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Sammanfattning 
I takt med att företagen blir mer globala ökar även konkurrensen och tillverkningsföretag 

pressas hårdare för att nå lönsamhet. Genom att optimera företagets Supply Chain och utveckla 

tillverkningens materialförsörjning stärks konkurrenskraften hos företagen. 

 

Vendor Managed Inventory (VMI) är ett materialförsörjningssystem som företag kan använda 

som hjälpmedel för att utveckla sin Supply Chain. Det är ett lagerstyrningssystem där det 

tillverkande företaget delar med sig av sina försäljningsprognoser och annan kundinformation 

till leverantören. Sedermera är det upp till leverantören att ansvara för att fylla på tillverkarens 

lager och övervaka så att lagernivåerna hålls inom de gränser som parterna har avtalat om. 

Systemet ställer högra krav på att företaget väljer rätt leverantör och material att inleda 

samarbetet med. Teorierna inom VMI är långt ifrån kompletta, därav är forskningsfrågan i 

studien grundad på det forskningsgap som identifierats och således; Vilka egenskaper krävs hos 

leverantörer och material för att VMI-system ska fungera i tillverkande företag? 

Studiens teoretiska syfte är att utveckla dagens teorier inom VMI för tillverkande företag med 

en modell som berör egenskaper hos leverantörer, tillverkande företag, och material. De två 

praktiska syftena är utformade för att mynna ut i praktiska rekommendationer till case-

företaget. Syftena avser att vägleda case-företaget och andra medicintekniska företag med val 

av leverantörer och material att ansluta till VMI. 

 

Studien som vi har gjort är en fallstudie vid företaget Maquet Critical Care AB som tillverkar 

och säljer medicinteknik. Studien baseras på en kvalitativ och en kvantitativ datainsamling, den 

kvalitativa datainsamlingen grundades sig på 11 intervjuer med anställda på företaget samt två 

av företagets leverantörer.  Den kvantitativa studien genomfördes med hjälp av insamlad data, 

om bland annat 168 olika material, från företagets affärssystem. 

 

Vi har använt oss av flera teorier och tidigare studier för att skapa en förståelse för hur andra 

företag och forskare har studerat VMI. Resultatet från studien visade på att de 

materialegenskaper som hade betydelse för ett fungerade VMI är ABC-klass, ledtid, 

årsförbrukning, produktkategori, och geografisk placering, samt att de leverantörsegenskaper 

som har betydelse för fungerande VMI är geografisk placering av leverantör, och antalet 

material leverantören förser tillverkaren med. 

 

Förhoppningen är att case-företaget ska kunna använda de praktiska råden och förbättra 

nuvarande och framtida VMI-samarbeten, och att tillverkningsföretag med liknande 

förutsättningar kan vägledas av resultaten. Vårt teoretiska bidrag är att utveckla dagens teorier 

inom VMI för tillverkande företag med en modell som berör egenskaper hos leverantörer, 

tillverkare, och material. 
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Begreppsförklaring 

Continuous Replenishment Program, CRP - Lagerpåfyllning som baseras på faktisk och 

prognostiserad efterfrågan 

 

Frysta prognoser – Den prognostiserade produktionen för t.ex. två veckor framåt inkluderar 

inte nya kundorder som inkommer under den perioden 

 

Materialbemyndigande - En avtalshandling som tillåter en leverantör att anskaffa material på 

köparens risk 

 

MPS – En detaljerad produktionsplan för tillverkning av en produkt, innehållande kvantitet, 

kapacitet, och datum för produktionen 

 

MSupply – Ett datasystem som företaget använder tillsammans med leverantörer för att förse 

dem med information om materialen leverantören tillhandahåller. T.ex. ledtider, lagernivåer, 

planerad förbrukning 

 

Servicenivå - Till vilken grad materialet eller produkterna ska finnas tillgängligt för på lagret. 

 

Supply Chain - En distributionskedja som innefattar alla parter i en produkts väg från 

tillverkare till kund 

 

Supply Chain Management - Planerandet och kontrollen av distributionskedjan med avsikt att 

sänka kostnader och minska lager 

  
Traditional Purchase Order, TPO - Ett traditionellt materialförsörjningssystem där inköpare 

gör en manuell orderläggning vid behov 

 

Vendor Managed Inventory, VMI - Ett lagerpåfyllningssystem där leverantören själv har 

ansvar att fylla på lager och uppfylla avtalade servicenivåmål 
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1. Bakgrund 

Inledningsvis beskrivs problembakgrunden till vår studie. Vi kommer att presentera problem 

inom materialförsörjning som kan åtgärdas med VMI; vad tidigare forskning har behandlat 

och konstaterat, samt varför vidare forskning är intressant. Kapitlet kommer att leda till en 

problemformulering och studiens syften. Genomgående i arbetet kommer vedertagna begrepp 

förklaras första gången de används och skrivas kursivt, och återfinns i begreppsförklaringen. 

1.1 Inledning 

En industri som har haft en stark tillväxt det senaste årtiondet är tillverkningen av medicinsk 

teknik och läkemedel. Branschen är intressant och aktuell att analysera eftersom tillväxten är 

fyra gånger högre än i den globala handeln (Ebel et al., 2013). Trycket på tillverkningsindustrin 

av medicinteknik ökar i takt med utvecklingen av ekonomin i tillväxtmarknader och en 

förbättrad global sjukvård. I och med det söker företag alternativa lösningar för att stärka sin 

lönsamhet och konkurrenskraft. Ett sätt är att effektivisera det system som används för att styra 

lagerhållningen. 

 

I takt med att företagen har blivit mer globala har även konkurrensen ökat. Tillverkningsföretag 

pressas hårdare för att nå lönsamhet och bli mer konkurrenskraftiga. För att lyckas vara mer 

konkurrenskraftiga och lönsamma måste företagen anpassa sig genom att utveckla sina 

produkter och leverera innovativa lösningar, samtidigt som kostnadseffektivitet och 

leveransservicenivå måste beaktas (Eriksson, 2008, s. 223). 

  
När företag strävar efter att optimera sin Supply Chain kan företagen göras mer 

kostnadseffektiva och erbjuda kunderna en högre leveransservicenivå i form av bättre och 

snabbare leveransvillkor. En av de största kostnadsposterna i en Supply Chain, och den största 

kostnaden inom tillverkning, är materialförsörjningen (Richman & Zachary, 1994, s. 24), vilket 

är planeringen av flödet av material. En ineffektiv materialförsörjning leder till höga kostnader 

för företagen eftersom det innebär högre kostnader för material, förseningar, samt avbrott i 

produktionen. Bristerna av en ineffektiv materialförsörjning kan kamoufleras med hjälp av höga 

lagernivåer, något som binder kapital och påverkar företagets lönsamhet. (Schönsleben, 2013, 

s. 323) 

  
Vendor Managed Inventory (VMI) (figur 1) är ett materialförsörjningssystem som företag kan 

använda som hjälpmedel för att utveckla sin Supply Chain. VMI är ett lagerstyrningssystem där 

det tillverkande företaget delar med sig av sina försäljningsprognoser och annan 

kundinformation till leverantören. Sedermera är det upp till leverantören att ansvara för att fylla 

på tillverkarens lager och övervaka så att lagernivåerna hålls inom de gränser som parterna har 

kommit överens om (Eriksson, 2008, s. 223). VMI är ett utmärkt verktyg för att öka lönsamheten 

för företag och optimera deras Supply Chain, dock har det visat sig att den allt mer komplexa 

logistiken innebär utmaningar för VMI. 
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Figur 1. VMI-systemets flöde av information och material mellan leverantörer, tillverkare, och kunder. 

Informationen skickas först från kund till tillverkare som sedan skickar informationen vidare till 

leverantören. Material skickas från leverantören till lager hos tillverkaren. 

1.2 Problembakgrund 

I jakten på lönsamhet har flera svenska tillverkningsföretag valt att koncentrera sig på sin 

kärnverksamhet, vilket betyder att de i högre grad köper in färdiga komponenter från 

leverantörerna. Den förkortade produktionsprocessen hos tillverkarna har lett till ett ökat 

beroende av leverantörer då fler leverantörer är inblandade i tillverkningen av de kompententer 

som hamnar i slutmontering hos tillverkaren. (Sarvana et al., 2012, s. 275) Vikten av att det 

finns fungerade och långsiktiga leverantörsrelationer har blivit mer betydelsefullt då ett 

leverantörsbyte innebär att ett långt led av underleverantörer förloras på samma gång. 

  
Strävan efter lönsamhet har även tagit delar av Supply Chain hos svenska företag utanför 

Sveriges gränser då stora delar av tillverkningen hos svenska företag enligt SCB (2013, s. 9) 

flyttades utomlands i början av 2000-talet.  Orsaken var att tillverkningskostnaderna var lägre 

och det blev mer kostnadseffektivt att lägga delar av sin produktion hos utländska leverantörer. 

Allteftersom företag har börjat konkurrera globalt har betydelsen av Supply Chain Management 

ökat (Mollenkopf et al., 2007, s. 568). Dagens företag konkurrerar inte längre endast med 

enskilda företag, utan med hela deras Supply Chain. När företag utvecklar sitt 

leverantörsnätverk är det även viktigt att de tar hänsyn till miljön för att uppnå långsiktig 

hållbarhet och då konsumenterna i större utsträckning förväntar sig ansvarsfullt företagande. 

Åtgärder inom hållbar materialförsörjning leder till både reducerade drift- och rörelsekostnader 

(Fiksel, 2006, s. 19), och är därför betydelsefulla för framförallt tillverkningsföretag, som har 

höga driftkostnader. 

  
Trenden mot ett vidare och mer globalt Supply Chain-nätverk har även bidragit till att 

leverantörerna hamnar allt längre bort från den direkta efterfrågan. Följderna blir att 

tillverkningsföretagen har svårt att optimera sin produktion och sina materialflöden. Avsaknad 

av tillräcklig information gällande efterfrågan kan leda till att tillverkarna lagerhåller ej 

efterfrågade produkter. Bristen av information bidrar även till att lagernivåerna ökar på grund 

av att företaget vill försäkra sig om att hela produktutbudet ska finnas tillgängligt (Chopra & 

Meindl, 2007, s. 50). Tillverkande företag och leverantörer med långa ledtider är beroende av 

att prognoser är korrekta och förutsägbara. Prognostisering är avgörande för att hålla 

lagernivåerna låga och genom att hålla lagernivåerna nere kan företagen vara mer 

kostnadseffektiva.  

 

Informationsbristen är vanligt förekommande inte bara mellan leverantörer och tillverkare utan 

även mellan grossister och detaljhandelsföretag. Ett sätt att optimera lagerhållningen och 
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informationsflödet var att utveckla samarbetet mellan olika aktörer. En lösning på problemet 

var att implementera VMI, som skapades i början av 1980-talet. Walmart och Procter & Gamble 

inledde då ett samarbete med försörjning av livsmedel till ett antal Walmart-butiker. Samarbetet 

utvecklade sig snabbt och implementerades på samtliga av deras butiker (Danese, 2005, s. 889). 

Systemet spred sig senare även till andra branscher och industrier, exempelvis 

tillverkningsindustrin.  

 

Tillverkningsindustrin och detaljhandeln skiljer sig med avseende på var kundernas efterfrågan 

tas i beaktning.  Detaljhandelsföretag har kundorderpunkten senare i sin Supply Chain (Chopra 

& Meindl, 2007, s. 14) vilket betyder att kundernas efterfrågan syns hos tillverkaren i ett senare 

skede eftersom tillverkarna baserar sin produktion på prognoser och inte på direkta kundorder. 

Det gör att detaljhandelsföretagens information och efterfrågan inte behöver vara lika exakt då 

de har möjlighet att hålla ett större lager. Tillverkningsindustrin å andra sidan har ett mer 

efterfrågestyrt system då kundorderpunkten ligger längre ut i Supply Chain-nätverket. Följden 

blir betydligt längre ledtider för att få fram en produkt vilket leder till att leverantörskedjan 

måste vara mer exakt. Implementeringen av VMI bör enligt Joseph et al. (2010, s. 311) vara 

framgångsrik inom industrier som är känsliga för fel prognostisering, mer specifikt syftar de till 

läkemedel- och sjukvårdsindustrin där tillgången till medicin och material är livsviktigt. 

  

Syftet med VMI är att det ska leda till en förbättring av lagerhållningen, som blir mindre 

fluktuerande och mindre kostsam. Implementeringen av VMI ska i teorin även ge en högre 

kundservicenivå på grund av bättre tillgång på efterfrågade produkter (Yao et al., 2007, s. 663). 

Det ämnar även till att ge leverantörerna en bättre insikt i efterfrågan då informationsflödet 

intensifieras.  

 

Motsägelserna för att VMI ska leda till förbättringar av kundservicenivå och tillgång på material 

hos tillverkande företag är förutsättningarna som krävs för att uppnå ett lyckat VMI-samarbete. 

Förutsättningarna om korta ledtider, jämn efterfråga, en hög grad av informationsdelning och 

gott samarbete mellan leverantörer och tillverkande företag försvåras då en Supply Chain blir 

längre. En mer global Supply Chain med många olika leverantörer innebär längre ledtider och 

högre krav på planering och korrekta prognoser från tillverkaren, vilken är en av de bidragande 

orsakerna till uppkomsten av VMI (Joseph et al., 2010, s. 300). Samtidigt som ledtiderna blir 

längre och prognostiseringens betydelse ökar ställer slutkunderna högre krav på snabba 

leveranser. Svårigheterna de tillverkande företagen ställs inför är hur de ska uppfylla både 

kraven om snabbare leveranser och förutsättningarna för VMI, samtidigt som deras Supply 

Chain blir längre och mer komplicerad. 

 

Teorierna kring VMI är långt ifrån kompletta. Ståhl Elvander et al. (2007, s. 796) nämner bland 

annat att beroendeförhållandet mellan dimensionerna för VMI-system är outforskade. 

Dimensionerna de syftar på är bland annat lagernivåövervakning, efterfrågebedömning, och 

vikten av effektiva informationssystem. Tidigare forskning har utvecklat ramverk för att 

evaluera VMI-relationer, men föreslår att empiriska studier genomförs för att se hur denna 

öppenhet och informationsdelning påverkar val av samarbetspartners (Pohlen & Goldsby, 2003, 

s. 579). Williams & Tokar (2008, s. 226) anser att fler aktiviteter inom logistik kan integreras i 

de existerande modellerna för samarbete inom materialstyrning. Framtida forskning bör 

fokusera på osäkerheten kring efterfrågan och hur företag kan agera då efterfrågan överstiger 

kapaciteten. Vidare menar Niranjan et al. (2012, s. 950) att deras studie gällande vilka 

förutsättningar som krävs hos ett företag för implementeringen av VMI kan utvecklas. Det skulle 

kunna göras genom att vidare undersöka en specifik industri eller andra typer av klassifikationer 

som exempelvis leverantör- eller materialegenskaper. 
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Onekligen finns det flera möjligheter att utveckla tidigare forskning. Vi har summerat de 

ofullständigheter som finns i forskningen där vi ser en möjlighet att utveckla teorierna med stöd 

av empiri. Mer specifikt avser vi att utveckla Ståhl Elvander et al.s teori om 

beroendeförhållandet och betydelsen av lagernivåövervakning och efterfrågebedömning. 

Studien kommer att fokusera på minimum- och maximumnivåer på lager hos tillverkande 

företag samt hur prognostiseringen av tillverkningen, som bygger på efterfrågan, är väsentlig. 

Det leder oss in på studiens problemformulering som är inriktad på leverantörers och materials 

egenskaper inom VMI-system i tillverkningsindustrin. 

1.3 Problemformulering 

Vilka egenskaper kan förbättras hos leverantörer och material för att VMI-system ska fungera 

i tillverkande företag?  

Vår definition av ett fungerande VMI-system: Ett fungerande VMI-system bedöms utifrån hur 

väl leverantören håller lagernivåerna inom minimum- och maximumgränserna som är avtalade 

med tillverkaren.  

1.4 Syfte 

Studiens syften är uppdelade i ett teoretiskt och två praktiska syften. Det teoretiska syftet är 

grundat på de forskningsgap som identifierats ur tidigare forskning. De praktiska syftena 

ämnar till att lösa företagsspecifika problem hos företaget i fallstudien. 

1.4.1 Teoretiskt syfte 

Att utveckla dagens teorier inom VMI för tillverkande företag med en modell som berör 

egenskaper hos leverantörer, tillverkande företag, och material. 

1.4.2 Praktiska syften 

 
Studiens två praktiska syften är utformade för att mynna ut i praktiska rekommendationer till 

fall-företaget. Syftena avser att vägleda fall-företaget och andra medicintekniska företag med 

val av leverantörer och material att ansluta till VMI. 

·     Att kartlägga vilka kriterier som måste uppfyllas hos leverantören för att VMI ska  

 fungera hos ett medicintekniskt företag 

·     Kartlägga vilken typ av material som är lämpligt för ett medicintekniskt företag att  

hantera med VMI  
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2. Teoretisk Metod 

I det här kapitlet kommer valet av VMI som ämnesområde att motiveras och författarnas 

förförståelse inom området att redogöras för. Sedan beskrivs kunskapssynen, vilken är 

anpassad efter studiens syften. Olika typer av angreppssätt och metodval redogörs för och 

därefter motiveras valt angreppssätt och metod för den här studien. Studien är skriven utifrån 

fall-företagets perspektiv och mot slutet av kapitlet motiveras valen av studiens teorigrund, 

samt inhämtningen och granskningen av källorna som använts. 

2.1 Ämnesval 

Ämnet Supply Chain Management är ett ämne som vi finner intressant då företagen i allt större 

utsträckning får ett mer komplicerat Supply Chain-nätverk, vilket ställer ökade krav på 

logistiken och materialflödena. Den rådande utvecklingen av Supply Chain och våra tidigare 

studier inom logistik har gjort oss intresserade av ämnet i fråga.  

Utifrån samhälleliga aspekter är Supply Chain Management aktuellt eftersom att det blir allt 

vanligare att slutkonsumenten har svårt att veta var produkten eller delar av produkten är 

producerade.  Det grundar sig på att företag i större utsträckning har flera led av leverantörer, 

vilket ställer krav på tillverkaren att försäkra att produkterna har rätt kvalité och att de har blivit 

tillverkade på ett etiskt sätt, exempelvis med avseende på arbetarnas arbetsvillkor och företagets 

påverkan på miljön.  

Under våra tidigare studier inom logistik bekantade vi oss med lagerstyrningssystemet VMI 

som vi fann intressant på grund av dess potential att reducera kostnaderna för tillverkare och 

leverantörer. Forskningen och studierna som vi har stött på tidigare är enligt vår uppfattning 

inte helt utvecklade. Vi ser möjligheter i att vidare utreda vilka parametrar för materialet och 

leverantörerna som spelar roll för hur väl VMI-systemet fungerar.  De studier vi läst fokuserade 

främst på utländska detalj- och tillverkningsföretag. Vi kom i kontakt med fall-företaget och 

fick genom dem information hur deras VMI-samarbete fungerade och vilka 

förbättringsmöjligheter de såg inom samarbetet. Av den anledningen föll vårt val av ämne på 

VMI och vilka förutsättningar som kan påverka för att det ska fungera optimalt.  

Till följd av våra tidigare studier och erfarenheter har vi insett att VMI är ett komplext 

lagerstyrningssystem med många olika parametrar som har betydelse, vi önskar att förklara 

parametrarna närmare och tydliggöra dem i vår studie. 

2.2 Förförståelse 

Vi har valt att dela upp förförståelsen i en praktisk samt en teoretisk förförståelse. Det kan vara 

svårt för forskarna att vara objektiva om de tidigare har erfarenheter av teori eller liknande 

forskning (Holme Magne & Bernt, 1996 s. 30, 95). Hur data tolkas skiljer sig mellan forskare, 

då olika erfarenheter och kunskaper har stor inverkan på hur forskare analyserar informationen 

och de hypoteser som de använder sig av (Graziano, 2010, s. 163). Det är dock viktigt att vi till 

en början skapar oss en god förståelse av de teorier som finns för att få en uppfattning av det 

aktuella ämnet innan vi går vidare med vår forskning (Holme Magne & Bernt, 1996 s. 12 ).  
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Praktisk förförståelse 

Båda forskarna i denna studie har praktisk erfarenhet kring ämnet. Alvebro har tidigare arbetat 

på logistikavdelningen på fall-företaget och har därav redan fått en bild av företaget. Det kan 

vara både en för- och nackdel då det finns risk för att studien inte blir lika öppensinnad, då 

Alvebro redan kan ha tankar kring hur VMI påverkar arbetet på fall-företaget och vilka material 

och leverantörer som kan anses vara lämpliga. För att i största möjligaste mån undvika att det 

sker kommer Westin att vara uppmärksam på vad som kan speglas av Alvebro’s tidigare 

erfarenheter. De tidigare erfarenheterna bidrar dock positivt till studien i den bemärkelsen att 

Alvebro är insatt i det datasystem som kommer behövas användas för att kunna inhämta 

kvantitativ data. Westin har praktisk erfarenhet från logistik på tillverkningsföretag inom 

träindustrin.  Dessa erfarenheter är vi övertygade om har bidragit till en bättre förståelse för 

problem som företag kan ställas inför, och vikten av dem. Den förförståelse vi har kommer 

underlätta analysen av empiriska data som samlas in (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). Likväl 

har det betydelse för att kunna utforma relevanta frågeformulär och intervjuguider till de 

anställda på företaget. 

 

Teoretisk förförståelse 

Den teoretiska förförståelsen består av att vi båda har studerat logistik på avancerad nivå; 

Westin har läst logistik och Supply Chain Mangagement i Kanada och Alvebro har läst logistik 

i Schweiz och Sverige.  Att vi inte har studerat samma kurser och att vi studerat i olika delar av 

världen är en styrka då länder och universitet belyser olika teorier vilket leder till att vi får en 

bredare bild av vilka teorier som är relevanta för studien.  Vi studerar båda två på 

civilekonomprogrammet, Alvebro med specifik inriktning på handel och logistik. I 

utbildningen har vi ställts inför liknande problemfrågeställningar och övat oss att i teorin lösa 

företagsekonomiska problem. Åren som universitetsstudenter har utvecklat vår 

problemlösningsförmåga och analytiska egenskaper, vilka är väsentliga för denna studie. 

2.3 Kunskapssyn 

Vetenskapliga problem finns i alla möjliga dimensioner och det finns flera olika vägar att gå 

för att lösa dem. Genom att tillämpa begrepp, modeller och teorier kan lösningen och ny 

kunskap finnas på ett mer strukturerat sätt. Forskarens kunskapssyn kan avspeglas i uppsatsen 

genom de syften som finns i studien. (DePoy & Laura, 1994, s. 66)  

 

Den positivistiska kunskapssynen grundar sig på att observera företeelser och kunskap som är 

bekräftade genom metoder och tidigare tolkning. Dess sätt att se på kunskap är att tolka data 

utifrån någon typ av mätning. (Bryman & Ea, 2011, s. 16) Motsatsen till positivismen är 

hermeneutiken, i vilken forskningen vill tyda och förstå problem genom att kontinuerligt 

utveckla förståelsen för grundbetingelsen till dem (Patel & Davidsson, 1994, s. 26). Ett 

hermeneutiskt synsätt kommer vi inte att utgå ifrån i och med att vi inte har för avsikt att tolka 

människors upplevelser och uppfattning av VMI, utan vi kommer endast att redogöra för dem.  

 

Vi kommer i denna studie endast använda deras kunskap för att underlätta för vår egen 

förståelse av kvantitativa data som samlas in. Då positivismen bygger på logiska resonemang 

och renodlade experiment är det i huvudsak en positivistisk kunskapssyn vi utgår ifrån i 

bearbetningen av empiriska data.  
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2.4 Ansats och angreppssätt 

Innan studier genomförs bestämmer författarna hur teorier och empiri ska hanteras utifrån ett 

förutbestämt angreppssätt. De två huvudsakliga angreppssätt som finns inom vetenskapsteorin 

är deduktion och induktion. Nedan kommer vi beskriva de olika angreppssätten, för att senare 

motivera vilket angreppssätt som lämpar sig för vår studie.  

 

Utgångspunkten i deduktiv teori är existerande kunskap och teoretiska reflektioner. Beroende 

på vad den specifika studien riktar sig mot utgörs studiens referensram av tidigare framtagna 

teorier och modeller. Utifrån referensramen härleds hypoteser som kontrolleras i empirin 

(Graziano, 2010, s. 34). Den generella bilden är att forskningen går igenom följande steg: teori, 

hypoteser, datainsamling, resultat, bekräfta eller förkastning av hypotes, och omformulering av 

teorin. Stegen som utgör ett ramverk används ofta i forskningspublikationer, men avvikelser är 

även vanligt förekommande (Bryman, 2011, s. 28). Stegen ska ses som en generell inriktning 

för studier med en deduktiv ansats och inte ett absolut tillvägagångssätt, DePoy & Laura (1994, 

s. 126) och Johansson Lindfors (1993, s. 59) menar till exempel att medelvägar ofta tas i 

praktiken.  

 

Ett induktivt angreppssätt innebär att empirin är utgångspunkten för forskningen och att 

resultatet är teorin som den leder till (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 83). En induktiv 

process innebär att slutsatserna som dras generaliseras med stöd i de observationer som görs. 

 

Den här studien har ett deduktivt angreppssätt. Metoden motiveras av att vi utgår ifrån den 

forskning som publicerats och att vi har för avsikt att testa våra frågeställningar i en verklig 

företagsmiljö. Anledningen till att en induktiv ansats inte är att föredra är på grund av det 

teoretiska syftet att utveckla dagens teorier inom VMI för tillverkande företag med en modell 

som berör egenskaper hos leverantörer, tillverkare och material. Med ett induktivt angreppssätt 

tror vi att teorin eller teorierna som studien mynnar ut i kan vara svåra att begränsa. Eftersom 

projektet är tidsbegränsat lämpar sig en deduktiv ansats bättre. I och med det deduktiva 

angreppssättet kommer vi lättare uppfylla syftena med studien. 

2.5 Metodval 

Metodvalet en forskningsstudie utgår ifrån kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ. 

Kvalitativa studier har som syfte att skaffa en djupare kunskap än den som utvinns ur 

kvantitativa metoder. Med kvalitativa metoder försöker forskaren förstå och analysera helheter 

snarare än att fokusera på en företeelse eller en variabel, vilket är fokus för kvantitativa metoder. 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 92, 99) Denna kunskap och helhetsbild avser vi att få av initiala 

intervjuer av personal på företaget. I kvantitativ forskning och med kvantitativa metoder 

studerar forskaren istället företeelser som redan är definierade (Svensson & Starrin, 1996, s. 

224). 

 

Att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder inom ramen för ett forskningsprojekt är 

vanligt eftersom varje datainsamlingsmetod har sina begränsningar. Huruvida den använda 

metoden är genomgående kvantitativ eller kvalitativ menar Johansson Lindfors (1993, s. 72) 

beror på både datainsamlingsmetod och analysmetod. Vi har för avsikt att studiens resultat ska 

kunna generaliseras till delar av tillverkningsindustrin, där samma förutsättningar och 

förhållanden gäller som för vårt fall-företag. Metodvalet i studier beror på värderingen av 

materialet som de innehåller (Johansson Lindfors, 1992, s. 72). Vi anser därav att vårt metodval 



 

 
15 

blir genomgående kvantitativt genom värderingen som studien har av kvantitativt material. Det 

är även fördelaktigt för en del av analysen av data, som blir mer generaliserbar. 

 

Ett mer ensidigt val av undersökningsmetod med endast en kvantitativ studie skulle leda till 

möjligheten att göra en bredare analys med en större mängd data och variabler. Det var dock 

avgörande för vår uppsats att vi genomförde vår kvalitativa studie för att veta vilka variabler 

och parametrar vi skulle undersöka, samt för att kunna uppfylla de praktiska syftena med 

studien som är riktade mot fall-företaget. Anledningen till att vi kombinerar en kvalitativ och 

en kvantitativ undersökningsmetod är för öka trovärdigheten i studien med en mer komplett 

bild av problemet (Johansson Lindfors, 1993, s. 131). I vår studie kombinerar vi kvalitativ 

information från intervjuer med de anställda och kvantitativ data tagen från interna datasystem. 

Anledningen till det är för att få en tydligare bild av vad som har betydelse för VMI med 

avseende på leverantörer och material. Vi går in djupare på hur det motiverades och utfördes i 

avsnitt 4.4 Undersökningsmetod. 

2.6 Perspektivval 

I studien är våra praktiska syften att kartlägga vilka kriterier som måste uppfyllas hos 

leverantören för att VMI ska fungera för fall-företaget, och att kartlägga vilken typ av material 

som är lämpligt för fall-företaget att hantera med VMI. Därav kommer vårt perspektiv vara 

utifrån företaget. Det teoretiska syftet med studien är att utveckla dagens teorier inom VMI för 

tillverkande företag med en modell som berör egenskaper hos leverantörer, tillverkare, och 

material. Det företag där studien är gjord passar som ett lämpligt fall-företag som utgångpunkt 

till det teoretiska syftet på grund av deras komplexa och internationella leverantörskedja, 

prognossvårigheter, samt den stora mängd material som hanteras med VMI. 

2.7 Val av teorier 

Utöver de förutsättningar och parametrar som påverkar leverantörens lämplighet för VMI 

kommer vi även att närmare undersöka de material som kan anses vara bäst lämpade för att 

användas inom det specifika lagerstyrningssystemet. Studierna kommer vara baserade på hårda 

och mjuka teorier, där de hårda teorierna kommer att behandla hur ett material uppför sig inom 

ett VMI-system.  

 

Våra teorier kommer vara anknutna till Supply Chain och främst materialförsörjning.  Teorierna 

vi har valt att använda hos utav i vår studie har vi valt för att vi anser att de kan hjälpa oss att 

förklara begrepp och öka förståelsen för hur VMI fungerar och bör fungera inom ett 

tillverkningsföretag.  Teorierna ska först och främst ge oss en övergripande bild av VMI, varför 

företag väljer att implementera det lagerstyrningssystemet, och dess för- och nackdelar. Vi vill 

även att teorierna ska behandla vilka förutsättningar som kan påverka ett tillverkningsföretag 

och leverantörer för att VMI ska fungera. 

  
Målsättningen teorikapitlet är att först presentera generella teorier inom Supply Chain och 

materialförsörjning för att ge läsarna en grund att stå på genom en ökad förståelse och kunskap 

inom Supply Chain området.  Vi kommer sedermera välja teorier som mer specifikt går in på 

VMI och hur VMI är uppbyggt och vad som kan påverka för hur bra det fungerar. 

  
De teorier som vi har valt kommer att ta upp mjuka faktorer som tillexempel 

leverantörsrelationer och informationsutbyte. (Småros et al., 2003, s. 336, Toni & E., 2005, s. 

74, Vigtil, 2007, s. 137) En del teorier beaktar även hårda och mätbara värden som exempelvis 
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klassificering av material, ledtider, geografiskt avstånd till leverantörer, och formler för 

uträkning av lagernivåer, vilket vi även ämnar göra i vår studie. Teorierna kommer ta upp olika 

typer av parametrar som tidigare studier visat har en inverkan på VMI.  Sedermera kommer vi 

att dra slutsatser från deras studier av leverantörerna och studera dem i förhållande till de 

förutsättningar som fall-företaget har som tillverkningsföretag inom medicinteknikbranschen.   

2.8 Litteraturinsamling 

Innan studien genomfördes kartlades den tidigare forskningen som gjorts och vilket forsknings-

gap vi kunde fylla med anknytning till VMI. För att lyckas med att utveckla framtagna teorier 

rörande VMI, och kartlägga relevanta faktorer hos leverantörer och material, är det nödvändigt 

att utgå från en omfattande teoretisk referensram. Vi anser att en tydlig bild av tidigare 

genomförda studier gör det möjligt för oss att identifiera gap i teorierna och ökar förståelsen 

inför den empiriska datainsamlingen.   

 

Vi har i stor utsträckning hämtat artiklar och avhandlingar från Emerald Insight, via Umeå 

universitetsbibliotek som givit oss access till dokumenten. Emerald Insight erbjuder hundratals 

tidskrifter som alla har referentgranskats (peer reviewed), och tillhandahåller även över 40,000 

artiklar inom bland annat företagsekonomi och management. Vi identifierade välkända och 

citerade studier samt etablerade teorier inom området. Litteraturinsamlingen skedde framförallt 

genom sökmotorerna Google Scholar och universitetsbibliotekets sökfunktion. Google Scholar 

rankar dokument på samma sätt som forskare gör; genom att värdera helheten av dokumentet, 

vem som har skrivit det, var det är publicerat, och hur ofta det citeras (Google, 2015). Denna 

söktjänst stärker trovärdigheten i de artiklar, uppsatser, och böcker vi använt oss av. En del 

artiklar är hämtade från andra webbsidor, främst för att formulera begreppsförklaringar och ge 

en enklare förståelse av vedertagna teorier, men tyngdpunkten på litteraturen som används i 

studien är väl etablerade forskningsrapporter. De nyckelord som vi främst har använt oss av är 

VMI, supply chain, supply chain management, materials management, materialförsörjning, 

bullwhip, samt vendor mangaged inventory. 

 

Under genomförandet av studien har vi kontinuerligt uppdaterat vår teoretiska referensram då 

nya parametrar belysts och vår förståelse för VMI-system ökat. Det fortlöpande arbetet med 

teorier var nödvändigt för att hålla oss uppdaterade om tidigare genomförda studier och nutida 

framsteg inom forskningen. Teorierna vi använt oss av har en förankring inom de områden som 

syftena med studien riktar sig mot. Det handlar om studier med grund i VMI och analyser av 

logistiksystem, materialförsörjning, och effekter av lyckade samt misslyckade Supply Chains.  
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2.9 Granskning av sekundärkällor 

Källorna som vi har använt oss av har vi kritiskt granskat med avseende på källans trovärdighet, 

aktualiteten på forskningen, i vilket syfte det har skrivits, och vem som har skrivit det. 

(Hellspong, s. 6-7) 

 

Den teoretiska referensramen som vi utgått ifrån har bland annat grundat sig på studier 

genomförda på Supply Chains inom andra industrier än medicinsk tillverkningsindustri, där vi 

har inhämtat vår data. En stor del av forskningen inom VMI är inte direkt inriktad på VMI mellan 

tillverkande företag och leverantörer utan behandlar både detaljhandel och industriföretag. Vi 

anser att den tidigare forskningen som riktats mot detaljhandeln även kan appliceras inom 

industrin eftersom kund- och leverantörsförhållandena är uppbyggda på samma sätt. 
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3. Teoretisk referensram  

I det här kapitlet redogör vi inledningsvis för en övergripande teoribakgrund inom Supply 

Chain för att senare komma ner på VMI och underliggande teorier kopplade till motiv, 

efterfrågade egenskaper, samt störningar för VMI. Avsnittet har för avsikt att ge läsaren en 

grundläggande förståelse till hur en Supply Chain är uppbyggd, var materialförsörjningen hör 

hemma och hur VMI är kopplat till den. 

3.1  Supply Chain Management 

Material- och informationsflöden både internt hos företag och externt till leverantörer kallas 

Supply Chain Management (Thomas & Griffin, 1996, s. 2).  Störningar i material- och 

informationsflödet kan leda till försämrade resultat för företaget på både kort och lång sikt 

(Tang, 2006, s. 452). En faktor som leder till störningar är osäkerhet kring konsumenters 

efterfrågan, och därav är även koordination mellan aktörerna viktigt.  

I dag är ett grundläggande problem att åstadkomma koordinerat arbete i en Supply Chain 

eftersom flera ägare är inblandade och produktutbuden ökar (Chopra and Meindl, 2007, s. 498). 

Informationssystem har utvecklats vilket har gjort det möjligt för företag att märkbart sänka 

sina rörliga kostnader och snabbare reagera på kundernas förändrade behov. Med hjälp av allt 

mer utvecklade EDI-system (Electronic Data Interchange) kan företag på ett effektivare sätt 

koordinera informationsflödet och processerna inom Supply Chain. 

 

Inom begreppet supply chain management finns även underkategorin logistik vilket gör att 

begreppen ofta förväxlas. Logistiken är själva ramverket för flödet av material och information 

medan supply chain management syftar till att uppnå kopplingar och koordination mellan 

processer inom andra områden, till exempel mellan leverantörer och kunder, och internt i 

organisationen (Christopher, 2011, s. 2). De inledande aktiviteterna börjar med inköp av råvaror 

och det är materialförsörjningen som styr flödet. 

3.2 Materialförsörjning 

Materialförsörjningens syfte i företagets Supply Chain är att inhämta rätt material och mängd 

vid rätt tidpunkt, även kallat leveransservice. Målsättningen är att försörja produktionen och 

tillverkningen med komponenter eller råvaror, samtidigt som materialet måste uppfylla den 

kvalité och specifikation som krävs i produktionen. För att det ska vara möjligt för 

materialförsörjningen att förse produktionen med material med önskad leveransservice är det 

avgörande att företaget har valt leverantörer som kan och är villiga att leverera utifrån de villkor 

som produktionen kräver (Oskarsson et al., 2003, s. 91). Eftersom det ligger under 

inköpsorganisationen att välja ut och etablera samarbeten mellan leverantörer är 

materialförsörjningen beroende av inköpsavdelningen för att ha möjlighet att försörja 

produktionen med material. Det är av stor vikt att inköpsorganisationen har gjort ett grundligt 

arbete när det gäller val av leverantörer för att underlätta för den efterkommande 

materialförsörjningen (Björnland et al., 2003 s. 93). 

 

Inom materialförsörjningen finns det olika typer av system som tillverkningsföretag använder 

sig av för att försörja produktionen med material. Ett av de traditionella 

materialförsörjningssystemen är beställningspunktsystemet som bygger på att inköparen lägger 

en order till leverantören. Inköpsorder triggas vanligtvis på grund av att lagernivåer går under 



 

 
19 

en viss beställningspunkt, den typen av materialförsörjning kallas även traditional purchase 

order (TPO) (Oskarsson et al., 2003, s. 91).   

 

Leverantörsstyrda lager, VMI, är ett av de modernare materialförsörjningsystemen. Systemet 

bygger på att tillverkaren delar med sig av information angående förbrukning och försäljning 

till leverantören. Sedermera är det upp till leverantören att övervaka och ansvara för att det finns 

tillräckligt med material i lager (Hall, 2001). De olika materialförsörjningssystemen har olika 

styrkor och svagheter. Leverantörsstyrda lager har setts som en lösning på problemet med att 

balansera servicegrad och lagerkostnader. Fry et., al. (2001 s.165) menar att deras forskning 

visar att en ökad variation i efterfrågan har en mindre negativ effekt på VMI-lösningar än på 

traditionella ordersystem. Författarnas slutsats i den studien är att leverantörerna är bättre på att 

besluta när outsourcing ska användas när de är kopplade till ett VMI-system. Vilket system som 

implementeras beror till stor del på vilka förutsättningar och resurser som finns hos företaget.  

Vidare i teorikapitlet kommer vi att behandla de förutsättningar och egenskaper som behövs hos 

tillverkare, leverantörer, och material för att ett leverantörsstyrt lager ska fungera.  

3.3 Fokuserad teoribakgrund 

I det här avsnittet fokuseras teoribakgrunden till VMI och till de teorier som senare kommer 

ligga till grund för analys och slutsatser. Först presenteras VMI som lagerstyrningssystem 

och sedan redogör vi för motiv, betydelsefulla egenskaper, samt hinder för VMI och verktyg 

för att minska dem. I figur 2 presenteras strukturen för avsnittet.  

 

 
Figur 2. Struktur över den fokuserade teoribakgrunden. 

 

Strukturen för den fokuserade teoribakgrunden innehåller fyra huvudområden: motiv, 

betydelsefulla faktorer, hinder, samt verktyg för att överkomma hindren. Huvudområdena 

kommer sedan brytas ned i egna modeller och strukturer för att tydliggöra vad de innehåller.  
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3.3.1 VMI - Vendor Managed Inventory 

VMI eller Continous Replenishment Program (CRP) är ett lagerstyrningssystem som 

etablerades i slutet av 1980-talaet av varuhuskedjan Walmart tillsammans med en av deras 

leverantörer Procter & Gamble.  En svensk översättning är enligt (Oskarsson et al., 2009, s. 91) 

leverantörsstyrda lager vilket hädanefter kommer att förkortas VMI. 

 

I ett VMI-system utbyts det information mellan kunden och leverantören, vilket möjliggör för 

leverantören att kontrollera och fylla på kundens lager. VMI-systemet gör det möjligt för 

leverantören att leverera den precisa mängd material som kunden efterfrågar.  Det leder till att 

det blir lättare för leverantörerna att planera den kvantitet av material som de behöver tillverka 

för att möta kundens behov (Welle, 2005, s. 308). 

3.3.2 Motiv 

Nedan kommer vi gå igenom de motiv som finns för företag och leverantörer att ingå i ett VMI-

samarbete. För att förtydliga kommer termen “tillverkaren” att användas för 

tillverkningsföretaget och “leverantör” att användas för tillverkarens leverantör. I början av 

avsnittet presenteras en modell (figur 3.) där tidigare forskning illustreras med anknytning till 

tillverkares och leverantörers motiv till att använda VMI. 

 

 
Figur 3. Leverantörers och tillverkares motiv för att använda VMI, enligt författarnas analys av 

tidigare forskning. 

 

Motiven till att ingå i ett VMI-samarbete kan vara både operationella och strategiska. En studie 

av Shen et al. (2013, s. 87) med 124 respondenter från olika små och medelstora företag visade 

att snabbare respons och förbättrad kundlojalitet var de signifikanta operationella fördelarna 

med VMI. De strategiska motiven hos företagen i samma studie var förbättrade relationer samt 

ökad strategisk konkurrenskraft. VMI menar Disney & Towill (2003a, s. 626) dessutom leder 
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till en jämnare arbetsbörda för de som jobbar med operativ logistik. Samarbetet innebär att 

parterna får en djupare förståelse av varandras organisationer och arbetsprocesser vilket leder 

till längre samarbete och starkare relationer (Disney & Towill, 2003a, s. 648; Intrieri, 2015 

Joseph et al., 2010, s. 306). Båda parterna har motiv för att ingå i långa samarbeten och för 

leverantörer är det framförallt värdefullt att säkra framtida leveranser. För tillverkande företag 

är ett av de främsta motiven att använda sig av VMI-system för att reducera inventarienivåer, 

visar en studie av Electronics Supply Chain Association (ESCA) och ChainLink Research Inc 

(2003, s. 4). VMI kan utöver det även leda till minskade kostnader för hela Supply Chain, öka 

frekvensen av påfyllning, samt leda till en högre servicegrad (Hidayat et al., 2011, s. 256, 

Khadar, 2007, s. 32, Joseph et al., 2010, s. 312). De tillverkande företagen kan i och med ett 

VMI-samarbete dra nytta av den ökade insynen och informationen till att optimera sin 

produktion (Angulo et al., 2004, s. 106), till exempel kan VMI-artiklar produceras vid tillfällen 

då övrig produktion är låg för att minska kostnaderna av stillastående maskiner. En stor fördel 

för ett tillverkande företag med att ha sina underleverantörer kopplade till VMI-system är att 

kostnaden ligger hos dem.  

 

Joseph et al. (2010, s. 306) menar att fördelar med VMI för leverantörer är att de kan vara mer 

responsiva och proaktiva till vad som efterfrågas och i och med det kan de även anpassa sin 

egen tillverkning till de rådande lagernivåerna. Vidare kartlägger de fördelar med anknytning 

till transport- och lagerkostnader, samt till en förbättrad förmåga att möta efterfrågan. Det 

sistnämnda understryks dock av att prognostiseringen måste vara rättvisande för att 

leverantören ska kunna lyckas. Fördelarna för tillverkarna, vilket vi likställer med butikerna i 

studien då båda har samma roll i ett VMI-samarbete, är att lagren löper mindre risk att stå 

tomma, administrationskostnader minskar, ledtiderna förkortas då leverantörerna själva 

hanterar lagerpåfyllning, optimalt utnyttjande av lagerutrymmen då leverantörerna inte bygger 

upp överskott, och en förenklad inköpsprocess (Joseph et. al 2010 s. 306). 
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3.3.3 Betydelsefulla faktorer 

I det här avsnittet sammanfattar vi tidigare forskning med avseende på de faktorer som anses 

viktiga hos material, leverantörer, tillverkare, och i informationsflödet. I början av avsnittet 

presenteras en modell (figur 4.) där tidigare forskning illustreras med anknytning till de 

betydelsefulla faktorerna.  

                
Figur 4. Betydelsefulla faktorer för VMI, enligt författarnas analys av tidigare forskning. 

 

Leverantörer 

Enligt Sarvana et al. (2012 s. 275) är valet av leverantör det mest avgörande valet som en 

inköpare måste göra inom en Supply Chain.  För att underlätta för inköparen finns det olika 

kriterier som en leverantör bör uppfylla för att lämpa sig som leverantör till ett 

tillverkningsföretag. Kahraman et al. (2003 s. 383) nämner liknande kriterier som har betydelse 

vid val av leverantör. Kriterierna berör finansiella, organisatoriska, och tekniska styrkor, samt 

support-funktioner. 

  

Kriteriet för finansiell styrka innebär att tillverkaren ställer krav att leverantörerna har en 

finansiell position som gör att de kan garantera en tillgång på deras material, vilket även 

indikerar ett stabilt företag på lång sikt. Organisationen måste vara stabil för att en långsiktig 

leverantörsrelation ska fungera. Tillverkaren måste ha förtroende för leverantörens ledning och 

samtliga parter måste vara införstådda vad som krävs för att uppnå ett effektivt 

leverantörssamarbete.  Tekniskt kunskapsutbyte är viktigt för att företaget ska kunna 

upprätthålla en konstant hög kvalité. Särskilt viktigt är det i utvecklingen av nya produkter och 

då patentskyddad teknik används. Det gäller både att leverantören innehar rätt 

tillverkningsutrustning men även medarbetare med rätt kompetens.  Det är viktigt att 

leverantören kan ge support till tillverkaren i deras samarbete och behålla en hög servicenivå 

gentemot tillverkaren. Innebörden är att leverantören inte endast ska se till att tillverka de 

material som tillverkaren efterfrågar utan även vara behjälplig så hela Supply Chain blir 

optimerad. Det är i synnerhet viktigt då samarbetet är internationellt och tillverkaren behöver 

hjälp med transaktioner, juridisk support, och leveranser. Kahraman et al. (2003 s. 383)   
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Inför valet av en VMI-leverantör värdesätts leverantören utifrån vilka egenskaper materialet har 

som de levererar. Egenskaperna är i Frankes studie (2010, s. 21) uppdelade på fristående delar, 

materialkit, och om de beställs i satser.  Sedan följer hur lång tid företaget har haft en relation 

med leverantören, hur tidigare leveranser varit, den geografiska placeringen av leverantören, 

och huruvida leverantören är anpassad för VMI (Franke, 2010, s. 22). Det var enligt Frank 

(2010, s. 758) viktigt att tillverkarna väljer leverantörer som de har ett förtroende för och som 

de kan etablera en lång relation med, på grund av att studien visade att en avgörande faktor för 

hur pass väl leverantörssamarbetet fungerade var hur långa relationer tillverkaren och 

leverantören har haft.  

 

Material 

Eftersom leverantören ansvarar för att tillverkarens lager håller de nivåer som säkerhetsställer 

att produktionen inte hindras av materialbrist är betydelsen av vad leverantören tillhandahåller 

för produkt eller material stor. Material kan inneha olika förutsättningar att hanteras inom 

materialförsörjningen beroende på hur efterfrågan ser ut för de produkter de ingår i, samt hur 

långa livscykler de har.  

 

Enligt Raghunathan & Yeh (2001, s. 415) har det visat sig att VMI ger ett större värde till 

produkter som är mognare och har en jämnare efterfråga. Bhakoo et al. (2012, s. 222) gjorde 

en studie som ledde till slutsatsen att produkttypen som leverantörerna tillhandahöll inom 

lyckade VMI-samarbeten föll under kategorin för funktionella produkter. En funktionell 

produkt kännetecknas i den studien av förutsägbar efterfrågan och långa livscykler, vilket är 

Fishers klassificering från 1997 (s. 106). 

 

Kapacitet 
 

Kapaciteten är betydelsefull för leverantörer då de ska ha möjlighet att hålla avtalen med 

tillverkarna och deras lagerkrav. Mer om hur kapaciteten kan vara ett hinder för VMI redogörs 

för avsnitt 3.3.4.  

 

Tillverkarna 

Tillverkarna har även effekt på VMI då de exempelvis måste vara öppna för att vilja förändra 

deras processer. De kan även vara mindre benägna att ansluta sig till VMI i fall då 

inköpsprocessen ses som en kärnfunktion inom företaget. Anledningen till minskade incitament 

till ett VMI-system är för att leverantören ansvarar över stora delar av företagets kärnfunktion. 

(Niranjan et al., 2012, s. 942) 

 

Prognoser 
 

När tillverkaren bestämmer sig för använda sig av VMI, ställer det ökade krav på att 

prognoserna av förbrukningen på materialet förmedlas på ett effektivt sätt till leverantören. 

Genom att göra långsiktiga prognoser på förbrukningen underlättar tillverkaren för leverantören 

att planera sin produktion. Hur ofta prognoserna uppdateras och delas med leverantörerna kan 

verka både för och emot effektiviteten. Ändras de ofta hinner leverantörerna inte ställa om sin 

egen produktion i tid, och uppdateras de för sällan kommer leverantörerna producera och 

leverera på basis av föråldrade estimeringar av efterfrågan. Fry et al. (2001, s. 155) menar att 

veckorutinen att uppdatera prognoserna för tillverkningen drastiskt kan förändra hur mycket 
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material som behövs, och därav kan en låsning, eller frysning, av prognoser under en viss tid 

vara en fördel för att undvika att leverantören blir förvirrad av konstant förändrade prognoser.  

3.3.4 Hinder för VMI 

I det här avsnittet sammanfattar vi tidigare forskning med avseende på de hinder som anses 

försvåra ett VMI-samarbete. I början av avsnittet presenteras en modell (figur 5.) där tidigare 

forskning illustreras med anknytning till de hinder som identifierats. 

 
Figur 5. Hinder för VMI inom tillverkningsföretag, enligt författarnas analys av tidigare forskning. 

 

Kapacitet 

Kapacitetsproblem hos leverantören kan skapa betydande problem för tillverkningsföretaget 

och i värsta fall leda till produktionsstopp. Som Saris (2007, s. 542) forskning visar har 

sambandet mellan en minskad kapacitet i produktionen hos leverantören en betydande negativ 

effekt på VMI-systemets fördelar. Även Cho (2008, s. 129, 133) menar att när leverantörers 

produktionskapacitet är lägre än efterfrågan är VMI snarare skadligt än hjälpsamt. En lång 

produktionscykel, vilket innebär långa intervaller mellan produktionsserier, på grund av 

begränsningar i leverantörens produktionskapacitet kan även begränsa dennes egna möjligheter 

att dra nytta av ett VMI-system. Anledningen är för att leverantörens flexibilitet då är begränsad 

och informationen som VMI-systemet bidrar med har minskad betydelse (Jouni et al., 2009, s. 

1128). Ett exempel är en leverantör som vill planera sin produktion tätt inpå leveransdatumet, 

för att minska sina egna lagerkostnader, men som inte kan schemalägga produktionen hur som 

helst på grund av begränsad kapacitet. 

 

Studien som Choi et al. (2004, s. 68) gjorde indikerade att minimumnivån för lager, som 

frekvent används för VMI-system mellan leverantörer och detaljhandlare, inte fungerar för ett 

VMI-system mellan leverantörer och tillverkningsföretag i fall där tillverkaren har en begränsad 

produktionskapacitet.  

 

Bristfälliga prognoser 

Precisionen av prognoserna anses vara en nödvändighet eftersom prognosfel har en negativ 

inverkan på företagens operationella förmåga (Danese & Kalchschmidt, 2011, s. 205). Felaktiga 

prognoser för hur mycket som ska säljas och därmed tillverkas är ett stort problem för alla 

sorters lagerhållning. Osäkerhet kring vad som ska tillverkas, när det ska tillverkas, och i vilken 
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mängd, försvårar produktionsplaneringen och kan påverka VMI-samarbeten negativt. 

Anledningen till varför prognoserna är en av de mest betydande faktorerna för tillverkande 

företag är för att de påverkar beslut om och när lagren ska fyllas på, vilket i sin tur påverkar 

tillverkningen, kostnader, leveransförmåga och följaktligen samtliga delar av en Supply Chain 

(Zhao & Xie, 2002, s. 312). Enligt Angulo & Heather (2004, s. 111) är ett stort hinder för VMI 

brister i prognoserna, därav är det avgörande för lönsamheten för ett företag som använder sig 

av VMI att prognoserna håller en god kvalité. 

 

Säsongsbaserad efterfrågan  

Stabil efterfrågan på material nämns som en viktig faktor för att utvärdera en VMI-lösning 

(Franke, 2010, s. 20). Fluktuationer i tillverkarens efterfrågan kan få betydande konsekvenser 

för en leverantör som styr sin produktion baserad på information från ett VMI-system då det 

kan skapa svårigheter för leverantören att hålla sig inom överenskomna min- och 

maxlagernivåer. I anknytning till det menar dock Fry et al. (2001, s. 165) att en ökad variation 

i efterfrågan har en mindre negativ effekt på VMI-lösningar än på traditionella ordersystem. 

 

Att hålla material i lager är ett sätt för företagen att jämna ut efterfrågan i och med att tillgången 

till de varor som kunden efterfrågar ökar (Chopra & Meindl, 2007, s. 50). En ökad lagerhållning 

medför även ökade lagerkostnader vilket kan vara kostnader för lagerhållning/hantering, 

lagerföring samt administrationskostnader. Beroende på hur pass kapitalintensiva företagets 

material eller inventarier är tenderar lagerkostnader vara en betydande kostnadspost i företagets 

balansräkning. Lagerkostnaderna skapar då incitament för företagen att reducera och optimera 

sina lager (Oskarsson et al., 2003, s. 34).  

 

Cho (2008, s. 133) anser att fördelarna med VMI-system beror på storleken av leverantörernas 

driftkostnader. I fallet Cho (2008, s. 125) analyserade användes VMI-system för A-klassade 

produkter och material i företagets ABC-analys. Annan forskning styrker och utvecklar 

beteendet med en studie av 11 företag, där 9 av dem konstaterade att beslut om ett material ska 

hanteras med VMI är baserat på värdet av materialet men även av dess storlek (Franke, 2010, s. 

20). ABC-klassificering tar hänsyn till ett materials årliga omsättning och kostnad (Canen & 

Galvâo, 1980, s. 23), där A-klassat material kan stå för 70-80 % av omsättningen, B-klassat för 

15-25 %, och C-klassat för ungefär 5 % av omsättningen.  

 

Bullwhip-effekten 
 

Koordination i en leverantörskedja innebär att alla funktioner har hela processen i åtanke och 

att de handlar på ett sätt som gör att hela kedjans totala vinst ökar (Chopra and Meindl, 2007, s. 

262). Anledningar till varför leverantörskedjan inte är koordinerad kan vara på grund av att de 

olika delarna har olika mål eller att informationen som flödar mellan dem är bristande och 

fördröjd. Bristen på koordination kan uppstå när olika delar av leverantörskedjan har olika ägare 

och därför försöker maximera sin egen vinning och strävar efter egna mål. Bullwhip-effekten 

är följden av den fördröjda och bristande informationen som ökar successivt i varje steg i Supply 

Chain från den direkta efterfrågan.  

 

Koordination och samarbete är av stor vikt för att minimera en bullwhip-effekt och vilket inte 

endast är gäller VMI utan i all former av efterfrågehantering och lagerhållning. Möjliggörandet 

av samspelet kan ses som det ultimata syftet för informationssystem i en leverantörskedja. Det 

finns flera sätt som IT kan förenkla samspelet genom tillgängligheten av information, och 

beslutsfattning grundat på informationen som finns (Chopra & Meindl, 2007, s. 523). För att 
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uppnå en koordinerad leverantörskedja i praktiken måste företagen eliminera 

oregelbundenheterna istället för att försöka möta dem på ett bättre sätt. Att investera i system 

som ska schemalägga och hantera inventarier leder till en väldigt liten förbättring av resultatet 

(Chopra & Meindl, 2007, s. 524).  

 

Endast ett gott samarbete och god informationstillgänglighet betyder inte att det inte finns 

någon risk för att bullwip-effekten ska uppstå. Flera andra orsaker leder till den: överreaktioner 

då företagets lager fylls upp, taktiska åtgärder som att vänta med orderläggning för att minska 

lagerkostnader, fördröjd information och materialflöde, och stora orderläggningar i syfte att 

minska till exempel transportkostnader. (Muller, 2011, s. 223-224) Bullwhip-effekten försvårar 

för VMI-system eftersom den stora variansen i vad som efterfrågas vid olika tidpunkter måste 

täckas av lagernivåerna. VMI har bevisats ha positiv inverkan på bullwhip-effekten: dels för att 

prognostiseringen förenklas när ett steg av beslutsprocessen tas bort, och dels för att 

informationsutbytet blir effektivare (Disney & Towill, 2003b, s. 200, Joseph et al., 2010, s. 300, 

304). 

 

3.3.5 Verktyg för VMI 

I det här avsnittet sammanfattar vi tidigare forskning med avseende på de verktyg som kan 

hantera hindren för VMI. I början av avsnittet presenteras en modell (figur 6.) där tidigare 

forskning illustreras med anknytning till de verktyg som beskrivits. 

 
Figur 6. Verktyg för att kunna optimera VMI, enligt författarnas analys av tidigare forskning. 
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Informationsflödet 

Enligt Vigtil (2007, s. 131) är en av grundpelarna inom VMI informationsflödet mellan aktörer. 

Det är avgörande att tillverkaren skickar rätt information till leverantören. Det är viktigt att det 

finns en transparens och en synlig direkt efterfrågan för att ett VMI-system ska kunna 

implementeras (Småros et al. 2003, s. 336).  För att transparensen och den synliga efterfrågan 

ska öka är det viktigt att inte bara informationsflödet ökar utan även att kvalitén på information 

stärks. För att stärka kvalitén måste rätt information komma leverantören tillhanda.  Det finns 

ett brett utbud av tidigare forskning som har avhandlat vilken typ av information som kan vara 

intressant att förmedla.  Försäljningsprognoser, lagernivåer och inkommande order och 

kampanjer är information som Toni & E. (2005, s. 74) anser är aktuella. Det stöds även av 

Vigtil (2007, s 137) som tillägger vikten av att kommunicera returer, på grund av att dessa typer 

av uttag vanligtvis inte tas med i traditionella uttagsrapporter. Det räcker dock inte endast med 

att stärka kvalitén på den informationen som tillverkaren distribuerar till leverantören utan 

informationen måste även komma leverantören tillhanda vid rätt tidpunkt. Vigtil (2007, s. 131) 

menar att det finns tre övergripande metoder som tillverkarna kan använda sig av för att 

förmedla informationen till leverantören: löpande uppdateringar i realtid, periodiserade 

uppdateringar, och manuella uppdateringar av information. 

  
Enligt en tidigare studie är det vanligast bland företag att ny information skickas veckovis eller 

dagligen. I studien visade det sig att det inte heller fanns någon önskan hos leverantörerna att 

få mer frekventa uppdateringar då det inte skulle ge någon ytterligare fördel.  Produktionen 

planeras vanligtvis inte på så kort sikt att det krävs tätare uppdateringar av prognoserna. Dock 

behöver inte informationsutbytet mellan tillverkaren vara mer frekvent än leverantörens 

produktionsplanering. (Vigtil, 2007, s. 144)  

 

För att utveckla och förbättra VMI-samarbetet är det viktigt att kunna utvärdera och bemöta hur 

väl leverantörerna når det mål som har satts upp. För att på bästa möjliga sätt kunna mäta 

leverantörernas prestationer kan tillverkningsföretagen använda sig av olika typer av Key 

Performance Indicators (KPI) (Zammori et al., 2009, 171). KPI kan definiera och mäta olika 

faktorer inom olika branscher och företag, det kan exempelvis användas för att påvisa och mäta 

hur väl leverantören har lyckats leverera inom tillverkarens förutbestämda min- och 

maxlagernivåerna. Enligt Zammori et al. (2009, s. 177) kan företagen vara toleranta om 

leverantören har missat att uppfylla min- och maxlagernivåerna om det visar sig att MPS:er 

eller prognoserna har varit bristfälliga. En MPS-plan är en detaljerad produktionsplan för 

tillverkning av en produkt, innehållande kvantitet, kapacitet, och datum för produktionen. Det 

finns även möjlighet för tillverkningsföretag att mäta sina prestationer mot leverantören, 

exempelvis hur pass korrekta prognoser de levererar eller hur ofta de ändrar de frysta 

perioderna. En fryst prognos eller period innebär att den prognostiserade produktionen för t.ex. 

två veckor framåt inte inkluderar nya kundorder som inkommer under den perioden. 

 

Genom att utforma VMI-kontrakten på ett specifikt sätt kan tillverkarna enligt Zammori et al. 

(2009, s. 168) skapa ett samarbete där inte endast leverantören tar hela risken genom att binda 

kapital. Exempelvis kan en tillverkare skriva in ett materialbemyndigande, vilket betyder att 

om varorna eller materialet blir inkurant kommer tillverkaren att stå för den risken. Det kommer 

att bidra till att förtroendet mellan de båda parterna stärks. Eftersom att det är svårt att förutse 

situationen som kan uppstå mellan de båda parterna är det viktigt att kontraktet är utformat för 

att möjliggöra för parterna att handla flexibelt då marknaden kan förändras hastigt vilket kan 

kräva att avtalet ändras (Zammori et al., 2009, s. 168).   
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Min- och maxlagernivåer 

För att tillverkningsföretagen ska ha någon typ av kontroll på hur mycket inventarier det finns 

i deras lager finns det enligt Ståhl et al. (2007, s. 792) fyra typer av sätt att övervaka lagren, 

som kan tillämpas i ett VMI-system.  De olika typerna av kontrollsystemen kan delas upp i: 

ingen minimum nivå och ingen maximum nivå, endast minimum nivå, endast maximum nivå 

eller maximum och minimum nivå. Beroende på tillverkningsföretagets olika förutsättningar 

kan någon av de olika typerna av övervakningssystemen tillämpas.  Tillexempel har ett 

tillverkningsföretag, vars lagerutrymme är tämligen obegränsat, stora fördelar med att tillämpa 

endast en minimumnivå då leverantören får större frihet att styra över lagernivån och kan 

anpassa sin produktion bättre och leverera material av högre kvalitét. 

  
För att garantera att material finns i lager kommer leverantör och tillverkare överens om nivåer 

som lagret ska hålla över tid. I överenskommelsen bestäms en minimigräns och en maximigräns 

för lagernivån av leverantörens varor hos tillverkaren. Leverantören går med på att betala en 

straffavgift per enhet till tillverkaren om lagernivån går under eller över de avtalade 

lagernivåerna. För att balansera nivåerna är en högre straffavgift nödvändig för om lagernivån 

är lägre än den avtalade minimigränsen. (Fry et al., 2001, s. 164) Straffavgiften behöver inte 

nödvändigtvis uppstå på daglig basis utan kan baseras på mer långsiktiga bedömningar, till 

exempel på årsbasis. En straffavgift behöver inte heller alltid ingå i avtalet, utan är endast ett 

sätt för tillverkaren att stärka leverantörernas incitament att följa avtalet. När spannet mellan 

minimigränsen och maximigränsen ökar får leverantörerna mer utrymme att anpassa 

lagerhållningen. Om variansen i efterfrågan ökar har dock Fry et., al (2001 s. 163) kommit fram 

till att det är optimalt för hela Supply Chain att tillåta leverantören att ha ett större inflytande på 

hur stora leveranserna av material ska vara, vilket betyder en högre gräns för maximumnivån 

på lagret.  

 

Claasen et al. (2008, s. 408) kom fram till att tillverkare i stor utsträckning hade satt oväntat 

små intervaller för leverantörer att hålla sig inom, vilket betyder att spannet mellan miniminivån 

och maximinivån är liten. Denna forskning går emot teorin bakom VMI och påverkar 

leverantörernas flexibilitet att styra över lagernivåerna.  

  
För att kunna räkna ut maximinivån och miniminivån kan följande formler användas enligt 

Reddy & Vrat (2007, s. 85): 

Z = Buffertlager + Efterfrågan(D)*(Granskad period + Ledtid) 

 

För att räkna ut miniminivån: 

((Buffertlager + Efterfrågan(D)*(Granskad period/2) + Ledtid) 

 

Buffertlager = KLσD
2 + σL

2
D

2 

σD = Standardavvikelsen på förbrukningen 

σL = Standardavvikelsen på ledtiden  

  
Låga lagernivåer innebär problem för tillverkaren och kan leda till stopp i produktionen. Därför 

menar Fry et al. (2001, s. 161) att tillverkaren kommer fokusera på att miniminivåerna hålls, 

medan leverantörerna är mån om att maxnivåerna inte överskrids då det innebär förhöjda 

lagerkostnader för dem. Hur gränserna sätts är avgörande för en lyckad användning av 

verktyget. En elektroniktillverkare använde sig till 85 procent av VMI-system för deras 

leverantörer och mätte hur pass bra de höll sig inom min- och maxnivåerna för lagring av 

varorna mellan en och två veckor då produktionen var igång. Fry et al. (2001, s. 155) menar att 
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veckorutinen att uppdatera prognoserna för tillverkningen kunde drastiskt förändra hur mycket 

material som behövdes och visade hur viktigt intervallet mellan minlagret och maxlagret var. 

 

ABC-klassificering 

ABC-klassificering är en väl använd metod i hur företag rangordnar produkter och material. 

Vanligtvis använder företag endast klassificering mellan A-C men flera steg kan förekomma.  

Att lägga ner samma mängd arbete vid inköp av skruv och kretskort är uppenbart irrationellt 

(Mattsson, 2003, s. 2). Det kan därför vara motiverat att lägga ner en högre andel inköpsarbete 

på material som har en hög årsomsättning. Det är ett typexempel på ett A-klassificerat material. 

Material som har ett lågt pris och kan köpas in i små kvantiteter kan anses vara ett C-

klassificerat material. Vid beräkning av säkerhetslager kan det vara lämpligt att bestämma 

vilken servicenivå som de olika materialen ska inneha utifrån vilken klassificering det har 

(Mattsson, 2003, s. 2). Dock kan det skilja sig inom tillverkningsindustrin när materialet går till 

produktionen. Ett C-klassificerat material kan orsaka produktionstopp om det uppkommer en 

materialbrist, vilket leder till att produktionen inte kan starta förrän båda A och C materialen 

finns i lager.  För att förebygga produktions- eller leverantörsstörningar kan klassificeringen 

utgöras genom att bestämma materialets värde för produktion, vilket betyder att 

lågvärdesmaterial får en lägre servicenivå än högvärdesmaterial. (Mattsson, 2003, s. 4) 

 

Prognostisering 

Felaktiga prognoser av efterfrågan är ett problem för produktionen och störande för ett lyckat 

VMI-system. Prognostisering kan enligt tidigare studier (Khadar, 2007, s. 32; Lapide, 2008, s. 

28) förbättras av just användningen av VMI på grund av ett bättre och intensivare 

informationsflöde. Ett sätt att mildra effekter av felaktiga prognoser är att reducera ledtiderna i 

produktionen. Med kortare ledtider inom produktionen baseras den på mer kortsiktiga 

prognoser och blir mer korrekta (ESCA & ChainLink, 2003, s. 29).  

 

För att inte leverantören ska behöva inneha överlager hos tillverkaren för att säkerhetsställa att 

material finns tillgängligt är ett sätt att förhindra det genom att dela upp produktionsplanen i 

två delar. En del är då baserad på faktiska beställningar från kunder och är fryst inom en viss 

tidshorisont. Den andra delen är baserad på preliminära beställningar, den är inte fryst men får 

bara ändras med en specifik procent av tillverkaren. (Zammori et al., 2009, s. 167) 
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3.3.6 Sammanfattande tabell och modell av tidigare forskning 

Tabellen sammanfattar de fokuserade teorierna inom VMI som tidigare forskning kommit fram 

till. Tabellen är indelad i de delar som avsnittet inleddes med att redogöra för och är även 

uppdelat på leverantör och tillverkare för att tydliggöra vilken del av VMI-samarbetet som 

forskningen berört. Sedan presenteras en modell (figur 7.) som är skapad av författarna för att 

illustrera hur vi uppfattar att tidigare forskning har berört de olika egenskaperna hos 

leverantörer, tillverkare, och material. 

Tabellen (tabell I) delar in olika typer av motiv, betydelsefulla faktorer och egenskaper, hinder, 

störningar, samt verktyg för VMI. Den delar även upp dessa på parterna i ett VMI-samarbete, 

leverantörer och tillverkare, vilket tydliggör vilka egenskaper och faktorer som är kopplade till 

respektive part. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av tidigare forskning inom VMI 

 Leverantör Tillverkare Källa 

Strategiska 

motiv 

1. Längre 

samarbeten, 

starka relationer 

2. Ökad respons, 

3. Bättre 

prognostisering 

av produktionen 

 

4. Förbättrad 

servicegrad 

5. Jämnare arbetsbörda 

6. Reducerar bullwhip-

effekten 

7. Ökad 

konkurrenskraft 

8. Förenklad 

inköpsprocess 

 

 

1. Disney & Towill, 2003a; 

Intrieri, 2015; Joseph et al., 2010 

2. Shen et al., 2013 

3. Lapide, 2008; Khadar, 2007; 

Disney & Towill, 2003b, Joseph 

et al., 2010 

4. Hidayat et al., 2011; Khadar, 

2007; Joseph et al., 2010 

5. Disney & Towill, 2003a 

6. Disney & Towill, 2003b 

7. Shen et al., 2013 

8. Joseph et. al 2010 

Ekonomiska 

motiv 

1. Säkrad 

framtida 

försäljning 

2. Reducerade 

inventarienivåer 

3.  Optimerad 

produktion 

1. Joseph et. al 2010 

2. ESCA  & ChainLink 2003 

3. Angulo et al., 2004 

Betydelsefulla 

faktorer och 

egenskaper 

 1. Jämn 

efterfråga på 

material 

2. Produkttyp - 

funktionell 

produkt 

6. Egenskaper 

hos materialet 

7.Längd på 

VMI-samarbetet 

1. Jämn efterfråga på 

material 

2. Produkttyp - 

Funktionell produkt 

3. Valet av leverantör 

4. Finansiella-, 

organisatoriska-, 

tekniska styrkor, samt 

support-funktioner hos 

leverantören 

5. Kompetens hos 

leverantören 

1. Raghunathan & Yeh, 2001 

2. Bhakoo et al, 2012; Fishers 

1997 

3. Sarvana et al. 

4. Kahraman et al., 2003 

5. Kahraman et al., 2003 

6. Franke, 2010 

7. Franke, 2010 

8. Franke, 2010 

9. Tarikere T.   Niranjan, 2012 

10. Småros et al., 2003 

11. Zammori et al., 2009 
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7. Längd på VMI- 

samarbetet 

8. Förtroende för 

leverantören 

9. Tillverkarens effekt 

på VMI 

10. Information om 

lageruttag och 

produktionsscheman 

11. KPI 

 

 

Hinder 1. Tillverknings 

kapacitet 

2. Ineffektivt 

informationsflöd

3. Bullwhip-

effekten 

 

4. Orgelbunden 

efterfråga 

5. Fel min- och 

maxlagernivåer 

6. Bristfälliga prognoser 

1. Saris, 2007; Cho 2008; Jouni 

et al., 2009 

2. Småros et al., 2003; Vigtil, 

2007 

3. Disney & Towill, 2003b; 

Joseph et al., 2010 

4. Franke, 2010 

5. Fry et al., 2001 

6. ESCA & ChainLink, 2003; 

Danese & Kalchschmidt, 2011; 

Zhao & Xie, 2002 

Verktyg  1. Informationsflödet 

2. Min- & Maxnivåer 

3. Prognoser 

4. Kontrakt 

5 .KPI 

6. ABC-klassificering 

1. Vigtil, 2007; Toni & E., 2005 

2. Fry et., al, 2001; Chopra & 

Meindl, 2007 

3.Lapide, 2008, Khadar, 

2007,ESCA & ChainLink, 2003 

4. Zammori et al. 2009 

5. Zammori et al., 2009 

6. Mattsson, 2003 
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Modellen (figur 7) visar vilka egenskaper som tidigare forskning nämnt som viktiga och 

betydelsefulla hos olika parter i ett VMI-samarbete och för materialet som hanteras i det. 

Modellen är härledd från Tabell I och har som syfte att tydliggöra tidigare forskning samt att 

ligga till grund för den modell som studien avser att utveckla i kapitel 9, slutsatser, för att 

uppfylla det teoretiska syftet. Modellens uppbyggnad har ingen betydelse med avseende på var 

tillverkare, leverantör, och material är placerat i den.  

 

 

Figur 7. Modell för hur författarna uppfattar vad tidigare forskning kartlagt som betydelsefulla 

egenskaper hos tillverkare, leverantörer, och material.  

 

 

Den dubbelriktade svarta pilen visar hur förtroende och samarbetslängd mellan tillverkaren och 

leverantören är betydelsefullt, i båda riktningarna, och den ljusare enkelriktade pilen illustrerar 

hur tillverkaren bör bistå leverantören med information om lageruttag som görs. De tre mest 

framträdande egenskaperna hos tillverkaren som tidigare forskning tagit upp är att de gör 

korrekta prognoser, att nivåer för min- och maxlagernivåer är noggrant framtagna, samt att 

företaget har en öppenhet för förändring. Leverantörens betydande egenskaper summerar vi till 

teknisk- och finansiell styrka, kapaciteten som produktionen har, supportfunktionerna 

leverantören erbjuder, en stabil organisation, samt produktionenskapacitet. Linjerna i modellen 

visar att både tillverkare och leverantör påverkas av vad för typ av material som behandlas i 

samarbetet. Materialets egenskaper, vilka gör det lämpligt för VMI enligt tidigare forskning, är 

att efterfrågan är jämn och förutsägbar samt att livscyklerna är långa. 
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4. Praktisk metod 

I det här avsnittet kommer vi presentera fall-företagets historia och nuläge för att skapa en 

förståelse för hur verksamheten fungerar, hur utvecklingen har sett ut, och på vilket sätt 

framtiden är kopplad till VMI. Vi vill även ge läsaren förståelse för hur vi har samlat in data 

och hur vi praktiskt har genomfört studien. Det vi kommer att presentera är val av 

undersökningsföretag, val av respondenter, vår intervjuguide, samt kritiken som kan riktas mot 

vårt praktiska metodval. 

4.1 Fallstudie - val av företag 

Vi har valt att genomföra en fallstudie på Maquet Critical Care (MCC), där studiens empiriska 

material har inhämtats. Enligt Ejvegård (1993 s. 31) är en fallstudie lämplig när forskarna bland 

annat vill bidra till stöd för och utveckling av teori. 

 

Då det i vårt fall även finns flera olika företagsekonomiska konsekvenser som kan kopplas till 

VMI, är fallstudier enligt DePoy & Laura (1994, s. 193) en lämplig metod för att kartlägga 

företeelser i dess naturliga miljö.  

 

MCC är ett globalt företag med flera internationella leverantörer, vilket gör deras Supply Chain 

komplicerad då det ställer högre krav på en mer optimerad materialförsörjning. MCC har använt 

sig av VMI under en 20-års period, och inom den perioden har de haft både positiva och negativa 

erfarenheter av VMI-systemet. MCC är ett intressant företag att göra en studie på eftersom de 

har kundorderstyrd som kräver mycket av deras materialförsörjning. Valet föll på MCC 

eftersom att en av forskarna tidigare haft anställning på företaget och att MCC ställde sin 

personal och data till vårt förfogande.  

 

När forskningsstudien likt i vårt fall sker på ett enskilt företag kan en generalisering av resultatet 

försvåras, då vi endast kommer att analysera ett specifikt företag. Vi kommer dock enligt DePoy 

& Laura (1994, s. 194) kunna generalisera viss empirisk data för att kunna utveckla befintliga 

teorier. Delar av studien kommer även ha en högre generaliserbarhet då vi till exempel kommer 

studera 168 olika material, vilket vi anser att andra företag och industrier med liknande 

förutsättningar kommer att kunna dra nytta av. 

4.2. Situationsbeskrivning 

MCC ingår i det tyska multinationella företaget Maquet som i sin tur ägs av Getinge Group. 

Maquet är uppdelat i tre divisioner där MCC utvecklar, tillverkar och säljer ventilatorer, 

anestesimaskiner, och apparater för avancerad övervakning av patienter. MCC säljer sina 

produkter globalt och finns representerade genom säljbolag runt om i världen.  Företaget har en 

fabrik i Solna där de har tillverkning, utveckling- och marknadsavdelningar, samt huvudkontor.  

 

MCC har valt att outsourca delar av tillverkningen av komponenter till underleverantörer för 

att kunna öka lönsamheten.  Underleverantörerna har i stor utsträckning sin tillverkning i 

Sverige men flera ligger utanför Sverige och Europa, vilket ställer nya och ökade krav på deras 

Supply Chain då framförallt ledtiden på material har ökat. MCC:s målsättning är att 

effektivisera sin materialförsörjning genom bland annat att ansluta material och leverantörer till 

VMI. De mer komplicerade leverantörskedjorna gör det problematiskt att integrera samtliga 
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leverantörer och material. Därför vill MCC att vi närmare studerar vilka material som kan anses 

lämpliga att ansluta till VMI och varför vissa leverantörer lyckas bättre med VMI än andra. 

 

4.3 Avgränsning av forskningsobjekt 

Avgränsningen för studien är ett tillverkande företag i Sverige, med internationella leverantörer 

och kunder. Anledningen till att avgränsningen lämpar sig till MCC är för att VMI-systemet 

som används är kopplat till leverantörer med stor variation i deras egenskaper och 

förutsättningar. Utredningen av vilka kriterier som bör uppfyllas av leverantörer och vilka 

material som är lämpliga att hantera med VMI förenklas, och främjar en trovärdig bild av 

faktorerna som påverkar tillämpningen av VMI-system. Det underlättar även för det teoretiska 

syftet att utveckla dagens teorier inom VMI då vi i bästa fall kan göra specifika kopplingar då 

VMI är mer eller mindre effektivt till en viss typ av leverantörer eller material. Tidigare 

forskning har till stor del fokuserats på detaljhandeln, och eftersom vår studie som genomförs 

hos ett tillverkningsföretag kommer goda möjligheter skapas för att utöka kunskapen för vad 

VMI har för effekt inom tillverkningsindustrin. 

 

I vår studie hos företaget har vi analyserat det VMI-system som används. Sedan har vi utgått 

ifrån datainsamlingen för samtliga VMI-leverantörer som har betygsatts enligt företagets KPI-

system, för att få en gemensam referenspunkt för alla VMI-leverantörer. KPI (Key Performance 

Indicators) är definierade och mätbara indikatorer som företaget använder sig av för att 

utvärdera varje leverantörs leveransprecision. Faktorer som påverkar KPI är till exempel hur 

väl leverantören håller sig inom bestämda min- och maxnivåer på lagret, om leveranserna är i 

tid, samt om de är av rätt kvalité och storlek. Totalt analyserades 15 leverantörer, vilka alla var 

VMI-leverantörer på företaget, vid studiens start i februari 2015.  

 

4.4  Urvalsprocess 

När det gäller valet av respondenter som ska intervjuas är det enligt Holme Magne & Solvang 

Krohn (1996, s. 101) avgörande att forskarna väljer att intervjua rätt personer. Får vi fel 

respondenter i det urval som görs finns det stor risk att det kan leda forskningen i fel riktning. 

Syftet vid kvalitativa intervjuer är att få en djupare förståelse för det fenomen som studeras 

(Holme Magne & Solvang Krohn, 1996, s. 101). För att öka vår förståelse och förutsättningarna 

för att kunna göra djupare analyser genomförde vi intervjuer med utvalda respondenter på 

MCC. 

 

Vi gjorde våra intervjuer på MCC. Företaget har drygt 400 anställda, och endast en del av 

personalen var insatta i VMI. Då vi inte hade någon insikt i vilka anställda som hade kopplingar 

till VMI kunde vi inte göra ett slumpmässigt urval av alla anställda. Vi tog därför hjälp av vår 

handledare på företaget som presenterade oss för relevanta respondenter som var involverade i 

VMI. Vi valde sedan ut flera respondenter från olika avdelningar, något som gör att materialet 

får en stor variationsbredd (Holme Magne & Solvang Krohn, 1996, s. 213). 
 

Efter att vi blivit presenterade för personal som på olika sätt var involverade i företagets VMI 

valde vi ut respondenter från respektive avdelning som vi intervjuade. De respondenter som vi 

valde ut på avdelningarna var respondenter som var närvarande på arbetsplatsen vid de tillfällen 

som vi var där och intervjuade, samt de respondenter som var villiga att medverka vid en 

intervju. Samtliga av det tillfrågade respondenterna ställde sig positiva till att bli intervjuade. 
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Urvalet som vi gjorde baseras enligt Bryman (2011, s. 131-132) på ett bekvämlighetsurval, då 

vi valde att använda oss av de respondenter som fanns tillgängligt för tillfället. Vi anser att vårt 

val av urvalsmetod var lämpligt, och vi anser att vår analys och slutsats inte skulle skilja sig 

nämnvärt om vi hade valt exempelvis ett slumpmässigt urval.  

 

Totalt intervjuades nio anställda och två leverantörer. Valet av de nio anställda grundade sig på 

vår målsättning att intervjua anställda som var insatta och involverade i VMI på olika nivåer. 

Handledaren på MCC presenterade oss för medarbetare på två av deras avdelningar, operativt 

inköp samt strategiskt inköp. Respondenterna bestod av fem medarbetare från operativt inköp, 

tre medarbetare från strategiskt inköp och slutligen en central intervju med en anställd som har 

ett övergripande ansvar relaterat till VMI. Respondenterna från operativt inköp var större till 

antalet på grund av att deras ansvarsområden var betydligt smalare i jämförelse med de 

ansvarsområden som medarbetarna på strategiskt inköp hade. För att kunna täcka in samtliga 

materialkategorier och leverantörer ansluta till VMI var vi därför tvungna att intervjua ett större 

antal medarbetare på avdelningen för operativt inköp. Urvalet för den operativa avdelningen 

baserades även på vår bedömning utifrån vilka respondenter som kunde svara på de frågor vi 

hade gällande de olika material och leverantörer, och kan närmare beskrivas som ett målinriktat 

bekvämlighetsurval (McGraw-Hill, 2011, s. 167). Vi ansåg att den data som vi hade samlat in 

med hjälp av intervjuerna gjorde att vi uppnådde mättnad, vilket innebär att ingen ny 

information uppkommer genom fler intervjuer (Ahrne & Peter, 2011, s. 44), och att den data vi 

samlat in vid det tillfället var tillräcklig. De sista två intervjuerna på de båda avdelningarna 

resulterade till exempel inte i någon ny information gällande VMI, utan var endast upprepningar 

av informationen som hade förmedlats av tidigare respondenter. Fler intervjuer hade givit hos 

en större säkerhet i vår data, men på grund av tidsbrist valde vi att inte intervjua fler när vi 

ansåg att den information vi hade samlat in till stor del var heltäckande. 
 

Vi ville även ta del av leverantörernas åsikter kring VMI för att få en representativ 

variationsbredd.  Det två leverantörerna som vi valde ut särskilde sig från varandra enligt vår 

kvalitativa data, vilket bidrog till en större variation bland de intervjuade leverantörerna hade 

olika förutsättningar och egenskaper. Vi genomförde en intervju med en av leverantörerna i 

samband med deras besök på MCC. 

  

4.5 Undersökningsmetod 

Det finns olika typer av kvalitativ forskning, bland annat djupintervjuer, gruppdiskussioner, 

och fokusgrupper. Gemensamt för de kvalitativa forskningsinriktningarna är att de använder 

sig av verbala analysmetoder (Patel & Davidsson, 1994, s. 12). Den kvalitativa datainsamlingen 

i denna studie anskaffades genom intervjuer med personalen på olika avdelningar av företaget 

och genom intervjuer med en av företagets Europeiska leverantörer samt en svensk leverantör.  

 

Vår studie kombinerar en kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi vilket innebär en 

flermetodsforskning (Johansson Lindfors, 1993, s. 130). Det finns flera motiv till att använda 

sig av kvalitativ och kvantitativ metod (Bryman, 2011, s. 560) och vi har valt att kombinera 

metoderna för att kunna förklara resultat och för att få en mer fullständig bild av området. 

Resultaten vi får baserat på data som företaget har i sina datasystem för lager, prognoser, 

produktionsplaner, kan förklaras av kvalitativ data insamlat vid intervjuer av de anställda. 

Kombinationen av kvantitativa data från de interna datasystemen och kvalitativ information 

från samtal med personalen ger oss en bättre förståelse hur helhetsbilden ser ut och i vilken 

kontext data är registrerad. Om vi endast skulle utgått ifrån information i företagets datasystem 
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är risken stor att vi tolkar data på fel sätt eftersom vi saknar erfarenhet av systemens 

uppbyggnad. Att få en förklaring till hur systemen hämtar data och hur den framställs främjar 

en korrekt tolkning av den. Data kan sedan ställas emot den kvalitativa informationen i syfte att 

utreda likheter och skillnader. 

 

Inledningsvis använde vi oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Vi rapporterar utfallet av 

den och ställer den senare mot tidigare teorier och forskning. Intervjuerna gav oss även en 

helhetsbild och djupare kunskap om problemen som är kopplade till VMI hos företaget. 

 

Anledningen till att vi behöver kvalitativ data, som innefattar löpande analyser (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 100), är för att det ger oss idéer för hur vi ska gå vidare och komma närmare 

svaren på våra teoretiska och praktiska syften. Löpande analyser kan även ge insikt i vad som 

förbisetts i intervjuerna och ny information kan berika studien (Patel & Davidsson, 1994, s. 

101). Den kvalitativa metoden förenklar inhämtningen av den ofta fragmentiserade data vi 

inhämtar från företagets interna system, kvantitativa rådata. Kvantitativa data är till störst del 

otolkad och visar därför en objektiv bild av hur VMI-systemen fungerar och konsekvenserna av 

dem. Samtidigt som intervjuerna leder oss till lämpliga frågeställningar kan intervjuerna 

påverka vår objektiva syn på kvantitativa data, därför är vi noga med att särskilja analyserna av 

vad personalen sagt i intervjuer och analyserna av insamlad kvantitativ data. 

 

Information från de interna datasystemen kan till viss del skilja sig från de verkliga siffrorna då 

all data som vi har inhämtat inte nödvändigtvis har varit uppdaterad. Exempelvis kan ledtiden 

från leverantörerna skilja sig åt från när vi hämtade data och den verkliga ledtiden. Det är dock 

något som vi anser har en begränsad inverkan på vår studie då vi har hämtat informationen ur 

samma datasystem samt att förhållandet mellan variablerna är den samma eftersom 

datainsamlingen skedde vid ett tillfälle. 

4.6 Avgränsning av datamaterial 

Avgränsningen av analyserat material gjordes till samtliga material, totalt 168 stycken, som 

styrdes av VMI som hör till 13 av de 15 leverantörerna vi avgränsat oss till. Leverantörerna som 

vi har valt att intervjua är en internationell leverantör och en mindre svensk leverantör. Det har 

givit oss en bild av hur olika typer av leverantörer anser att VMI fungerar gentemot MCC och 

vilka generella för- och nackdelar de upplever. Anledningen till varför två av leverantörernas 

material inte analyserades var på grund av att en av leverantörerna hade flyttats från VMI till 

TPO under våren och därav fanns ingen information i datasystemet om materialet kopplat till 

VMI kvar. För den andra leverantören saknades det uppgifter om hur de legat inom min- och 

maxlagernivåerna, vilket var de två jämförande variablerna i vår kvantitativa 

korrelationsanalys. Den betydande informationsmängd som var kopplad till de 168 materialen 

ledde till en tillförlitlig grund för den statistiska analys av hur materialens egenskaper påverkade 

effektiviteten av VMI.  I vår uträkning av min- och maxnivåer på lagret avgränsade vi oss genom 

att endast undersöka och analysera ett material på grund av att vi endast ville undersöka om 

lagernivåerna förändrades av formeln som tidigare forskning använt sig av. Vårt huvudsyfte 

var inte att undersöka vilka nivåer som är optimala utifrån MCC:s förutsättningar utan istället 

om det fanns en avvikelse mellan de teoretiska nivåerna och MCC:s verkliga nivåer.   

 

Den kvantitativa data som vi har observerat består av 168 olika typer av material som är 

inhämtat från MCC:s interna datasystem, genom nedladdning av Excel-filer från olika 

affärssystem, exempelvis SAP (Systems Applications Products Societas Europaea).  Vi har 

inkluderat samtliga material som MCC har anslutet till VMI i vår kvantitativa analys. Det har 
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bidragit till att vi inte har kunnat påverka valet av data som vi har fått tillgång till, då vi har 

använt oss av all data som fanns tillgänglig. Vi har sedermera genom dataanalys observerat de 

168 olika typerna av material under vår mätperiod. 

 

Utifrån vår teoretiska modell var det önskvärt att undersöka material med varierande efterfråga 

samt material med olika långa livscykler. Det är egenskaper som tidigare teorier tar upp och 

som vi även kunnat utvärdera i vår studie i och med det omfattande antalet observationer som 

ingått i datainsamlingen. 

.  

4.7 Etiskt ställningstagande 

Inom den sociala forskningen finns det råd och regler som bör följas för att säkerhetsställa att 

etiska aspekter beaktas. I Sverige utvecklas den här etiken bland annat av Vetenskapsrådet 

(Codex, 2011). Återkommande etiska råd från professionella organisationer och forskningsråd 

är att inte skada någon, rätten till anonymitet, öppenhet, och att inte kränka privatlivet (Graziano 

& Raulin, 2010, s. 127; Svensson & Starrin, 1996, s. 39).  

 

Etiska forskningsprinciper blir särskilt viktiga då studier skrivs på uppdrag. Vi har varit extra 

försiktiga när det gäller redovisningen av statistik som samlats in på fall-företaget. I vår 

datainsamling har vi varit noga med att värna om anonymiteten hos de intervjuade och 

konfidentialiteten i deras svar. Vi har endast specificerat deras roll i företaget i den mån det är 

nödvändigt för att utvärdera betydelsen av informationen de bidrar med. Vi har valt att inte 

nämna företagets leverantörer vid namn och inte heller vad materialen heter som ingick i vår 

analys, allt för att inte skada någon part vid publiceringen av studien. Bryman (2011, s. 131-

132) nämner även krav på information, samtycke, konfidentialitet, och nyttjande. Det betyder 

att de berörda personerna ska informeras om syftet med studien, att de har rätt att inte medverka, 

att deras personuppgifter är skyddade, och att informationen de delar med sig av endast kommer 

att användas i syftet för studien. Respondenterna delgavs även den informationen. Precisa 

siffror har undvikits och exempelvis översatts till procentsatser för att inte studien ska publicera 

känslig företagsinformation, likaså benämningar på produkter och material. 

  

Begreppet anonymitet definieras som att vara utan namn (Nationalencyklopedin, 1989, s. 403) 

och vi ser anonymitets begreppet på samma sätt. Det är en garanti på att inget svar kan kopplas 

till en specifik person på företaget, vilket uppfylls i den här studien. Inga svar går att härleda 

till någon person, även om avdelningen som informationen kommer ifrån är känd. Vi anser att 

värdet av att veta vilken del av företaget som informationen kommer ifrån är väsentlig för att 

kunna utvärdera vilka delar i ett tillverkande företag som påverkas mer eller mindre av VMI 

och på vilket sätt. De intervjuade är medvetna om att deras svar kan härledas till avdelningen 

de jobbar på och i samband med att de godkände det hävdar vi att respondenterna även var 

införstådda av graden av anonymitet i deras svar. 
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4.8 Konstruktion av intervjumall 

Intervjuerna kan enligt Liungman (1993, s. 65) kallas för formella då vi inför dem hade skapat 

intervjumallar som tog upp det vi ville utreda, bestämt mötesplats, och avsatt tid för samtal med 

respondenterna. Intervjumallar utvecklades inför mötena med personalen från de olika 

avdelningarna för att säkerhetsställa att vi ställer samma frågor till personalen inom samma 

avdelning. Anledningen till att ställa samma frågor och formulera dem med ord som är 

begripliga och har samma innebörd hos intervjupersonerna är för att lättare kunna jämföra 

svaren (Svensson & Starrin, 1996, s. 56). Mallarna skapade vi med stöd av parametrarna som 

nämnts i vår teoretiska referensram. Efter de första mötena fick vi en klarare bild av vad de 

fortsatta samtalen med personalen från de olika avdelningarna borde fokusera på.  

4.9 Genomförande av intervjuer  

I det här avsnittet kommer vi redogöra för hur intervjuerna genomfördes. Vi har delat in 

genomförandet i två delar: en helhetsbild som omfattar alla intervjuer; och en mer specifik del 

där intervjuförfarandet inom varje avdelning på företaget beskrivs. 

4.9.1 Helhet 

Intervjuerna som genomfördes var i hög grad icke-standardiserade då vi ser till helhetsbilden 

av alla intervjuer. Det innebär att forskaren formulerar frågor under intervjuernas gång och 

ställer frågorna i en ordning som är lämplig för personen som intervjuas (Patel & Davidsson, 

1994, s. 61). Orsaken till att vi hade ett mer icke-standardiserad utgångspunkt grundar sig på 

att vi inte visste vilka frågor som skulle vara mer eller mindre betydelsefulla, vilket då leder till 

en icke-standardiserad intervju (Svensson & Starrin, 1996, s. 56).  

4.9.2 Inom varje avdelning 

Vi använde oss däremot av en mer standardiserad form av intervju när vi utförde intervjuer på 

en enskild avdelning på företaget. Inom standardiserade intervjuer ställs samma frågor och i 

exakt samma ordningsföljd till varje respondent (Patel & Davidsson, 1994, s. 61). Till exempel 

utgick vi ifrån samma frågor då vi intervjuade personal från inköpsavdelningen. Det samma 

gällde när personal från exempelvis strategiskt inköp intervjuades. Personal från operativt inköp 

fick samma frågor i samma följd i sina intervjuer. Strategiskt inköp fick i sina intervjuer frågor 

som var riktade mot deras arbetsuppgifter, och i samma följd. Frågorna och följden på dem 

skilde sig endast mellan avdelningarna. Längden på intervjuerna skilde sig åt mellan 

avdelningarna men var detsamma inom avdelningarna. Vid intervjuerna på operativt inköp 

varade intervjuerna mellan 20-30 minuter, vid strategiskt inköp varade intervjuerna mellan 30-

40 minuter, intervjuernas längd skilde sig åt mellan avdelningarna på grund av respondenternas 

svar. Den centrala intervjun som transkriberades varade i 67 minuter.  

Intervjuerna var ostandardiserade sammantaget mätt, när vi ser till helhetsbilden av alla 

genomförda intervjuer på företaget, men mer standardiserade inom respektive avdelning.  

4.9.3 Struktur 

Strukturen av intervjuerna var liknande oavsett vilken avdelning vi var på. Med strukturering 

menas i vilken utsträckning som frågorna är fria för intervjupersonerna att svara på. Vi använde 
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oss av semi-strukturerade intervjuer där intervjuguiderna vi skapat användes som utgångspunkt. 

I semi-strukturerade intervjuer likt de vi genomförde har intervjupersonerna möjlighet att 

utforma svaren som de vill, ordningen på frågorna är bestämd, och följdfrågor ställs i 

anknytning till vad respondenten säger (Bryman, 2011, s. 415). Vi valde att utföra semi-

strukturerade intervjuer för att de anställda skulle ge oss den bild de hade av VMI och inte styras 

helt och hållet av våra frågor, vilka kan vara inriktade på mindre väsentliga områden än de 

personalen uppmärksammat. 

4.10 Transkribering 

Under de initiala intervjuerna med personalen antecknade både Alvebro och Westin för att 

sedan jämföra noterna i syfte att säkerhetsställa att inget missats eller att misstolkningar gjorts. 

De inledande intervjuerna bidrog till en relevant och stabil grund att utforma den centrala 

intervjun ifrån.  Den centrala intervjun med en anställd som hade en ledande roll inom 

strategiskt inköp spelades in och transkriberades. Vi har valt att transkribera en intervju som 

var övergripande och visade en generell bild av hur VMI uppfattas på MCC.  

 

De åtta intervjuer från de båda avdelningar operativt respektive strategiskt inköp genomfördes 

innan den centrala intervjun och bestod av en betydande mängd information vilken författarna 

inte anser är motiverad att transkribera då det skulle inneburit synnerligen tidskrävande och 

omfattande arbete inom studiens redan begränsade tidsram. På grund av det prioriterades istället 

att få in en större mängd både kvalitativ men framförallt kvantitativ data samt att transkribera 

den intervju som kom att innefatta större delen av de frågeställningar som har tagits upp i 

intervjuerna med operativt och strategiskt inköp. Att studien bygger på en så betydande mängd 

data anser vi styrker trovärdigheten väsentligt.  

4.11 Access 

På företaget fick vi tillgång till datasystem som hanterade logistiken av material och produkter 

kopplade till både TPO och VMI. Vi kunde därmed själva ta fram den data som krävdes för våra 

analyser. De delar av det interna datasystemet som vi inte hade tillgång till kunde vi utforska 

med hjälp av personalen, vilka var väldigt hjälpsamma med att handleda oss samt svara på 

allmänna frågor som uppstod under tiden. De intervjuer som genomfördes gav oss en mycket 

god insikt i hur datasystemen är uppbyggda, vilken information som presenteras, och vad 

personalen hade för tankar angående VMI. 

  

Bortfallen som vi har haft under studiens gång uppgår till en person som var på semester under 

den perioden som vi hade avsatt för datainsamling. Personen hade god insikt i hur 

leveransprecisionen bedömdes och utvärderades för VMI-artiklar. Respondentens bortfall kan 

ha lett till att vi ej fått en fullständig bild av vilka parametrar som har en inverkan på KPI 

(leveransprecisionen) hos MCC. Dock har vi inhämtat information angående KPI från en av 

våra tillfrågade respondenter som har en gedigen kunskap om vad KPI är uppbyggt kring, även 

fast personen i fråga ej har varit drivande i utvecklingen av det. 
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5. Empiri 

För att få en klarare bild över hur vi har brutit ner syftena med studien till frågeställningar 

kommer vi i det här kapitlet gå igenom hur och var kvalitativ och kvantitativ data samlades in. 

Inledningsvis redogörs för nuläget hos MCC, sedan följer datainsamling med intervjuer från 

avdelningarna operativt inköp och strategiskt inköp. Vidare redogörs leverantörers synpunkter 

och avsnittet avslutas med en central intervju med en anställd som har ett övergripande ansvar 

för MCC:s VMI-system. 

5.1 Nulägesbeskrivning 

Efterfrågan av MCC:s produkter är ojämn, ett exempel är Produkt 2 vars försäljning till 40 

procent under ett år är begränsad till oktober, november, och december (figur 8).  Anledningen 

varför det är väsentligt att utgå från efterfrågan inom denna studie är på grund av att VMI är ett 

lagerpåfyllningssystem som i stor utsträckning styrs av efterfrågan.  Material som MCC 

använder sig av för att tillverka sina produkter är: plastdetaljer, kretskort, 

mekanikkomponenter, kablage m.m.  

 

 
Figur 8. Exempel på hur efterfrågan varierar för MCC:s produkter. Här är produktionen av Produkt 2 

under ett år. 
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5.3 Intervjuer 

Avsnittet inleds med intervjuer från avdelningarna för operativt inköp och avdelningen för 

strategiskt inköp. Sedan följer data från samtal med leverantörer, och slutligen avslutats 

avsnittet med en central intervju med en anställd som har ett övergripande ansvar för MCC:s 

VMI-system. Kapitlet är det uppdelat i underrubrikerna betydelsefulla leverantörsegenskaper, 

betydelsefulla egenskaper och verktyg hos tillverkarna, materialegenskaper, samt vilka hinder 

det finns för att VMI ska fungera hos MCC. Den centrala intervjun vi genomförde utformades 

av de tidigare samtal vi haft med personalen och den kvantitativa datainsamling vi genomförde. 

  

5.3.1 Operativt inköp 

Operativa inköpare har ett operativt ansvar att säkerställa att rätt material och kvantitet finns 

tillgängligt för produktionen. De har löpande kontakt med leverantörer och är en länk mellan 

leverantörer och MCC.    

På avdelningen för operativt inköp genomfördes intervjuer med sju anställda. Intervjuerna av 

personalen genomfördes vid succesivt under datainsamlingen, där varje person intervjuades en 

gång. Dock förekom det att vi hade en fortsatt dialog med vissa anställda för att lättare kunna 

samla information gällande vår datainsamling.  

 
Betydelsefulla egenskaper hos leverantören  

Samarbetet mellan MCC och leverantörerna är viktigt menar personalen. En leverantör ”jobbar 

i princip i samma företag” säger en anställd och nämner hur starkt samarbetet är och hur god 

kommunikation de har. Övergångsperioden för en leverantör att gå från ett traditionellt TPO-

samarbete, vilket innebär att order läggs på kundens initiativ, till en VMI-lösning är vanligen 

omkring fyra till sex månader för att säkerhetsställa att allt fungerar. Leverantörerna som i 

dagsläget använder VMI-system hos MCC har varit leverantörer hos dem i över tio år och i 

vissa fall över trettio år. Logistikpersonalen föredrar att leverantörer är aktiva, framförallt i ett 

VMI-samarbete. De föredrar leverantörer som kommunicerar och ger konkreta förslag till 

förändringar. Personalen som jobbade på logistikavdelningen, med kontinuerlig kontakt med 

leverantörerna, hade både positiva och negativa erfarenheter av VMI-leverantörer. 

Leverantörssamarbetena har sträckt sig mellan 10-30 år, enligt en på logistikavdelningen, dock 

har de inte varit anslutna till VMI under hela den tiden. Storleken på MCC:s leverantörer är 

skiftande och kan variera mellan allt från en omsättning på 45 000 tkr till 500 000 tkr bland de 

svenska leverantörerna. 
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Betydelsefulla egenskaper och verktyg hos tillverkaren 
 

För att lösa problemet för VMI med avseende på ojämn efterfråga och föränderliga prognoser, 

har en leverantör tittat på historisk data per år för att ha möjlighet att på ett lättare sätt få en 

jämn produktion. De har tidigare haft problem med att de inte har haft möjlighet att leverera till 

de nivåerna som MCC har satt upp. Den här leverantören har dock förbättrat sig genom att slå 

ut prognoserna årsvis. Leverantören ifråga är svensk men har delar av sin produktion 

lokaliserad utomlands. Leverantören har en leveransprecision som ligger uppe på 85-95% även 

fast de levererar ett antal olika artiklar. Det innebär i sin tur att det blir en leverantör som MCC 

känner att de kan VMI-ansluta fler material till. I dagsläget är deras relation till leverantören bra 

då deras förbättringsarbete har gett resultat. 

 

Informationen kommer leverantörerna tillhanda med hjälp av ett informationssystem som går 

under benämningen Msupply. Det baseras på MPS-planer som utformats av planörerna. MPS 

(Master Production Schedule) är i sin tur baserade på historisk förbrukning samt på prognoser 

som rapporteras in från respektive säljbolag centralt till MCC.  Sedermera bryts prognoserna 

ner till en MPS-plan som leverantörerna kan ta del av.  På MCC håller prognoserna på att 

förbättras tack vare implementeringen av det nya globala prognossystemet som finns inom det 

tre Maquet-bolagen.   

 

”För ett tag sedan diskuterade vi denna problematik och vår uppfattning är att det diskuterades 

någon liknande ”frysta” prognoser,[…] vilket vi förstod som något liknande ’om Maquet säger 

att de ska ta ut xx satser på måndagen en viss vecka, då gör de det också’” 

  

Ett förslag från den anställda är att ”fota” Msupply kontinuerligt, för att jämföra hur mycket 

som levereras i förhållande till prognoserna som görs. 

 

Som det sett ut tidigare har prognoserna inte varit optimala på MCC vad det gäller 

huvudprodukterna, men efter en omorganisation och implementering av nya system och rutiner 

har prognostillförlitligheten kommit upp på en nivå av 50 % för huvudprodukterna. Problemet 

som de anställda vid logistikavdelningen har nämnt angående prognoserna är att det är de olika 

specifikationerna till huvudprodukterna som ställer till det för leverantörerna. De olika 

huvudprodukterna kan bestå av olika typer av tillbehör och specifikationer, exempelvis antalet 

lådor och vilken typ av upphängningslösning som kunden har valt. Det är svårt för MCC att 

prognostisera vilka typer specifikationer eller tillbehör som kunderna kommer att efterfråga till 

huvudprodukterna. 

 

Vad som saknas är, enligt en anställd på logistikavdelningen, hur historiken av VMI-

leverantörernas förmåga att hålla sig inom min- och maxlagernivåerna ser ut i förhållande till 

prognoserna som MCC förser leverantörerna med.  

 

I nuläget ligger flera av leverantörerna över den maxnivå som bestämts för deras lager. 

Lagernivåerna mäts dagligen hos VMI-leverantörerna och MCC poängsätter dem efter hur väl 

de lyckats hålla sig inom avtalade min- och maxlagernivåerna. Statistiken redovisas även för 
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leverantörerna. Ett annat system för leverantörsutvärdering är SIL (Supplier Improvement List) 

i vilken tre medarbetare i personalen utvärderar leverantörer och ger dem poäng som översätts 

till en procentsats. Under en viss procent innebär att leverantören måste vidta åtgärder och 

förbättra sin prestation. Den status leverantören får är fast under tolv månader, oavsett hur 

snabbt de visar på förbättring, vilket skapar starka incitament att inte få en dålig status eftersom 

deras förhandlingsposition självklart försvagas. Anledningen till att många leverantörer ligger 

över sina maxlagernivåer är enligt logistikavdelningens personal bland annat den 

felprognostisering som företaget gör. Positiva konsekvenser av ett fungerande VMI-system är 

att personalens arbetsbelastning minskar, förutsatt att allt fungerar optimalt. 

 

 
Betydelsefulla materialegenskaper  
 

En av medarbetarna vid logistikavdelningen menade att strategiska produkter som går till 

produktionen fungerar bäst med VMI. Det som fungerar sämre är material som har en ojämnare 

efterfrågan, till exempel reservdelar samt olika typer av tillbehör till huvudprodukterna. 

 

 
Hinder för VMI   
 

Problem som kan uppstå med VMI-leverantörer är att de inte talar om när de får problem och 

när problemen uppstår kommer leverantörerna ha svårt att hålla sig inom de avtalade 

lagernivåerna. Personalen på logistikavdelningen måste då aktivt söka kontakt med vissa 

leverantörer och förtydliga vem som bär ansvaret för att hålla minimum- och maximumnivåerna 

på lagret.  

 

En leverantör har tydliga problem med sin kapacitet vilket har inneburit att produktionen under 

vissa perioder har inneburit att den kvantitet som har efterfrågats inte har kunnat produceras. 

Leverantören producerade i det fallet två typer av material till MCC och produktionen av det 

ena begränsade produktionen av det andra materialet. En anställd på logistikavdelningen som 

har kontakten med en leverantör menade även att de bristande prognoserna även förvärrade 

problemet hos leverantören. Ett mail från leverantören tar upp problematiken med osäkra 

prognoser och verktyget att låsa, eller ”frysa”, prognoserna. 

 

Ytterligare problem för leverantören ifråga, men som borde påverka alla leverantörer menar en 

anställd, är att VMI-leverantörerna inte ser hur mycket som plockas ut ur deras lager utan endast 

vad den aktuella lagernivån är. Leverantörerna har inte möjligheten att jämföra hur mycket som 

plockas ut till produktionen i förhållande till prognoserna som de får tillgång till. 
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Ett problem är de leverantörer som inte meddelar när de börjar få problem utan först efter det 

att problemet har uppkommit. Det leder till att det blir svårt att ändra produktionen i tid för att 

säkerhetsställa ett effektivt flöde. Det kan exempelvis avspegla sig i att en leverantör har svårt 

att leverera ett specifikt material. Om leverantören inte meddelar att de ej kommer att kunna 

följa den planerade produktionstakten som MCC redovisat, utan först meddelar när leveransen 

uteblir, leder det till att MCC har svårare att planera om produktionen. Med omplanering av 

produktionen menas att MCC schemalägger uttag från det specifika materialets lager på nytt 

för att det inte ska förbrukas i den utsträckning som det var tänkt.  

 

MCC har kända svårigheter med sin prognostisering, med stora svängningar i efterfrågan, och 

logistikpersonalen hävdar till exempel att en leverantör själva vidtog åtgärder för att få ett 

jämnare flöde i sin produktion. Leverantören tog hänsyn till historiska order på årsbasis, bröt 

ner årsbehovet och producerade på en nivå där de kunde täcka svängningarna. Leverantören 

använder inte verktyget Msupply på kort sikt, vilket är ett verktyg som är tillgängligt för dem 

med information om kommande produktion. Istället användes det på lång sikt för att inte 

fokusera för mycket på tillfälliga förändringar i efterfrågan. 

 

Störningar för VMI-systemet kunde enligt medarbetare vid logistikavdelningen bero på 

tillgången på material hos leverantören men även reklamationer av leveranser, vilka tar upp 

mycket tid och är kostsamma att hantera. Ett exempel på en mindre bra VMI-leverantör var en 

som hade en lägre leveransförmåga och leveranser av bristande kvalité. Anledningen till varför 

denna leverantör behölls var enligt den anställda på grund av att skapa en ökad konkurrens 

mellan leverantörerna. MCC hade möten med dem varje vecka för att följa upp leveranser och 

hur kommunikationen varit. 

 

5.3.2 Strategiskt inköp 

Den strategiska inköpsavdelningen består av inköpare som arbetar övergripande med 

leverantörer för att säkerställa att MCC har en leverantörsbas som möjliggör för produktionen 

att leverera produkter enligt MCC:s affärsmål gällande kvalité, kostnad och leveransförmåga.  

På avdelningen för strategiskt inköp genomfördes intervjuer med tre anställda. Intervjuerna av 

personalen genomfördes succesivt under datainsamlingen, där varje person intervjuades en 

gång. Dock förekom det att vi hade en fortsatt dialog med vissa anställda för att lättare kunna 

samla information gällande vår datainsamling. 

 
Betydelsefulla egenskaper hos leverantören 
 

Det konstaterades att leverantörer i allmänhet uppskattar VMI i och med att de får schemalägga 

produktionen i den takt de vill. Något som även kan ha en positiv effekt på kvalitén av deras 

leveranser. 
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Något som uppmärksammats var att vissa leverantörer hade ett överlager på material, vilket i 

sig inte var något problem för MCC. Dock sjönk lagernivåerna när det påtalades för 

leverantören, vilket i vissa fall kunde leda till att det blev brist på deras material. Den följden 

tros främst bero på att leverantören har fått påtryckningar från deras ledning att sänka lagret när 

de fick vetskap om de höga lagernivåerna för att minska deras kapitalbindning. 

 

De strategiska inköparna säger att de litar på att leverantörerna hinner med att producera 

gentemot deras efterfråga, och vill likt logistikavdelningen att leverantörerna är proaktiva.  

 

Kvalitéer som bör undersökas hos en leverantör menar en anställd på strategiskt inköp är 

ledtiden för avrop och för tillverkning, flexibilitet, och kapacitet. Närmare bestämt 

maxkapacitet per vecka. Intern administration, som planeringskunskaper, är viktigt hos 

leverantörer. En av det de anställda som vi pratat med förklarade att VMI inte kan styras av en 

person i ett företag, ett exempel på det är leverantörer som haft en okontrollerad tillväxt har 

svårt att lyckas i deras VMI-samarbete. Då de vanligen inte har haft tid eller möjlighet att bygga 

upp en sådan organisation som kan klara av den ökade arbetsbelastning som det ofta blir för 

leverantörer som är anslutna till VMI.  

 

En anställd menade att det kunde vara problematiskt med vilka leverantörer som valdes då det 

har betydelse hur pass stora leverantörerna var. Storleken kan innebära olika resurser som kan 

avsättas för att hantera VMI. Det som menades var att VMI-samarbetet kräver mer av 

leverantören i form av att utföra prognosberäkningar och planering av produktionen. Om en 

leverantör har ett mindre antal anställda kan följden bli att leverantören inte har samma typ av 

stöttning från till exempel olika avdelningar vilket kan leda till att det blir svårt för den 

leverantören att sköta VMI-systemet på ett effektivt sätt.  

 

 
Betydelsefulla egenskaper och verktyg hos tillverkaren 
 

En av medarbetarna på strategiskt inköp nämner förbättringar av personalens kunskap om 

produkterna som levereras till dem och att kommunikationen mellan avdelningarna på MCC 

kan bli bättre. Utvecklas det förbättras även VMI-samarbetena. 

 

Kommunikationen mellan leverantörer och MCC belystes som essentiellt men även vikten av 

att MCC kommunicerade de brister som leverantörerna hade när det exempelvis gäller hur de 

förhåller sig till min- och maxnivåer. En inköpare visade på hur några av hans leverantörer som 

inte hade varit helt fungerade gällande VMI förbättrade sina presentationer när inköparen i fråga 

visade statistik och åskådliggjorde vilka min- och maxnivåer leverantörerna hade befunnit sig 

på.   
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Betydelsefulla materialegenskaper  
 

MCC:s leverantörer har relativt långa ledtider och en anställd på strategiskt inköp menar att 

vissa material är otacksamma att bistå med på grund av att de sätts in sent i MCC:s produktion. 

Svårigheten för en leverantör av ett material är att kunna leverera materialen i tid trots egna 

ledtider på flera månader samtidigt som MCC behöver dem med kort varsel. Ett sätt för MCC 

att underlätta och säkerhetsställa att leverantören ändå kan bistå med de efterfrågade materialen 

är genom att ge ett materialbemyndigande. Det innebär att MCC ger leverantören rätt att köpa 

och producera material på MCC:s bekostnad. Syftet med ett materialbemyndigande är att 

minska ledtiderna och för att få en större buffert inför stora ökningar i produktionen. Rent 

tekniskt innebär det enligt en anställd att leverantören har delar av komponenten i lager, utan 

risk, och producerar därför snabbare när beställningar görs. Ett buffertlager, som leder till 

kortare ledtider, gör att miljön för leverantörerna blir mindre stressig, vilket är positivt för 

kvalitén menar en anställd.  

 

 
Hinder 
 

Det som är problematiskt i nuläget enligt en anställd är att de inte kan se när en leverans från 

en VMI-leverantör anländer. I och med att leverantörerna själva styr påfyllningen skapar kan 

det ett orosmoment då personal inte vet när lagret kommer att fyllas på och om det kommer bli 

ett problem för en planerad produktion. Min- och maxlagernivåerna är något som den anställde 

menade inte är helt optimala då det i vissa fall inte är baserade på några specifika beräkningar. 

  
En annan anställd menar att det inte alltid räcker att sätta min- och maxlagernivåer, utan att de 

bristande administrativa resurserna hos leverantören gör att det brister i deras 

planeringsförmåga. MCC jobbar i nuläget reaktivt och inte proaktivt. Med avseende på min- 

och maxlagernivåerna uppdateras de efter att problem iakttagits med dem, och det på grund av 

bristande resurser att övervaka lagernivåerna. Anledningen till varför många leverantörer inte 

håller sig inom de satta maxlagernivåerna är enligt en anställd att de vill försäkra sig om att det 

inte blir någon brist på materialet, just på grund av svängningarna i efterfrågan. 

 

En annan problematik är kopplad till MCC:s egen tillverkning. Då det plockas onödigt stora 

kvantiteter ur lagren, för att ha ett buffertlager inom produktionen, blir det svårt för 

leverantörerna att hänga med. De ser då oväntade stora uttag som inte överensstämmer med 

produktionsplanerna som delges med dem. Den anställda som uppgav det säger dock att 

prognoserna för produktionen, som vanligen anges som orsak till problem, är lätta att skylla på 

och att omberäkningar av till exempel min- och maxlagernivåerna snarare är en väg till 

förbättring. 
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Ett internt problem på företaget är att osäkerhet finns hos personalen om var ledtider ska 

registreras i de interna datasystemen samt vilka ledtider som ska läggas upp. Andra interna 

problem berättar en annan strategisk inköpare om och förklarar att vissa artiklar kan tillåtas att 

ha tomma lager, men då med en ledtid på exempelvis två veckor, medan resten av leverantörens 

artiklar har ett minimumlager på ett sextiotal artiklar. Problemet med det är att det inte är 

reglerat i datasystemet och att leverantören registreras som att den ligger under miniminivån på 

lagret. 

 

När det gäller materialen klargjordes att tillbehör, vilka vanligtvis har stora svängningar i 

lagren, kan vara olämpliga för VMI då det enligt strategiskt inköp fanns så pass många olika 

kombinationer av tillbehör vilket gjorde det mer komplicerat att lagerhålla rätt nivåer av 

komponenterna. Det stärkte logistikavdelningens påstående att tillbehör och material med 

ojämn efterfråga ställer högre krav på VMI-samarbetet. 

 

5.3.3 Leverantörernas synpunkter 

MCC:s leverantörer såg generellt sett väldigt positivt på hur VMI-samarbetet fungerade och de 

tyckte att det var en fördel att kunna få en större inblick och bli mer involverade i MCC:s 

produktion. Leverantörerna kunde lättare styra över sin produktion och planera och optimera 

deras tillverkning på ett effektivare sätt. Exempel på lönsammare planering var för dem att 

producera större volymer på en gång eller producera material till MCC under perioder när de 

har luckor i planeringen för deras produktionslina. De framhävde även att det ökade samarbetet 

med MCC bidrog till att skapa en bättre relation mellan parterna vilket de såg som positivt. 

VMI-lösningen innebar även att de hade en översyn över vilka inkomster som skulle inkomma 

varje månad vilket även underlättade för deras inköp. Den utländska leverantören ansåg att VMI 

som fungerar är drömlikt eftersom det innebar att försäljningen till viss del var garanterad i 

framtiden. 

Ett problem som båda leverantörerna tog upp var att prognoserna inte alltid stämde överens 

med vad MCC verkligen plockade ut. En leverantör hävdade att det fundamentala problemet är 

tillförlitligheten i prognossiffrorna. Följden blir, som vi har nämnt tidigare, att leverantörerna 

har svårt att hålla sig inom lagernivåerna. Leverantören anser att frysning av prognoserna skulle 

ska skapa en sundare produktionsmiljö för båda parterna. Leverantören menade att då skulle 

MCC själva kompensera efterfrågebehovet om de ser att uttagen är för stora eller att efterfrågan 

förändras. Det kräver dock en ökad arbetsbelastning hos MCC, men det skulle uppskattas av 

leverantören. 

 

Verktyget Msupply där MCC tillhandahåller sina prognoser används frekvent av en leverantörs 

inköp-, order-, och ekonomifunktioner. Det som leverantören anser saknas när det gäller 

samarbetet är att de skulle vilja ha möjligheten att se ritningsunderlag för materialen.   
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5.3.4 Central intervju 
 

 
Betydelsefulla egenskaper hos leverantören 
 
Leverantörer får större visibilitet av behovet då de styr sin lagerföring mot uttagen som görs 

och inte mot inköpsprognoser. VMI möjliggör en optimering av leverantörens tillverkning 

utifrån deras förutsättningar eftersom de kan bestämma när och hur stora serier de ska tillverka. 

Tillverkningsföretaget slipper kapitalbindning och får även en säkerhet av att material alltid 

finns tillgängligt. 

 

Befintliga leverantörer blir vanligtvis anslutna till VMI när personal på logistikavdelningen 

föreslår det. Nya leverantörer bedöms främst utifrån andra mer värderade egenskaper än VMI-

funktionalitet i första hand. De bedömer leverantörens tekniska kompetens, kvalitén på 

materialet de tillhandahåller, och priset för deras material. Efter utvärderingen tas 

logistikparametrarna och det som skapar möjligheter att implementera VMI i beräkning. 

Indirekt tas ändå logistikparametrar i beräkning eftersom storleken av leverantören har 

betydelse, menar den anställda. En för stor leverantör minskar möjligheten att anpassa avtalen 

och MCC kommer vara lågt prioriterad. En för liten leverantör innebär större risker då de saknar 

stödfunktioner som tillexempel en logistikavdelning och har svårt att binda mycket kapital i 

lagren. Om tillverkningsföretaget står för ungefär 10-20% av leverantörens omsättning anser 

MCC att de är en viktig kund för leverantören och att leverantören då kommer vilja samarbeta 

i hög grad, vilket ökar möjligheten för implementeringen av VMI och andra optimeringar. 

 

 
Betydelsefulla egenskaper och verktyg hos tillverkaren 

Leverantörer får större visibilitet av behovet då de styr sin lagerföring mot uttagen som görs 

och inte mot inköpsprognoser. VMI möjliggör en optimering av leverantörens tillverkning 

utifrån deras förutsättningar eftersom de kan bestämma när och hur stora serier de ska tillverka. 

Tillverkningsföretaget slipper kapitalbindning och får även en säkerhet av att material alltid 

finns tillgängligt. 
 

Ett fungerande VMI-samarbete definierar den anställda som: när tillverkningsföretaget kan 

förse sina leverantörer med tillförlitlig uttagsdata och att uttagen är hyfsat jämna, samt att 

leverantören fyller på lagren i tid och med rätt mängd. Det är även viktigt med en öppen dialog 

eftersom extra order kan komma in. I ett fall då en årsförbrukning av en reservdel beställs med 

en månads leveranstid fungerar inte konsignation och VMI, vilket kräver att parterna har god 

kommunikation när specialfall uppstår. 
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Om en leverantör har stora leveransproblem eller stora kvalitetsproblem använder sig företaget 

av en SIL, som är en handlingsplan för att förbättra leverantörens prestation. Alla leverantörer 

utvärderas utifrån ett kvalificeringsdokument som utgår ifrån både mjuka och hårda värden. 

Den anställda skulle själv vilja att det här dokumentet i framtiden segmenterade leverantörerna. 

Anledningen till det är för att alla kriterier, mjuka och hårda värden, är inte relevanta för alla 

leverantörer. Det finns till exempel inget värde i att mäta teknisk innovation eller utvärdera ett 

MPS-system hos en leverantör av en standardprodukt. För leverantörer av avancerade produkter 

är det däremot viktigt med en sådan utvärdering. 

 

 
Betydelsefulla materialegenskaper  
 

Materialbemyndigande används som ett verktyg för att minska leverantörens risk i 

kapitalbindningen och är till och med branschpraxis att lämna. Det är både stora och små 

leverantörer som kräver materialbemyndiganden. Att frysa planeringen kan fungera på 

leveranser med längre leveranstid. Om företaget har kundorderstyrd tillverkning och lovar fyra 

veckors leveranstid kan inte planeringen frysas en längre period. Det blir en konflikt mellan 

vad som lovas kunden och vad försörjningskedjan är designad för att klara.  

 

Hinder 

Leverantörer som ligger geografiskt långt bort behöver inte nödvändigtvis vara ett hinder. Det 

är bara en ytterligare parameter att tänka på när planeringen görs. Avståndet kopplas till vad för 

typ av transportsätt som väljs, frakt med båt är mer tillförlitligt än flygtransporter och har 

mindre variationer, vilket kan ses som en fördel. 

 

Problem kan uppstå då tillverkningsföretaget blandar olika typer av lager, förbrukningslager 

och säkerhetslager, vilket gör informationen otydlig. Ett företagsspecifikt problem som har 

funnits var att uträkningen av viss information som lades in i Msupply, som dels leverantörerna 

ser, inte var korrekt. Dataprogrammen som räknar ut informationen hade uppmärksammats göra 

felberäkningar, vilket såklart har negativ effekt på funktionaliteten av VMI då leverantörer inte 

litar på prognoserna som delges. 
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Tabell 2. Sammanfattning av insamlad data 

 

Tabellen visar vilka betydelsefulla egenskaper, verktyg, och hinder som upplevs för VMI hos 

personal i olika delar av företaget.  

 
 Operativt inköp Strategiskt  

inköp 

Leverantörers 

synpunkter 

Central intervju 

Betydelsefulla 

egenskaper hos 

leverantörer 

Samarbeteslängd  

 

Kommunikation 

Överlager 

 

Leverantörers storlek 

och organisation 

 

 

 Leverantörers 

storlek och 

kapacitet 

 

Betydelsefulla 

egenskaper och 

verktyg hos 

tillverkaren 

Informationsflöde 

Prognostisering 

Leveransstatistik 

 

Informationsflöde 

Kommunikation 

Leveransstatistik 

Informationsfl

öde 

Informationsflöde 

Kommunikation 

Leveransstatistik 

Betydelsefulla 

egenskaper hos 

material 

Strategiska produkter Tillbehör kan vara 

problematiska. 

 

Ledtiden på materialet 

hos en leverantör. 

 Materialbemyndi-

gande 

Hinder Min och max nivåer 

 

Svängningar i 

efterfrågan (bullwhip) 

 

Kapacitet 

 

Bristande prognoser 

 

Bristande 

kommunikation 

Kapacitet/resursbrist 

 

Svängningar i 

efterfrågan (bullwhip) 

 

Bristande prognoser 

Bristande 

prognoser 

Bristande 

prognoser 

 

5.4 Information från interna datasystem  

I det här kapitlet presenteras den kvantitativa data som samlats in och som kan kopplas till att 

svara på studiens syften. Först presenteras korrelationstester på leverantörsegenskaper och 

sedan korrelationstesterna på materialegenskaper, med samma jämförande variabler. 

 

Korrelationstester  

För korrelationstesterna använde vi en konfidensgrad på 95 % vilket innebär att då en 

signifikant korrelation mellan variablerna upptäcks kan vi med 95 % säkerhet säga att det finns 

en korrelation mellan dem. För den valda konfidensgraden anses korrelationen vara signifikant 

då P-värdet är under 0,050. 

Korrelationstesterna redovisas med ett P-värde, korrelationen r, samt r2. P-värdet visar hur 

sannolik observationen vi gjort är, om nollhypotesen är sann. Nollhypoteserna är alltid ett 

antagande att förändringen i den jämförande variabeln är oberoende av test-variabeln, medan 
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alternativhypotesen för samma korrelationstest är att förändringen i den jämförande variabeln 

till viss del beror på test-variabeln. Ett exempel är geografisk placering av leverantör som hade 

ett p-värde på 0,045 och en uppmät negativ korrelation på -0,507. Värdena betyder att givet att 

det inte finns någon korrelation mellan den geografiska placeringen av leverantören och high 

stock average, och med det antalet observationer vi haft, är det cirka 4,5 % sannolikhet att 

observera en korrelation på ＞ 0,507. 

 

Pearson’s r är ett mått på hur starkt sambandet är mellan den jämförande variabeln och test-

variabeln samt vilken styrka sambandet har. Det kan anta värden mellan -1 och +1, visa om ett 

samband finns (skilt från 0) samt om det är negativt eller positivt.  

 

Förklaringsgraden r2 mäter hur mycket av variationen i den jämförande variabeln som är 

förklarat av test-variabeln. Förklaringsgraden kan anta värden mellan 0 och 1.  En analys av 

korrelationstesterna görs i kapitel 6.2.  

Presentationen av korrelationstesterna nedan är indelade på leverantörsegenskaper och 

materialegenskaper samt mot två jämförande variabler: High stock average, och Low stock 

average. Anledningen till varför både signifikanta och icke-signifikanta korrelationer redovisas 

är för att se både när vår empiriska data stämmer överens med tidigare forskning men också när 

den skiljer sig. Förståelsen för de senare kommande analyserna ökar och möjliggörs således. 

Att redovisa alla tester ger en bättre uppfattning om vad studiens empiriska data innefattar och 

inte bara statistiska samband. De signifikanta korrelationstesterna är markerade i fet och kursiv 

stil för att tydligt markera vad vår studie konstaterar som statistiskt betydelsefulla korrelationer. 

5.4.1.1 Korrelationstester på leverantörsegenskaper 

 

Jämförande variabel Test-variabel P-

värde 

Korrelation 

(Pearson’s r) 

Förklaringsgrad r2 

High stock average Genomsnittlig ledtid 0,959 - 0,014 - 

High stock average Omsättning 0,477 0,295 - 

High stock average Geografisk placering av 

leverantör 

0,045 -0,507 0,2570 

High stock average Antal material 

leverantören har 

kopplat till VMI 

0,001 0,725 0,5256 

High stock average Antal material 

leverantören har 

kopplat till TPO 

0,005 0,685 0,4692 

High stock average Median min-saldo 0,183 -0,364 - 

High stock average Median max-saldo 0,414 -0,228 - 
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Tabell 3.  Korrelationstester på leverantörsegenskaper, jämförande variabel High stock average.  

 

Korrelationstestena nedan visar bland annat hur geografisk placering av leverantörerna, vilket 

vi har definierat som innanför eller utanför Sverige, korrelerar med hur ofta leverantören har 

för höga lagernivåer. Det visar även korrelationen mellan hur många material leverantören har 

kopplat till VMI och TPO korrelerar med hur ofta leverantören har för höga lagernivåer.  

 
Korrelationen mellan den geografiska placeringen av leverantören och hur ofta de har 
för höga lagernivåer kan anses vara ett starkt negativt samband då r = - 0,507. 
 

 

Jämförande variabel Test-variabel P-

värde 

Korrelation 

(Pearson’s r) 

Förklaringsgrad r2 

Low stock average Genomsnittlig ledtid 0,227 - 0,320 - 

Low stock average Omsättning 0,250 - 0,461 - 

Low stock average Geografisk placering av 

leverantör 

0,884 - 0,040 - 

Low stock average Antal material 

leverantören har kopplat 

till VMI 

0,815 - 0,064 - 

Low stock average Antal material 

leverantören har kopplat 

till TPO 

0,930 - 0,025 - 

Low stock average Median min-saldo 0,609 0,144 - 

Low stock average Median max-saldo 0,910 0,032 - 

 

Tabell 4. Korrelationstester på leverantörsegenskaper, jämförande variabel Low stock average.  

 

Korrelationstestena nedan visar bland annat hur den genomsnittliga ledtiden hos leverantörs 

material korrelerar med hur ofta leverantören har för låga lagernivåer hos MCC. Andra 

korrelationer som redovisas är hur stor omsättning leverantören har, om den ligger i eller 

utanför Sverige, hur många material leverantören har kopplat till VMI och TPO, samt hur 

gränsen (medianvärdet) för leverantörens min- och max saldo på deras material i MCC:s lager 

korrelerar med hur ofta leverantören har för låga lagernivåer. 

 

Korrelationstesterna med low stock average som jämförande variabel var icke-signifikanta då 

leverantörsegenskaperna testades. P-värdena var högre än signifikansnivån på 5 %.  
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5.4.1.2 Korrelationstester på materialegenskaper 

 

Jämförande variabel Test-variabel P-

värde 

Korrelation 

(Pearson’s r) 

Förklaringsgrad r2 

High stock average Årsförbrukning 0,044 - 0,159 0,0253 

High stock average ABC-klass 0,000 0,551 0,3036 

High stock average Ledtid 0,002 - 0,241 0,0581 

High stock average Min-saldo nivå 0,301 - 0,083  - 

High stock average Max-saldo nivå 0,086 - 0,137 - 

High stock average Produktkategori 0,006 - 0,213 0,0454 

High stock average Geografisk placering av 

leverantör av material 

0,000 - 0,555 0,3080 

 

Tabell 5. Korrelationstester på materialegenskaper, jämförande variabel High stock average.  

 

Korrelationstesterna nedan är inriktade på egenskaperna hos materialen som hanteras med VMI. 

Bland annat korrelationen mellan materialens årsförbrukning hos MCC, ABC-klassificering, 

ledtiden på materialet, vilken kategori av produkter det tillhör, samt hur leverantörens avstånd 

till MCC (i eller utanför Sverige) korrelerar med hur ofta leverantören har för höga lagernivåer. 

 

Tabellen visar att de materialegenskaper som har signifikant korrelation med överskridandet av 

de bestämda maxlagernivåerna var: årsförbrukning, ABC-klass, ledtid, produktkategori, och 

geografisk placering. 

 

Jämförande variabel Test-variabel P-

värde 

Korrelation 

(Pearson’s r) 

Förklaringsgrad r2 

Low stock average Årsförbrukning 0,943 - 0,006 - 

Low stock average ABC-klass 0,000 - 0,296 0,0876 

Low stock average Ledtid 0,393 0,066 - 

Low stock average Min-saldo nivå 0,841 - 0,016  - 

Low stock average Max-saldo nivå 0,481 0,057 - 

Low stock average Produktkategori 0,782 - 0,022 - 

Low stock average Geografisk placering av 

leverantör av material 

0,062 - 0,145 - 

 

Tabell 6. Korrelationstester på materialegenskaper, jämförande variabel Low stock average. 
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Som tidigare är korrelationstesterna även här inriktade på materialens egenskaper, men ställs 

här emot hur frekvent det ligger för lågt i lagret. Korrelationen är bland annat mätt för hur 

materialens ABC-klass korrelerar med hur ofta de har en för låg lagernivå i MCC:s lager. 

 

Korrelationen var signifikant mellan ABC-klass på materialet och low stock average på lagret. 

De resterande egenskaperna hade ej signifikant korrelation med genomsnittligt low stock 

average. P-värdena var då över vår bestämda signifikansnivå på 5 %. 
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5.5 Sammanfattning 

I VMI-samarbeten med MCC värdesätter personalen kommunikativa och proaktiva leverantörer 

för att snabbt få information om leverantören till exempel upplever att de har en kapacitetsbrist 

som kommer påverka lagerhållningen. Det är uppenbart att prognostiseringen hos företaget är 

bristfällig och att osäkra prognoser kan innebära problem för VMI-samarbetena. För att jämna 

ut flödet i produktionen använder sig vissa leverantörer av långtidsprognoser, på årsbasis, 

istället för kortare prognoser från företaget som kan visa stora temporära skillnader i efterfrågan. 

Materialbemyndigande är ett annat verktyg som kan användas för att underlätta för samarbetet 

i situationer då stor osäkerhet kring efterfrågan finns, och kan underlätta för leverantörer med 

långa ledtider. 

 

I intervjuerna som genomfördes påpekades betydelsen av att efterfrågan på material och 

produkter är jämn. Materialen som är hanterade med VMI skiljer sig åt och många egenskaper 

hos både leverantören av materialen och materialens egenskaper påverkar hur de håller sig inom 

avtalade lagernivåer hos MCC. Min- och maxlagernivåer är inte optimala hos MCC och är inte 

noggrant uträknade, vilket har visat sig genom att många leverantörer håller överlager. 

Storleken på leverantören kan även ha betydelse, både för administrationen av VMI och för 

MCC:s position som kund. 

 

Korrelationstesterna var i störst utsträckning signifikanta när high stock average var jämförande 

variabel. Tre av fjorton tester kopplade till leverantörernas egenskaper var signifikanta medan 

sex av de fjorton tester som gjordes på materialegenskaper visade en signifikant korrelation, 

med antingen high stock average eller low stock average som jämförande variabel. 
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6. Analys 

I analyskapitlet kommer de empiriska data som hämtats från observationerna att analyseras. 

6.1 kommer att innefatta analys från den kvalitativa empiri insamlingen och 6.2 kommer 

innefatta analys från den kvantitativa empiriinsamlingen. Inledningsvis kommer vi att 

analysera de motiv som tillverkarna och leverantörerna har för att använda sig av VMI. Vi 

kommer sedan att analysera de egenskaper hos tillverkare, leverantörer och material som är 

betydelsefulla för att VMI ska fungera. Slutligen analyseras de hinder som finns för att kunna 

uppnå ett fungerande VMI-system. Avsnittet kommer delvis att delas upp i underrubriker som 

vägledning genom kapitlet. All data som analyseras kan spåras tillbaka till empirin med hjälp 

av tabell 2.   

6.1 Motiv för leverantören  

Leverantörerna som har material anslutna till VMI på MCC menar att deras VMI-samarbete har 

gjort att de kan planera sin egen produktion lättare och får en bättre framförhållning inom sin 

produktionsplanering än med ett TPO-system.  Det stärker studien av Joseph et al. (2010, s. 

306) som menar att fördelar med VMI för leverantörer är att de bland annat kan var mer 

proaktiva och få en bättre transparens i produktionsplaneringen.  En av leverantörerna vi 

intervjuade menade även VMI underlättade för deras ekonomifunktion då de även fick en 

transparens gällande framtida intäkter i form av order.  Längre samarbeten och starkare 

relationer var även ett motiv som en av leverantörerna påtalade, vilket även tidigare forskning 

hävdar (Disney & Towill, 2003a, s. 648; Intrieri, 2015; Joseph et al., 2010, s. 306) 

6.1.1 Motiv för tillverkaren 

För MCC:s del har etableringen av VMI lett till kostnadsbesparingar inom främst minskade 

lagerkostnader. Flera av operativt inköparna menade även att VMI avlastade dem i deras arbete 

då leverantörerna tog över delar av planeringsarbetet. I och med att leverantörerna tog över delar 

av planeringsarbetet kunde dock en viss osäkerhet hos operativt inköparna uppstå. Tillverkarna 

upplevde ibland att de inte har full kontroll eftersom att de inte var säkra på när påfyllning av 

lagren skulle ske. Det stärks även av Joseph et al. (2010 s. 306) som menar att en av de större 

fördelarna med VMI är att administrationskostnaderna minskar då inköparna inte längre behöver 

lägga ordar utan endast övervakar de befintliga lagernivåerna.  Disney & Towill (2003a, s. 626) 

stärker även operativt inköparnas uttalande då de menade att arbetsbelastning kan minska när 

VMI-system implementeras och fungerar. I anknytning till det intygades även ESCA:s (2003, s. 

5) konstaterande att personalen kan byta fokus från transaktionshantering till relationsbyggande 

arbete med leverantörer och VMI förbättringar. 

Studien Claasen & Arjan F (2008, s. 408) visade även på att ett djupare samarbete, ömsesidigt 

förtroende, och relation bidrog till ett bättre och mer fungerande VMI. Vilket kan förklara varför 

MCC tidigt har implementerat VMI och fortsätter utveckla deras samarbete och antalet 

leverantörer. 
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6.1.2 Betydelsefulla egenskaper hos leverantören 

 

Personalen på MCC värdesätter aktiva leverantörer som meddelar när de stöter på problem och 

som kommer med förslag på förbättringar. Ett sent meddelande om en utebliven leverans sades 

försvåra för planeringen av produktionen på MCC. Som Kahraman et al. (2003 s. 383) visade 

har kriteriet om leverantörens tekniska kunskapsutbyte och personalens kompetens stor 

betydelse, då det påverkar servicegraden och optimeringen av hela Supply Chain.  

Den skiftande omsättningen bland leverantörerna visar på att det finns en varierande finansiell 

styrka inom MCC:s Supply Chain.  Kahraman et al. (2003 s. 383) visade att ett kriterium som 

är viktigt vid val av VMI-leverantör är att beakta leverantörens finansiella styrka. Vi har sett 

betydelsen av att leverantörerna kan binda kapital i lager och ta på sig det utökade ansvar som 

ett VMI-samarbete kräver. Finns inte nödvändiga finansiella medel hos leverantören kan det 

leda till att lagernivåerna inte efterlevs eftersom att VMI leder till en ökad arbetsbelastning för 

leverantörerna, vilket kan vara svårt för dem att klara av om de saknar resurser inom 

organisationen. 

Efter våra kvalitativa undersökningar kan vi hävda att det var svårt för mindre leverantörer, med 

lägre omsättning och färre anställda, att följa de överenskomna min- och maxnivåerna då de i 

vissa fall kan vara en person som har rollen om planör, inköpare och VD. 

6.1.3 Betydelsefulla egenskaper och verktyg hos tillverkaren 

 

För att VMI ska fungera effektivt för ett tillverkningsföretag krävs det enligt Niranjan et al. 

(2012, s. 942) att det tillverkande företaget har en vilja och är öppna för att förändra deras 

materialförsörjning. I vår centrala intervju fick vi vetskapen om att MCC har kommit långt 

inom VMI i jämförelse med företag i andra branscher. En viktig egenskap hos en tillverkare 

inom ett VMI-samarbete är förmågan att kunna presentera korrekta prognoser. Det stöds av 

Niranjan et al. (2012, s. 942) som även poängterar vikten av att tillverkaren förmedlar 

information på ett regelbundet och effektivt sätt. MCC uppfyller det enligt både operativt inköp 

och strategiskt inköp då MSupply uppdateras dagligen och företaget har löpande kontakt med 

leverantörerna.  Både inköpare och leverantörer är medvetna om att MCC har en fluktuerande 

efterfråga, vilket är en nackdel för att VMI ska fungera (Franke, 2010, s. 20). Det betyder dock 

inte att MCC inte är lämpligt som tillverkare att använda sig av VMI, utan det leder till att MCC 

måste ha en än mer optimerad Supply Chain.  
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Hur lång tid leverantören och tillverkaren har samarbetat kan ha betydelse precis som Franke 

(2010, s. 22) påstår. MCC:s VMI-leverantörer har som konstaterat relationer med företaget som 

sträcker sig mellan tio och trettio år bakåt i tiden vilket gjorde att vi i vår datainsamling inte 

utvärderade betydelsen av längden på relationerna närmare. I och med att alla VMI-leverantörer 

har ett långt bakåtgående samarbete med MCC gjorde vi bedömningen att analysen av den 

egenskapen inte lämpade sig för den här studien då inga signifikanta skillnader skulle kunna 

utredas. 

Informationsflödet 

För att kunna förbättra VMI-systemet är det enligt Vigtil (2007, s. 131) avgörande att 

informationsflödet fungerar och att korrekt information förmedlas. På MCC används ett 

integrerat elektroniskt data delningssystem som är baserat på periodiska uppdateringar, 

systemet som leverantörerna har tillgång till och som dagligen uppdateras kallas Msupply.  

 

Utifrån våra empiriska studier har vi både från leverantörer och involverade på MCC fått klart 

för oss att kommunikationen mellan parterna fungerar väl genom löpande möten via telefon 

men även med direkt kontakt genom leverantörsbesök. Enligt Vigtil (2007, s. 137) är det viktigt 

att leverantörerna får tillgång till information för att kunna fullfölja kontrakten och hålla sig 

inom det förutbestämda min- och maxnivåerna. Försäljningssiffror, inkommande order och 

prognoser är något som MCC förmedlar till leverantörer genom både information i form av 

elektronisk överföring men även genom direkt kommunikation i form av telefonsamtal och 

mailkontakt. 

 

Den kommunikation som vi såg hade givit ett tydligt positivt resultat på hur ett VMI-samarbete 

fungerade var när data redovisades för leverantören på hur pass väl de presterade i förhållande 

till de lagernivåer som hade bestämts.  När statistiken presenterades förbättrades deras KPI och 

de höll sig i högre grad inom min- och maxgränserna. Det intressanta är även att leverantörer 

som hade garderat sig med höga lager för att ligga över minimi-nivåer, försämrade sitt KPI när 

de fick statistiken presenterad för sig. Anledningen till att de försämrade sin prestation kan vara 

att de tydligt såg hur överlagren bidrog till ökad kapitalbindning. 

 

Informationsutbytet ska i regel öka med ett VMI-samarbete och, som Angulo et al. (2004, s. 

106) visade, leda till att leverantörerna kan dra nytta av den ökade insynen och informationen 

genom att optimera sin produktion. Intervjuer på MCC kom att belysa betydelsen av korrekta 

prognoser samt hur det kan försvåra för leverantörer att hålla en jämn påfyllning av lagren då 

de inte kan se hur mycket som plockas ut, utan endast den aktuella lagernivån. Det har dock 

konstaterats av bland annat Angulo et al. (2004, s. 111) och Claassen et al. (2008, s. 411) att 

VMI kan vara fördelaktigt även i att kvalitén på information är bristfällig och innehåller 

felaktigheter. 

 

Att information om lageruttag ska delges till leverantörer är även något som vi i stött på i teorin 

och hos tidigare studier (Småros et al., 2003, s. 336). Mer specifikt för tillverkande företag som 

producerar på basis av kundorder, som MCC gör, Vigtil (2007, s. 143) menade att lageruttag 

kan redovisas för leverantören i ett kontrollerande syfte, till skillnad från tillverkare som 

producerar mot lagerpåfyllnad som Vigtil (2007 s. 143) menade att lageruttag bör redovisas för 

leverantörerna. 
 

  



 

 
59 

Prognostisering 

Utifrån kvalitativ data har det framgått att informationsflödet som syns i Msupply ändras 

dagligen vilket gör att det är svårt för leverantörerna att veta vilken information som de ska 

basera sin uppskattning av efterfrågan på.  Enligt Vigtil (2007, s. 131) är det avgörande att rätt 

information förmedlas. Därav kan det vara av vikt att kunna spara den information som MCC 

förmedlar till sina leverantörer för att kunna göra en rättvis bedömning av hur leverantörerna 

förhåller sig till informationen som delas med dem. Det har även visat sig att vissa leverantörer 

har upplevt det svårt att hålla sig inom min- och maxgränserna när Msupply visar att 

produktionstaken kommer leda till ett lageruttag på ett visst antal men uttaget blir det dubbla.  

Det är något som vi anser kan skada förtroendet på sikt mellan leverantören och MCC, ett 

förtroende som enligt Zammori (2009, s.168) är viktigt gällande ett VMI-samarbete.  

 

Det finns i dagsläget fortfarande problem med prognoserna och sedermera MPS-planerna hos 

MCC, vilket gör att verktygen för att kunna lyckas med VMI-samarbetet inte är optimala. Precis 

som Zammori (2009, s. 167) menar att MPS-planer borde delas upp i två delar: en fryst prognos 

baserad på faktiska beställningar och en baserad på preliminära beställningar. En leverantör 

berättar att denna typ av frysta prognoser skulle kunna underlätta för deras 

produktionsplanering. I dagsläget kan produktionsscheman frysas i två veckor. Stöd finns hos 

åtminstone en leverantör som själv uppmärksammat fördelen med frysta prognoser, vilket 

tidigare forskning uppmärksammat (Ståhl et al., 2007, s. 787).  

 

Min- och maxlagernivåer 

För att kunna styra VMI har MCC avtalade min- och maxlagernivåer som leverantörerna ska 

hålla sig inom. Nivåerna fyller samma funktion som de nivåer som Fry et al. (2001, s. 164) 

avhandlar i sin artikel. Företagets mått på hur pass bra en leverantör är ur ett VMI perspektiv är 

huruvida leverantören håller sig inom de satta minimi och maximi-lagernivåerna av deras 

material.  På MCC har min- och maxnivåerna satts i förhållande till historisk förbrukning och 

planerade prognoser. Nivåerna skiljer sig mellan de olika leverantörerna och materialen. Varför 

leverantörerna ligger under min-nivåerna kan bero på att det finns en brist i kapacitet hos 

leverantörerna och att det i sådana fall inte finns möjlighet för dem att producera i den takt 

uttagen sker på MCC eller att den information som MCC tillhandahåller är av bristande kvalité.  

För att underlätta för leverantörerna och effektivisera VMI-samarbetet kan de enligt Fry et al. 

(2001, s. 153) välja att periodisera deras lagernivåer genom att den delas upp i två perioder, Q1-

Q2 och Q3-Q4, för att lättare anpassas till efterfrågan.  
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6.1.4 Betydelsefulla materialegenskaper 

 

Det vi kan se utifrån insamlad data är att MCC:s prognoser är ojämna och det blir stora 

fluktuationer på efterfrågan under året. Följden blir att materialet inte tas ut jämnt under året 

vilket enligt Raghunathan & Yeh (2001, s. 415) är ett viktigt kriterium för en leverantör som är 

kopplad till ett VMI-system.  

 

Vi är kritiska till om resultaten som Fry et., al (2001 s.165) kom fram till kan tillämpas på ett 

företag som MCC. Deras forskning visade att en ökad variation i efterfrågan har en mindre 

negativ effekt på VMI-lösningar än på traditionella ordersystem eftersom VMI-leverantörer 

identifierar problem snabbare och kan outsourca delar av produktionen. Det kan stämma för en 

relation mellan en leverantör och en detaljhandlare av tillexempel dagligvaror, men ett 

tillverkningsföretag som behöver specialiserade icke-standardiserade produkter kan inte 

outsourca sina underleverantörers produktion i samma utsträckning.  

 

Om det finns en hög osäkerhet kring marknadens efterfrågan bör en kostnadsanalys ställas mot 

fördelarna av implementeringen av ett VMI-förhållande (Sari, 2007, s. 542). MCC utvärderar 

sina leverantörer och VMI-samarbeten löpande, och ett exempel är en leverantör som ifrågasätts 

för tillfället, leverantören har svårt att klara av fluktuationerna i efterfrågan. Kostanden av att 

fortsätta samarbeta denna leverantör överstiger kostnadsbesparingen av att ha den ansluten till 

VMI. 

 

En funktionell produkt som kännetecknas av förutsägbar efterfrågan och långa livscykler 

(Fisher, 1997, s. 106) är den typen av produkt som Bhakoo et al. (2012, s. 222) hävdade i sin 

slutsats att VMI-system behandlar bäst. I den data vi har haft tillgång till har vi inte kunnat 

identifiera hur varje specifikt materials prognos skilde sig från den faktiska förbrukningen, och 

kan därför inte varken styrka eller förkasta deras teori.  

 

Vi kan dock jämföra våra resultat mot studieresultaten som Cho (2008, s. 125) och Franke 

(2010, s. 20) kom fram till med avseende på materialegenskaper. Vår studie visar en signifikant 

korrelation mellan materialklass och förmågan att hålla lagernivåerna inom de satta gränserna, 

vilket stärker deras teori att materialklass har betydelse för valet av material att hantera med 

VMI. Mer om korrelationstesterna för materialegenskaper redogörs för i avsnitt 6.2.3. Deras 

forskningsresultat visade att material som hanteras med VMI ingår i företagens ABC-analys 

och att de har ett högt värde. Jämför vi med MCC:s ABC-material vilka hade uppdelningen 

37st A, 52st B, och 75st C på VMI går det däremot helt emot tidigare forskning eftersom största 

delen av materialet inte står för den största delen av årsomsättningen. 

Ledtider  

Strategiskt inköp nämnde ledtider som en parameter som bör undersökas hos en leverantör och 

även att ledtider är viktigt för den interna hanteringen då olika typer av ledtider blandas ihop. 

Långa ledtider hos en leverantör kunde försvåra för dem då deras material används i ett sent 
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skede i tillverkarens produktion, vilket kräver leveranser med kort varsel. Tidigare forskning 

har precis som vi tagit upp ledtidernas betydelse för VMI-samarbeten. Bland annat visar ESCA 

& ChainLink med deras studie att genom att förkorta ledtiderna kan effekten av felaktiga 

prognoser reduceras (Electronic Supply Chain Association & ChainLink Research, 2003, s. 29). 

MCC förkortar ledtiderna i samma syfte genom att ge ett materialbemyndigande för utvalda 

material och till utvalda leverantörer. I ett fall där VMI inte fungerar optimalt har ledtider 

betydelse för samarbetets effektivitet. Fungerar alla övriga delar kan leverantörerna planera 

produktionen med hänsyn till längre ledtider och eliminera deras påverkan. 

6.1.5 Hinder för VMI 

 

Kapacitet 

Produktionenskapacitet är kritisk hos en leverantör och personalen på MCC tog upp specifika 

fall där produktionen blivit hämmad av en leverantörs oförmåga att leverera i tid på grund av 

deras produktionskapacitet. Det är ett tydligt exempel på det som redan konstaterats i tidigare 

forskning (Cho, 2008, s. 129, 133; Jouni et al., 2009, s. 1128; Sari, 2007, s. 542).  Data vi har 

samlat in kompletterar studien som Choi et al. (2004, s. 68) gjorde och teorin de kom fram till, 

som visade att miniminivån som är satt för ett lager hos ett tillverkningsföretag inte fungerar då 

tillverkaren själv har en begränsad produktionskapacitet. Vi har anledning att tro att de även 

kan gälla för VMI-system mellan leverantörer och tillverkningsföretag i fall där leverantören 

har en begränsad produktionskapacitet. Kapaciteten hos tillverkaren var något som Choi et. al 

(2004, s. 55) valde att avgränsa sig till, och nu kan vi även utveckla forskningen riktat mot 

kapaciteten hos leverantören.  

  

Bristfälliga prognoser 

Utifrån våra empiriska undersökningar kan vi se att bristande prognoser sågs som ett problem 

av flera av leverantörerna. De ansåg att prognoserna var en av orsakerna till att de inte kunde 

hålla sig inom de förutbestämda min- och maxnivåerna. En leverantör som hade bristande 

kapacitet hade även belyst hur bristande prognoser förvärrade problemet, vilket både kan 

härledas till ett ineffektivt informationsflöde (Småros et al., 2003, s. 336; Vigtil, 2007, s. 131) 

och en oregelbunden efterfråga av leverantörens material (Franke, 2010, s. 20).  

 

Säsongsbaserad efterfråga 

Enligt Frank (2010, s. 20) är en stabil efterfråga något som eftersträvas inom VMI. Vilket vi kan 

bekräfta inte förekommer inom MCC utifrån våra intervjuer och datainsamling. På grund av 

deras produkter som de säljer finns det ett ökat tryck på produkterna i sluten av hösten. Det 

beror på kundernas köpbeteende men kan även bero på att säljbolagen vill förbättra sina 

försäljningssiffror i slutet av året. Då studien inte innefattade säljbolagen eller kundernas 

köpbeteende är analysen gjord utifrån den situation som MCC befinner sig i dag. Den 
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säsongsbaserade efterfrågan ser inte strategiskt inköp som något markant problem utan det är 

sådan verkligheten ser ut och det upp till MCC att anpassa deras Supply Chain utifrån rådande 

omständigheter.  

Det finns till viss del bristande koordination och kommunikation mellan MCC och deras kunder 

och leverantörer vilket är något som bekräftades genom vår centrala intervju. Koordination och 

samarbete mellan de olika aktörerna är viktigt för att minimera bullwip-effekten. Inom MCC 

finns det en klar bullwhip-effekt men utifrån strategiskt inköp saknas det underlag för att kunna 

avgöra hur pass stora effekter det ger på prognoserna.  Det vi dock kan hävda är att MCC:s 

användning av VMI ger goda förutsättningar att hålla bullwhip-effekten på begränsade nivåer 

(Chorpa & Meindl, 2007, s. 524).  
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6.2 Analys av information från interna datasystem 

Här analyserar vi data insamlad från företagets interna datasystem och den kvantitativa 

informationen som varit tillgänglig med anknytning till leverantörers och materials egenskaper. 

Vi utreder även de gränserna för leverantörernas lager och illustrerar hur säsongsbaserad 

efterfrågan och produktion bör påverka avtalade lagernivåer.  

6.2.1 Tolkningen av korrelationstester 

Korrelationstesterna redovisas med ett P-värde, korrelationen r, samt r2. P-värdet visar hur 

sannolik observationen vi gjort är, om nollhypotesen är sann. Hypoteserna vi hade var 

strukturerade på samma sätt, några exempel är: 

 

H0: Andelen material som har en ”high average”-lagernivå är lika om leverantörerna är 

placerade i Sverige eller utanför Sverige 

Ha: Andelen material som har en ”high average”-lagerninvå är olika om leverantörerna är 

placerade i Sverige eller utanför Sverige 

 

H0: Andelen material som har en ”low average”-lagernivå är oberoende av materialklass 

Ha: Andelen material som har en ”low average”-lagernivå är beroende av materialklass 

 

De andra redovisade värdena är r (Pearsons), och r2. Pearson’s r är ett mått på hur starkt 

sambandet är mellan variablerna samt vilken styrka sambandet har. Det kan anta värden mellan 

-1 och +1, och visas om ett samband finns (skilt från 0) samt om det är negativt eller positivt. 

Förklaringsgraden r2 mäter hur mycket av variationen i den jämförande variabeln som är 

förklarat av test-variabeln. Förklaringsgraden kan anta värden mellan 0 och 1. 

 

Den jämförande variabeln “High stock average” innebär att leverantören eller materialet någon 

gång under året har överskridit avtalad maxlagernivå. Om gränsen överskrids mer frekvent ökar 

“High stock average”, vilken är beräknad som ett genomsnitt av överskridelserna under ett år. 

 

Den jämförande variabeln “Low stock average” innebär att leverantören eller materialet någon 

gång under året har underskridit avtalad min-lagernivå. Om gränsen underskrids mer frekvent 

ökar “Low stock average”, vilken är beräknad som ett genomsnitt av underskridelserna under 

ett år. 

6.2.2 Betydelsefulla egenskaper hos leverantören 

 

Signifikanta korrelationstester 

Den kvantitativa data visade att de egenskaper hos leverantören som har signifikant korrelation 

med antingen under- eller överskridandet av de bestämda min- och maxlagernivåerna var: 
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geografisk placering av leverantör, antal material leverantören har kopplat till VMI, samt antal 

material leverantören har kopplat till TPO.  

 

Signifikant korrelation uppmättes mellan den geografiska placeringen av leverantörerna och 

high stock average. Korrelationen kan anses vara ett starkt negativt samband då r = - 0,507. Vi 

är dock kritiska till trovärdigheten eftersom stickprovet är mycket litet med 15 leverantörer (n 

= 15). För att få en bättre tillförlitlighet till testet gjorde vi samma test men uppdelat på samtliga 

material anslutna till VMI-material istället för på alla leverantörer. Mer om testet av materialen 

och geografiskt ursprung analyseras senare, i avsnitt 6.2.3.  

 

Två andra korrelationstester visade sig även vara signifikanta: antal material leverantören har 

kopplat till VMI; och antal material leverantören har kopplat till TPO. Med p-värden < 0,05 

och korrelation på 0,685 och 0,725. Då korrelationen med high stock average uppmättes kan 

betydelsen av leverantörens typ av lagerföring sägas vara signifikant korrelerad med hur 

frekvent deras lager överskrider maxlagernivåerna.  

 

Varför den geografiska placeringen enligt vår studie har effekt på maxlagernivåerna kan bero 

på att informationsflödet mellan parterna försvåras ju längre bort leverantörerna är lokaliserade 

från MCC i Solna. 

 

Utfallet av testerna: Antal material som leverantören har kopplat till VMI, och Antal material 

leverantören har kopplat till TPO, visar båda på signifikant korrelation enligt våra krav, och 

hade liknande förklaringsgrad. Vi anser att de tar ut varandra och att inget av VMI-material eller 

TPO-material har större betydelse än det andra för leverantörernas förmåga att inte överskrida 

avtalade maxlagernivåer. Testerna visar helt enkelt att desto fler material en leverantör levererar 

till MCC desto mer frekvent överskrids maxlagernivåerna, oavsett om det styrs av VMI eller 

TPO. Precis som tidigare är vi kritiska till tillförlitligheten av de här testerna då stickprovet är 

litet, och eftersom tidsbegränsningen av studien inte tillät oss dela in alla material på VMI och 

TPO kunde vi inte göra om testet som i föregående fall (geografiskt ursprung) i hopp om att se 

om det fanns ett samband eller ej. 

 

Icke signifikanta korrelationstester  
 

Inget korrelationstest med low stock average som jämförande variabel var signifikant då 

leverantörsegenskaperna testades. De resterande leverantörsegenskaperna hade ej signifikant 

korrelation med varken genomsnittligt high eller low average. P-värdena var högre än 

signifikansnivån på 5 %.  

 

Ett exempel är leverantörsegenskapen med högst p-värde, genomsnittlig ledtid, och som hade 

ett p-värde på 0,959 och en uppmät negativ korrelation (dock väldigt svag) på -0,014 mot high 

stock average. Värdena betyder att givet att ingen korrelation finns mellan genomsnittlig ledtid 

och high stock average och 15 observationer är det cirka 95,9 % sannolikhet att observera en 

minst lika stark korrelation som 0,014. Det är således stor chans att se ett minst lika stort 

samband även om genomsnittlig ledtid hos en leverantör inte har någon som helst korrelation 

med hur frekvent leverantören överskrider maxlagernivåerna hos sin kund. 
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6.2.3 Betydelsefulla egenskaper och verktyg hos tillverkaren 
 

 
Min- och maxlagernivåer 

För att kunna optimera VMI finns det enligt Fry et al. (2001, s. 164) möjlighet att reglera de 

min- och maxnivåer som lagernivåerna ska ligga på för att kunna möjliggöra ett effektivt 

samarbete mellan MCC och leverantörerna. Fry et al. (2001, s. 155) uppmärksammade även 

betydelsen av att leverantören uppdaterade sina min- och maxnivåer till den aktuella efterfrågan. 

Skillnaden är att den studien undersökte förhållandet mellan leverantör och detaljhandlare, 

vilket kan påverka generaliserbarheten till förhållanden mellan leverantör och tillverkande 

företag eftersom en detaljist endast får brist av en produkt då lagren står tomma, och tomma 

lager hos en tillverkare kan leda till stopp i hela produktionen. 

 

Utifrån datainsamlingen har det framgått att MCC inte nödvändigtvis uppdaterar min- och 

maxnivåerna frekvent, utan att de ligger vanligtvis på samma nivåer under hela året. Det gör att 

min- och maxnivåerna inte är anpassade till efterfrågan under hela året på grund av att det skiftar 

så pass mycket i efterfrågan under hösten.   

 

Under den kvalitativa datainsamlingen har det framgått att ett sätt att förbättra och optimera 

lagernivåerna skulle kunna vara att periodisera min- och maxnivåerna för lagren, på grund av 

att efterfrågan skiftar frekvent mellan olika perioder under ett verksamhetsår, framförallt mellan 

höst och vinter. Enligt Fry et al. (2001, s. 209) spelar efterfrågan roll vid deras beräkningar 

varför det skulle vara intressant om det gjordes nya beräkningar på min- och maxnivåer då 

uttagen skiljer sig så pass mycket. Det finns inte möjlighet eller resurser till att göra löpande 

uppdateringar på MCC men fördelen av det kvarstår. Vi har därför undersökt hur det skulle se 

ut om vi periodiserade min- och maxnivåer under två perioder: Period 1: Q1-Q2, och Period 2: 

Q3-Q4.  Våra beräkningar visar här att min- och maxnivåer ska ligga betydligt högre under 

period två än vad det gör i nuläget (figur 12), medan det under Period 1 i stort sett ligger i linje 

med de uträkningar som Reddy & Vrat (2007, s. 85) har använt sig av.  
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Figur 9. Beräkning av min- och maxlagernivåer utifrån formeln Reddy & Vrat (2007, s. 85) använde sig 

av, samt uppdelat på halvår för att påvisa skillnaden i hur efterfrågan, och därför produktionen på 

MCC, skiftar under året och värdet av att anpassa nivåerna. 

 

I vår beräkning av de periodiserade lagernivåerna har vi inte tagit hänsyn till standardavvikelsen 

i ledtiden på grund av att ingen information finns tillgänglig om när leverantören börjar med en 

order och skickar den till MCC. Det är en brist med modellen i och med att företag förmodligen 

inte registrerar ledtider och deras standardavvikelse för VMI-material. Anledningen kan vara att 

det inte ses som motiverat att registrera ledtiderna eftersom påfyllningen av lagren sker löpande 

och inte utifrån beställningsorder som mer specifikt behöver följas upp. Kan lagren hållas inom 

nivåerna över tid har ledtiderna ingen betydelse i ett VMI-samarbete. 

6.2.4 Betydelsefulla materialegenskaper 

 

Den kvantitativa data visade att de materialegenskaper som har signifikant korrelation med 

antingen under- eller överskridandet av de bestämda min- och maxlagernivåerna var: ABC-

klass, ledtid, årsförbrukning, produktkategori, och geografisk placering. 
 

De resterande egenskaperna hade ej signifikant korrelation med varken genomsnittligt high eller 

low average. P-värdena var över vår bestämda signifikansnivå på 5%. 

 

ABC-klass är en av de egenskaperna med lägst p-värde och hade ett p-värde på 0.000 och en 

uppmätt positiv korrelation med high stock average på 0,551 (figur 9). Värdena betyder att givet 

ingen korrelation finns mellan ABC-klass och high stock average och 167 observationer det är 

cirka 0 % sannolikhet att observera en korrelation på 0.551 eller starkare. Vi har större tillit till 

det här resultatet jämfört med korrelationstesterna av leverantörsegenskaperna som hade högre 
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p-värden. Förklaringsgraden på 0,3036 betyder att modellen som i det här fallet är baserad på 

materialets ABC-klass förklarar variationen på high stock average till drygt 30%. 

 

 
Figur 10. Spridningsdiagram med regressionslinje på korrelation mellan ABC-klass och high stock 

average. 

 

Korrelationen var signifikant mellan ABC-klass på materialet och både high stock average samt 

low stock average på lagret, även om förklaringsgraden var betydligt lägre (0,0876) när den 

jämförande variabeln var low stock average. C-klassade material (3) låg i större utsträckning 

över maxlagernivån medan B-klassade (2) och A-klassade (1) material hade ett lägre 

genomsnitt i överskridandet av maxlagernivån. Tvärtom låg A-klassade material i större 

utsträckning för lågt i lagren och passerade min-lagernivåerna mer frekvent än B-klassade och 

framförallt C-klassade material. Analyserar vi spridningsdiagrammen och regressionslinjerna 

ser vi dock att sambandet inte ser särskilt starkt ut (figur 10). 
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Figur 11. Spridningsdiagram med regressionslinje på korrelation mellan ABC-klass och low stock 

average. 

 

Skillnaden mellan de tidigare studierna av Cho (2008, s. 125) och Franke (2010, s. 20) och våra 

resultat är att de material som MCC har kopplade till VMI i störst utsträckning är C-klassade 

medan deras teorier visar att mer kostsamma material vanligen väljs till VMI. Vår studie visar 

att det finns en signifikant skillnad i hur olika materialklasser uppfyller krav på lagernivåer. A-

klassat material håller sig i större utsträckning under de avtalade maxlagernivåerna medan B- 

och C-klassade material är troligare att ligga över avtalade maxlagernivåer. Att lagernivåerna 

går under de avtalade miniminivåerna är det däremot mer troligt att material med högre 

omsättning och kostnad gör, följaktligen A och B-klassade material. Dock ska det noteras att vi 

utvärderat lämpligheten hos materialen mot i vilken utsträckning de lyckas hållas inom min-

max nivåerna, medan tidigare studier kan ha utvärderat lämpligheten utifrån påverkan på andra 

jämförande variabler som kan anses förklara hur väl VMI fungerar. Att en av deras studier visat 

på ett samband mellan A-klassade material och produkter väljs till VMI i större utsträckning 

kan vara för att Cho (2008) gjorde sin studie inom detaljhandelsindustrin där A-klassade 

produkter vanligtvis är standardiserade och står för hög del av omsättningen, medan A-klassat 

material för MCC är komplexa och dyra material som står för hög del av omsättningen av den 

anledningen. 

Anledningen till att B och framförallt C-klassade material ligger över maxnivåerna och sällan 

går under min-nivåerna satta för lagren kan bero på att de är mindre kostsamma att hålla i lager. 

Material med ett lågt anskaffningsvärde kommer troligtvis lagerhållas i större mängder av 

leverantören på grund av den låga kapitalbindingen och för att försäkra sig om att ingen 

materialbrist uppstår. 

 

Ledtider 

 

Korrelationen mellan materialens ledtid och high stock average uppvisar ett svagt negativt 

samband då korrelationen uppmättes till -0,241. 

 

Vår data kunde säkerhetsställa, med en konfidensgrad på 95%, att ledtiderna på material hos 

leverantörer hade en signifikant påverkan på VMI-lagrens funktionalitet med koppling till för 

hög lagerhållning.  
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Testerna visade ett annat utfall än studien av Sari (2007 s. 542), som kom fram till att ledtiderna 

inte har betydelse. Vår korrelationsanalys visade att ledtiderna på material har en betydelse för 

att materialet inte överskrider avtalade maxlagernivåer. Material med kortare ledtider låg i större 

utsträckning över maxlagernivåer satta för dem. 

 

Vår data visar att längre ledtider på materialet kan innebära att lagret i mindre utsträckning går 

över maxlagernivåerna. Kortare ledtider kan följaktligen vara en orsak till att leverantörer håller 

överlager hos MCC. Sambandet är svagt och då korrelationen mellan den genomsnittliga 

ledtiden hos leverantörerna inte var signifikant kopplad till varken high stock average eller low 

stock average är vi kritiska även till betydelsen av de här korrelationstesterna.  Anledning till 

att det finns ett samband mellan längre ledtider på ett material och mindre frekventa överskrids 

av maxlagernivåerna kan bero på att leverantörer med långa ledtider tvingas att planera och 

inneha en större buffert för att kunna hantera en skiftande efterfråga.  

Saris studie menar att prestationsförbättringen av ett VMI-samarbete hos en leverantör och en 

kund i stort sett är den samma oberoende av hur långa ledtiderna på materialet är, förutsatt att 

förhållandet mellan kundens ledtid och leverantörens ledtid är oförändrat (Sari, 2007, s. 542). 

Sari (2007) definierade prestandaförbättringar som minskade inventarienivåer, minskad total 

Supply Chain-kostnad, samt ökad servicenivå. 

 

Det vi kan jämföra med är de test på leverantörer och material med avseende på ledtider och 

deras förmåga att hålla sig inom min- och maxlagernivåerna, vilka visade sig vara signifikanta 

för materialens ledtid och den jämförande variabeln high stock average, i vår studie. Då MCC 

inte registrerar inventarienivåerna löpande (eftersom det enda som är intressant för dem är om 

lagren hålls inom min- och maxgränserna) och eftersom vi inte vet den totala kostnaden för 

MCC:s Supply Chain kan vi inte jämföra våra resultat med alla parametrar inom Saris definition 

av prestanda. Vi kan dock härleda våra resultat kopplade till ledtiderna till servicenivån som 

Sari (2007, s. 538) även analyserat, med koppling till ledtider.  

 

Skillnaden på studierna är att deras kriterium var att förhållandet mellan ledtiderna på materialet 

hos leverantör och tillverkare är konstant, och vårt kriterium är jämförelsen på enbart längden 

på ledtiderna och min- & maxlagernivåer. Om ledtiderna för materialet vi analyserat skulle 

förändras kan vi inte uttala oss om effekten på servicenivån eftersom vi inte tar hänsyn till 

förhållandet mellan MCC:s ledtider och materialens ledtider, utan endast ledtiden för varje 

enskilt material från leverantörerna. 

 

Produktkategori 

High stock average och produktkategori visade att produktionsartiklar går över avtalade 

maxlagernivåer i större utsträckning, följt av förbrukningsmaterial. Reservdelar överskrider 

maxlagernivåerna i minst utsträckning. 

 

Produktionsartiklarna går direkt till produktionen vilket gör att de artiklarna överskrider 

maxlagernivåerna i större utsträckning på grund av att leverantörerna, enligt vår analys, vill 

minimera risken till att orsaka en materialbrist, vilket skulle leda till ett produktionsstopp. 

 

 

 



 

 
70 

6.2.5 Hinder för VMI 
 

 
Geografiskt placering av leverantör och material 

Som vi nämnde i korrelationstesterna av leverantörsegenskaperna gjordes även tester mellan 

geografiskt placering av leverantör av materialet och high- och low stock average. Följaktligen 

testades 167 material enskilt mot high och low stock average, medan de var indelade i två 

grupper: placering i Sverige (1) och placering utanför Sverige (2). Testet var signifikant när 

korrelationen med high stock average uppmättes och gav en korrelation på 0,555. Det gjorde 

oss något säkrare i analysen om den geografiska placeringens betydelse för fungerande VMI-

system. Vi kan inte utesluta att det finns en korrelation mellan geografisk placering av 

leverantörerna av materialen och frekvensen i hur vanligt förekommande det är att 

maxlagernivåerna överskrids.  

Korrelationskoefficienten var negativ och visar på att det är större chans att MCC:s leverantörer 

i Sverige överskrider de avtalade maxlagernivåerna än deras utländska leverantörer (figur 11).  

Anledningen till det tror vi kan vara för att de Svenska leverantörerna har en bekvämare och 

mindre kostsam leveransprocess och därför hellre ligger lite för högt i lagren än de som 

levererar från utlandet och behöver planera leveranserna mer noggrant. Svenska leverantörer 

kan lätt ta tillbaka en del av överlagret eller skicka mer om det krävs, medan leverantörer längre 

bort har en större kostnad kopplad till leveranser kan de ha starkare incitament att gör bättre 

produktions- och leveransplanering för deras material.  

 

  
Figur 12. Spridningsdiagram med regressionslinje på korrelation mellan geografisk placering av 

leverantören av materialet och high stock average.  
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7. Slutsatser 

Problemformulering 

Vilka egenskaper kan förbättras hos leverantörer och material för att VMI-system ska fungera 

i tillverkande företag 

 

Teoretiskt syfte 

Att utveckla dagens teorier inom VMI för tillverkande företag med en modell som berör 

egenskaper hos leverantörer, tillverkare, och material. 

 

 
Figur 13. Utveckling av den tidigare modellen (figur 7) över kartläggningen av betydelsefulla 

egenskaper hos tillverkare, leverantörer, och material som tidigare forskning kommit fram till med 

anknytning till VMI. 

 

Modellen (figur 13) är en utveckling av den vi skapade för att sammanfatta den tidigare 

forskningen inom viktiga egenskaper för ett VMI-samarbete. Den dubbelriktade svarta pilen 

visar hur förtroende och samarbetslängd mellan tillverkaren och leverantören är betydelsefullt, 

i båda riktningarna, och den ljusare enkelriktade pilen illustrerar hur tillverkaren bör bistå 

leverantören med information om lageruttag som görs. Text i grönt är det vi anser att den här 

studien kan bidra med till att utveckla dagens teorier för VMI. Text i orange är resultat vår studie 

kommit fram till som tagits upp i tidigare forskning, men som i tidigare forskning kommit fram 

till ett annat resultat. Vår uppfattning är att forskningen hittills inte belyst vikten av att 

kommunicera KPI till leverantörerna och att omsättning och antal anställda är betydelsefullt för 

en VMI-leverantör. ABC-klassificering har betydelse enligt tidigare forskning men resultaten 

skiljer sig från våra resultat då C-klassat material i vårt fall-företag står för större del av VMI-

materialet som levereras. Studien stärker resterande egenskaper som tagits upp i tidigare 

forskning och som redovisas i modellen. 

 

VMI är inte ett statiskt samarbete utan en relation som ständigt måste utvecklas. Som med alla 

interna och externa samarbeten krävs det att leverantörerna och tillverkare utgår från de 

förutsättningar som finns.  Det vi har sett utifrån från vår analys är att den skiftande efterfrågan 

som MCC har på sina produkter i dagens läge är något som är bortom VMI-samarbetets 
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möjlighet att påverka. Det är upp till såväl leverantörerna som till MCC att på bästa möjliga sätt 

anpassa materialförsörjning och VMI till de förutsättningar som MCC har.   

 

Praktiskt syfte 1 

Att kartlägga vilka kriterier som måste uppfyllas hos leverantören för att VMI ska fungera hos 

ett medicintekniskt företag (MCC) 

 

De kriterier vi ser som nödvändiga för leverantörer hos ett medicintekniskt företag som MCC 

är: 

 Teknisk styrka att kunna upprätthålla en konstant hög kvalité, vilket innefattar både 

kompetens hos personal och tillverkningsutrustning 

 Finansiell styrka som garanterar tillgång på deras material 

 Produktionens kapacitet som garanterar att inga leveranser uteblir under toppar i 

efterfrågan 

 Supportfunktioner, som juridisk support och leveranser, som möjliggör en godtagbar 

servicenivå 

 Stabil organisation som möjliggör ett VMI-samarbete, vilket är långsiktigt 

 Omsättning och antal anställda som försäkrar att produktionens fortlöpande 

 

Leverantörerna anslutna till VMI på MCC bör enligt vår analys uppfylla ett antal kriterier. De 

måste inneha tillräcklig kapacitet för att klara av de svängningar som finns i produktionen över 

året. Deras finansiella styrka måste klara av den kapitalbindning som lagerhållningen innebär 

och de minimi-nivåer som är avtalade. Leverantörernas personal har även betydelse för hur väl 

VMI-systemet fungerar. De är viktigt att det finnas anställda med rätt kompetens för att planera 

produktionen, framförallt vid förändrade behov, och även se till att det inte råder personalbrist 

som påverkar produktionen och leveransförmågan. 

 

Var leverantörerna var lokaliserade någonstans hade enligt vår analys effekt på hur väl de höll 

sig inom det avtalade nivåerna. Det visade sig att leverantörer som var lokaliserade i Sverige 

hade i högre grad överskridit rådande maxnivåer i jämförelse med det leverantörer som var 

lokaliserade utomlands. Det kan enligt vår mening bero på att leverantörer som är verksamma 

i Sverige har en mindre kostsam och en bekvämare leveransprocess till MCC. Vilket betyder 

att de inte behöver planera sina påfyllningar i lika stor utsträckning som utländska leverantörer. 

De utländska leverantörerna har vanligtvis en längre leveranstid vilket kräver en noggrannare 

produktion och leveransplanering.  

 

Enligt vår analys gällande informationsflödet är det viktigt att leverantörerna inom MCC:s 

Supply Chain har löpande kontakt med MCC, antingen med hjälp av telefon, mailkontakt eller 

direkta möten. Slutsatsen vi kan dra är att hur informationen av förbrukningen förmedlas inte 

har någon direkt effekt på hur väl en leverantör sköter VMI. 

 

Det som har en effekt på hur väl VMI fungerar utifrån informationsflödet kan med tanke på hur 

de utländska leverantörerna har lyckats, bero på hur leverantörerna väljer att använda 

information de tar emot och hur leverantörerna tolkar den.  Kvalité på informationen har 

självklart en betydelse för hur väl den kan används då samtliga leverantörer i stort sätt får 

samma typ av prognoser som är baserade på samma förbrukningsmönster.  
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Utifrån analysen gällande KPI-resultaten från de olika materialen kunde vi se att ett antal 

leverantörer i större utsträckning låg under eller över min- och maxnivåerna. Det avspeglade 

således hur pass väl leverantörerna lyckades hålla sig till VMI avtalet. Resultatet från KPI 

åskådliggjordes genom att MCC sedan kommunicerade det till leverantörerna. Det ledde till att 

det blev en förändring i hur de skötte sitt VMI. Slutsatsen är att resultatet måste kommuniceras 

tydligare och mer frekvent föra att det ska förbättra VMI-samarbetet. 

   

Praktiskt syfte 2 

Att kartlägga vilken typ av material som är lämpligt för ett medicintekniskt företag (MCC) att 

hantera med VMI. 

Den typ av material som vi anser är lämpligt att hantera med VMI för ett medicintekniskt 

företag som MCC är: 

 Material med jämn och förutsägbar efterfråga 

 Material med långa livscykler 

 C- och B-klassificerade material  

Det viktigaste i kartläggningen av vilken typ av material som är lämpligt för MCC att hantera 

med VMI är att analysera i vilken utsträckning minimi-nivåerna på lagren underskrids. Brist på 

material kan leda till produktionsstopp, vilket skulle vara den största konsekvensen. Av våra 

analyser kan vi konstatera att material som vi ser som lämpliga att hantera med VMI är C-klassat 

och B-klassat material då de i större utsträckning håller sig över de minimi-nivåer som är 

avtalade. Att C-klassat material överskrider maxlagernivåerna är inget problem för MCC utan 

är endast intressant för leverantörerna som har incitament att hålla lagren låga, med en låg 

kapitalbindning. 

 

När vi studerade vilken typ av material som lämpar sig bäst för leverantören har vi utgått ifrån 

vilken typ av klassificering produkten i fråga innehar. Slutsatsen av vilket material som lämpar 

sig bäst är svår att dra utifrån denna klassificering eftersom att ABC-klassificeringen ej tar 

hänsyn till hur pass komplicerad en produkt är och hur många olika komponenter leverantören 

behöver för att kunna leverera materialet.  

 

Geografiskt ursprung av material har vi konstaterat har betydelse för lämpligheten att hantera 

leverantörer med VMI. Vår analys av insamlad data är att det inte är det fysiska avståndet i sig 

som har betydelse utan att det är snarare det längre ledtiderna och högre transportkostnaderna 

på grund av avståndet som skapar incitament hos leverantörer längre bort från MCC att 

noggrant planera och utvärdera sina leveranser och produktion. Det är något MCC kan ha i 

åtanke vid förhandlingar och utvärderingar av inhemska och utländska leverantörer.  

 

För att gå vidare med lämpligheten hos olika material kan vi även ta hänsyn till i vilken 

utsträckning de överskrider maxlagernivåerna. Vi fann att en del material hade höga överlager 

och låg långt över de avtalade maxnivåerna, vilket berodde på att leverantörerna av materialet 

garderade sig mot stora svängningar i efterfrågan och därmed stora uttag. Vi vill understryka 

att det för MCC:s skull inte är negativt med överskridande av maxnivåerna men att företaget 

ändå bör vara intresserade av statistiken då den kan förklara hur materialegenskaper, och 

påverkar lagerhållningen i stort. Ett material som ständigt har höga överlager och som är 
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ansluten till VMI är en indikation på att systemet inte är optimerat för den typen av material 

eftersom de avtalade lagernivåerna ignoreras för att säkerhetsställa en ostörd produktion. 

 

Generaliserbarhet 

Studiens generaliserbarhet är begränsad då den kvalitativa informationen som samlats in i hög 

grad är företagsspecifik. Vi förstod att vår förhoppning om att kunna generalisera resultaten till 

andra industrier och tillverkningsföretag även begränsades då analysen av kvalitativa data var 

mer utmärkande än det kvantitativa, mer generaliserbara, datamaterialet.  

 

Det teoretiska syftet uppfylldes och studien stärkte många av de tidigare teorierna samtidigt 

som en del skillnader uppmärksammades, vilka var kopplade till MCC:s mer komplexa 

produkter och material än vad som analyserats i tidigare forskning inom detaljhandeln. 

 

Tillverkande företag kan vägledas av vår studie i beslutsfattandet av val av leverantörer att 

ansluta till VMI men framförallt vilka material som har bättre förutsättningar för att fungera 

med VMI. Studiens praktiska syften var direkt kopplade till fall-företaget och därför är det 

viktigt att notera att resultaten med koppling till de praktiska syftena har en begränsad 

överförbarhet till andra företag. 

 

Vidare forskning 

Vidare forskning uppmanas att undersöka leverantörsegenskaper och materialegenskapers 

korrelation till överlager. Är det mer frekvent förkommande att maxlagernivåerna överskrids 

hos tillverkningsföretag, och mininumnivåerna hålls? Våra resultat, som främst visar på 

korrelation mellan överlager och olika leverantörsegenskaper samt materialegenskaper, ett 

typexempel på tillverkningsföretagens VMI-system eller beror det på komplexiteten på 

materialen och produkterna som MCC tillverkar? En intressant forskningsfråga vore att se om 

tillverkningsföretag av mindre komplicerade produkter har liknande problem eller om 

lagerhållningen ter sig på ett annat sätt? 

   

Utveckling av forskning gällande leverantörens förmåga att planera och sköta sin del av VMI-

samarbetet anser vi även intressant. Exempelvis kan en vidare studie på flera leverantörer 

kategorisera leverantörerna i förhållande till deras omsättning eller förutsättningar och studera 

vilka som har en högre prestationsnivå. 
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8. Rekommendationer 

Utifrån vad vi har sett genom våra studier på företaget har MCC kommit långt gällande deras 

VMI-samarbeten. Dock finns det alltid processer som kan förbättras och optimeras i en 

organisation. Med tanke på att MCC har en skiftande efterfråga som skapar osäkra prognoser 

blir det en större utmaning att optimera materialförsörjningen.  Vår uppfattning är att 

grundproblematiken ligger i den ojämna efterfrågan, vilket påverkar prognoserna. 

Rekommendationerna som vi har utifrån rådande förutsättningar kommer ej utreda hur 

prognoserna kan förbättras eller hur efterfrågan kan jämnas ut, utan vi kommer avgränsa oss till 

vad studien har analyserat, nämligen materialförsörjningen. Då efterfrågan är säsongsberoende 

och pikar under slutet av verksamhetsåret anser vi att MCC skulle kunna undersöka möjligheten 

att sätta olika lagernivåer på halvår- eller kvartalsbasis för att jämna ut över- och underlager 

under året. Vi uppmanar även MCC att kontinuerligt se över min- och maxlagernivåerna genom 

beräkningar och utvärderingar. 

 

Det kan vara en lösning för MCC om de skulle börja kommunicera mer hur pass bra de andra 

leverantörerna har lyckats med sina leveranser. Varför kan inte vissa leverantörer lyckas att 

hålla sig inom avtalade lagernivåer när de inte har lika komplicerade produkter och inte heller 

ligger lika långt bort som andra leverantörer, som trots det lyckats bättre? MCC kan finna stöd 

i vår insamlade data gällande vilken typ av produkter som har betydelse i utvärderingen av 

lämpliga VMI-material och leverantörer kopplade till det. 

 

KPI-data som finns tillgänglig gällande VMI anser vi borde kommuniceras tydligt till 

leverantörerna som tenderar att underskrida avtalade min-nivåer på lagret. Vi har sett att de 

tillfällen som MCC åskådliggör leverantörernas prestation, för de som ligger lågt i lagren, leder 

till bättre prestationer från leverantörernas sida. Vi anser även att MCC skulle vinna på att lagra 

den data som de delar till leverantörerna i Msupply som visar prognoserna för förbrukningen 

och uttagen ur lagren. En lagring av den information som MCC delger leverantörerna skulle 

kunna skapa en bättre förståelse mellan parterna. MCC kan således se vilken information som 

leverantörerna fått tidigare, och planerat sin produktion utifrån. 

 

En parameter som vi anser att MCC borde lägga större vikt på vid val av leverantör utifrån ett 

VMI perspektiv är att leverantören ska ha teknisk och administrativ kapacitet och förmåga att 

kunna planera och handa de uppgifter som läggs på leverantören vid ett VMI-samarbete.  

 

Internt bör MCC förtydliga vilken information som ska redovisas i de datasystem som används, 

och var den ska införas. Ett exempel på osäkerhet i informationsregistreringen var ledtiderna 

för olika material, där oklarheter fanns om vilken typ av ledtid som skulle registreras och var 

den informationen skulle skrivas i datasystemet. 

 

Gällande materialet hos MCC är våra rekommendationer överens med tidigare forskning att ett 

material bör ha en stabil efterfråga och jämn förbrukning för att vara optimal för VMI. Då MCC 

inte kan eller har möjlighet att råda över kundernas efterfråga är det upp till MCC:s Supply 

Chain anpassa sig till de rådande omständigheterna  

 

Praktiska rekommendationer till leverantörer hos MCC utifrån studiens resultat är bland annat 

att de bör informera MCC så fort eventuella problem med planerade leveranser uppstår. Samt 

att vara tydliga med att visa vilka prognoser och information som de använder sig utav för att 
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göra sin produktionsplanering. Vi anser att det skulle skapa en ökad förståelse hos MCC vilka 

förutsättningar har leverantörerna för att bidra till optimalt VMI-samarbete. 

9. Sanningskriterier 

Under en studies genomförande är det essentiellt att författarna är medvetna om att uppsatsens 

delar uppfyller kriterier för validitet och reliabilitet. Kapitlet som följer kommer att påvisa 

varför den här studien uppfyller ovannämnda sanningskriterier.  

 

Validitet  
 

Att studien mäter det som forskarna vill ska mätas kan sägas vara validitet. (Daymon & 

Holloway, 2011, s. 79). I den här studien vill forskarna undersöka vilka material och 

leverantörsegenskaper som lämpar sig för att ett VMI-samarbete ska fungera optimalt.  För att 

vi skulle komma fram till vår problemformulering var vi tvungna att införskaffa oss djupare 

kunskap gällande materialförsörjning och en grundläggande förståelse för hur VMI fungerade 

på MCC. För att få information om vilka egenskaper som skulle kunna vara relevanta att 

undersöka genomförde vi ett antal intervjuer, både med operativ och strategisk personal, för att 

på så vis få en bred bild av vilka egenskaper som de olika avdelningarna ansåg var relevanta 

för att VMI skulle fungera optimalt.  Vartefter vi fick kunskap om vilka kvantitativa variabler 

vi skulle används oss av i vår studie genomförde vi även en kvantitativ datainsamling.  Med 

tanke på att vi har genomfört både en kvalitativ och en kvantitativ studie gällande 

materialegenskaper och tidigt fick en gedigen kunskap gällande VMI och materialförsörjning 

anser vi att vår studie har hög validitet.   

 

Reliabilitet 
 

Tillförlitligheten i mätningen avgör hur pass hög reliabilitet som det finns i en studie. Det är 

viktigt att andra forskare kan genomföra en likadan studie med hjälp av samma mätinstrument 

och få samma resultat. Annars visar det på att forskarnas personliga värderingar och åsikter kan 

ha påverkat resultatet (Daymon & Holloway, 2011, s. 78). Intervjuguiderna finns tillgängliga 

för framtida studier att använda sig av och den kvalitativa studien kan således genomföras igen 

på andra företag. Den kvantitativa datainsamlingen är tydligt beskriven och korrelationstesterna 

är enkla att genomföra på nytt för att stärka studiens tillförlitlighet. 

 

I den här studien genomfördes både den kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen av två 

personer vilket gjorde att författarna kontrollerade varandra, så att ingen påverkar den data som 

är insamlad. Vi anser även att vår reliabilitet stärks av att vi har en kvantitativ och en kvalitativ 

studie då de olika undersökningsmetodernas kan styrka respektive avfärda vissa antaganden.  
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10. Samhälleliga aspekter  

Studien inleddes med en redogörelse för hur svenska företag i allt större utsträckning använder 

sig av en global Supply Chain för att ytterligare pressa ner priser och därmed stärka sin 

konkurrenskraft och nå en ökad lönsamhet. Den ökade globala handeln innebär att fler etiska 

och samhälleliga aspekter bör reflekteras över, då strävan efter ekonomiska mål kan påverka 

intressenter negativt. Vår studie har redogjort för hur VMI kan förbättras men vi vill även belysa 

vikten av att inte endast se till de ekonomiska fördelarna med att välja en stor, erfaren och 

pålitlig leverantör som befinner sig utomlands endast på grund av den potentiella ekonomiska 

nyttan.  

Företags kritiska granskning av arbetsförhållanden, miljöpåverkan, och socialt ansvarstagande, 

kan anses vara av extra stor vikt inom medicinteknik och läkemedelsindustrin i och med den 

naturliga kopplingen till samhällsnyttan som industrins produkter tillför. Vi vill således belysa 

betydelsen av att inte endast använda vår studies resultat till att se till de ekonomiska fördelarna 

som kan uppnås av att förändra sina VMI-samarbeten, utan att även de etiska och samhälleliga 

konsekvenserna tas i beaktning vid val av leverantörer, produktionsmaterial, och 

samarbetspartners.  
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12. Bilagor 

Intervjumall, Operativt inköp 

Vad anser du att det finns för fördelar respektive nackdelar med VMI hos er? 

Vilka hinder tror du det finns hos Maquet, eller vilka är svårigheterna för att det ska fungera? 

Vilka leverantörer anser du fungerar bra med VMI? 

Vilka material anser du fungerar bra med VMI? 

Vilka verktyg och hjälpmedel har ni på MCC för att lyckas med VMI? 

Intervjumall, Strategiskt inköp 

Vad anser du att det finns för fördelar respektive nackdelar med VMI hos er? 

Vilka hinder tror du det finns hos Maquet, eller vilka är svårigheterna för att det ska fungera? 

Vilka leverantörer anser du fungerar bra med VMI? 

Vilka material anser du fungerar bra med VMI? 

Vilka verktyg och hjälpmedel har ni på MCC för att lyckas med VMI? 

Hur ofta uppdateras informationen om materialen (ledtider, lagernivåer, etc.)? 

Hur beräknas min- och maxlagernivåer? 

Skiljer sig arbetet mellan leverantörer i och utanför Sverige? 

Intervjumall, leverantörer 

Vilka fördelar ser ni med VMI? 

Hur bestämmer ni vilka material/produkter som är lämpliga att hantera med VMI? 

Hur bestämmer ni vilka kunder som är lämpliga att ingå ett VMI-samarbete med? 

Vilka är de största svårigheterna med att upprätthålla ett VMI-samarbete? 
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Vilka verktyg och hjälpmedel använder ni för VMI? 

- Hur används dessa? 

- Skulle ni vilja förbättra någonting med avseende på era hjälpmedel för VMI? 

Intervjuguide, central intervju 

Vad anser du att det finns för fördelar respektive nackdelar med VMI hos er? 

Vilka hinder tror du det finns hos Maquet, eller vilka är svårigheterna för att det ska fungera? 

Har lagerkostnaderna sjunkit eller har de gått ner med hjälp av VMI? 

När fungerar VMI korrekt utifrån ert perspektiv? 

Vad anser du är det som har gjort att en leverantör har lyckas med VMI hos er? 

Vilka verktyg och hjälpmedel har ni på MCC för att lyckas med VMI? 

Hur ofta uppdaterar ni Min och Max nivåerna för VMI? 

Skulle det gå vara möjligt att uppdatera lagernivåerna i två perioder under ett år? 

Kan du säga något material som lämpar sig bättre respektive sämre för VMI hos MCC? 


