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Sammanfattning 
 
Till följd av marknadens utveckling har beroendet av informationsutbyte och samverkan i 
olika nätverk ökat. De senaste årtiondenas fokus på informationsutbyte och samarbete ledde 
till att Supply Chain Management uppstod. Flera forskare har karakteriserat lyckad styrning 
av samverkan som en kärnkompetens som krävs för att vara konkurrenskraftig. Ägande och 
kontrollfunktioner som tidigare låg inom samma verksamhet har förändrats och tillämpningen 
av VMI har uppkommit. VMI innebär att leverantören övertar ansvaret för lagerstyrningen 
hos kunden. Samarbetet kräver effektivt informationsflöde inom försörjningskedjan och ett 
bättre informationssystem, vilket ökar möjligheten att förbättra kedjans effektivitet. Vi hade, 
med den här utgångspunkten i åtanke, för avsikt att besvara problemformuleringen: Hur 

hanteras information i VMI-styrda relationer inom koncerner? Syften med undersökningen 
var att undersöka hur lagerstyrning i form av VMI fungerar i en koncern, förklara hur VMI 
påverkar informationsflöde och relationer i en koncern samt att analysera betydelsen av VMI 
för informationsutbytet. Efter teoretiska studier genomfördes en undersökning på en koncern 
där VMI har införts och givit resultat. Resultaten från intervjuerna har sedan analyserats och 
vi har kommit fram till följande. För att hantera information i VMI-styrda relationer krävs att 
det finns bra system, en tydlig ansvarsfördelning och förtroende mellan parterna.  
 
Nyckelord: Vendor Managed Inventory, VMI, leverantörsstyrda lager, Supply Chain 
Management, Vendor Supplier Relations, Buyer-Supplier Relationship    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Abstract 
 
As a consequence of the markets development the dependence on information sharing and co-
operation in different networks has increased. Focus on information sharing and collaboration 
the last decades has lead to the forthcoming of Supply Chain Management. Several 
researchers have characterized successful management of collaboration as a core competence 
and a necessity to be competitive. Ownership and control functions that earlier were kept in 
the same business have changed and the application of VMI has arisen. The content of VMI is 
that the supplier takes over responsibility of the customer’s inventory management. The 
collaboration requires efficient information flow within the supply chain and a better 
information system which enhance the possibility to improve the chains efficiency. With this 
in mind we had the intention to answer the question: How is information handled in VMI-

managed relations within a combined group of companies? The purposes with this study were 
to examine how inventory management in the shape of VMI works in a combined group of 
companies, explain how VMI influences information flow and relations in a combined group 
of companies. We also wanted to analyse the signification of VMI for the information 
sharing. After the theoretical study an empirical study was made in a combined group of 
companies where VMI has been incorporated and has shown result. The result of the 
interviews has been analysed and our conclusion is the following. To handle information in 
VMI-managed relations there is a need for good systems, a clear distribution of responsibility 
and trust between the parties.  
 
Keywords: Vendor Managed Inventory, VMI, leverantörsstyrda lager, Supply Chain 
Management, Vendor Supplier Relations, Buyer-Supplier Relationship   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Förord 
 
Vi vill tacka alla som har hjälpt oss med att genomföra den här studien. Ett stort tack till 
Lindab koncernen för ert engagemang och er vilja att samarbeta. För all hjälp och värdefulla 
råd som vi har fått under uppsatsens gång vill vi ge ett stort tack till vår handledare Lars-
Göran Persson. Slutligen vill vi tacka alla i seminariegruppen för insiktsfulla kommentarer 
och synpunkter på vår uppsats. 
 
 
 
 
 
 
 
Erica Lifvenforth          Anna Lindvall            Therese Wrejde 
 
 
 
Halmstad 24 maj 2007 
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1. Inledning 

 
 
I det första och inledande kapitlet kommer vi att redogöra för bakgrunden till vår uppsats. Vi 

kommer att föra en problemdiskussion där vi beskriver problemområdet vilket leder fram till 

vår problemformulering och våra syften med uppsatsen.  

 
 

1.1 Bakgrund  

 
Vi lever i en föränderlig värld där utvecklingen går snabbt framåt. För att följa med i 
utvecklingen kan företag inte vara slutna enheter utan måste vara öppna mot sin omvärld. 
Samverkan är universell, den existerar överallt i alla relationer. En person måste ha 
fungerande relationer till sina medmänniskor för att må bra. På samma sätt behöver företag 
fungerande relationer till sina kunder och leverantörer för att överleva (Samuelsson, 2004). 
 
Den traditionella formen av affärsrelationer fokuserade på produktflödet och ett begränsat 
utbyte av information. De här affärsrelationerna karaktäriserades ofta av misstro och 
konkurrens. Under 1980- och 1990-talet skedde en signifikant förändring i kund- 
leverantörsrelationerna. Affärsrelationerna inspirerades av det japanska synsättet och 
strategiska partnerskap trädde i kraft. Partnerskapen karaktäriserades av en hög grad av 
informationsutbyte. Tanken var att genom ett öppet utbyte av information skapa smidigare 
processer i företaget som i sin tur skulle leda till betydande kostnadsreduktioner (Skjøtt-
Larsen, Thernøe & Andresen, 2003). 
 
I den traditionella försörjningskedjan är varje enskilt företag ansvarigt för sin egen 
lagerkontroll och produktions- eller distributionsaktiviteter. De enskilda företagen baserar 
sina order enbart på försäljningen till sina kunder och sin egen lagernivå (Disney & Towill, 
2003). Den traditionella lagerstyrningen fokuserar på att minimera de totala lagerkostnaderna 
snarare än att minimera lagret hos det enskilda företaget (Johnson & Stice, 1993).  
 
Utvecklingen har lett till att det blivit allt viktigare att ta kundernas och leverantörernas 
verksamheter i beaktning. Det enskilda företaget svarar för en allt mindre del av de 
värdeförädlande aktiviteterna i produktionen och istället sker framställning och distribution av 
produkter genom samverkan mellan olika företag i försörjningskedjan. En försörjningskedja 
består av aktörer som står i ett formellt eller informellt kund och leverantörsförhållande till 
varandra. Försörjningskedjor kan vara inom ett företag, inom koncerner och kan omfatta mer 
eller mindre fristående företag utan ägarmässiga relationer (Mattsson, 2002).  
 
De senaste årtiondenas fokus på informationsutbyte och samarbete ledde till att Supply Chain 
Management (SCM) uppstod. Det här ledde till nya former av samverkan mellan företag i 
försörjningskedjor, som tog konceptet informationsutbyte ett steg längre. De nya 
samarbetsformerna med ökad fokus på försörjningskedjan inkluderar inte bara ett passivt 
utbyte av information mellan partners utan också ett mer proaktivt tillvägagångssätt genom 
gemensam planering och synkronisering av aktiviteter och företagsprocesser (Skjøtt-Larsen et 
al., 2003).  
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1.2 Problemdiskussion 

 
Flera forskare har karakteriserat lyckad styrning av samverkan som en kärnkompetens som 
krävs för att vara konkurrenskraftig (Biehl, Cook & Johnston, 2006). Ett samarbete som 
uppkommit som ett steg i synkroniseringen av försörjningskedjans aktiviteter är Vendor 
Managed Inventory (VMI). Enligt Mattsson (2002) har ägande och kontrollfunktionerna som 
tidigare låg inom samma verksamhet förändrats, och tillämpningen av VMI har uppstått. VMI 
ska skifta det traditionella arbetet med lagerstyrning till att bli leverantörens ansvar, medan 
servicegraden ska vara bibehållen. Parterna kommer överens om vem som har ägaransvaret 
(Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005). Det görs även överenskommelser om gränserna för lagret 
(Christopher, 1998). Det är kundens önskade lagerservicenivå och lagerstorlek som 
bestämmer gränserna (Mattsson, 2002). VMI lägger fokus på två viktiga beståndsdelar vilka 
är information och förtroende i förhållandet mellan kund och leverantör (Pohlen & Goldsby, 
2003).  
 
I en artikel av Cooke (1998) beskriver han inom vilka industrier som VMI har funnits och var 
konceptet har blivit framgångsrikt. Detaljhandeln var det område där VMI först 
introducerades, men där fick det aldrig fotfäste. Däremot blev VMI framgångsrikt inom 
grossistbranschen. När ryktet om framgångarna spred sig började andra industrier införa VMI 
i sina verksamheter. Cooke (1998) menar att samtidigt som vissa industrier har tagit VMI till 
sig, så har andra övergett det och påstår att VMI, som skapades för att ge ökad insyn i 
försörjningskedjorna, inte uppnår önskat resultat. Informationen från kunden skulle ge 
leverantören en förvarning om vad som såldes, därefter kunde leverantören rätta produktionen 
efter behov och undvika överflödigt lager. Kritiker säger att VMI inte fungerar då 
efterfrågeinformationen i verkligheten inte utbyts mellan parterna.  
 
Enligt Waller, Johnson och Davis (1999) är VMI ett av de mest diskuterade partnerinitiativen 
för förbättring av effektiviteten i en försörjningskedja. I ett VMI samarbete är det leverantören 
som tar de huvudsakliga besluten om lagerpåfyllningen hos kund. Många leverantörer tilltalas 
av samarbetet då det minskar osäkerheten kring efterfrågan och hjälper leverantören att 
prioritera kundleveranser effektivt. Leverantören kan till stor grad själv anpassa 
orderkvantiteter och leveranstidpunkter (Mattsson, 2002). VMI hjälper till att ge en jämnare 
produktion vilket frigör kapacitet och möjliggör mindre lagerbuffertar (Waller et al., 1999). 
 
Genom att öppna informationsutbytet mellan kund och leverantör blir det möjligt för 
försörjningskedjan att bli efterfrågestyrd vilket ökar värdet för konsumenten (Danese, 2006). 
Ett sätt att skapa ett vinna-vinna förhållande där kund och leverantör tar del av samma 
information i realtid är VMI (Mattsson, 1999). Informationsutbyte är dock i praktiken oftast 
begränsat till pris och kvantitet vilket kan göra det problematiskt att införa VMI eftersom det 
kräver ett större utbyte av information (Simchi-Levi, Kaminsky & Simchi-Levi, 2000). 
Aronsson, Ekdahl och Oskarsson (2004) ställer sig frågan om kunden är beredd att ge 
leverantören den information som de behöver för att ta över ansvaret för lagerstyrningen. 
VMI samarbetet kräver effektivt informationsflöde inom försörjningskedjan och ett bättre 
informationssystem ökar möjligheten att förbättra kedjans effektivitet (Mentzer, 2001). 
 
Dagens forskning om samarbete i värdekedjan fokuserar på effektiv kommunikation och 
visibilitet i informationen. Samverkande beteende mellan två företag har visat sig vara alltmer 
viktigt (Biehl et al., 2006). När företag kommer till insikt om de synergieffekter som kan 
uppstå vid ett samarbete släpper de ofta sina gamla organisatoriska strukturer till förmån för 
integrerade funktioner (Bagchi & Skjøtt-Larsen, 2002).  
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1.3 Problemformulering 

 
Med vår problemdiskussion som utgångspunkt har vi kommit fram till följande 
problemformulering. 
 
Hur hanteras information i VMI-styrda relationer inom koncerner? 

 
 

1.4 Syfte 

 
Våra syften med uppsatsen är att undersöka hur lagerstyrning i form av VMI fungerar i en 
koncern. Vi vill förklara hur VMI påverkar informationsflöde och relationer i en koncern och 
analysera betydelsen av VMI för informationsutbytet. 
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2. Teoretisk referensram 
 

 
För att kunna studera hur information hanteras i VMI-styrda relationer krävs en teoretisk 

referensram som stöd för undersökningen. I det här kapitlet redogör vi för konceptet VMI. Vi 

beskriver vidare information samt informationsutbyte och avslutar med relationer. 

 
 
 

2.1 VMI 

 
Vendor Managed Inventory (VMI) är ett alternativ till det traditionella kund och 
leverantörsförhållandet, som utvecklades till effektiv lagerstyrning när metoden kopplades 
samman med Supply Chain Management (SCM) (Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005). VMI 
syftar till att knyta leverantörer och kunder närmare varandra i den egna försörjningskedjan 
(Mentzer, DeWitt, Keebler & Min et al., 2001). VMI som samarbetsform förutsätter att 
leverantören får tillgång till information gällande kundens order, lager och prognoser. När 
kunden delat med sig av informationen blir det leverantörens ansvar att styra lagret (Jespersen 
& Skjøtt-Larsen, 2005).  
 
VMI innebär att leverantören fattar beslut rörande påfyllning av kundens lager. Leverantören 
har tillgång till kundens lagersaldo och fattar beslut om orderkvantitet, transportupplägg samt 
när i tiden påfyllnad ska ske baserat på tillgänglig information. Ansvaret för påfyllnadsbeslut 
flyttas därmed från kund till leverantör (Waller et al., 1999).  
 
En anledning till varför leverantören får ansvaret för styrningen av kundens lager menar 
Aronsson et al., (2004) kan vara att leverantören enklare kan planera och på så sätt optimera 
sin egen verksamhet då de har insyn i kundens behov. När leverantören får styra kundens 
lager blir det möjligt att reducera lagernivåer och effektivisera administrativa rutiner 
(Mattsson, 1999). Utifrån tillgänglig kapacitet och andra premisser kan leverantören själv 
avgöra när och hur mycket som ska produceras och levereras av olika produkter. Om kunden 
skulle ta dessa beslut kan det leda till ett mindre optimalt produktionsbeteende hos 
leverantören eftersom kunden inte har insyn i leverantörens verksamhet (Aronsson et al., 
2004). 
 
Enligt Mattsson (2002), finns det två former av VMI samarbete. Den första går ut på att en 
representant för leverantören fysiskt närvarar vid kontrollen av lagerhållningen hos kunden. 
Det här sättet att arbeta kräver mycket manuellt arbete. Det andra sättet som är automatiskt 
bygger på att leverantören genom system övervakar kundens lager. 
 
Jespersen och Skjøtt-Larsen (2005) påstår att jämfört med traditionellt samarbete mellan 
leverantör och kund så ger VMI möjlighet att undvika dubbelt arbete och förseningar i 
leveranser. Dubbla buffertar mot störningar i leveranserna kan undvikas genom samarbetet 
och planeringen av leveranserna kan förbättras (Holmström, 1998). VMI ger leverantören 
möjlighet att optimera materialflödet och den interna kapaciteten (Jespersen & Skjøtt-Larsen, 
2005). En av målsättningarna med samarbetet är att eliminera de sporadiska inköpen, därför 
servas kunderna vanligen inom fasta tidsintervall (Waller et al., 1999).  
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Styrningen av kundens lager är leverantörens ansvar och det är leverantören som planerar in 
nya lagerpåfyllnadsorder (Mattsson, 2002). Parterna kommer överens vem som har 
ägaransvaret (Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005). Christopher (1998) menar att det inte krävs 
att varje inplanerad order godkänns av kunden då en överenskommelse om min- och 
maxgränser för lagret har gjorts. Mattsson (2002) skriver att det är kundens önskade 
lagerservicenivå och lagerstorlek som bestämmer gränserna. Leverantören har i stort sett full 
frihet inom dessa gränser och kan själv anpassa leveranstidpunkter och orderkvantiteter. Det 
här innebär att leverantören lättare kan planera sin egen beläggnings- och lagersituation. 
 
Olika typer av information som kan delas mellan parter i försörjningskedjan vid ett VMI 
samarbete inkluderar lagernivåer, försäljningsdata och prognoser, orderstatus, produktions- 
och leveransschema samt leveranskapacitet (Lee & Whang, 2000). Att dela information ger 
många fördelar för medlemmarna i värdekedjan (Waller et al., 1999).  
 
Enligt Simchi-Levi et al., (2000) är tänkbar kritik mot VMI att leverantören har ett motiv att 
fylla på kundens lager så mycket som det tillåts. Det kan också finnas en ovilja att delge 
information mellan företagen. Blatherwick (1998) visar på ett antal andra faktorer som 
försvårar VMI, speciellt vid större kunder. Leverantörerna kan till exempel ha svårt att sätta 
sig in i strategin för kundernas försörjningskedja. Ett annat hinder kan vara att kunderna är 
ovilliga att dela med sig av sina strategier och marknadsplaner till leverantörerna 
(Blatherwick, 1998). Om endast en del av leverantörens kundbas använder sig av VMI kan 
det betyda att leverantören inte får fram de fördelar som VMI innebär (Småros, Lehtonen, 
Appelqvist & Holmström, 2003).  
 
Det finns flera organisatoriska hinder vid VMI som måste övervinnas. För kundernas del kan 
det innebära att de förlorar en del kontroll som leverantören tar över. Ett annat hinder för 
kunderna kan vara att de ser viss information som en konkurrensfördel för andra, därmed kan 
de vara ovilliga att delge information till leverantören om förtroende saknas. Kundens rädsla 
är att konkurrenter får tag i viktig information om dem (Pohlen & Goldsby, 2003).  
 
Leverantören ser också hinder med VMI. De kan se på samarbetet som att det bara gynnar 
kunden. Kunden får alla fördelar med samarbetet medan leverantören får bära alla bördor. En 
nackdel för leverantören är att de kan behöva mer personal för att styra kundens lager och 
klara systemen som behövs för VMI (Pohlen & Goldsby, 2003).  
 
Angulo, Nachtmann och Waller (2004) skriver i sin studie om fördelar med ett VMI 
samarbete. Servicenivåerna förbättras tack vare bättre synkronisering av påfyllnadsorder. 
Genom ökad lagervisibilitet så reduceras risken att varubrist uppstår på lagret, kontroll på 
efterfrågesvängningar fås och förstärkt kundlojalitet genom att ett långsiktigt samarbete byggt 
på förtroende utvecklas.  
 
 

2.1.1  Traditionell styrning 

 
I den traditionella försörjningskedjan är varje enskilt företag ansvarigt för sin egen 
lagerkontroll och produktions- eller distributionsaktiviteter (Disney & Towill, 2003).  
Ägandet, det fysiska innehavet och kontrollen ligger inom samma företag (Mattsson, 2002).  
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Den traditionella försörjningskedjan karakteriseras även av att de enskilda företagen baserar 
sina order enbart på försäljningen till sina kunder och sin egen lagernivå (Disney & Towill, 
2003). Traditionell lagerstyrning fokuserar på att minimera de totala lagerkostnaderna snarare 
än att minimera lagret (Johnson & Stice, 1993).  
 
Företagen i den traditionella försörjningskedjan har endast tillgång till information om vad 
deras kund vill ha, inte vilken produkt som slutkunden verkligen köper. Leverantören saknar 
därmed insyn i kundens verkliga behov (Disney & Towill, 2003). Efterfrågan mellan kund 
och leverantör kommuniceras traditionellt med hjälp av manuella inköpsorder. Det finns stor 
risk att tidsfördröjning uppstår vid överföringen av efterfrågeinformationen på marknaden och 
att den förvanskas på sin väg genom försörjningskedjan (Mattsson, 2002). 
 
 

2.1.2 Logistik 

 
Företagen har upptäckt att effektiv logistik inte bara innebär att sänka kostnaderna, som 
tidigare varit i fokus, istället har de funnit att med hjälp av logistik kan intäkter skapas. När de 
kan erbjuda snabba, säkra och flexibla leveranser kan de attrahera fler kunder och öka 
försäljningen. I definitionen av logistik framgår det att det handlar om att tillfredställa 
kundernas krav på leveransservice. Ett bredare begrepp av leveransservice är kundservice som 
skapas av en rad aktiviteter och sker i samspel med kunder både före, under och efter 
leveransen. Företag som kan hantera alla de här aktiviteterna kan sägas ha en bra kundservice. 
På det här sättet har logistik blivit ett konkurrensmedel och ett strategiskt viktigt arbetsfält 
(Aronsson et al., 2004). 
 
Logistik är den del av försörjningskedjans processer som planerar, implementerar och 
kontrollerar det effektiva flödet och lagringen av varor, tjänster samt relaterad information för 
att möta konsumenternas krav (Lambert, Cooper & Pagh, 1998). Logistik delas bland annat 
upp i leveransservice som i sin tur kan delas upp i mindre delar kallade 
leveransserviceelement. Ett av de här elementen är information. För en leverantör är det 
viktigt att tidigt få information om kundens efterfråga så att verksamheten kan planeras med 
bättre framförhållning. Ett annat element är lagertillgänglighet, vilket betyder andelen order 
som kan levereras vid kundens önskemål (Aronsson et al., 2004). 
 
 

2.2 Information  

 
Inom försörjningskedjan finns det olika kritiska faktorer till exempel informationsflöde och 
produktflöde (Biehl et al., 2006). Paulsson, Nilsson och Tryggestad (2000) menar att det finns 
ett nära samband mellan de här. Fungerar inte informationsflödet på ett tillfredsställande sätt 
skapas ett behov av stora säkerhetslager. Med ett ständigt uppdaterat informationsflöde kan 
lägre lagernivåer hållas (Paulsson et al., 2000).  
 
Enligt Lee, Padmanabhan och Whang (1997) så är informationsflödet en viktig mekanism för 
samordningen mellan parterna i försörjningskedjan då det har direkt påverkan på 
produktionsplanering, lagerkontroll och leveransplaner för de enskilda parterna i kedjan.  
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När leverantören får information skapas en order och de levererar då det som kunden behöver. 
Förloppet kan beskrivas som att leverantören observerar förbrukningen hos kunden och fyller 
på lagret baserat på den prognos som leverantören själv har gjort angående kundens efterfråga 
och lagerplanering. Vid VMI bestämmer leverantören beställningspunkt, som baseras på 
historisk data (Pohlen & Goldsby, 2003).  
 
I många försörjningskedjor finns det ett informationsgap mellan kunden och leverantören, den 
ena parten har information som motparten inte har tillgång till. Sådana informationsgap bidrar 
till osäkerheter och försämrar resursutnyttjande och leveransförmåga. Osäkerheterna leder i 
sin tur till att företag bygger upp buffertar i olika former. Informationsutbytet är en 
nyckelförutsättning för att samverkan ska fungera (Mattsson, 2002). Aronsson et al., (2004) 
menar att visibilitet är ett viktigt område att utveckla inom försörjningskedjan. Visibilitet gör 
det möjligt för alla led i försörjningskedjan att få tillgång till information om vad som händer i 
de olika delarna. Utvecklingen av visibilitet inom försörjningskedjan gör att information som 
tidigare bara nått några få nu når alla i kedjan (Aronsson et al., 2004). 
 
De viktigaste fördelarna med VMI är visibilitet och att synliggöra efterfrågebehovet i 
försörjningskedjan. Grundläggande för att få fram dessa är kundens vilja att ge leverantören 
efterfrågeinformationen. Likaså måste leverantören kunna hantera den här informationen för 
planeringssyften. Dessa två faktorer är viktiga för att VMI ska bli framgångsrikt. Kunderna 
brister inte i produkttillgänglighet, vilket innebär att de inte behöver ha större lager än vad 
som krävs för att möta efterfrågan (Lapide, 2001). 
 
Fördel med leverantörs- och kundförhållandet är att leverantören har kunskap om 
orderkvantitet som ger en möjlighet att kontrollera efterfrågesvängningar. Lager, 
produktionskontroll och planeringssystem måste vara uppdaterade, precisa samt integrerade 
för att kunna dra fördel av den nya information som blir tillgänglig vid samarbete (Simchi-
Levi et al., 2000). 
 
För att planeringen och styrningen i försörjningskedjan ska bli bättre synkroniserad så utbyter 
företag stora mängder information med sina affärspartners. Den mest kritiska informationen 
som utbyts mellan företagen i försörjningskedjan är kundefterfrågan och 
försäljningsprognosen som erhålls därifrån. För att VMI ska fungera så krävs att det finns ett 
effektivt informationsflöde inom försörjningskedjan. Bättre informationssystem förbättrar 
samverkan mellan alla medlemmarna i försörjningskedjan och ökar möjligheten att förbättra 
kedjans effektivitet. VMI är beroende av prognoser för att kunna planera och styra 
verksamheten mer effektivt (Mentzer, 2001).  
 
Prognoser är ett uttryck för företagets förväntade volym och värdet av all försäljning. De kan 
sägas ligga till grund för all materialplanering i företaget. Prognoser är involverade vid 
långsiktig operationell planering såväl som vid kortsiktig supply chain planning och 
produktionsplanering (Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005). 
 
En viktig faktor vid prognosarbete är att eliminera eventuella säsongsvariationer eller 
kampanjdata från den historiska datan. Det här görs för att den historiska datan ska ligga till 
grund för prognoserna och för att dessa ska bli så korrekta som möjligt måste de här 
korrigeringarna göras (Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005).  
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2.2.1 Efterfrågesvängningar  

 
De senaste åren har många leverantörer observerat att även om kundefterfrågan på specifika 
produkter inte varierar mycket, så fluktuerar lager- och ordernivåer avsevärt genom 
försörjningskedjorna (Simchi-Levi et al., 2000). Försäljning av produkter kan vara ganska 
likartad, det vill säga efterfrågan är inte signifikant större en dag i månaden än någon annan 
dag. Däremot fluktuerar leverantörens order till fabriken mycket mer än kundens (Simchi-
Levi et al., 2000). VMI fungerar bäst vid produkter med små fluktuationer i efterfrågan 
(Cooke, 1998). 

Bristande kommunikation mellan kund och leverantör är en anledning till att 
efterfrågesvängningar uppstår (Mattsson, 1999). Ett sätt att vara förberedd inför de här 
svängningarna blir i många fall att bygga upp lager de veckor som efterfrågan är lägre, vilket 
leder till ökade lager och därmed även ökade lagerkostnader (Simchi-Levi et al., 2000). 
Mycket av spillet i försörjningskedjan kan spåras till efterfrågesvängningarna (Yang, Ruben 
& Webster, 2003). Det är därför viktigt att hitta tekniker och verktyg för att kontrollera de här 
svängningarna (Simchi-Levi et al., 2000). 

Ett av de mest frekventa förslagen för att reducera effekten är att centralisera 
efterfrågeinformationen inom försörjningskedjan för att därefter tillhandahålla varje nivå i 
kedjan med komplett information om kundefterfrågan. Genom det här skulle varje nivå i 
försörjningskedjan kunna använda information om den aktuella kundefterfrågan för att skapa 
mer rättvisa prognoser (Simchi-Levi et al., 2000). 
 
 

2.2.2 Informationsutbyte 

 
Waller et al., (1999) säger att lager kan övervakas både fysiskt och elektroniskt. Dock är 
framgången med ett VMI samarbete beroende av ett system och någon 
kommunikationsteknologi. För att stödja informationsutbyte över företagets gränser kan till 
exempel Electronic Data Interchange (EDI) användas (Mattsson, 2002). 
 
Samarbete i interorganisatoriska relationer är ofta hämmade av dålig kommunikation (Dyer, 
Kyle & Singh, 2001). Enligt Amabile, Patterson, Mueller och Wojcik et al., (2001) måste 
organisationer införa tekniker såsom kommunikations- och koordineringsprocesser för 
samarbetet. Högt strukturerade och standardiserade kommunikationsmetoder inklusive 
dataöverföring genom datanätverk och EDI är passande för rutinkommunikation såsom 
påfyllnadsorder (Biehl et al., 2006). 
 
Traditionellt så skickas inköpsorder med post eller via fax. Det här innebär att både kund och 
leverantör är tvungna att registrera in ordern manuellt i sina system, först som inköpsorder hos 
kunden och sedan som säljorder hos leverantören. Mycket av det här manuella registrerandet 
kan automatiseras genom kommunikation system mot system. Ett sätt är att använda sig av 
EDI som innebär att information överförs mellan två datasystem på ett standardiserat sätt. 
Genom att använda samma standard ger det en bra kommunikation mellan det system som 
skapar informationen och det system som ska ta emot och bearbeta informationen (Mattsson, 
2002).  
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EDI används för det mesta mellan företag som har ett regelbundet och återkommande utbyte 
av information. Systemet är framförallt tillämpbart när det gäller stora informationsmängder 
(Mattsson, 2002). EDI kan även användas som del av en strategi för att styra relationen med 
leverantörerna för att förbättra deras prestanda, eftersom att EDI kan tillåta samverkande 
försäljningsprognoser som låter leverantörer ta emot kundens efterfrågeprognos och 
försäljningspunkt allt eftersom (Mentzer, 2001).   
 
EDI ger företagen i försörjningskedjan möjlighet att få tillgång till försäljnings- och 
prognosinformation nästan i realtid och spelar en stor roll för integrationen i 
försörjningskedjan. Företag har alltmer börjat lita på utvecklingar i data- och 
informationssystemstekniker, för att förbättra prognosutfallet (Mentzer, 2001).  
 
Holmström (1998) säger att VMI samarbete kan baseras på fax och mejl. Mattsson (2002) 
säger dock att det här sättet att utföra VMI på kan leda till tidsfördröjningar och att mänskliga 
fel lättare kan förekomma. Ledningen kan vara ovillig att investera i teknologi såsom EDI 
eller speciella planeringssystem som krävs för VMI. Det beror på att det kan vara oklart om 
investeringen i systemen kommer att bli lönsam eller ej (Pohlen & Goldsby, 2003). Simchi-
Levi et al., (2000) menar att det är viktigt att ha avancerade informationssystem vid VMI 
arbete. Det gör att tiden för dataöverföringen kan minskas och fel vid registrering kan 
undvikas.  
 
VMI baseras på en ökad nivå av automatisering i både flödet av fysiska varor och flödet av 
information mellan företag. I takt med att företag strävar efter att öka effektiviteten i 
försörjningskedjan så kan informations- och kommunikationsteknologi ses som 
grundläggande. Dessa möjliggör styrningen av försörjningskedjan genom sin förmåga att 
stödja informationsutbytet och korta ner tiden för informationshanteringen (Kollberg & 
Dreyer, 2006).  
 
Supply chain planning system är system designade för att stödja en rad olika 
planeringsprocesser i tillverkning och distribution. De här systemen har uppstått som 
komplement till företagens vanliga affärssystem för att tillhandahålla bästa stöd vid 
beslutfattande och är designade för att lägga sig ovanpå existerande affärssystem. Tidigare 
fokuserade de här systemen främst på schemaläggning av produktion och 
tillverkningsplanering men de nyare lösningarna erbjuder en bred uppsättning applikationer 
för supply chain planning (Harrington, 1999).  
 
Funktioner som systemen hjälper till med är bland annat efterfrågeplaneringen, här skapas 
visibilitet i närmaste tidens efterfråga och systemet tar fram långsiktsprognoser. En annan 
funktion är planeringen av försörjningskedjan, där den optimala försörjningsplanen avgörs för 
att möta den aktuella efterfrågan. Systemen kan även hjälpa till med utformning av 
försörjningskedjan, transport- och produktionsplanering (Harrington, 1999).  
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2.3 Relationer 

 
Aronsson et al., (2004, s.267) identifierar försörjningskedjor som “en kedja av företag som 

tillsammans förvandlar råvaror till slutprodukter”.  
 
En försörjningskedja består av aktörer som står i ett visst beroendeförhållande till varandra, 
genom vilka material, betalningar och information flödar. Det talas om olika typer av 
försörjningskedjor, de kan vara inom ett företag, inom koncerner samt kan omfatta mer eller 
mindre fristående företag utan ägarmässiga relationer. I samtliga fall består försörjningskedjan 
av successiva par som står i ett formellt eller informellt kund och leverantörsförhållande till 
varandra (Mattsson, 2002).  
 
Gemensamt beslutsfattande är en av de mest komplicerade formerna av informationsutbyte 
och kräver höga nivåer av förtroende och visibilitet. Det är ett viktigt kännetecken för en mer 
samverkande relation i försörjningskedjan som kan sluta i bättre prestationsförmåga. 
Processen för gemensamt beslutsfattande innebär bland annat att underhålla ett 
informationsflöde (Biehl et al., 2006). 
 
Det är när kunskap i försörjningskedjan ökar som utbytet mellan företagen kan utvecklas och 
effektiviseras. Det är viktigt att företagen känner förtroende för varandra då ett nära samarbete 
krävs för att ta tillvara på förbättringsmöjligheterna (Samuelsson, 2004). Barratt och Oliviera 
(2001) menar att VMI troligtvis är den första förtroendebaserade länken mellan leverantör och 
kund. 
 
Bagchi och Skjøtt-Larsen (2002) anser att det bör bli lättare att utveckla ett förtroende mellan 
partners i en försörjningskedja. Förtroende bör gynna samarbete och minska irrationellt 
beteende. En hög nivå av förtroende, informationsutbyte och trovärdiga långsiktiga 
engagemang till leverantörer skapar en vilja hos båda parter att göra investeringar i relationen 
(Bagchi & Skjøtt-Larsen, 2002). För att relationen mellan kund och leverantör ska bli 
framgångsrik i ett VMI samarbete krävs det att leverantören har vilja att möta eller öka 
kundens förmåga att prognostisera efterfrågan rätt (Pohlen & Goldsby, 2003).  
 
Vid stora organisatoriska förändringar så krävs det att den högsta ledningen är engagerad för 
att förändringen ska komma till stånd. Det är viktigt att ledningen engagerar sig, för i ett 
sådant här förhållande kan ansvaret skifta inom organisationen från en grupp till en annan. 
Vid implementering av VMI kan kontakten med kunderna skifta från sälj- och 
marknadsavdelningen till logistikavdelningen. Det här medför att säljstyrkans inflytande blir 
mindre eftersom att kundens lagernivåer är leverantörsstyrda, och inte styrda av prissättnings- 
och rabattstrategier. Den här maktförändringen kräver en betydande involvering av den högsta 
ledningen för att lyckas (Simchi-Levi et al., 2000). 
 
En av företagets viktigaste tillgångar är kunder och därigenom kundrelationer. Det här 
resulterar i att det inte längre är tillräckligt för företagen att enbart fokusera på säljprocessen. 
Det blir nödvändigt för företagen att överväga det bästa sättet att ta hand om och ge service 
till sina kunder. Det blir viktigt för företaget att skapa en strategi för varje enskild relation 
(Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005).   
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Samarbete har hamnat i fokus i försörjningskedjan. Kundens förmåga att koppla ihop och 
arbeta effektivt med sina leverantörer har skapat nya samarbetsformer med målet att etablera 
en hållbar förbättring i den totala försörjningskedjan från leverantör till slutkonsument 
(Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005).  
 
Skapandet av relationer är ofta fokuserade på sättet att förbättra effektiviteten i 
försörjningskedjan. Uppmärksamhet är alltmer riktad mot förbättrad styrning av relationerna 
med leverantörerna, delvis genom att använda leverantörens kompetens och kunnande på ett 
bättre sätt. Det blir en närmare koppling med leverantörer och därigenom ökar visibiliteten i 
försörjningskedjan (Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005). 
 
Vid styrning av relationerna med leverantören ligger fokus framförallt på tre områden vilka är 
information, samarbete och integration. Integration av nyckelaktiviteter relaterade till 
inköpsprocessen är i fokus. På så sätt ses integration som en drivkraft att främja samarbete 
och utbyte av information i relationen mellan företag (Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005).  
 
De senaste årtiondena har fokus varit på informationsutbyte och samarbete. På så sätt uppstod 
SCM som fokuserar på förbättringar i utbytet dem emellan och baseras på det externa 
förhållandet mellan parter i hela försörjningskedjan (Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005). Det 
här ledde till nya former av samverkan mellan företag i försörjningskedjor, som tog konceptet 
informationsutbyte ett steg längre. Ett av de här nya koncepten är samarbete genom VMI 
(Skjøtt-Larsen et al., 2003).  
 
Processer genom försörjningskedjan och utvecklingen av relationerna i den, är kännetecken 
för SCM. Fokus ligger på att stärka hela försörjningskedjan istället för en suboptimering av 
det enskilda företaget (Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005). Med hjälp av SCM kan 
konkurrensen och vinsten maximeras för företaget såväl som för hela försörjningskedjans 
nätverk, inklusive slutkonsument (Lambert et al., 1998).  
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3. Metod 
 
 
I metodkapitlet presenteras vilken ansats vi utgår från samt vilka val vi gjort vid 

undersökningens urval och genomförande. Vi beskriver vidare hur vi presenterar den 

empiriska studien och hur vi går tillväga för att analysera den. Vi tar även upp studiens 

trovärdighet. 

 
 
 

3.1 Val av ansats 

 
Eftersom att vi hade lite kunskap om konceptet VMI vid uppsatsens början så ökade vår 
kunskap allt eftersom vi samlade in information. Det här ökade förståelsen för konceptet 
vilket ledde till att vi kunde anpassa vår frågeställning till ett aktuellt problem. Då vi ville 
undersöka VMI ansåg vi att en kvalitativ metod passade bäst. Jacobsen (2002) säger att en 
kvalitativ metod är en öppen ansats som innebär att bland annat problemställning och 
datainsamlingssätt kan ändras allteftersom mer information fås fram. Metoden passar bra när 
det finns bristande kunskap om problemställningen som ska undersökas (Jacobsen, 2002). Allt 
eftersom uppsatsen fortskred hade vi möjlighet att ändra vår problemformulering då vi 
arbetade efter den kvalitativa metoden som tack vare dess öppna ansats gav oss den här 
möjligheten. Efter vårt sökande i sekundära källor kände vi att teorin brister i kunskap om 
konceptet, vilket ledde till att vi behövde en omfattande empiri. Jacobsen (2002) säger att en 
kvalitativ undersökning utgör en stor mängd data. Det här gav oss återigen bekräftelse på att 
den kvalitativa metoden är rätt för oss då en kvalitativ metod ger en betydande mängd 
empiriskt material att arbeta med. 
 
I uppsatsen använde vi oss av en deduktiv datainsamling. Ansatsen innebär att skaffa sig 
förväntningar om hur världen ser ut och därefter samla in den empiriska datan för att se om de 
här förväntningarna stämmer (Jacobsen, 2002). I vår uppsats passar den deduktiva ansatsen då 
vi ville se om de effekter som teorin påstår VMI har, uppstår i verkligheten. Det är svårt att 
samla empiri om något som vi har lite kunskap om. Därför var det nödvändigt att få teoretisk 
kunskap innan empiri samlades in. Viss kritik mot den deduktiva ansatsen finns. 
Informationsletandet kan bli subjektivt då forskaren endast söker efter att få sina ursprungliga 
förväntningar bekräftade (Jacobsen, 2002). Vid insamlingen av den empiriska datan var vi 
medvetna om att vi hade ursprungliga förväntningar vilket gjorde att vi försökte hålla ett 
objektivt synsätt. Ett sätt att undvika subjektivitet var att vi fick VMI beskrivet av tre 
respondenter ur deras olika perspektiv och därefter utvärderade vi informationen kritiskt. 
 
 

3.2 Litteraturgenomgång 

 
För att få kunskap i vårt ämnesområde har vi samlat in sekundärdata. Sekundärdata innebär att 
det inte är forskaren som samlar in data direkt från källan utan dessa data baseras på 
upplysningar som är insamlade av andra (Jacobsen, 2002). Vi började med att söka 
information från Halmstad Högskolas bibliotek.  
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Vi sökte i bibliotekskatalogerna HULDA och Libris. I sökandet efter tidskrifter och artiklar 
använde vi oss av databaserna Abi/Inform och Emerald. Vi använde oss av sökorden Vendor 
Managed Inventory, VMI, leverantörsstyrda lager, Supply Chain Management, Vendor 
Supplier Relations samt Buyer-Supplier Relationship. För att hitta fler källor sökte vi i andra 
uppsatser och i annan litteraturs källförteckningar. Den litteratur vi använde oss av sträcker 
sig från början på 1990-talet fram tills idag. Litteratur och artiklar från de senaste åren 
refererar ofta till tidigare år varför vi kände att det var möjligt att använda böcker från tidigt 
1990-tal. Vi har även studerat flera metodböcker för att lägga upp arbetet på ett strukturerat 
sätt. 
 
 

3.3 Empirisk studie 

 
Det empiriska materialet har inhämtats genom kvalitativa intervjuer. Till intervjutillfällena har 
vi framställt en intervjuguide med frågor. 
 
 

3.3.1 Val av företag och respondenter 

 
Vi valde att undersöka VMI ur ett koncernperspektiv eftersom teorin kring det här 
perspektivet är bristfällig. När vi sökte efter koncerner som använde sig av VMI, sökte vi i 
området kring Hallandsregionen. Vi fann Lindab koncernen som hade infört VMI och hunnit 
se resultat. Därför kände vi att det skulle gynna vår uppsats att göra undersökningen där.  
 
Vi är medvetna om att när vi valde en koncern så uppstår inte samma relation mellan kund 
och leverantör som vid två helt fristående företag, men det uppstår ändå en relation mellan 
företagen i koncernen. Vi ville bland annat undersöka relationen mellan två företag i samma 
försörjningskedja. Den här relationen finns mellan kund och leverantör oavsett om det är i en 
koncern eller inte.  
 
På grund av tidsbrist kunde vi inte intervjua alltför många respondenter inom koncernen då 
det skulle leda till ett alltför stort empiriskt material att bearbeta. Vid en kvalitativ metod är 
valet av intervjupersoner avgörande för undersökningen. Det beror på att fel personer kan 
göra att undersökningen förlorar sitt värde (Jacobsen, 2002). Eftersom att vi har ett 
koncernperspektiv ville vi intervjua logistikansvarige inom koncernen för att få dennes syn på 
VMI. Efter en intervju med befattningshavaren fick vi en bra insyn i vem av de ansvariga hos 
kund och leverantör som hade mest kunskap om VMI samarbetet och på så sätt kunde bidra 
mest till vår uppsats. Med de här respondenterna gjordes intervjuerna. 
 
 

3.3.2 Metod för datainsamling 

 
Primärdata är data som samlats in för undersökningens ändamål och som tidigare inte finns 
dokumenterat (Jacobsen, 2002). Våra primärdata är baserade på individuella intervjuer, då vi 
ville få fram så mycket information som möjligt från respondenterna. 
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Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med våra respondenter. En kvalitativ intervju 
förutsätter att intervjuguiden till en början är så öppen som möjligt för att få en spontan 
information om föreställningar och attityder. Det är intervjuarens uppgift att inte låta 
respondenten flyta ut alldeles för mycket utan att försöka behålla fokus så att respondenten 
ger svar på det intervjuaren vill ha svar på (Kvale, 1997).  
 
Själva öppenheten hos intervjun medförde att vi var tvungna att vara väl förberedda på att 
följa upp vissa frågor. Den krävde också att mycket tid lades på att formulera frågorna till 
intervjuguiden. Frågorna baserades på den insamlade teorin då vi ville ha en jämförelse 
mellan teorin och verkligheten. Intervjuguiden delades in i olika kategorier för en tydlig 
struktur. Kvale (1997) berättar att en intervjuguide kan bestå av omsorgsfullt formulerade 
frågor eller i stort beskriva de ämnen som ska tas upp under intervjun. För att få så mycket 
information som möjligt valde vi att formulera intervjufrågorna på ett sådant sätt att ja- och 
nej svar inte var möjliga. De få frågor som kunde ge ett ja- eller nej svar åtföljdes av 
följdfrågor. 
 
Respondenterna fick en möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna då vi skickade vår 
intervjuguide via mail innan intervjun. Vi är medvetna om att det finns nackdelar med att göra 
på det här sättet. Respondenten kan få tid att tänka ut svar som inte är sanningsenliga. 
Fördelen med det här tillvägagångssättet tror vi är att respondenten får en övergripande bild 
över vad vi vill undersöka och får tid att förbereda sig inför våra frågor. 
 
Vi började med att göra en intervju med logistikansvarige för hela koncernen. Det här gjorde 
vi för att få en övergripande bild av företagen. Som logistikansvarig har han en bra inblick i 
hur både kundens och leverantörens verksamheter fungerar. Han var även initiativtagare till 
hela VMI projektet och har en stor roll vid det fortsatta samarbetet. Därför anser vi att han var 
viktig att intervjua för vår undersökning. Vi valde att utföra intervjun på plats. Det gjorde vi 
för att kunna se ansiktsuttryck och känslor hos respondenten som annars skulle kunna missas. 
Kvale (1997) menar att den upplevda intervjusituationen ger ett mervärde till respondentens 
föreställningar då intervjuaren får uppleva tonfall, ansikts- och kroppsuttryck tillsammans 
med uttalandena. På så sätt underlättar det för oss att utröna hur sanningsenlig informationen 
är. På plats fick vi även en möjlighet att se material som respondenten förberett om 
koncernen. 
 
Intervjuerna med kund och leverantör gjordes per telefon. Det fanns risker med att göra 
telefonintervjuer då vi gick miste om ansiktsuttryck och känslor. Eftersom att kunden är 
placerad i Norge fanns ingen möjlighet att göra intervjun på plats då uppsatsen har sina 
praktiska begränsningar. För att kunna jämföra det empiriska materialet på ett så rättvist sätt 
som möjligt så valde vi att göra en telefonintervju även med leverantören. Dessutom led 
leverantören av tidsbrist på grund av hög arbetsbelastning, vilket gjorde att vårt val av 
telefonintervju underlättade för dem.  
 
Jacobsen (1998) säger att med hjälp av bandspelare kan respondentens svar återges ordagrant. 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av bandspelare. Det här gjordes för att kunna återge 
materialet sanningsenligt. För att lättare kunna jämföra svaren vi fick vid intervjuerna, höll 
samma person i alla intervjuerna. Vi anser att på så sätt ställs frågorna på samma sätt och 
jämförelsen mellan intervjuerna blir bättre. Samtliga personer i uppsatsgruppen närvarade vid 
intervjuerna för att få en helhetsbild och för att vara säkra på att svaren på intervjufrågorna 
uppfattas på samma sätt.  
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Telefonintervjun som utfördes med den norska respondenten skulle kunna misstolkas 
språkmässigt. Vi var alla tre med vid intervjutillfället och lyssnade av bandspelaren, vilken 
spelade en viktig roll när vi analyserade materialet från intervjun.  
 
Efter att det empiriska materialet sammanställts fattades viss information för att uppsatsen 
skulle ge ett helhetsintryck. Därför ställde vi några kompletterande frågor till respondenterna. 
 
 

3.3.3 Presentation av den empiriska studien  

 
I empirin har vi valt att redovisa respondenternas svar i tre olika kategorier, VMI, information 
och relationer. De här kategorierna återspeglas från den teoretiska referensramen och återfinns 
även i analysavsnittet. Vi har valt att göra på det här sättet för att läsaren ska få en överblick 
och kunna jämföra kategorierna under de olika avsnitten. Kategorierna valdes för att de är 
relevanta för vår problemformulering och våra syften med uppsatsen.  
 
Vi har valt att presentera koncernens, leverantörens respektive kundens svar under samma 
kategorier, då vårt syfte inte är att jämföra kundens och leverantörens syn på VMI utan se hur 
en VMI-styrd relation fungerar dem emellan. Att samla svaren ger en klarare helhetsbild av 
hur VMI, relationer och informationsflödet fungerar hos koncernen och det är det som är 
relevant för vår uppsats. Den empiriska studien inleds med en presentation av företagen för att 
läsaren ska få en bild av dem. Att presentera empirin under tre kategorier istället för att 
presentera empirin företag för företag kan ge ett rörigt intryck i fråga om vem som säger vad 
under vilken kategori. Vi anser dock att vi har klargjort tydligt för läsaren vem som säger vad. 
Dessutom undviks på det här sättet upprepningar då respondenterna hade samma svar på 
många frågor. 
 
Vi skulle vilja understryka att vi benämner leverantören i Sverige och kunden i Norge på olika 
sätt beroende på hur respondenterna har benämnt dem. Vi likställer benämningen för 
leverantören Lindab Profil AB med Profil samt Lindab Ventilation AB med Ventilation. De 
här likställs också med fabrikerna och producerande enheter. Likaså kommer vi att benämna 
kunden Lindab AS med Lindab Norge. På samma sätt kommer koncernen Lindab AB att 
benämnas Lindab. När det gäller respondenterna har vi valt att benämna koncernens 
logistikansvarig med KC, logistikchefen på Profil med SE och logistikchefen på Lindab 
Norge med NO. De intervjuade personerna är på egen begäran inte nämnda vid namn. 
Respondenternas titel nämns dock för att ge en trovärdighet till vår empiriska studie. Vi har 
inte med några citat från respondenterna i uppsatsen, då de inte vill bli citerade.  
 
 

3.4 Metod för analys 

 
Vi har jämfört det empiriska resultatet med den teoretiska referensramen. Jämförelsen skedde 
under kategorierna VMI, information och relationer. Det här upplägget valde vi för att det 
skulle bli en klar struktur i arbetet. Intervjufrågorna delades in i de här kategorierna för en 
tydlig struktur som skulle underlätta för oss när vi skrev vår analys. Jacobsen (2002) belyser 
kategorisering av datamaterialet för att underlätta analysprocessen. I presentationen av 
analysen valde vi att använda företagens namn för att redogöra det empiriska materialet då vi 
tyckte det gav en klarare bild av vilken part i kedjan som tycker vad.  
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3.5 Trovärdighet av studien 

 
För att kunna bedöma hur pass tillförlitlig och giltig den information som vi fått fram i vår 
undersökning är, måste det empiriska resultatet granskas kritiskt. Här nedan argumenterar vi 
för reliabiliteten och validiteten för vår studie. Vi tar även upp generaliserbarheten. 
 
 

3.5.1 Reliabilitet 

 
Begreppet reliabilitet avser en undersöknings tillförlitlighet. Om en undersökning har hög 
reliabilitet så innebär det att om den skulle göras igen så skulle resultatet bli detsamma 
(Jacobsen, 2002). Vi lade ner mycket tid på att formulera intervjufrågorna. För att skapa bättre 
tillförlitlighet och undvika variationer i sättet att ställa frågorna till respondenterna, valde vi 
att en av oss höll i alla intervjuerna. Vi valde att spela in intervjuerna så att vi kunde lyssna på 
dem så många gånger som det krävdes för att vara säkra på att vi uppfattat allt korrekt. Alla 
tre i gruppen var med på intervjuerna, om vi tolkat svaren på samma sätt så är det troligt att 
det är så, vilket stärker studiens reliabilitet. 
 
 

3.5.2 Validitet 

 
Validitet avser datamaterialets giltighet. Giltighet syftar på huruvida vi mäter det vi vill mäta 
(Jacobsen, 2002). Vi anser att validiteten i vår uppsats är hög då vi valde att göra intervjuer 
med de personer som hade den mest övergripande inblicken i VMI inom koncernen. Vi 
upplevde att respondenterna gav ärliga svar under intervjun, baserat på tonfall och pauser. Vi 
är dock väl medvetna om att viss information kan ha undanhållits. Studiens validitet stärks 
genom att vi har fastställt vår intervjuguide utifrån vårt problemområde och den teoretiska 
referensramen. Det gör att det vi ville undersöka blev undersökt. 
 
Vi tror att då respondenterna är inom samma koncern fanns inget behov för dem att 
undanhålla känslig information för varandra, vilket stärker studiens validitet. Dock fanns en 
risk att information frånhölls oss, speciellt ur ett kostnadsperspektiv. Det här såg vi inte som 
ett problem då vår undersökning inte kretsar kring kostnader. 
 
 

3.5.3 Generaliserbarhet 

 
Med generalisering i en kvalitativ ansats menas att data kan generaliseras från mindre urval av 
undersökningsenheter till en mer teoretisk nivå (Jacobsen, 2002). Eftersom endast tre olika 
undersökningsenheter har skildrats och alla de här är inom samma koncern så kan inga 
generella slutsatser dras. Istället vill vi med vår uppsats visa hur informationsflödet fungerar i 
den VMI-styrda relationen vi har valt att undersöka och hur det stämmer överens med den 
teori vi läst. 
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4. Empirisk studie 
 
 
I det här kapitlet presenteras den empiriska studie som vi gjort inom Lindab koncernen. Vi 

kommer utifrån respondenternas svar på våra intervjufrågor att beskriva kategorierna VMI, 

information och relationer.  

 
 
 

4.1 Presentation av företagen 

 
Lindab AB (Lindab) är en internationell koncern med verksamhet på hundratalet platser i 
Europa och Nordamerika. De har över 4500 medarbetare och utvecklar samt producerar 
produkter och systemlösningar i tunnplåt inom affärsområdena Ventilation och Profile.  
 
Affärsområdet Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med bland annat 
kanaltillverkning. Affärsområdet Profile verkar mot byggindustrin med ett omfattande utbud 
av byggkomponenter. Omsättningsmässigt är Ventilation och Profile ungefär lika stora och 
det råder en stabil tillväxt. Den nordiska regionen är en mycket viktig del som står för nästan 
50 % av den totala omsättningen.  
 
Leverantören Lindab Profil AB (Profil) är ett tillverkande företag som säljer till de flesta 
europeiska länder däribland till filialerna i Lindab AS i Norge (Lindab Norge). De har cirka 
250 anställda och ligger i nordvästra Skåne. Just nu håller företaget på att implementera VMI 
på tjugofem platser i Sverige. Det finns även beslut om att VMI ska införas i Ungern, 
Rumänien och Danmark. Pilotprojektet med VMI skedde på Lindab Norges alla filialer som 
har lager. Det är inte bara Profil som använder sig av VMI för styrning av kundens lager utan 
även deras systerbolag, en annan tillverkande enhet som heter Lindab Ventilation AB 
(Ventilation). 
 
Kunden Lindab Norge består av nio filialer varav åtta stycken har eget lager, de har ungefär 
100 anställda. Filialerna är försäljningsområden och de har även en liten produktion av 
kanaler och ventilationsrör. En filial är en kombination av ett lager och en butik för 
proffsmarknaden och lagerför mellan 1000 och 2000 artiklar. De har egen distribution där de 
levererar antingen direkt till kunden eller till en byggarbetsplats. Kunden kan också komma in 
och hämta och köpa över disk. Ventilation och Profil är Lindab Norges två absolut största 
leverantörer. 
 
Lindabs vision och affärsidé är att med sin distribution vara en lokal partner som alltid finns 
nära kunden. Det uppnås med ett eget kontrollerat distributionsnät som sträcker sig ända ut till 
kund med ett stort antal filialer som de själva äger och driver på de lokala marknaderna. 
 
Lindab anser att rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid är förutsättningen för framgång för deras 
kunder och därmed förutsättningen för framgång för dem själva. Ordning och reda samt tydlig 
inriktning på kvalitet genom hela försörjningskedjan är sedan många år deras metod för att 
uppnå det. 
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4.2 VMI 

 
Koncernens logistikansvarige (KC) berättar att VMI startade som ett pilotprojekt mellan 
Ventilation och Profil gentemot Lindab Norge. Projektet drog igång ordentligt i 
september/oktober 2005. Det var KC själv som var den initiativtagande kraften för att införa 
VMI. De norska filialerna började styras med ett påfyllnadsansvar från Ventilation och Profils 
producerande enheter. Det lager som styrs med VMI är Lindab Norges färdigvarulager som 
består av standardartiklar och det är fortfarande kunden som äger lagret.  
 
Logistikchefen på Profil (SE) berättar att VMI valdes som ett sätt att minska Lindabs lager i 
koncernen, då de hade satt ett högre fokus på att minska lagren. I samband med införandet av 
VMI valdes Syncron, ett fristående system som är till för supply chain planning. Lindab 
Norge var från början ett testland för VMI, och då det fallit väl ut så ska Lindab köra på med 
fler länder.  
 
Logistikchefen för Lindab Norge (NO) säger att allt material som Lindab Norge får från 
Ventilation och Profil i Sverige styrs via VMI. VMI har inte införts på produkter från någon 
extern leverantör.  
 
Enligt NO innebär VMI en automatisk påfyllning från leverantörens sida till kundens lager. 
Lindab Norge bestämmer själv storlek på lagret och det är prognossystemet Syncron som 
ligger till grund för de besluten. KC har varit med att sätta ramverket, men innanför ramverket 
har Lindab Norge goda möjligheter att göra ändringar. Som ägare av lagret står Lindab Norge 
själv för spill och utgånget lager. 
 
Enligt KC har Lindab koncernen varit väldigt decentraliserad historiskt. Varje enhet har levt 
sitt eget liv med egna affärssystem, vilket gör att det ur ett logistikperspektiv blir svårt med 
lagerstyrningen. Tanken med VMI var att få ner lagren ute på filialerna berättar SE. Profils 
kunder, de som är mottagare, är små filialer med begränsad bemanning som gör väldigt 
mycket. Tidigare var det filialerna som lade order till Profil. Många beställningar gjordes på 
känn, när det var högtryck beställde de extra rejält och det låg ingen riktig tanke bakom 
beställningarna. När analyser av lagren gjordes sågs många ”hyllvärmare”, utan någon riktig 
förklaring till varför de fanns där.  
 
KC säger att även om fabrikerna har tagit över påfyllnaden så har Lindab inte lyft ansvaret 
ifrån kunden. Tanken är att lagercheferna hos kunden ska slippa ägna sig åt det vardagliga 
arbetet. Den dagliga påfyllnaden ska bara rulla på så att de kan koncentrera sig på beslut som 
kan vara svårare när det gäller styrning och där det krävs ett mer aktivt agerande. Kunden 
ägnar sig åt till exempel mer lågfrekventa produkter, prognoser och vad som ska finnas i 
lager.  
 
SE säger att de problem med VMI som Profil diskuterade var gränssnittet, det vill säga vem 
som har ansvaret om något skulle gå snett, leverantören som fyller på eller kunden som är 
mottagare. SE menar dock att i och med att det gäller två bolag inom samma koncern, så såg 
Profil inte någon större risk med det här. Om det varit en extern kund hade Profil som 
leverantör fått styra mer avtalsmässigt vem som ansvarar för vad. 
 
Enligt SE fanns det inte några motsättningar från Profil att gå med i VMI samarbetet. Profils 
ordermottagning, som var vana vid att ta emot order från Norge, skulle nu, i och med VMI, 
lägga order åt kunden.  
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Det krävdes en upplärning för personalen, och Profil behövde hitta rutiner för hur det här 
skulle göras, hur ofta och så vidare. Det var inga bekymmer i sig, men det skulle göras och det 
blev en förändring. Det är möjligt att det fanns en oro hos personalen, att de skulle göra ännu 
mer än tidigare. SE tror att det går fortare idag än vad det tidigare gick när de tog emot order. 
KC berättar att inga större utbildningsprogram har införts i och med VMI, men NO har haft 
viss utbildning med lagercheferna på Lindab Norge, både på systemen samt arbetssätt.  
 
NO är positivt inställd till VMI. Samarbetet har varit mycket givande på grund av att många 
processer har förbättrats. Fokus har legat på det som tidigare inte fungerat i systemen och som 
nu ordnats upp. Det finns många fördelar med VMI. De största fördelarna är ett stort fokus på 
rätt leveranser och rätt kvantiteter, båda för kundens och leverantörens del.  
 
SE har den synen på VMI att internt är det väldigt bra, eftersom kunden egentligen inte har 
resurser för att planera inköpen så mycket som skulle behövas. Genom att Profil tar över 
planeringen så avlastar de kunden. Totalt sparas tid för Lindab och de får en bättre exakthet. 
Tidigare blev det stora svängningar i beställningarna. Det fanns ingen framförhållning och 
bristen på varor upptäcktes först när den var ett faktum. Då beställdes stora mängder, så det 
blev väldigt ryckigt, det kom stora order, sedan dröjde det och så kom det ett ryck igen. I och 
med Syncron får Profil ett jämnare orderflöde vilket gör dem mycket positiva till VMI. 
 
KC säger att Lindab inte ser VMI som ett lika stort begrepp som teorin gör. Han menar att på 
Lindab går begreppet ut på att produktionsenheterna tar över beställningsansvaret. Det här 
innebär att Lindab Norge inte längre behöver lägga manuella order på de artiklar som styrs 
med VMI. KC menar att det är svårt att se de praktiska effekterna i produktionsplaneringen än 
så länge, då VMI inte påverkar så stora volymer. Lindab Norge svarar för en relativt liten 
andel av den totala försäljningen. All annan försäljning styrs inte genom VMI, som egentligen 
var en dellösning i det logistikarbete som Lindab drivit de senaste åren och inte den drivande 
kraften för att förändra lagerstyrningen. KC tycker det har varit intressant att testa VMI och 
planerar att vidareutveckla samarbetet. Även SE säger att VMI inte påverkat Profils 
produktion, då den del som styrs är för liten för att märkas. Om Lindab hade haft ett större 
VMI samarbete med flera kunder så hade produktionsplaneringen blivit bättre tror SE.  
 
SE har inte sett någon VMI relaterad förändring på deras egna lagernivåer. Profils lager har 
minskat då säkerhetslagret har sänkts, men den minskningen beror inte på VMI utan att ett 
stort fokus har blivit satt på lagret rent generellt.  
 
På frågan angående förändringar i de administrativa rutinerna svarar SE att han har en känsla 
av att Profil snabbare får igenom en order från Lindab Norge idag än tidigare när de matade in 
order manuellt.  
 
Fördelen med VMI har varit att Lindab lyckats med sin ambition att behålla servicenivån 
samtidigt som de sänkt sina lager menar KC. Han säger dock att det är svårt att definiera 
exakt om det är tack vare VMI eller tack vare det totala arbetet med systemet, men tycker att 
VMI upplevs som ett positivt sätt att arbeta på. Enligt KC så är Lindab själva nöjda med 
utfallet och deras huvudlinje är att fortsätta utveckla samarbetet mot fler dotterbolag.  
 
SE berättar att de är nöjda med VMI samarbetet och det är därför de har valt att fortsätta. Han 
talar om att det finns en större extern kund där beslut har tagits om att införa VMI, det är ett 
sätt för Profil att knyta kunden närmare. Både kunden och Profil är positiva till projektet men 
de har inte kommit igång än.  
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Skillnaden att styra med VMI mot externa kunder jämfört med inom koncernen blir att det 
krävs en helt annan kontraktsgenomgång. Det är viktigt att veta vem som har ansvar för vad. 
Till exempel att Lindab har ansvar för att fylla på kundens lager inom vissa gränser och att 
kunden har ansvar för prognoser. VMI måste avtalsmässigt styras på ett helt annat sätt än när 
det är internt, det är den stora skillnaden berättar SE. Det är svårare för kunden att byta ut 
Profil som leverantör om det finns ett VMI samarbete, eftersom Profil då har ett mervärde 
gentemot kunden som ingen konkurrent har.  
 
 

4.3 Information 

 
KC berättar att Lindab inte hade någon riktig visibilitet genom sin försörjningskedja vilket 
gjorde att de inte kunde se till exempel lagernivåer för de olika enheterna. Han säger att i den 
här situationen kan efterfrågesvängningar uppstå, det vill säga hur en liten förändring i 
efterfrågan ute på marknaden ger helt andra effekter när det kommer tillbaka till producerande 
enheter. Han säger att den mänskliga naturen är sådan att om en uppåtgående trend ses, som 
leder till en lite större order ifrån kund, så lägger leverantören själv på några procent till. Så 
agerar alla likadant och en betydligt större amplitud i de här svängningarna fås, det är ett 
klassiskt problem menar KC.  
 
KC beskriver att Syncron kan ses som en stor databas, en prognosmotor som hämtar 
information från affärssystemen. Den uppdateras en gång per dygn med all 
försäljningsinformation på artikelnivå om vad som hänt ute på de lokala lagren och även deras 
lagersaldo. Informationen bearbetas och beställningspunkter räknas ut som sedan skickas 
tillbaka till affärssystemet. Parametrarna för vad som ska köpas in, när och hur mycket har 
beslutats gemensamt mellan Lindab Norge och Lindab. Lindab Norge kan själva ändra 
parametrar. De inköpsförslag som affärssystemet genererat verkställer Profil.  
 
I Syncron kan månadsprognosen, som ligger för respektive lager, ses och där finns prognoser 
samlade för alla enheter säger KC. I Syncron sker själva lagerstyrningen mer specifikt för 
enskilda lager. Lindab kan se efterfrågehistorik och orderpunkt. Om kunden har projekt på 
gång som leverantören behöver reagera på, så är det i Syncron de kan gå in och göra en 
prognosjustering. Om ändringar görs, så överförs de till affärssystemet. I Syncron kan följas 
vem som står för eventuella ändringar. Med hjälp av Syncron kan efterfrågesvängningar 
motverkas genom att det är möjligt att direkt ifrågasätta ändringar i prognoser. 
 
SE berättar att Lindab Norge och Profil inte har samma affärssystem. Lindab Norge använder 
Axapta och Profil använder ett egenbyggt affärssystem. KC säger att det system de har 
gemensamt är Syncron vilket används för att klara kraven på visibilitet. Han anser att 
moderna affärssystem är förvånansvärt dåliga på lagerstyrning vilket är en av anledningarna 
till att Lindab har Syncron, som ligger utanför affärssystemen. 
 
NO anser att vid VMI måste kunden öppna sitt eget affärssystem så att relevant information 
tillflyter leverantören. I och med att det här är en koncernrelation är det helt naturligt att göra 
på det här sättet då det sparar tid för båda sidor. NO tycker att kommunikationen är god 
mellan företagen.  
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KC berättar att rent processmässigt är VMI ganska enkelt. Fabrikerna godkänner förslagen 
som genereras. Här kan också följas vem som gjort vad. Vad Lindab slipper är de extrema 
amplituderna i inköpen, då orderpunkten hela tiden följer den verkliga försäljningen. 
Orderpunkten är helt flexibel och ändras successivt med förändringar i försäljningen. Lindab 
får hela tiden en ny försörjningspunkt vilket gör att de slipper känslomässiga beställningar och 
på så sätt undviks efterfrågesvängningar. Justeringar som görs i systemet kan ifrågasättas av 
fabriken utifrån tidigare historik. Enligt KC har Lindab Norge aldrig behövt ifrågasättas av 
Ventilation och Profilfabrikerna. Leverantören är väldigt lite inne i Syncron och köper oftast 
de förslag som genereras i affärssystemet. 
 
NO berättar att tidigare styrdes Lindab Norges lager utifrån minimum-nivåer som låg inne i 
affärssystemet. Det var inte ett dynamiskt system eftersom prognoser och säsongsvariationer 
då låg fast och inköpsmängderna var bestämda. Syncron, som infördes i samband med VMI, 
är ett mycket mer dynamiskt system som ger input till det norska affärssystemet. Enligt SE är 
varje filial med och bestämmer sitt eget lagersortiment. Därefter förs data in om de här 
artiklarna, till exempel leveranstider, vilka Syncron räknar med. SE stämmer av att 
leveranstiderna är rätt.  
 
En gång i veckan genererar Syncron nya prognoser som baseras på historik, så systemet vet 
alltid på artikelnivå hur mycket det är tänkt att kunden ska sälja. KC säger att leverantören 
inte har något ansvar alls för prognoserna utan det är Lindab Norge som gör prognoserna och 
eventuella justeringar av dessa. SE säger att kunden har fullt ansvar för prognoserna i 
Syncron. Profil har däremot ansvaret för sina egna prognoser för sin totala försäljning till sina 
kunder.  
 
SE säger att i början av VMI samarbetet fanns problem med en del prognoser som var 
felaktiga på vissa artiklar. Det ställde till det när Syncron kördes igång. Det krävdes en hel del 
dataarbete med att kodifiera artiklar och att samköra dem. Även om båda bolagen är Lindab 
bolag så har de haft olika artikelregister, så kodifieringen skedde för att få träff på samma 
artiklar. I Syncron har Lindab kodifierat på ett sådant sätt så att systemet avropar artiklar i 
hela kartonger eller hela pallar. Det här bygger på att Lindabs artikelregister stämmer.  
 
KC anser att det finns en risk i att inte vara tillräckligt observant på vad som sker i systemet. I 
det här fallet har Lindab regler som säger vad som ska köpas in och i vilka volymer. Det finns 
en risk att systemet kan räkna helt fel eller att det tidigare har funnits en artikel som det såldes 
mycket av till ett projekt och helt plötsligt skapas för stora lager för de berörda produkterna då 
ingen kontrollerar det här. Inköpen genereras av någon som sitter längre ifrån marknaden. 
Därför är det viktigt att det finns folk nära marknaden som ser vad som händer i systemen.  
 
NO poängterar att det bör läggas mycket fokus på prognoserna vid VMI samarbetet, så att de 
blir korrekta. VMI bygger på prognoser och på vad som historiskt har blivit sålt hos Lindab 
Norge. Det finns även säsongsvariationer och det är viktigt att mäta förändringen på dem. De 
riktiga prognoserna och säsongsvariationerna i systemet har Lindab Norge jobbat aktivt med 
för att det ska bli så bra som möjligt. Det är i Syncron som allt jobb med prognoser sker.  
 
SE ser inte många risker med VMI i den modell som Lindab valt. Det enda han anmärker på 
är att Syncron, bara tar hänsyn till historik. När det sker extrema händelser som inte kan tydas 
av historik så finns det en risk med det här. Det krävs en förståelse ute hos kunden att justera 
för händelserna.  
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Prognosernas betydelse har inte blivit större för Profils del men för Lindab Norges del är det 
viktigt att stora händelser justeras i systemen. Om det sker en jämn ökning eller minskning så 
tar Syncron själv hand om det.  
 
Enligt SE har orderprocessen efter införandet av VMI förändrats på så sätt att det går snabbare 
nu. Tidigare fick Profil order via telefon eller fax som sedan lades in manuellt. Numera 
genereras inköpsförslag i Syncron som sedan överförs till Lindab Norges affärssystem. I de 
här inköpsförslagen går Profils ordermottagare in och aktiverar dem till en inköpsorder. 
Ordern skickas därefter via EDI till Profils affärssystem och blir där en säljorder. Förutom 
ordern så skickas, enligt NO, även fakturan och orderbekräftelsen via EDI. På det här sättet 
undviks att det måste sitta någon i Sverige och lägga in order i systemet manuellt. Det blir 
tidsbesparande och fel undviks.  
 
NO förklarar att nu när beställningsprocessen har förändrats och orderöverföringen sker via 
EDI så säkras att riktiga artikelnummer överförs hela vägen i båda systemen. Svenska 
systemet känner igen norska artikelnummer och följaktligen undgås fel som kan uppstå vid till 
exempel faxbeställning. Därmed tryggas att rätt varor fås hela vägen för att de matchas mot 
varandra i de två systemen. 
 
EDI har haft stor betydelse för integrationen mellan Profil och Lindab Norge. SE säger att 
utan EDI hade Profil inte kunnat fylla på kundens lager. KC påpekar att EDI är en 
förutsättning för att minimera det administrativa arbetet vid orderhanteringen. Det är tack vare 
EDI som ordern bara behöver läggas in en gång.  
 
Lagercheferna på Lindab Norge har inte längre ansvaret att gå in och aktivera de 
inköpsförslag som Syncron genererar berättar NO. Däremot för att fortfarande ha en viss 
kontroll så tittar de igenom de förslag som kommer in, så för Lindab Norge har de stora 
förändringarna inte varit med tidsbesparingar. SE anser att orderflödet har blivit jämnare och 
mer regelbundet än tidigare. Så länge lagersaldot i Syncron stämmer med de verkliga 
lagernivåerna så får Profil rätt information. Den tar de del av och får inköpsförslag, på det här 
sättet fås information ständigt.  
 
NO berättar att tidigare uppstod det problem med EDI överföringen från Axapta systemet till 
Profils system. Det hände att överföringen inte blivit aktiverad hos Profil och då fick Lindab 
Norge inte sina varor. NO har själv jobbat en del med de berörda fabrikerna i Sverige för att 
få bukt med problemen. Idag anser han att de har bättre rutiner så att fabrikerna har insyn hela 
vägen och säkrar att inköpsförslagen blir aktiverade. 
 
 

4.4 Relationer 

 
Några motsättningar att införa VMI fanns inte från Profils sida enligt KC. Dock fanns en del 
motsättningar från lagercheferna som har hand om det dagliga arbetet på Lindab Norge. 
Motsättningarna uppstod för att med VMI så kan arbete lyftas från en person och då kan 
dennes huvudarbetsuppgifter försvinna. KC anser att motiverad personal är en mycket viktig 
del vid VMI. Han säger att det är en sak att få med ledningen, det svåra var att få med dem 
som arbetar dagligen med det här. En stor tyngd lades på att få de anställda att tycka det finns 
ett mervärde för dem också i att arbeta på det här sättet.  
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KC menar att det är viktigt när arbete tas ifrån en person, att pedagogiskt kunna förklara att 
det görs för att underlätta för personen så att de ska få mer tid över till andra arbetsuppgifter. 
Därför är det väldigt viktigt att motivera de anställda och ge dem mer kvalificerat arbete, att 
de får jobba med undantagen istället för med standardinköpen.  
 
Vid införandet av VMI förflyttades ansvarsfördelningen. Nu är det fabrikernas ansvar att 
order verkställs. Avropsjobbet ligger inte hos lagercheferna på Lindab Norge längre, men de 
slänger ett vakande öga över vad som händer och ser till att parametrarna är rätt. 
Avropsjobben har alltså förflyttats från lagerchefen på Lindab Norge till Profil. Det har dock 
inte skett någon förflyttning mellan avdelningar inom företaget. Ingen förändring har heller 
skett mellan inköps- och logistikavdelningar enligt KC.  
 
KC tror det är oerhört viktigt att ha kvar ett lokalt ansvar ute på filialerna. Lagercheferna där 
måste känna att de har något att ansvara för. I en organisation som Lindab som varit så 
decentraliserad, fungerar det inte att någon annan kommer och dikterar allting. Det finns 
fortfarande marknadsbedömningar som bara kan göras lokalt. Den lokala förändringen ska 
dock inte överdrivas. KC vill inte påstå att VMI varit kritisk för framgången med den 
förbättrade lagerstyrningen, utan egentligen är det rätt prognoser och en helt dynamisk 
uppdatering av beställningspunkter, som varit de kritiska framgångsfaktorerna.  
 
Enligt SE har ansvarsfördelningen inom Profil inte förändrats. Däremot har det förändrats 
mellan Profil och Lindab Norge eftersom Profil nu fyller på deras lager och inte tar emot 
beställningar från dem. NO berättar att lagercheferna i Lindab Norge inte har samma ansvar 
att gå igenom allt underlag på samma sätt som de tidigare gjort. I och med att rätt varor 
levereras så får de istället frigjort tid som de kan lägga på annat produktivt arbete. Ansvaret 
blir överlagt på leverantörernas sida men även de ser stora fördelar med VMI, inte minst då de 
slipper lägga in order på nytt. Den här ansvarsförflyttningen har blivit till det bättre anser NO.  
 
NO tycker att de som sitter på försäljningsavdelningen på Profil måste ta ansvar för Lindab 
Norges vardag. De ska se till att Lindab Norges inköpsförslag blir införda korrekt i deras 
system. För Profil blir det stora fördelar med den här relationsförändringen, för att de slipper 
att lägga in ordern manuellt och då skriva in samma artikelnummer som tidigare skickats via 
fax. Det blir en väldigt stor besparingspotential och därför så är det här intressant för båda 
parter säger NO. 
 
Enligt NO är det helt avgörande att ha förtroende för varandra vid ett nära samarbete och han 
anser att det har funnits ett bra förtroende mellan företagen och att ingen större förändring 
skett efter VMI. SE säger att ett gott förtroende mellan dem själva och Lindab Norge är en 
förutsättning för samarbetet. Möjligtvis kan förtroendet öka med hjälp av VMI men 
framförallt ska ett samarbete inte påbörjas om förtroendet inte finns redan från början. Enligt 
KC finns en bra tillit mellan Lindab Norge och Profil. Han tror även att förtroendet ökar vid 
VMI då företagen öppet visar sina situationer för varandra. 
 
KC säger att eftersom att samarbetet är inom koncernen så är det väldigt informellt och 
formaliseras inte på samma sätt som VMI samarbetet mellan separata företag. Kärnan för 
Lindab är att fabrikerna tar över påfyllnadsansvaret. Det dagliga arbetet lyfts ifrån 
lagercheferna, så de istället kan ägna sig åt mer kvalificerat arbete, såsom kundservice och 
framtidsplanering. Servicegraden mellan Profil och Lindab Norge har varit bra och är i stort 
sett den samma som innan, säger NO. Han är väldigt positiv till relationen dem emellan och 
säger att Lindab Norge aldrig upplevt att Profil har prioriterat sina egna kunder framför dem. 
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Även servicegraden från Lindab Norge till sina kunder ser NO positivt på. Sedan Syncron 
infördes har lagerhållningen hos Lindab Norge minskat 25 % med bibehållen servicegrad till 
deras kunder.  
 
KC tycker att en risk med VMI styrning kan vara om ansvar lyfts från kunden kan det bli en 
lojhet hos denne. I Lindabs fall finns alltså en risk att lagercheferna på Lindab Norge som 
tidigare ansvarat för inköp, får inställningen att lagret inte är deras ansvar längre, utan menar 
att det är leverantören som ska sköta lagret nu. Det gäller egentligen att vända på det anser 
KC, lagercheferna har nu ett större ansvar att se till att prognoserna är rätt och jobba aktivt 
med det. Lindab har dock inte haft något stort problem med det här. 
 
Enligt NO kan risker med VMI styrning vara att parametrar i systemet inte stämmer samt att 
ansvarfördelningen mellan de anställda skiftar. Den som tidigare satt och gjorde 
beställningarna har inte samma ansvar för dem som tidigare. NO har arbetat mycket med att 
få lagerchefer och inköpare att jobba tillsammans med marknadsavdelningen. Att ha en väl 
fungerande förbindelse dem emellan är viktigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Analys  

25 

 
5. Analys 
 
 
I vår analys kopplas teorin ihop med det empiriska materialet vi fick fram under vår 

undersökning. Vi kommer att redogöra för de likheter och skillnader som vi funnit och 

analysera betydelsen av VMI för informationsutbytet. För en tydlig struktur sker analysen i 

kategorierna VMI, information och relationer. 

 
 
 

5.1 VMI 

 
Waller et al., (1999) definierar VMI som att leverantören fattar beslut om kundens 
lagerpåfyllning. Wallers definition stämmer överens med hur respondenterna beskriver att 
VMI fungerar. På Lindab har de producerande enheterna Profil och Ventilation tagit över 
påfyllnaden av Lindab Norges lager. Tidigare var det filialerna som lade beställningar till 
Profil, men införandet av VMI innebär att Profil ska lägga order åt Lindab Norge. 
 
Enligt Mattsson (2002) är styrningen av lagret leverantörens ansvar. På Lindab har inte allt 
ansvar lyfts från kunden. Profil ägnar sig åt den dagliga påfyllnaden av lagret så att Lindab 
Norges lagerchefer kan koncentrera sig på svårare styrningsbeslut. Enligt Profil hade inte 
Lindab Norge resurserna för att styra inköpen så mycket som det skulle behövas, så genom att 
Profil tar över planeringen så avlastar de Lindab Norge.  
 
Kunden äger lagret och gränserna bestäms av kundens önskade lagerservicenivå och 
lagerstorlek (Mattsson, 2002). I enlighet med teorin är det Lindab Norge som äger lagret och 
de bestämmer själva storleken. Lindab har varit med och satt ramverket, men innanför 
gränserna har Lindab Norge goda möjligheter att göra ändringar. Det är Profils ansvar att 
godkänna de inköpsförslag som Syncron genererar för att de ska aktiveras till order i Lindab 
Norges affärssystem. Det här stämmer överens med Christopher (1998) som menar att det inte 
krävs att varje inplanerad order godkänns av kunden då överenskommelser om gränser för 
lagret har gjorts. 
 
Lindab använder sig av automatisk påfyllning från leverantörens sida till kundens lager. Den 
här varianten av VMI kallas automatisk VMI (Mattsson, 2002). Det här betyder att 
leverantören Profil genom Syncron övervakar kundens lager. 
 
Som Aronsson et al., (2004) samt Jespersen och Skjøtt-Larsen (2005) menar så kan VMI 
optimera leverantörens verksamhet genom materialflödet och den interna kapaciteten då de 
får insyn i kundens behov. Det blir på så sätt möjligt för leverantören att reducera lagernivåer 
och att effektivisera administrativa rutiner (Mattsson, 1999). Profil berättar att Lindab ville få 
ner lagren ute på filialerna och att VMI valdes som ett sätt att minska koncernens lagernivåer. 
Lagret hos Lindab Norge har minskat med en fjärdedel. I motsats till teorin har dock 
leverantören Profil inte sett några förändringar på sina egna lagernivåer som är relaterade till 
VMI. Som Mattsson (2002) förutspår så tror Profil att de administrativa rutinerna har blivit 
snabbare idag. 
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Olika typer av information som kan delas i ett VMI samarbete mellan parterna är enligt Lee 
och Whang (1998) till exempel lagernivåer, prognoser samt försäljningsdata. Lindab delar 
idag information till en större grad än vad de tidigare gjort. Varor med låg 
omsättningshastighet undviks på lager då Profil har tagit över planeringen av inköpen för 
Lindab Norge. Profil kan genom Syncron se Lindab Norges försäljningsdata och prognoser. 
 
Traditionellt har efterfrågan mellan kund och leverantör kommunicerats med manuella 
inköpsorder. Att kommunicera på så sätt kan medföra risk genom att tidsfördröjning uppstår 
vid överföringen av efterfrågeinformationen på marknaden. Det finns även en risk att 
informationen förvanskas på sin väg genom försörjningskedjan (Mattsson, 2002). På Lindab 
är lösningen att förändra de administrativa rutinerna. På Lindab Norge matas inte inköpsorder 
in manuellt längre utan det här görs genom nya system så Profil får snabbare igenom order. 
 
Leverantören har tillgång till kundens lagersaldo och fattar beslut om bland annat 
orderkvantitet (Waller et al., 1999). Utifrån det här kan leverantören själv bestämma när och 
hur mycket som ska produceras (Aronsson et al., 2004). Lindab menar att det är svårt att se de 
praktiska effekterna av VMI i produktionsplaneringen hos Profil än så länge. Profil säger att 
VMI inte påverkat deras produktion då den del som idag styrs med VMI är för liten för att 
märkas. Profil tror dock att deras produktionsplanering hade blivit bättre om Lindab hade haft 
ett större VMI samarbete med fler kunder. Småros et al., (2003) bekräftar det här då de menar 
att de fördelar som VMI innebär kan bortfalla då leverantören har en för liten kundbas 
kopplad till VMI. 
 
Fördelar som Angulo et al., (2004) ser med ett VMI samarbete är förbättrade servicenivåer 
och ökad lagervisibilitet som i sin tur leder till ett långsiktigt samarbete. Lindabs VMI 
samarbete har varit mycket positivt då många processer har förbättrats. De största fördelarna 
är ett stort fokus på rätt leveranser och rätt kvantiteter för båda parter. Lindab har dessutom 
lyckats med sin ambition att behålla servicenivån samtidigt som de sänkt sina lager.  
  
Kritik mot VMI är att leverantören kan ha motiv att fylla på kundens lager så mycket som det 
tillåts (Simchi-Levi et al., 2000). Blatherwick (1998) visar på faktorer som vid större kunder 
försvårar VMI, till exempel att leverantörerna har svårt att sätta sig in i kundernas strategi 
eller att kunderna är ovilliga att dela med sig av dessa. Då kunden och leverantören befinner 
sig i samma koncern resonerade Profil kring andra problem än vad teorin gör. Det som 
diskuterades med ett VMI samarbete var gränssnitt, vem som har ansvar för vad. Profil såg 
dock inte det här som någon större risk eftersom att företagen är inom samma koncern. 
 
Pohlen och Goldsby (2003) nämner annan kritik riktad mot VMI är att leverantören kan 
behöva mer personal för att styra kundens lager och klara systemen. Hos Lindab har systemen 
underlättat många processer och inga speciella utbildningsprogram har behövts. Lindab Norge 
har dock haft viss utbildning för sina lagerchefer.  
 
VMI är i jämförelse med det traditionella samarbetet ett sätt att kunna undvika dubbelt arbete 
och förseningar i leveranser (Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005). Holmström (1998) menar att 
genom samarbetet så kan planeringen av leveranserna förbättras vilket gör att störningar i 
leveranserna undviks och behovet av buffertar bortfaller. Då Lindab Norge inte har de 
resurser som krävs för att planera inköpen på bästa sätt så menar Profil att VMI är ett bra sätt 
för dem som leverantör att avlasta kunden. De har fått en bättre exakthet med mindre 
svängningar i beställningarna. Stort fokus ligger på rätt leveranser och kvantiteter vilket 
medför att det inte behöver uppstå brist på varor hos Lindab Norge.  
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Genom VMI samarbetet så undviks även dubbelarbete i och med att den manuella 
orderläggningen har försvunnit. Profil har tagit över ansvaret för orderprocessen och order 
knappas bara in en gång numera.  
 
Disney och Towill (2003) beskriver den traditionella försörjningskedjan som att varje enskilt 
företag själva ansvarar för lagerkontroll och distributionsaktiviteter. Det här stämmer överens 
med hur det sett ut i Lindab koncernen historiskt. De enskilda bolagen levde sina egna liv 
vilket försvårade lagerstyrningen inom koncernen.    
 
Enligt Johnson och Stice (1993) så fokuserar den traditionella lagerstyrningen på att minimera 
lagerkostnaderna snarare än att minimera lagret. Lindab arbetar med att förändra sin 
lagerstyrning och har ett stort fokus på att sänka sina lagernivåer inom koncernen. Det här kan 
ses som att de vill frångå den traditionella lagerstyrningen. Enligt Profil så infördes VMI som 
ett sätt att minska lagren.  
 
Logistik är enligt Lambert et al., (1998) den process inom försörjningskedjan som planerar 
och kontrollerar flödet och lagringen av varor. Företagen har upptäckt att med effektiv 
logistik kunde intäkter skapas, logistik har blivit ett strategiskt viktigt arbetsfält (Aronsson et 
al., 2004). Lindab har insett den förändrade betydelsen av logistik och VMI var en dellösning 
i det logistikarbete som Lindab drivit de senaste åren. Samarbetet planerar Lindab att 
utveckla. 
 
 

5.2 Information  

 
Kollberg och Dreyer (2006) beskriver att VMI bygger på en ökad nivå av automatisering och 
att informations- och kommunikationsteknologi ses som grundläggande för att öka 
effektiviteten inom försörjningskedjan. Även Mentzer (2001) framhåller att 
informationssystem påverkar effektiviteten inom försörjningskedjan genom förbättrad 
samverkan. Teknologin stödjer informationsutbytet och minskar tiden för 
informationshanteringen (Kollberg & Dreyer, 2006). På Lindab infördes i samband med VMI 
både EDI och Syncron för att underlätta informationsutbytet. Med EDI automatiseras 
orderhanteringen och sparar på så sätt tid. Syncron ökar effektiviteten då information görs 
tillgänglig för både Profil och Lindab Norge och genom att systemet används som stöd för 
inköpsbeslut. 
 
Lee et al., (1997) menar att informationsflödet är viktigt i försörjningskedjan då 
produktionsplanering och lagerhantering direkt påverkas av det. På Lindab blir informationen 
tillgänglig för de olika företagen genom Syncron och det är informationen därifrån som 
används för att styra Lindab Norges lager. Profils produktionsplanering däremot påverkas inte 
av informationen i Syncron vilket skiljer sig från vad teorin säger.   
 
Fungerar inte informationsflödet på ett tillfredsställande sätt skapas ett behov av stora 
säkerhetslager. Lägre lagernivåer kan hållas om ett ständigt uppdaterat informationsflöde hålls 
(Paulsson et al., 2000). Lindab håller på ett liknande sätt sitt informationsflöde uppdaterat 
med hjälp av Syncron. Syncron delger Profil information ständigt och så länge lagersaldot i 
systemet stämmer får Profil rätt information.  
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Vid VMI är det grundläggande för att samarbetet ska fungera, att synliggöra 
efterfrågebehovet. Kunden måste vilja ge leverantören efterfrågeinformationen för att 
visibilitet ska kunna uppstå (Lapide, 2001). I och med att det uppstår en koncernrelation 
mellan kunden och leverantören i Lindab är det naturligt för Lindab Norge att öppna upp sitt 
eget affärssystem för Profil så att information om efterfrågebehov synliggörs för dem som 
leverantör. Det här utbytet sparar tid för båda sidor och ger god kommunikation mellan 
företagen. 
 
Ett av de vanligaste förslagen för att reducera effekten av efterfrågesvängningar är att 
centralisera efterfrågeinformationen inom försörjningskedjan (Simchi-Levi et al., 2000). 
Lindabs sätt att lösa det här var att införa Syncron, vilket centraliserade 
efterfrågeinformationen hos dem. Det här medförde att Profil fick ett jämnare orderflöde.  
 
En stor del av spill i form av utgånget lager i försörjningskedjan kan spåras till 
efterfrågesvängningarna (Yang et al., 2003). Enligt teorin är det därför viktigt att hitta 
tekniker och verktyg för att kontrollera de här svängningarna (Simchi-Levi et al., 2000). Det 
verktyg som Lindab använder sig av är Syncron. Med hjälp av Syncron kan 
efterfrågesvängningar motverkas genom att det är möjligt att direkt ifrågasätta ändringar i 
prognoserna. Genom Syncron får Lindab en orderpunkt som följer den verkliga försäljningen 
och ändras successivt med att försäljningen förändras. På så sätt får Lindab en ny orderpunkt 
vilket gör att de slipper känslomässiga beställningar och efterfrågesvängningar undviks. 
 
Beställningspunkten som baseras på historisk data bestäms vid VMI av leverantören, de 
observerar förbrukningen hos kunden och fyller på lagret baserat på sin egen prognos 
angående kundens efterfråga (Pohlen & Goldsby, 2003). På Lindab används prognosmotorn 
Syncron som med hjälp av försäljningsinformation från affärssystemet tar fram 
beställningspunkter för vad som ska köpas in. I motsats till teorin baseras beställningspunkten 
inte på Profils egen prognos utan på den prognos som genereras av Syncron och som Lindab 
Norge ansvarar för. 
 
Samarbete i interorganisatoriska relationer är ofta hämmade av dålig kommunikation (Dyer et 
al., 2001). Samarbetet behöver bra kommunikationsmetoder (Amabile et al., 2001) såsom EDI 
för att fungera (Biehl et al., 2006). I och med att samarbetet i Lindab är inom en koncern är 
det naturligt att öppna upp affärssystemen för varandra, kommunikationen där emellan sker 
med hjälp av EDI. Även det här resulterar i god kommunikationen mellan företagen.  
 
Aronsson et al., (2004) menar att visibilitet är ett viktigt område att utveckla inom 
försörjningskedjan. Han säger även att visibilitet gör att information som tidigare bara nått 
några få, nu når alla i kedjan. Lindab hade inte någon riktig visibilitet genom sin 
försörjningskedja tidigare vilket gjorde att de inte kunde se lagernivåer för de olika enheterna. 
För att klara kraven på visibilitet använder Lindab nu Syncron där prognoser finns samlade 
för alla enheter. 
 
För att prognoserna ska bli så korrekta som möjligt menar Jespersen och Skjøtt-Larsen (2005) 
att det är viktigt att eliminera eventuella säsongsvariationer eller kampanjdata från den 
historiska datan. Lindab anser att det finns behov av att ha kontroll på systemet som genererar 
prognoser just för att försäljningsdata för något speciellt projekt inte ska göra prognosen 
missvisande. Det här är något som Lindab Norge arbetar aktivt med. 
 



 Analys  

29 

Mattsson (2002) beskriver EDI som ett sätt att överföra information mellan två datasystem 
och används för att utbyta regelbunden och återkommande information mellan företag. Den 
empiriska studien visar att ordergången mellan Profil och Lindab Norge går via EDI vilket 
säkrar att rätt varor fås hela vägen då de matchas mot varandra i de två affärssystemen. Enligt 
Profil går det med EDI snabbare att få igenom order från Lindab Norge än när de matades in 
manuellt. 
 
Mentzer (2001) menar att EDI har en stor betydelse för integrationen i försörjningskedjan. I 
enlighet med teorin så anser även Profil att EDI har haft stor betydelse för integrationen 
mellan företagen. Profil menar att det är en förutsättning för att de ska kunna hantera 
påfyllnaden av kundens lager. Mentzer (2001) menar också att EDI är ett sätt för företag att få 
tillgång till försäljnings- och prognosinformation i nästan realtid. Enligt Lindab är det 
Syncron som gör den informationen tillgänglig och att det bara är själva ordern som överförs 
via EDI.  
 
Supply chain planning systemen har skapats för att ge bästa stöd vid beslutsfattande och 
fungerar som ett komplement till de vanliga affärssystemen (Harrington, 1999). Precis som 
teorin säger så använder sig Lindab av Syncron som ett komplement till sina affärssystem då 
de inte anses tillräckliga som stöd vid lagerstyrning 
 
Enligt Harrington (1999) så erbjuder supply chain planning systemen många funktioner för 
planering i försörjningskedjan och stödjer flera olika planeringsprocesser. Systemen hjälper 
till med efterfrågeplanering, visibilitet i närmaste tidens efterfråga och prognostisering. På 
Lindab är det Syncron som genererar prognoserna. Det är rätt prognoser och de dynamiskt 
uppdaterade beställningspunkterna som Lindab ser som de kritiska framgångsfaktorerna i sin 
lagerstyrning. Det är även till följd av Syncron som ett jämnare orderflöde och en bättre 
visibilitet skapas hos Lindab.  
 
 

5.3 Relationer 

 
Enligt teorin är det viktigt att företagen känner förtroende för varandra vid ett nära samarbete 
(Samuelsson, 2004). Barratt och Oliviera (2001) menar att VMI är den första 
förtroendebaserade länken mellan leverantör och kund. En hög nivå av förtroende och 
informationsutbyte skapar en vilja att göra investeringar i relationen (Bagchi & Skjøtt-Larsen, 
2002). På Lindab finns ett gott förtroende mellan Profil och Lindab Norge och det ansågs som 
en förutsättning att det fanns tillit mellan företagen för att VMI samarbetet skulle påbörjas. 
Lindab Norge tror inte att VMI samarbetet har haft någon påverkan på förtroendet mellan 
företagen då det var bra från början. Lindab tror däremot att förtroendet ökat med VMI då 
företagen visar sin situation öppet för varandra. 
 
Teorin säger att vid stora organisatoriska förändringar så krävs det att den högsta ledningen är 
engagerad för att förändringen ska bli av. Ledningens engagemang är viktigt för i ett sådant 
förhållande kan makten skifta inom organisationen från en grupp till en annan (Simchi-Levi et 
al., 2000). Lindab anser att den är en sak att få med ledningen, än mer viktigt är att motivera 
personalen och ge dem mer kvalificerat arbete. För Profils personal krävdes en 
upplärningsperiod för att de behövde hitta nya rutiner för hur de skulle sköta kundens 
orderprocess. Det skapade en oro hos personalen att de nu skulle göra mer arbetsuppgifter än 
tidigare.  
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Det finns en risk att Lindab Norges lagerchefer som tidigare var ansvariga för inköpen blir 
loja, med inställningen att lagret inte är deras ansvar längre. Det är viktigt att personalen 
känner att VMI ger ett mervärde och att en förändring sker för att underlätta för personen så 
att denne ska få mer tid över till andra arbetsuppgifter. 
 
Vid VMI kan kontakten med kunderna skifta från sälj- och marknadsavdelningen till 
logistikavdelningen, säger Simchi-Levi et al., (2000). Inom Profil har inte kundkontakten 
skiftat, Lindab Norge anser att de som sitter på försäljningsavdelningen på Profil måste ta 
ansvar för Lindab Norges vardag. Försäljningsavdelningen på Profil ska se till att Lindab 
Norges inköpsförslag blir införda på ett riktigt sätt i deras system. För Profil blir det stora 
fördelar med relationsförändringen då de blir mer effektiva eftersom att de slipper lägga in 
order manuellt. Lindab Norge ser stora besparingsfördelar för koncernen med den 
relationsförändring som har skett mellan företagen.  
 
Företagen måste överväga det bästa sättet att ge service till sina kunder, då kunderna är 
företagets viktigaste tillgång. Det här resulterar i att det inte är tillräckligt för företagen att 
enbart fokusera på säljprocessen (Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005). Profil har förstått hur 
viktigt kundrelationer är. Enligt Lindab Norge har servicegraden från Profil varit bra och på 
samma höga nivå som innan samarbetet. Lindab Norge är väldigt positiv till relationen dem 
emellan och anser att de aldrig upplevt att Profil har prioriterat andra kunder framför dem. 
 
Skapandet av relationer är ofta fokuserade på att förbättra effektiviteten i försörjningskedjan. 
Kundens förmåga att samarbeta med sina leverantörer har genererat nya system för att skapa 
en hållbar förbättring i försörjningskedjan från leverantör till slutkonsument (Jespersen & 
Skjøtt-Larsen, 2005). Samarbetet inom Lindab formaliseras inte på samma sätt som det skulle 
ha gjort om det var en extern kund. Eftersom att samarbetet är inom koncernen blir det väldigt 
informellt dem emellan. Samarbetet har inneburit en tydlig förbättring för Lindab då Lindab 
Norges lager har minskat. Den närmre relationen mellan Profil och Lindab Norge har ökat 
effektiviteten då lagercheferna på Lindab Norge kan lägga tid på annat produktivt arbete i och 
med att ansvaret blir överlagt på leverantörens sida. Slutkonsumenten gynnas också av 
förbättringen då lagercheferna på Lindab Norge kan ägna sig åt kundservice och 
framtidsplanering.
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6. Avslutande diskussion 
 
 
I det sista och avslutande kapitlet för vi en slutdiskussion kring  vår frågeställning. Vi kommer 

även att redogöra för våra egna reflektioner och kapitlet avslutas med rekommendationer 

inför fortsatt forskning.  

 
 
 

6.1 Slutdiskussion 

 
Ett av syftena med vår uppsats har varit att undersöka hur lagerstyrning i form av VMI 
fungerar i en koncern. VMI innebär att leverantören tar över styrningen av kundens lager. För 
det här har ett gemensamt system införts för att leverantören ska få tillgång till nödvändig 
information om kundens lager och försäljning. Kunden ansvarar för prognoserna som baseras 
på försäljningshistorik och leverantören fyller på utifrån dessa prognoser. Tanken är att 
leverantören ska få ett jämnare orderflöde och att kundens lager ska minska med bibehållen 
eller ökad servicegrad. Vår uppsats visar på att styrningsansvaret kan tas över i varierad 
omfattning. Leverantören kan ha endast ett påfyllnadsansvar såväl som att de har det fulla 
ansvaret för kundens lagerstyrning.  
 
Vår undersökning har visat att VMI ökar informationsflödet mellan kund och leverantör då 
det krävs ett bredare informationsutbyte. Leverantören måste få ta del av information som de 
tidigare inte fått, så att de kan styra kundens lager. Det är väldigt viktigt att informationen är 
aktuell och korrekt. För att VMI ska fungera måste företagen ha en bra relation redan innan 
samarbetet, annars skulle det inte påbörjas. Relationen bygger på att det finns förståelse för 
motparten och att en god kommunikation finns mellan kund och leverantör. Företagen bör 
känna att de arbetar mot samma mål. Genom de här faktorerna skapas ett förtroende för 
varandra vilket gör att kunden vågar lämna ifrån sig ansvaret för styrningen. 
 
Problemställningen som vi har för avsikt att besvara lyder: 
 
Hur hanteras information i VMI-styrda relationer inom koncerner? 

 
För att hantera information i VMI-styrda relationer krävs det att det finns bra system. Vår 
undersökning visar också att faktorer såsom relationer i form av förtroende och 
ansvarsfördelning är minst lika viktiga för samarbetet. Nedan diskuterar vi kring de faktorer 
vi har kommit fram till: 
 
 
� Information 

 

För att VMI ska fungera bra krävs visibilitet mellan parterna, vilket skapas genom att 
information delges varandra. VMI skapar förutsättningar för ett ökat informationsutbyte, dock 
är det inte VMI i sig som skapar visibilitet utan systemet bakom. Genom systemet blir det mer 
visibilitet mellan företagen.  
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Det skapar gynnsamma förutsättningar för företag i en koncern att använda sig av VMI 
eftersom de har grunderna för ett lyckat samarbete. När företagen inte har något att dölja för 
varandra och har en större vilja att öppna upp sina system underlättas hanteringen av 
information. Informationsflödet är essentiellt för VMI, eftersom VMI hanterar 
informationsflödet mellan företag det vill säga över traditionella informationsgränser. För att 
en process ska bli effektiv krävs ett informationsflöde som är anpassat till den. Det krävs 
bland annat mer information om motparten.  
 
 
� System 

 

Vår undersökning har visat att VMI-styrda relationer kräver effektivt informationsutbyte 
vilket uppnås genom väl fungerande system. VMI som begrepp är inte det avgörande, utan det 
är systemen bakom som gör informationen synlig för parterna i samarbetet. För att samarbetet 
ska lyckas så krävs det att leverantören har insyn i vad som händer på kundens lager. 
Systemen som implementeras i samband med VMI är det som gör processerna effektivare.  
 
Att ha ett system som gör prognoser och eliminerar fel underlättar mycket vid styrning av 
lager genom VMI. Bra system gör att båda parterna sparar tid eftersom dubbelt arbete undviks 
då systemet nås från båda parter och mycket manuellt arbete kan undvikas. Om systemen 
används på ett korrekt sätt är det ändå viktigt, för att tidsbesparingseffekten ska inträffa, att 
parterna vågar släppa ifrån sig ansvaret och ta det nya sättet att arbeta på till sig. Om kunden 
inte vågar ge leverantören ansvar utan vill dubbelkolla dennes arbete så försvinner den 
potentiella tidsbesparingen. 
 
 
� Ansvar 

 
Det är viktigt att reda ut ansvarsfördelningen i VMI samarbetet och att klargöra vem som ska 
göra vad. Om ansvarsdelen inte är tydlig så kan dubbelt arbete uppstå eller att ingen gör 
arbetet. Om kunden ska vara villig att lämna ifrån sig ansvaret för styrningen av lagret måste 
de veta att leverantören tar ansvaret och att de vet vilket ansvar de ska ta. Allt ansvar tar dock 
inte leverantören eftersom viss information har bara kunden vetskap om, till exempel 
kommande projekt och nya stora order. Det är alltså viktigt att behålla ett visst lokalt ansvar 
vid VMI-styrda samarbeten. Vår undersökning visar att förändring i ansvarsfördelning sker 
mellan företagen och inte mellan olika avdelningar inom företagen i koncernen.   
 
 
� Förtroende 

 
För VMI-styrda relationer så krävs bra förtroende. Kunden måste vara villig att släppa ifrån 
sig ansvar samtidigt som leverantören måste visa att de har kundens bästa i åtanke. För att 
vilja ge någon ansvar måste det finnas förtroende för den parten. Vår undersökning har visat 
att i en koncern fås mycket av förtroendet gratis. Företagen har ingen anledning att misstro 
varandra då de arbetar mot samma mål. Att investera i relationen blir därför enkelt i en 
koncern. Integrationen mellan företagen ökar med VMI. 
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6.2 Egna reflektioner 

 
När vi gjorde undersökningen och analyserade materialet reflekterade vi över att det kanske 
hade räckt att endast införa systemen utan att lägga över styrningsansvaret på leverantören. Vi 
ser ingen riktig anledning till att leverantören ska ha hand om kundens lager eftersom att det 
är prognosmotorn som, genom informationen från de ingående parterna, genererar de 
inköpsförslag som ligger till grund för inköpen. Det som företagen har gemensamt är ett 
system där bägge parter kan få kunskap om varandra. Vi tror att informationsutbytet hade 
fungerat inom koncernen även om de inte hade valt att ha ett VMI samarbete i den formen att 
leverantören lägger order åt kunden och på så sätt fyller på deras lager. Vi tror däremot att om 
det varit två fristående företag utan ägarförhållande så hade det varit svårare att få företagen 
att öppna upp sina system och delge varandra den information som krävs utan att samarbetet 
styrs mer avtalsmässigt till exempel i form av VMI. Det här för att den information som 
delges kan vara sådan som kan användas som konkurrensfördel för andra företag om den 
hamnar i orätta händer.   
 
I och med att koncernen har infört VMI och på så sätt fått en stor erfarenhet av samarbetet 
samt att skapa relationer genom det, vet de vad som krävs för att få VMI att fungera. Vi tror 
att det här kan vara till stor hjälp när koncernen etablerar VMI gentemot fler kunder. Genom 
att ha arbetat med VMI inom koncernen har leverantören förmodligen det lättare att se vad 
som krävs på kundsidan vilket kan vara till stor hjälp när de går ut till externa kunder.  
 
 

6.3 Fortsatt forskning 

 
Vår undersökning lägger fokus på informationsutbytet i ett VMI-styrt samarbete, men vi anser 
att det finns andra intressanta perspektiv att undersöka i VMI-styrda företag. Dels skulle 
kostnadsperspektivet vara intressant att se närmare på och huruvida VMI påverkar olika 
kostnadsaspekter i företag. En intressant aspekt att se över är kostnaden för integrationen 
mellan företags system då det här är en stor kostnad och ett projekt som kan ta lång tid. 
 
Då vårt arbete omfattar ett VMI-styrt informationsflöde inom en koncern finner vi även att det 
skulle vara intressant att jämföra hur information utbyts på effektivast sätt mellan enskilda 
företag. Hur problemen med att delge information mellan två fristående företag skulle kunna 
lösas och i vilken bredd de upplevs i verksamheter.  
 
Det skulle vara tänkvärt att vidga koncernperspektivet och jämföra resultaten av ett VMI 
samarbete mellan flera olika koncerner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  34 

Referenslista 
 
 

Artiklar 

 
Amabile, T.M., Patterson, C., Mueller, J., & Wojcik, T., et al. (2001). Academic-practitioner 
collaboration in management research: A case of cross-profession collaboration. Academy of 

Management Journal, 44 (2), 418-431. 
 
Angulo, A., Nachtmann, H., & Waller, M.A. (2004). Supply chain information sharing in a 
vendor managed inventory partnership. Journal of Business Logistics, 25 (1), 101-120. 
 
Barratt, M., & Oliviera, A. (2001). Exploring the experiences of collaborative planning 
initiatives. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 31 (4), 
266-289. 
 
Bagchi, P.K., & Skjøtt-Larsen, T. (2002). Organizational Integation in Supply Chains: A 
Contingency Approach. Global Journal of Flexible Systems Management, 3 (1), 1-10. 
 
Biehl, M., Cook, W., & Johnston, D.A. (2006). The efficiency of joint decision making in 
buyer-supplier relationships. Annals of Operations Research, 145 (1), 15-34. 
 
Blatherwick, A. (1998). Vendor-managed inventory: fashion fad or important supply chain 
strategy? Supply Chain Management, 3 (1), 10. 
 
Cooke, J.A. (1998). VMI: Very mixed impact? Logistics Management and Distribution 

Report, 37 (12), 51. 
 
Danese, P. (2006). The extended VMI for coordinating the whole supply network. Journal of 

Manufacturing Technology Management, 17 (7), 888-907. 
 
Disney, S.M., & Towill, D.R. (2003). Vendor-managed inventory and bullwhip reduction in a 
two-level supply chain. International Journal of Operations & Production Management, 23 

(6), 625-651. 
 
Dyer, J.H., Kale, P., & Singh, H. (2001). How to Make Strategic Allinaces Work. MIT Sloan 

Management Review, 42 (4), 37-43. 
 
Harrington, L.H. (1999). Better Forecasting Can Improve Your Bottom Line. Transportation 

& Distribution, 40 (7), 21-28. 
 
Holmström, J. (1998). Business process innovation in the supply chain – a case study of 
implementing vendor managed inventory. European Journal of Purchasing & Supply 

Management, 1998 (4), 127-131. 
 
Johnson, G.H., & Stice, J.D. (1993). Not quite just in time inventories. The National Public 

Accountant, 38 (3), 26-29. 
 



 

  35 

Kollberg, M., & Dreyer, H. (2006). Exploring the impact of ICT on integration in supply 
chain control: A research model. Department of Production and Quality Engineering, 

Norwegian University of Science and Technology, NTNU, 285-294. 
 
Lambert, D.M., Cooper, M.C., & Pagh, J.D. (1998). Supply Chain Management: 
Implementation Issues and Research Opportunities. International Journal of Logistics 

Management, 9 (2), 1-19. 
 
Lapide, L. (2001). New development in business forecasting. The Journal of Forecasting 

Methods & Systems, 20 (4), 11-12, 36. 
 
Lee, H.L., Padmanabhan, V., & Whang, S. (1997). Information Distortion in a Supply Chain: 
The Bullwhip Effect. Management Science, 43 (4), 546-558. 
 
Lee, H.L., & Whang, S. (2000). Information sharing in a supply chain. International Journal 

of Manufacturing Technology and Management, 1 (1), 79. 
 
Mentzer, J.T., DeWitt, W., Keebler, J.S., & Min, S., et al. (2001). Defining supply chain 
management. Journal of Business Logistics, 22 (2), 1-25. 
 
Pohlen, T.L., & Goldsby, T.J. (2003). VMI and SMI programs. How economic value added 
can help sell the change. International Journal of Physical Distribution and Logistics 

Management, 33 (7), 565-581. 
 
Skjøtt-Larsen, T.,  Thernøe, C., & Andresen, C. (2003). Supply chain collaboration. 
Theoretical perspectives and empirical evidence. International Journal of Physical 

Distribution and Logistics Management, 33 (6), 531-549. 
 
Småros, J., Lehtonen, J-M., Appelqvist, P., & Holmström, J. (2003). The impact of increasing 
demand visibility on productin and inventory control efficiency. Internatinal Journal of 

Physical Distribution and Logistics Management, 33 (4), 336-354. 
 
Waller, M., Johnson, M.E., & Davis, T. (1999). Vendor-managed inventory in the retail 
supply chain. Journal of Business Logistics, 20 (1), 183-204. 
 
Yang, K-K., Ruben, R.A., & Webster, S. (2003). Managing Vendor Inventory in a dual level 
distribution system. Journal of Business Logistics, 24 (2), 91-108. 
 
 

Litteratur 

 
Aronsson, H., Ekdahl, B., & Oskarsson, B. (2004). Modern Logistik – för ökad lönsamhet. 
Lund: Liber AB. 
 
Christopher, M. (1998). Logistics and Supply Chain Management, strategies for reducing cost 

and improving service. Great Britain: Prentice Hall. 
 
Jacobsen, D-I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 



 

  36 

Jespersen, B-D., & Skjøtt-Larsen, T. (2005). Supply Chain Management – In Theory and 

Practice. Köpenhamn: Copenhagen Business School Press. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Mattsson, S-A. (1999). Effektivisering av materialflöden i supply chains. Lund: Acta 
Wexionensia.  
 
Mattsson, S-A. (2002). Logistik i försörjningskedjor. Lund: Studentlitteratur.  
 
Mentzer, J.T. (2001). Supply Chain Management. Thousand Oaks, CA: Sage. 
 
Paulsson, U., Nilsson, C-H., Tryggestad, K., & Wandel, S. (2000). Flödesekonomi – Supply 

Chain Management. Lund: Studentlitteratur.  
 
Samuelsson, L-A. (2004). Controllerhandboken. Stockholm: Industrilitteratur.   
 
Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2000). Designing and Managing the 

Supply Chain. Concepts, Strategies, and Case Studies. New York: Irwin/McGraw-Hill. 
 
 

Intervjuer 

 
Logistikansvarig Lindab AB, 2007-03-26, 15.00-17.30 
 
Logistikchef Lindab AS, 2007-04-13, 9.00-10.00 
 
Logistikchef Lindab Profil AB, 2007-04-19, 14.00-15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilagor 
 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide till logistikansvarige, Lindab AB 
 
ALLMÄNT  
Vilken är din position på företaget? 
Vilken verksamhet bedriver ni? 
Hur många anställda har koncernen?  
Vad har era företag i koncernen för ansvar?  
 
BAKGRUND 
Vad var era motiv för att införa VMI?  
Vad var era tankar/förhoppningar/rädslor innan ni gick med i samarbetet?  
Varför valdes just VMI för styrningen av lagret? 
Vem är det som äger lagret? 
Vem var den initiativtagande parten för att VMI skulle införas?  
Vilka motsättningar fanns det från företagen att ingå i ett VMI samarbete? 
 
LAGERSTYRNING 
Hur styrs lagret?  
Vilka lagernivåer har påverkats och hur? 
 
INFÖRANDET AV VMI 
Vilka var de största problemen ni mötte vid införandet av VMI? 
Hur tycker ni att införandet av VMI samarbetet gick? 
Vilken var din roll i VMI implementeringen? 
 
VMI 
Hur länge har VMI samarbetet funnits? 
Vilken typ av lager är det som styrs med hjälp av VMI?  
Hur skulle du beskriva VMI processen i stort? 
Vilken systemmässig VMI lösning använder ni er av? 
Vad ser du för risker med VMI? 
På vilka grunder valdes VMI produkterna? 
Hur och vem bestämmer storlek på lagret?  
Vem ansvarar för spill och utgånget lager? Hur kom ni överens om det? 
På vilket sätt styrde ni ert lager innan och hur har lagerstyrningen förändrats med VMI? 
Upplevde ni några problem med lagerförsörjningen för den specifika VMI produkten innan 
implementeringen? Om så, har det förändrats efter VMI implementeringen? 
Hur har VMI haft påverkan på er produktion? 
Hur har orderprocessen förändrats? 
Har berörd personal fått utbildning i hur VMI fungerar? Hur mycket anser du att 
utbildningsnivån påverkar utfallet av VMI? 
 
 
 
 



 

  

Har du sett några andra fördelar och nackdelar/begränsningar med VMI samarbetet angående  
- Lager 
- Produktion 
- Administrativa rutiner 
- Andra fördelar/nackdelar 

Om så, vilka? 
Hur nöjda är ni med VMI samarbetet? 
 
INFORMATION  
Vilken typ av information utbyts mellan företagen och med vilken frekvens? 
Hur har informationsflödet påverkats? 
Hur mycket ansvar har leverantören för prognoserna? 
Vilken betydelse har systemen haft för integrationen mellan Profil och Lindab Norge? 
 
RELATIONER 
Hur har relationen mellan företagen förändrats efter införandet av VMI?  
Har ansvarsfördelningen mellan olika avdelningar inom företagen blivit annorlunda efter 
införandet av VMI? Om så, hur? 
Hur pass viktigt anser du att förtroende är mellan företagen? 
Anser du att förtroendet ökar med VMI? Om så, på vilket sätt? 
 



 

  

Bilaga 2 
 
Intervjuguide till logistikchef, Lindab Profil AB 
 
ALLMÄNT  
Vilken är din position på företaget? 
Vilken verksamhet bedriver ni? 
Hur många anställda har företaget?  
 
BAKGRUND 
Varför valdes just VMI för styrningen av lagret? 
Vad var era tankar/förhoppningar/rädslor innan ni gick med i VMI samarbetet?  
Vilka motsättningar fanns det från företaget att ingå i ett VMI samarbete? 
 
LAGERSTYRNING 
Hur och vem bestämmer storlek på lagret?  
Hur har orderprocessen förändrats? 
Vilka lagernivåer har påverkats och hur?  
 
INFÖRANDET AV VMI 
Vilka var de största problemen ni mötte vid införandet av VMI? 
Hur tycker ni att införandet av VMI samarbetet gick? 
Vilken var din roll i VMI implementeringen? 
 
VMI 
Hur skulle du beskriva VMI processen i stort? 
Vad är din roll i det dagliga VMI samarbetet? 
Vad ser du för risker med VMI? 
Hur har VMI haft påverkan på er produktion? 
Har det blivit lättare för er som leverantör att prioritera kundleveranserna effektivare? 
Har du sett några andra fördelar och nackdelar/begränsningar med VMI samarbetet angående  

- Lager 
- Produktion 
- Administrativa rutiner 
- Andra fördelar/nackdelar 

Om så, vilka? 
Hur nöjda är ni med VMI samarbetet?  
 
INFORMATION  
Hur har informationsflödet påverkats? 
På vilket sätt får ni som leverantör ta del av kundens efterfrågeinformation?  
Hur mycket ansvar har leverantören för prognoserna? 
Hur har betydelsen av prognoser förändrats? 
Hur anser du att kommunikationen mellan er och Lindab Norge fungerar?  
Vilken betydelse har systemen haft för integrationen mellan Profil och Lindab Norge? 
 
 
 
 
 



 

  

RELATIONER 
Hur har relationen mellan företagen förändrats efter införandet av VMI? 
Hur har ansvarsfördelningen mellan olika avdelningar inom företaget förändrats efter 
införandet av VMI? 
Hur pass viktigt anser du att förtroende är mellan företagen? 
Hur ser du på förtroendet mellan Lindab Norge och Profil? 
Anser du att förtroendet ökar med VMI? Om så, på vilket sätt? 
Hur viktig är relationen med Lindab Norge för er?  
Eftersom Lindab Norge måste köpa in från er, har det någon betydelse för hur ni prioriterar 
era kunder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 3 
 
Intervjuguide till logistikchef, Lindab AS 
 
ALLMÄNT  
Vilken är din position på företaget? 
Vilken verksamhet bedriver ni? 
Hur många anställda har företaget?  
 
BAKGRUND 
Varför valdes just VMI för styrningen av lagret?  
Vad var era tankar/förhoppningar/rädslor innan ni gick med i samarbetet?  
Vilka motsättningar fanns det från företaget att ingå i ett VMI samarbete? 
Vilken typ av lager är det som styrs med hjälp av VMI?  
 
LAGERSTYRNING 
Hur och vem bestämmer storleken på lagret?  
Vem ansvarar för spill och utgånget lager? Hur kom ni överens om det? 
Har ni sett några förändringar i servicegraden från Lindab Sverige? Om så, vilka? 
Hur har orderprocessen förändrats? 
 
INFÖRANDET AV VMI 
Vilka var de största problemen ni mötte vid implementeringen av VMI? 
Hur tycker ni att implementeringen av det nya VMI samarbetet gick? 
Vilken var din roll i VMI implementeringen? 
 
VMI 
Hur definierar du VMI? 
Hur skulle du beskriva VMI processen i stort? 
Vad ser du för risker med VMI? 
Styrs alla produkter ni får från Lindab Sverige med VMI? Om inte, på vilka grunder valdes 
produkterna?  
På vilket sätt styrde ni ert lager innan och hur har lagerstyrningen förändrats med VMI? 
Vad blir förändringen för slutkonsument för de produkter som styrs med VMI? 
Har du sett några andra fördelar och nackdelar (begränsningar) med VMI samarbetet 
angående  

- Lager 
- Produktion 
- Administrativa rutiner 
- Andra fördelar/nackdelar 

Om så, vilka? 
Hur nöjda är ni med VMI samarbetet? 
 
INFORMATION  
Hur har informationsflödet påverkats? 
Hur mycket ansvar har leverantören för prognoserna? 
Hur har betydelsen av prognoser förändrats? 
Hur anser du att kommunikationen mellan er och Lindab Sverige fungerar? 
Vilken betydelse har systemen för integrationen mellan Profil och Lindab Norge? 
 



 

  

RELATIONER 
Hur har relationen mellan företagen förändrats efter införandet av VMI?  
Hur har ansvarsfördelningen mellan olika avdelningar inom företaget förändrats efter 
införandet av VMI? 
Hur pass viktigt anser du att förtroende är mellan företagen? 
Hur ser du på förtroendet mellan Lindab Norge och Profil? 
Anser du att förtroendet ökar med VMI? Om så, på vilket sätt? 
 


