekaniska Verkstad AB

4.4.1 Företagsbeskrivning

Uppåkra Mekaniska Verkstad AB (benämns fortsättningsvis UMV) är ett 

legotillverkande familjeföretag med specialitet inom svarvning och fräsning av metall. 

Företaget är beläget i Skillingaryd i Småland och har som affärsidé att vara en ledande 

legoleverantör inom skärande bearbetning. De har en stor modern maskinpark med 

över 80 stycken CNC maskiner med hög automatiseringsgrad. Med en kapacitet på 30 
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till 35 ton färdiga artiklar per dygn tillgodoser de sina kunder, bland annat Volvo CE, 

SKF och Scania.194

Företaget startade 1948 av Birger Ekström i Uppåkra och 1963 ombildades det till ett 

aktiebolag. 1986 flyttade företaget till nya större lokaler i Skillingaryd. I dagsläget 

arbetar cirka 220 medarbetare på UMV och de omsätter över 330 miljoner kronor.195  

4.4.2 VMI på Uppåkra Mekaniska Verkstad AB

UMV är en av de leverantörer som arbetar med ett VMI-system tillsammans med 

Volvo CE i Braås. Systemet har varit i bruk i cirka två år, inledningsvis i form av ett 

pilotprojekt som i dag har övergått till ett fast system. Samarbetet går ut på att UMV 

får ta del av Volvo CE:s lagerinformation i form av framtida förbrukning samt täcktid. 

Informationen genereras genom modulen Visual Stock. En gång per vecka erhålls 

även en EDI-fil från Volvo CE. EDI-filen innehåller prognostiserade order 15 

månader framåt i tiden. UMV:s uppgift är att utifrån informationen som erhålls 

leverera det antal artiklar som krävs för att lagernivån hos Volvo CE hålls inom de 

gemensamt framtagna min- och max gränserna. De får själva planera och lägga order i 

sitt eget system. VMI-samarbetet innefattar alla artiklar som UMV levererar till Volvo 

CE. Volvo CE ansvarar för transporterna och har fasta leveransdagar två gånger i 

veckan.196

4.4.3 Upplevda effekter av VMI på Uppåkra Mekaniska Verkstad AB

Enligt Claes Bokinge, planerare och ansvarig för leveranser till Volvo CE på UMV, 

upplevs VMI-samarbetet med Volvo CE som övervägande positivt. De anser sig ha 

fått en bra introduktion och en fin respons för sina synpunkter och idéer under 
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projektets gång. Det har inneburit en mental omställning och större möjligheter genom 

tydligare information och större frihet under ansvar.197

4.4.3.1 Leveransservice

VMI-samarbetet har inneburit en väldigt tät kommunikation mellan parterna, 

framförallt i uppstarten då min- och maxgränser för lagernivåerna, leveransdagar och 

ett effektivt informationsutbytessystem skulle etableras. Bokinge påtalar vikten av den 

täta kommunikationen som en kritisk faktor för ett fungerande VMI-samarbete. Den 

nyutvecklade modulen Visual Stock där leverantören kan se exakt lagersaldo och 

exakt artikelbehov sex veckor framåt i tiden upplevs på UMV som ett enkelt visuellt 

system. Systemet skickar varje natt ut en varning, från Volvo CE till UMV, då det 

finns risk för att brist ska uppstå på någon artikel. Detta varningssystem underlättar 

kontrollarbetet och innebär en trygghet för både leverantör och kund. Den tydliga 

informationen gör det möjligt för UMV att hålla god kontroll över nivåerna i Volvo 

CE:s lager. Detta utnyttjas framförallt på kritiska artiklar för Volvo CE:s produktion. 

Bokinge menar att då EDI-filerna endast sänds en gång i veckan och Visual Stock i 

princip är online, kan det uppstå glapp som gör att EDI-filerna kan innehålla inaktuell 

information. Glappet ses som en av få nackdelar med samarbetet.198

Eftersom samarbetet är relativt nytt har de ännu inte kunnat påvisa några förbättringar 

gällande leveranssäkerheten. Bokinge påpekar dock att leveranssäkerheten förväntas 

påverkas positivt längre fram. I dagsläget har de heller inte kunnat se några tendenser 

till att ledtiden påverkats.199  

Så länge UMV levererar inom utsatta gränser så att lagernivån hos Volvo CE hålls 

inom min- och maxgränserna beräknas servicegraden vara 100 %. VMI-samarbetet har 

inte påverkat förmågan att upprätthålla 100 % servicegrad åt Volvo CE.200      
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4.4.3.2 Logistikkostnader

Trots den ökade informationshanteringen som VMI-samarbetet innebär har det inte 

krävts några investeringar i informationsutrustning. Det enda som krävs för att ta del 

av informationen är en fungerande Internet-uppkoppling.201

Samarbetet innebär en ökning av administrativt arbete i form av bevakning och 

kontroll av lagersaldon och prognoser. Den ökning av administrativa kostnader som 

detta arbete medfört ses på UMV som förhållandevis liten till de fördelar som 

upplevs.202

Då leveranser sker på bestämda dagar två gånger i veckan står Volvo CE för 

transportkostnaderna och ansvaret. Skulle UMV:s produktion inte vara klar vid 

leverans och artiklarna behövs hos Volvo CE, får UMV ordna extra leverans och stå 

för kostnaden.203

Tillgången till bättre efterfrågeinformation gör att UMV bättre kan planera sin 

produktion i förhållande till när artiklarna ska levereras till Volvo CE. På så sätt är 

behovet av att hålla färdiga artiklar i lager mindre och därmed minskar lagerhållnings-

och lagerföringskostnaderna hos UMV. Dessutom innebär tillgången till information 

att de har en möjlighet att göra stora inköp och därmed erhålla bättre priser och 

utnyttja kvantitetsrabatter från sina leverantörer.204

4.4.3.3 Produktion

Genom det effektiva informationsutbytet kan UMV bättre planera sin produktion och 

uppnå en högre utnyttjandegrad av sina resurser. Enligt Bokinge upplevs de största 

positiva effekterna av VMI-samarbetet inom produktionsplaneringen. Dessutom anar 
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han att produktiviteten förbättras genom samarbetet, detta är dock inte någon positiv 

effekt som kunnats mätas ännu.205

Vid hög arbetsbelastning kan UMV genom en bättre och längre planeringshorisont 

prioritera sin tillverkning för att kunna möta Volvo CE:s verkliga behov. Denna 

flexibilitet gör det även möjligt för dem att hålla en högre leveransservice gentemot 

andra kunder.206

4.4.3.4 Lagerhållning

Det effektiva informationsflödet och den längre planeringshorisonten har gjort det 

möjligt för UMV att sänka sina lagernivåer, i såväl säkerhetslager som 

omsättningslager. Nivån på omsättningslagret har sänkts eftersom informationen är 

mer korrekt angående när det verkliga behovet kommer att uppstå hos Volvo CE. 

Dessutom är informationen säkrare beträffande antalet artiklar, vilket möjliggör en 

sänkt nivå på säkerhetslagret.207

Trots att UMV köper in stora kvantiteter från sina leverantörer och därmed kan erhålla 

bättre priser har deras lagerhållning av material inte ökat. Detta på grund av att de 

endast tar hem den mängd av inköpt kvantitet som behövs för den närmsta tiden.208
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4.5 Sammanfattning av VMI:s effekter enligt empirin

Områden: Positiva effekter: Negativa effekter:
Leveransservice Ökad leveranssäkert.

Kortare ledtider.
Bättre informationsutbyte, 
framförallt för leverantören. 
Högre säkerhet beträffande     
servicegrad.
Ökad frihet under ansvar 
för leverantören.

Förlorad kontroll angående 
order och leverans för 
kunden.
Inaktuell information 
skickas, påverkar 
leverantören.

Logistikkostnader Lägre administrativa 
kostnader för båda parterna.
Lägre 
lagerhållningskostnader för 
båda parterna.

Ökade administrativa 
kostnader för leverantören.
Ökade lagerföringskostnader 
för leverantören.

Produktion Ökad flexibilitet i 
produktionen för 
leverantören.
Bättre inköps- och 
planeringsmöjligheter för 
leverantören.
Ökad produktivitet för 
leverantören.

Leverantören blir sårbar på 
grund av ett starkt beroende 
till en kund.

Lagerhållning Sänkta 
omsättningslagernivåer för 
båda parterna.
Sänkta säkerhetslagernivåer 
för båda parterna.

Ökad osäkerhet för kunden 
på grund av lägre 
lagernivåer.

Figur 4:1 Sammanfattning av VMI:s effekter enligt empirin.
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5. Analys

 detta kapitel presenteras uppsatsens analys. Vi kommer med hjälp av vår 

insamlade teori och den empiri som samlats in, från de fyra involverade 

företagen inom tillverkningsindustrin, analysera effekterna av VMI inom de 

beskrivna logistikområdena. Kapitlet utgår från den presenterade 

analysmodellen och påverkas av våra egna åsikter.
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5.1 Leveransservice

I stycke 3.2 presenteras leveransservice som ett övergripande begrepp som handlar om 

ett företags prestation mot kund209. I teorikapitlet beskriver vi de fyra 

leveransserviceelement som påverkas av VMI. Alla former av VMI-samarbete innebär 

och kräver ett omfattande informationsutbyte210. På Volvo CE påtalar de detta genom 

att 100 % kvalitet på informationen är nyckeln till att skapa bättre leveransservice 

genom VMI-samarbetet211. Genom den höga kvaliteten på informationen upplever 

Volvo CE, precis som teorin beskriver212, att ledtiden har kunnat förkortas och därmed 

är det lättare för leverantören att upprätthålla en säkrare och högre nivå på 

servicegraden. På UMV menar de dock att samarbetet inte har pågått tillräckligt länge 

för att de ska kunna utläsa några sådana effekter, däremot förväntar de sig att 

effekterna kommer att uppstå längre fram213. Även på Kalmar Industries upplevdes i 

det avvecklade VMI-samarbetet en ökad servicegrad på grund av det ökade 

informationsutbytet214. Detta styrks av Jonasson på TMV215. Vi anser därför att 

förmågan att upprätthålla en hög servicegrad påverkas av kvaliteten på 

informationsflödet. 

Det finns risk för att de kunder som inte ingår i VMI-samarbetet får en lägre prioritet 

hos leverantören och att leveranssäkerheten till de kunderna försämras216. Denna 

eventuella risk är inget vi finner stöd för i vår empiriska undersökning. Detta tror vi 

kan bero på att om prioritering sker är det inte något som leverantörsföretagen vill dela 

med sig av. 

Alla de fyra undersökta företagen poängterar vikten av ett nära och väl fungerande 

informationsutbyte. De flesta effekter, såväl positiva som negativa, som uppstår vid ett 
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VMI-samarbete anser vi bero på kvaliteten på informationsutbytet. Det största 

problemet som Svensson påtalar att Kalmar Industries upplevde med det avslutade 

VMI-samarbetet, var den förlorade kontrollen över huruvida leverantören lagt en order 

eller inte217. Problemets grund låg i leverantörens bristande informationsutdelning 

angående orderbekräftelser218. Vi anser att grunden till problemet även låg i bristande 

tillit till leverantören. Detta beskrivs i teorin som en negativ effekt, men nämns inte av 

någon i den berörda dyaden219. Bristen på tillit syns framförallt i behovet av att få en 

bekräftelse på att order har lagts. Den förlorade kontrollen uppmärksammas även på 

Volvo CE och skapar oro över om materialet kommer att räcka. Att lämna ifrån sig 

detta ansvar menar dock Wikström är det som är meningen med systemet och en av 

grundstenarna till ett lyckat samarbete.220 Ansvarsförskjutningen tas även upp av de 

andra tre företagen som en viktig del av samarbetet. Denna frihet under ansvar är inte 

något som vi ser lika tydligt i vår teoretiska undersökning. Detta anser vi kan bero på 

att teorierna ser ansvarsförskjutningen som en underförstådd effekt av ett fungerande 

VMI-samarbete. Det är något som måste ske när företag använder VMI. Det ökade 

informationsflödet innebär en ökad risk för kundföretaget som beskrivs i stycke 

3.6.2221. Risken finner vi inte något stöd för i vår empiriska undersökning. Vår åsikt är 

att detta beror på att leverantörerna är relativt små i förhållande till kundföretagen. 

Hade leverantörerna haft två kunder i samma storlek inom samma bransch, tror vi att 

sannolikheten för att känslig information skulle spridas hade varit större. Om de 

undersökta leverantörerna trots allt sprider känslig information är det inget vi förväntar

oss att få information om.  

Den förkortade ledtiden beror eller kommer enligt respondenterna att bero på att 

leverantörerna bättre och mer exakt kan planera sin produktion över en längre 

tidshorisont222. Detta beskrivs även i stycke 3.6.1. Kaipia et al. talar framförallt om att 
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detta görs genom säkrare prognoser som leverantörerna själva gör223. Företagen i vår 

undersökning använder sig däremot av verkligt behov i sin produktionsplanering med 

hjälp av Visual Stock och Supply Partner224. Vad vi kan utläsa så verkar det som att 

leverantörerna har fått störst positiva effekter av den ökade informationsutbytet. De 

kan bättre planera sin produktion för att leverera rätt mängd i rätt tid. Vi finner därför 

att tillgången till det verkliga behovet är av större vikt, än egenutvecklade prognoser,

för leverantören.

På Kalmar Industries skapas med deras nuvarande VMI-samarbete en närmre, mer 

personlig relation då påfyllnaden görs av leverantören på plats i Kalmar Industries 

produktion225. Även i vår teoretiska undersökning finner vi att ett VMI-samarbete 

leder till en närmre relation mellan företagen226. Denna personliga relation uttrycks 

inte bokstavligen av de andra undersökta företagen. Detta antar vi beror på graden av 

VMI-samarbete. De tre andra företagen arbetar inte med samma form av VMI och vi 

tror att det är därför de inte upplever relationen som lika personlig. Relationen 

underlättar, enligt oss, både för kund och leverantör då de lättare kan framföra sina 

åsikter i ett tidigt stadium för att förstärka samarbetet. 

5.2 Logistikkostnader

Logistikkostnader identifieras för att mäta och utvärdera logistiska aktiviteter227. I 

stycke 3.2 presenterar vi de fem kostnader som påverkas av ett VMI-samarbete. 

Utifrån vår teoretiska referensram kan vi urskilja att de administrativa kostnaderna 

minskar hos kundföretaget samtidigt som de ökar hos leverantören228. På Kalmar 

Industries var det framförallt inom orderläggningen som tid och kapital sparades i det 

numera avskaffade VMI-samarbetet229. Detta resonemang stöds av vår teoretiska 
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undersökning230. Däremot menar deras leverantör TMV att även deras administrativa 

kostnader minskade231, i motsats till teorin232. I Volvo CE- och UMV-förhållandet har 

de administrativa kostnaderna minskat för kunden samtidigt som de ökat för 

leverantören233, i överensstämmelse med teorin234. Från detta kan vi utläsa att de 

administrativa kostnaderna påverkas olika i olika dyader. Detta tror vi kan bero på hur 

samarbetet såg ut, i form av orderhanteringssystem, innan VMI introducerades och 

med vilken frekvens orderna läggs.

I stycke 3.7.1 menar Waller et al. att informationskostnaderna kommer att öka initialt i 

ett VMI-samarbete, genom att kommunikationsteknologin har en hög 

implementeringskostnad235. Ur vår empiriska undersökning kan vi utläsa att det är 

kundföretagen som står för utvecklingen av de olika systemen och att 

implementeringskostnaden därför uppstår hos dem236. Däremot i motsats till vad 

teorin237 säger innebär de inte några nämnvärt höga kostnader. Leverantörerna i 

undersökningen upplever inte att VMI-samarbetet innebär några förhöjda 

informationskostnader i form av ny utrustning238. Vi tror att detta kan bero på att 

kundföretagen försöker utveckla system som endast kräver befintlig utrustning av 

leverantören. Detta tror vi underlättar och leder till mindre motstånd vid introducering

av VMI.

I vår teoretiska undersökning finner vi motsägande åsikter i stycke 3.7.1239 och 

3.7.2240 angående transportkostnadernas eventuella ökning genom VMI. 

Respondenterna menar att då de använder sig av fasta leveransdagar, vilket de även 

gjorde innan VMI-samarbetena inleddes, ökar inte transportkostnaderna. Det är endast 
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i de fall då leverantörerna inte kan leverera på utsatt tid som en ökning av kostnaden 

kommer att ske.241 Vi tror att samarbetet underlättas av att ha fasta transporter 

eftersom det ger en trygghet i att kundföretaget vet när transporterna ska komma. De 

behöver heller inte lägga några resurser på att planera och beställa transporter. I vår 

empiri ser vi att relationerna har olika frekvens på transporterna242. Vi tror att 

möjligheten att leverera varje dag innebär en trygghet för både kund och leverantör. 

Däremot tror vi att det kan leda till att leverantören i pressade situationer kan känna att 

leveransen kan gå dagen efter istället för utsatt tid, utan att brist uppstår hos kunden. I 

längden kan detta skapa en dålig vana. Då leveranserna sker två gånger i veckan anser 

vi att en försening i produktionen får större konsekvenser då en extra leverans får 

kostsamma konsekvenser. Däremot ställer det ett tydligt krav, på leverantören själv, 

att alltid vara förberedd för leverans i tid och inte ledas in i en falsk trygghet.

Angående lagerhållningskostnaderna i stycke 3.7.1 finner vi motsägande åsikter i de 

undersökta teorierna243. Åsikterna går isär gällande om lagerhållningskostnaderna 

minskar endast för kunden eller för båda parterna. På TMV upplever de inte att den 

ökade materialhanteringen utgör några ökade kostnader, de upplever heller inte att 

kostnaderna har minskat med VMI-samarbetet244. UMV upplever däremot att 

lagerhållningskostnaderna minskar eftersom att endast de artiklar som Volvo CE 

efterfrågar hanteras245, precis som Pohlen & Goldsby anser i teorin246. Även Kalmar 

Industries upplever att lagerhållningskostnaderna minskar247. Som kundföretag 

stämmer detta överens med Mattssons åsikter248 om att det endast är kundens 

lagerhållningskostnader som minskas. Anledningen till denna tydliga 

kostnadsminskning tror vi ligger i den form av VMI-samarbete som Kalmar Industries 

använder sig av, där leverantören ansvarar för påfyllning och hantering ut till 

produktionen. Formen av VMI-samarbetet tror vi är avgörande gällande 
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lagerhållningskostnadernas minskning eftersom att Volvo CE inte upplever samma 

effekter.

I stycke 3.7.1 tar Waller et al. upp att lagerföringskostnaderna förväntas minska för 

båda parterna i VMI-samarbetet, eftersom att lagernivåerna bättre speglar den verkliga 

efterfrågan249. Detta finner vi stöd för hos tre av företagen, UMV, som på grund av 

bättre efterfrågeinformation kan minska nivån i sitt färdigvarulager250, Volvo CE, där 

de sänkta lagernivåerna ger tendenser till en lägre kapitalbindning och därmed lägre 

lagerföringskostnader251. Hos Kalmar Industries syns samma tendenser, men 

differensen i kapitalbindningen är inte så stor252. TMV upplever i motsats till teorin253

att kostnaderna ökar på grund av större inköp och ökat antal artiklar i reservdelslagret, 

för att kunna hålla en högre servicenivå254. Valet att göra större inköp och att hålla ett 

stort reservdelslager är något som TMV valt och är enligt oss inte någon effekt av 

VMI. Enligt oss borde TMV kunna uppleva samma effekt som de övriga företagen 

angående lagerföringskostnaderna om de inte väljer att fokusera på stora inköp och 

många artiklar i reservdelslagret. 

5.3 Produktion

För att nå en framgångsrik produktionsverksamhet krävs strategiska, taktiska samt 

operativa överväganden och beslut255. I stycke 3.4 beskriver vi efterfrågeinformation, 

produktivitet och flexibilitet i produktionen som faktorer som påverkas av VMI. 

Grunden till en effektiv produktion ligger i kvaliteten på den långsiktiga 

efterfrågeinformationen256. Waller et al. menar att informationen gör det möjligt för 

leverantören att planera sin produktion mer exakt och tillåts därmed bli mer flexibel257.

Efterfrågeinformationen är den del av VMI-samarbetet som vi anser leder till störst 
                                                
249 Waller et al., 1999, s. 184ff.
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254 Jonasson
255 Olhager, 2000, s. 13
256 Waller et al., 1999, passim.
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positiva effekter för leverantörerna. Detta poängteras starkt av både Jonasson och 

Bokinge eftersom att den underlättar deras produktion, deras kärnverksamhet258. 

Genom den bättre efterfrågeinformationen möjliggörs det enligt teorin i stycke 3.8.1259

att leverantörerna bättre och mer långsiktigt kan planera sin produktion. Detta styrks 

av både leverantörerna själva och kunderna260. Den långa tidshorisonten på 

efterfrågeinformationen menar Jonasson möjliggör utnyttjandet av kvantitetsrabatter 

vid stora inköp261. Denna möjlighet utnyttjas frekvent av TMV och UMV262, men är 

inget som nämns som en effekt i teorin. Planeringen och den mer exakta 

efterfrågeinformationen gör det enligt Jonasson möjligt att skapa en högre 

utnyttjandegrad och därmed öka produktiviteten263, denna effekt upplevs ännu inte på 

UMV264. Detta tror vi att, utifrån intervjun med Bokinge, beror på att samarbetet inte 

varit igång tillräckligt länge. 

Den höga kvaliteten på efterfrågeinformationen och den långsiktiga 

produktionsplaneringen skapar en större flexibilitet hos de undersökta 

leverantörerna265. Flexibiliteten gör det möjligt att prioritera produktionen så att så 

många kunder som möjligt kan uppleva en hög leveransservice266. Eftersom att 

leverantörerna i de undersökta VMI-samarbetena har tillgång till information om när 

artiklarna ska användas kan de, om det finns möjlighet, medvetet skjuta på 

produktionen och leveranserna för att prioritera andra kunders order267. Detta finner vi 

inte belägg för i teorin. Däremot finner vi i stycke 3.8.2 att prioritering i produktionen 

sker av de kunder som ingår i VMI-samarbetet, vilket leder till att andra kunder 

missgynnas268. Denna felprioritering tas inte upp av något av de undersökta företagen. 

Vi tror att detta kan bero på att företagen inte är medvetna om en eventuell 
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felprioritering. Är de däremot medvetna om den vill de antagligen inte dela med sig av 

denna information. 

Det starka beroende som Jonasson beskriver i stycke 4.2.3.3 ser han som en effekt av 

det nära VMI-samarbetet med Kalmar Industries269. Ett ökat beroende till VMI-

samarbetspartners är inte något som vi finner i vår teoretiska undersökning. Ett allt för 

starkt beroende mellan företag anser vi vara negativt på grund av den sårbarhet som 

skapas vid ett eventuellt avbrott i samarbetet. Vi förstår att ett mindre företag som 

TMV vill samarbeta med en stor och stabil partner för att skapa en trygg situation. Vi 

tycker dock att det är viktigt att göra en avvägning mellan en trygg situation och ett 

allt för stort beroende. Jonasson är medveten om riskerna, men prioriterar ändå det 

idag lönsamma arbetet med Kalmar Industries som överlägset största kund270. 

Enligt teorin i stycke 3.8.2 kan bristfällig information från leverantören till kunden 

innebära en negativ påverkan på kundens produktion271. Detta är inte något som 

upplevs i relationen mellan Volvo CE och UMV272. Enligt oss kan detta bero på att 

informationsflödet i denna dyad är välutvecklat och framtaget för att underlätta 

informationsutbytet. Däremot är det detta problem som är grunden till att Kalmar 

Industries avvecklade sitt tidigare VMI-samarbete273.

Ett VMI-samarbete ökar, enligt Achabal et al. i stycke 3.8.1, tillgängligheten på 

leverantörens produkter274. I vår empiriska undersökning påtalar inte något av 

företagen att denna effekt är något som de upplever. Enligt oss kan detta bero på att 

den ökade tillgängligheten främst visar sig som en positiv effekt vid ett VMI-

samarbete i en bransch som dagligvaruhandeln. Framförallt eftersom att det finns flera 

leverantörer av samma varor i dagligvaruhandeln, vilket innebär att tillgängligheten 
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kan bli en konkurrensfaktor. Dessutom måste kundens kunders behov mer direkt 

tillgodoses och därmed blir tillgängligheten mer betydelsefull. 

5.4 Lagerhållning

I stycke 3.5 beskrivs huvudanledningarna till att företag håller lager som 

bristkostnader och leveransservice275. Enligt Yao et al. i stycke 3.9.1 reducerar ett 

VMI-samarbete behovet av lagerhållning, i omsättnings- såväl som säkerhetslager, hos 

båda parterna276. I enlighet med detta upplever alla fyra företagen att lagernivåerna i 

omsättnings- och säkerhetslager kan sänkas genom samarbetet277. Volvo CE, Kalmar 

Industries och UMV utnyttjar denna effekt genom att hålla lägre lagernivåer278. Enligt 

Jonasson upplever TMV effekten med sänkta lagernivåer, men väljer att utnyttja den

på ett annat sätt. De väljer att prioritera kvantitetsrabatter vid stora inköp och att hålla 

ett större reservdelslager. 279 Detta ser vi som ytterligare en positiv effekt, att företagen 

inte enbart kan ta del av effekten utan även kan anpassa den till den egna 

verksamheten på bästa sätt.

Ur vår teoretiska undersökning utläser vi att ett VMI-samarbete kan minska risken för 

bullwhip-effekten genom ett mer korrekt och effektivt informationsutbyte280. Detta 

diskuterades med kundföretagen då det framförallt, enligt oss, är hos dem som 

effekten kan uppstå och motverkas, eftersom att de är närmare slutkunden i 

försörjningskedjan och därmed upplever variationer först. På grund av en relativt jämn 

produktion hos båda kundföretagen stämmer deras långtidsprognoser oftast överens 

med det verkliga behovet281. Ur detta kan vi tolka att en av de många fördelar en jämn 

efterfrågan medför är att risken för att bullwhip-effekten ska uppstå minskar. Hade 

kundföretagen däremot haft större variation på efterfrågan under året, tror vi att 
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leverantörerna hade upplevt att risken för att bullwhip-effekten skulle uppstå, hade 

reducerats genom VMI-samarbetet. 

I det numera avskaffade VMI-systemet på Kalmar Industries ansvarade och justerade 

leverantörerna lagersaldot, utefter direkt behov. Då Kalmar Industries ville ha en form 

av säkerhetslager, men leverantörerna istället sänkte lagernivåerna, uppstod en ökad 

osäkerhet.282 Problem som detta finner vi inte i vår teori, då den istället påpekar att 

effektivitet och säkerhet i försörjningskedjan ska motverka behovet av 

säkerhetslager283. Vi tror att problemet uppstod på grund av att Kalmar Industries 

försökte fortsätta arbeta med säkerhetslager och var ovilliga att lämna ifrån sig för 

mycket ansvar och kontroll till leverantören, sannolikt på grund av bristande tillit. 

Enligt Jonasson på TMV fanns det inte någon grund till att denna eventuella brist på 

tillit skulle uppstå då de levererade utifrån vad Supply Partner angav var det direkta 

behovet284. Denna bristande tilliten kan enligt oss ha uppstått till en annan leverantör 

än TMV då Kalmar Industries arbetade med ett flertal VMI-samarbetspartners. Då vi 

endast har undersökt en leverantör, TMV, vet vi inte om så var fallet och i så fall i 

vilken dyad.

Enligt teorin, stycke 3.9.2, fördelas inte alltid lagerreduktionen jämnt mellan parterna. 

Teorin visar på att lagerproblematiken endast förflyttas från kunden till leverantören 

och inte reduceras för båda parterna. 285 Alla de undersökta företagen upplever att de 

har möjlighet att sänka sina lagernivåer och den ojämna fördelningen teorin anger 

upplevs inte286. Vi är av den åsikt att detta i större utsträckning upplevs i situationer 

där leverantören övertar ägandet av kundens lager och därmed ansvarar för all 

hantering av lagret. 

Ett VMI-samarbete innebär en omställning gällande lagerkontrollen. Om inte 

ömsesidiga överenskommelser angående lagernivåer tas fram kan osäkerhet angående 
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den andra partens lagernivå skapas, enligt Kraiselburd et al. i stycke 3.9.2. 

Osäkerheten gör att det finns risk för att parterna håller onödigt höga lagernivåer. 287  

Vi tror att detta kan vara en konsekvens av dåligt informationsutbyte och bristfällig 

kommunikation i implementeringsfasen. Respondenterna påtalar vikten av tät och 

noggrann kommunikation i inledningsfasen av samarbetet för att undvika framtida 

problem angående lagernivåer288. Risken för problem av denna art upplevs alltså inte 

av de undersökta företagen. Utifrån detta ser vi återigen att ett bra informationsutbyte 

kan vara grunden till att framhäva de positiva och motverka de negativa effekterna 

med VMI.

Ur den teoretiska undersökningen kan vi notera att de positiva effekterna av VMI är 

övervägande fler än de negativa. Detta tror vi kan bero på att det framförallt är de som 

författarna vill framhäva. Hade det inte funnits så många positiva effekter tror vi inte 

att VMI hade fortsatt vidareutvecklats i samma utsträckning. Denna tendens, med fler 

positiva effekter, ser vi även i den empiriska undersökningen. Hade de negativa 

effekterna varit övervägande hade företagen troligtvis inte arbetet med någon form av 

VMI-samarbete. För att få ut så mycket som möjligt av VMI-samarbetet går det att 

anpassa till den verksamhet som ska utnyttja det. I Kalmar Industries fall har de valt 

att använda sig av VMI-system på de artiklar som de finner lämpliga och där ett VMI-

samarbete fungerar289. På de övriga artiklarna har de valt att endast ha kvar de positiva 

effekterna som de upplevde av deras avvecklade VMI-samarbete290.
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6. Slutsats

 detta avslutande kapitel redovisar vi resultatet som vi har kommit fram till

utifrån analysen och ger svar på uppsatsens frågeställning. Vi diskuterar 

även arbetets generaliserbarhet och sanningskriterier. Vi reflekterar över och 

ger kritik till vår uppsats och avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning.
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6.1 Resultat

I inledningskapitlet formulerade vi en frågeställning. Vi kommer här att återge den och 

presentera svaret.

Vilka effekter, angående de logistiska aktiviteterna, innebär ett VMI-samarbete i en 

dyad inom tillverkningsindustrin och hur stämmer de överens med de effekter teorin 

beskriver? 

Efter att ha undersökt VMI-samarbetets effekter enligt teorin och jämfört dessa 

sekundärdata med primärdata, som vi samlat in från fyra företag i två dyader inom 

tillverkningsindustrin, har vi kommit fram till följande resultat. De positiva effekter 

som teorin beskriver stämmer i större utsträckning överens med vad företag inom 

tillverkningsindustrin upplever än de negativa effekterna. Hur väl effekterna 

överensstämmer skiljer sig åt mellan de olika logistiska aktiviteterna. De teoretiska 

effekterna stämmer överens med tillverkningsindustrin, för leveransservicen, i att 

förmågan att upprätthålla en hög servicegrad ökar, att ledtider kan förkortas samt att 

informationsutbytet ökar. I viss grad får företagen även en närmre relation i dyaden. 

Ett VMI-samarbete inom tillverkningsindustrin innebär att leverantörerna kan planera 

sin produktion utifrån kundens verkliga behov. Denna effekt såväl som risken att 

kunderna kan uppleva en förlorad kontroll, överstämmer inte med teorin. Teorin 

beskriver dock att leverantören prioriterar sina VMI-kunder framför övriga kunder, att 

parterna känner en bristande tillit, att det finns en ökad risk för informationsspridning 

av känsligt material och leverantörens förmåga att göra säkrare prognoser vilket inte 

upplevs i VMI-samarbeten inom tillverkningsindustrin (se figur 6:1 och 6:2).
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Figur 6:1 Diagrammet visar i vilken utsträckning effekterna bör upplevas eller upplevs hos kund-

respektive leverantörsföretagen utifrån den teoretiska och den empiriska undersökningen.

Kategoriförklaring för x-axeln: 1. Förkortad ledtid, 2. Planera utifrån verkligt behov, 3. Säkrare 

prognoser, 4. Upprätthålla hög servicegrad, 5. Prioritering av VMI-kunder
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Figur 6:2 Diagrammet visar i vilken utsträckning effekterna bör upplevas eller upplevs hos kund-

respektive leverantörsföretagen utifrån den teoretiska och den empiriska undersökningen.

Kategoriförklaring för x-axeln: 1. Bristande tillit, 2. Ökat informationsutbyte, 3. Ökad risk för 

informationsspridning, 4. Förlorad kontroll, 5. Närmre relation

Effekterna av VMI inom logistikkostnaderna enligt teorin, är förenliga med 

tillverkningsindustrin gällande att de administrativa kostnaderna minskar för kunden 
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och ökar för leverantören och att lagerhållnings- samt lagerföringskostnaderna 

reduceras. Gällande ökade informationskostnader, ökade eller minskade 

transportkostnader för leverantören samt minskade administrativa kostnader för 

leverantören, saknas samband mellan VMI-samarbeten inom tillverkningsindustrin 

och teorin (se figur 6:3 och 6:4). 
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Figur 6:3 Diagrammet visar i vilken utsträckning effekterna bör upplevas eller upplevs hos kund-

respektive leverantörsföretagen utifrån den teoretiska och den empiriska undersökningen.

Kategoriförklaring för x-axeln: 1. Minskade administrativa kostnader, 2. Ökade administrativa 

kostnader, 3. Ökade informationskostnader, 4. Minskade lagerföringskostnader
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Logistikkostnader 2:2
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Figur 6:4 Diagrammet visar i vilken utsträckning effekterna bör upplevas eller upplevs hos kund-

respektive leverantörsföretagen utifrån den teoretiska och den empiriska undersökningen.

Kategoriförklaring för x-axeln: 1. Ökade transportkostnader, 2. Minskade transportkostnader, 3. 

Minskade lagerhållningskostnader

Angående logistikaktiviteten produktion överensstämmer effekterna att mer exakt 

efterfrågeinformation genereras, att leverantörerna upplever en högre produktivitet, att 

leverantörerna har förmågan att skjuta på produktion och leverans till VMI-kunderna 

för att prioritera andra kunder samt i viss grad att en eventuell bristfällig information 

från leverantören påverkar kundens produktion negativt. Inom tillverkningsindustrin 

gör ett VMI-samarbete det möjligt för leverantören att utnyttja kvantitetsrabatter vid 

stora inköp. Denna effekt samt att samarbetet kan leda till att leverantören får ett för 

starkt beroende till sin kund, är inte något som teorin beskriver som en effekt av VMI. 

Däremot beskriver teorin att leverantören prioriterar sina VMI-kunder i produktionen 

och att tillgängligheten av deras produkter ökar, vilket inte upplevs som effekter av ett 

VMI-samarbete inom tillverkningsindustrin (se figur 6:5 och 6:6).
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Produktion 1:2
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Figur 6:5 Diagrammet visar i vilken utsträckning effekterna bör upplevas eller upplevs hos kund-

respektive leverantörsföretagen utifrån den teoretiska och den empiriska undersökningen.

Kategoriförklaring för x-axeln: 1. Mer exakt efterfrågeinformation, 2. Kvantitetsrabatt vid stora inköp, 

3. Högre produktivitet, 4. Bättre planering och flexibilitet
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Figur 6:6 Diagrammet visar i vilken utsträckning effekterna bör upplevas eller upplevs hos kund-

respektive leverantörsföretagen utifrån den teoretiska och den empiriska undersökningen.

Kategoriförklaring för x-axeln: 1. Prioritering av VMI-kunder, 2. Beroende till kund, 3. Bristfällig 

information till kund, 4. Ökad tillgänglighet av leverantörens produkter
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Hur lagerhållningen påverkas av ett VMI-samarbete inom tillverkningsindustrin 

motsvarar teorins beskrivning beträffande sänkta nivåer på omsättnings- och 

säkerhetslager. En ökad osäkerhet angående lagernivåerna kan upplevas som en effekt 

hos kundföretagen, men benämns inte som en effekt i teorin. Att VMI ger en minskad 

risk för bullwhip-effekten, en ojämn fördelning av lagerreduktionen samt en ömsesidig 

osäkerhet angående samarbetspartnerns lagernivå är teoretiska effekter som inte 

tillverkningsindustrin upplever (se figur 6:7). 

Lagerhållning 1:1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5

Effekter av VMI

A
n

ta
l f

ö
re

ta
g

 s
o

m
 b

ö
r 

u
p

p
le

v
a

/u
p

p
le

v
e

r 
e

ff
e

k
te

rn
a

Kundföretag teori

Kundföretag empiri

Leverantör teori

Leverantör empiri

Figur 6:7 Diagrammet visar i vilken utsträckning effekterna bör upplevas eller upplevs hos kund-

respektive leverantörsföretagen utifrån den teoretiska och den empiriska undersökningen.

Kategoriförklaring för x-axeln: 1. Minskade omsättnings- och säkerhetslager, 2. Minskad risk för 

bullwhip-effekten, 3. Ökad osäkerhet angående lagernivåer, 4. Ojämn fördelning av lagerreduktion,     

5. Osäkerhet angående samarbetspartnerns lagernivå

6.2 Generaliserbarhet och sanningskriterier

Genom att vi endast har undersökt fyra företag, i två olika dyader, påverkas uppsatsens 

generaliserbarhet negativt i jämförelse med om vi hade undersökt fler företag. Tiden 

och omfattningen är de två största faktorerna till att vi endast undersökt fyra företag. 

Undersökning är bara generaliserbar för tillverkningsindustrin, då det endast är inom 

denna bransch vi har genomfört våra intervjuer. Då vi använt oss av ett icke-
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sannolikhetsurval där vi själva valt ut de företag som undersökts, försämras 

generaliserbarheten. Anledningen till att dessa företag valdes ut var att de först och 

främst uppfyllde urvalskriterierna och att vi fick god kontakt med en gång, vilket var 

viktigt då tidsschemat var begränsat. Vi anser dock att uppsatsens resultat är 

generaliserbart för andra företag inom tillverkningsindustrin som använder sig av VMI 

i samma utsträckning, eftersom att de flesta företag som använder VMI inom 

branschen bör uppleva i stort sätt samma effekter. Enligt oss bör det inte finnas så 

många fler effekter än de som täcks in av denna uppsats. Då teorin i de flesta fall inte 

baseras på specifika företagsuppgifter är den därför objektiv. Den ökade frihet under 

ansvar, som de fyra företagen starkt betonar att leverantören får, beskrivs inte med lika 

stor betydelse i teorin. Enligt oss kan trots detta generella slutsatser angående 

ansvarsförskjutningen dras, då vi anser detta vara en fundamental förutsättning för ett 

lyckat VMI-samarbete.

Vi har samlat in empirisk data genom kvalitativa intervjuer då vi finner denna 

datainsamlingsmetod vara passande för studien. Intervjuerna utgick från studiens fyra 

huvudområden, vilka respondenterna fick diskutera fritt kring. Detta på grund av att vi 

inte ville riskera att påverka respondenternas svar genom ledande frågor. För att få in 

all nödvändig information, även det som respondenterna inte själva tog upp, ställde vi 

avslutningsvis mer direkta frågor. Vi anser att vi genom vårt tillvägagångssätt fick bra 

rimliga beskrivningar över hur de fyra företagen upplever effekterna av VMI. Genom 

att vi har intervjuat personer som är väl insatta i VMI-samarbetena på företagen och 

därefter återgivit det intervjuerna har genererat anser vi vår uppsats vara både 

trovärdig och noggrann.  

6.3 Egna reflektioner och kritik till eget arbete

När vi undersökte VMI-samarbetet hos Kalmar Industries studerades effekterna av 

både deras avvecklade och nuvarande system. Som dyad har vi endast studerat det 

avvecklade systemet med TMV. Detta gör att de effekter som upplevs i det nuvarande 
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systemet inte har kunnat ses utifrån leverantörens synvinkel. Vi valde ändå att ta med 

detta i arbetet eftersom det kändes relevant för studien. 

I vårt urval av företag hade vi som ett kriterium att de skulle ha arbetat med VMI 

under minst ett år. I efterhand kan vi se att flera effekter inte går att utläsa efter denna 

tid, speciellt i dyaden Volvo CE och UMV. 

När vi genomförde våra intervjuer började vi med de båda kundföretagen. Utifrån de 

fick vi kontakt med leverantörsföretagen. Detta tillvägagångssätt kan ha påverkat 

upplägget av intervjuerna med leverantörerna då vi redan hade erhållit omfattande 

information angående samarbetena. 

I den teoretiska undersökningen fann vi framförallt problem med att hitta omfattande 

teori angående ämnet. Böckerna vi läste beskrev VMI kortfattat och väldigt generellt. 

Den mer djupgående teorin har vi i de flesta fall funnit i vetenskapliga artiklar. 

Problemet med denna typ av teori är att den ofta är specifik för en viss studie och 

därmed var det svårt att dra generella paralleller till vår studie. Kombinationen av 

böcker och artiklar har ändå gett oss ett relevant teoretiskt underlag.  

De effekter som vår empiriska studie resulterat i som inte nämns i teorin hoppas vi kan 

vara till nytta i fortsatt forskning och för företag som planerar att implementera VMI. 

Vi hoppas även att effekterna kan ligga till grund för ny teori inom ämnet. 

6.4 Förslag till vidare forskning

Efter att ha studerat de positiva och negativa effekterna av ett VMI-samarbete i två 

dyader inom tillverkningsindustrin anser vi att det skulle vara intressant att göra en 

jämförelse med andra branscher. Exempelvis skulle det vara av intresse att se vilka 

effekter som upplevs inom dagligvaruhandeln, där vi vet att VMI-system används. 
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Vårt syfte var att endast undersöka effekterna inom en dyad och inte att se till hela 

försörjningskedjan. Vi skulle därför tycka att det vore intressant att undersöka hur ett 

VMI-system påverkar hela kedjan och hur långt effekterna upplevs. Det vore även av 

intresse att göra en jämförande studie mellan olika försörjningskedjor, en som 

använder sig av VMI och en som inte tillämpar systemet.
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Bilaga

Bilaga 1 - Intervjumall

Uppsatsen berör positiva och negativa effekter som teorin beskriver om VMI. Vårt 

mål är att undersöka hur dessa effekter upplevs och representeras hos några utvalda 

företag. De huvudområden som behandlas i uppsatsen nämns nedan och de är vår 

utgångspunkt för undersökningen. Inom dessa huvudområden har vi funnit flest 

effekter av ett VMI-system. 

Huvudområden

Leveransservice

- Ledtid

- Leveranssäkerhet

- Informationsutbyte

- Servicegrad

Logistikkostnader

- Transportkostnader

- Administrativa kostnader

- Lagerhållningskostnader

- Lagerföringskostnader

- Informationskostnader

Produktion

- Efterfrågeinformation

- Produktivitet

- Flexibilitet i produktionen

Lagerhållning

- Omsättningslager

- Säkerhetslager


