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1 Inledning 
 

I detta inledande kapitel kommer vi att presentera de tankar vi har haft 

inför genomförandet av vår studie och redogöra för varför vi tycker att den 

är intressant att genomföra samt vad den ska bidra till. Dessa tankar följs 

av syftet med uppsatsen och de problemfrågor som vi tänker besvara. 

Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 
Det är viktigt att tillfredsställa kunden. Finns inte varan tillgänglig när 

kunden önskar köpa kan det innebära en missad försäljning. I värsta fall 

vänder sig kunden till konkurrenterna och handlar av dem i fortsättningen. 

En utebliven försäljning kan således stå ett företag dyrt. Historiskt har 

företag löst detta problem med hjälp av lager (Aronsson et al., 2003 s. 27). 

Företag har tryckt ut så mycket varor som möjligt, för att på så sätt försäkra 

sig om att varan finns tillgänglig vid en eventuell efterfrågan (Sabath et al., 

2001 s. 91). Idag är kravet på flexibilitet och kundanpassning större och det 

har därför blivit mer kostsamt och nästan omöjligt att hålla lager som kan 

tillgodose alla kunders olika önskemål. Stora lager innebär inte bara höga 

kostnader i form av kapitalbindning utan också ökad risk att få osäljbara 

varor i lager. Framförallt är detta problematiskt då produktlivscyklerna blir 

allt kortare. (Aronsson et al., 2003 s. 27) Att styra sitt lager så att 

tillgängligheten av varor motsvarar det som efterfrågas har nästan varit en 

orimlighet (Daugherty et al. 1999 s. 63) Konsekvenserna har allt för ofta 
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blivit överdrivna lager och dålig kundservice på grund av dålig 

produkttillgänglighet (Lee et al., 1997 s. 93)  

 

Oftast är det en hel kedja av företag som är inblandade i förvandlingen av 

råvara till slutprodukt, en så kallad Supply chain (Paulsson et al., 2000 s. 

33). Företagen i kedjan har ett gemensamt intresse av att 

slutkund/konsument är nöjd. Det är trots allt denne som i slutändan betalar. 

Sedan början av 1980-talet har intresset för Supply Chain Management ökat. 

Synsättet bygger på ett ökat samarbete mellan företagen i hela kedjan för att 

på så sätt kunna uppnå resultat som inte hade varit möjligt om företagen 

hade agerat var för sig. (Lummus & Vokurka, 1999 s. 11) Som ett led i 

detta synsätt har en rad olika lagerstyrningstekniker uppkommit, vilka 

gemensamt brukar benämnas automatiska påfyllnadssystem (Daugherty et 

al., 1999 s. 63). En av de mest diskuterade samarbetsformerna för en ökad 

effektivitet i hela förädlingskedjan är Vendor Managed Inventory (VMI) 

(Waller et al., 1999 s.183).  

 

I ett traditionellt kund- och leverantörssamarbete vet inte leverantören hur 

mycket kunden kommer att beställa nästa gång, och måste därför bygga upp 

stora lager för kunna upprätthålla en hög kundservice. Även kunden 

skyddar sig med lager eftersom kunden inte vet om leverantören kan 

leverera det som är beställt. Med VMI delger kunden löpande information 

rörande lagernivå och efterfrågan, vilket innebär att leverantören inte 

behöver gissa när kunden kommer att beställa nästa gång och hur mycket 

som kommer att beställas. 
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1.2 Problemdiskussion 
Det var amerikanska Procter & Gamble och Wal-Mart som i slutet av 1980-

talet var de två första företagen att omsätta VMI-teorierna i praktiken. Detta 

samarbete var startskottet för många liknande samarbeten bland företag i 

olika branscher. Framförallt spred sig VMI i dagligvarubranschen. (Cooke, 

1998 s. 51) Andra företag, huvudsakligen amerikanska, har följt i deras spår 

och glatt �trumpetat ut� framgångsrika VMI-initiativ (Waller et al., 1999 s. 

183). 

 

När vi gjorde en litteratursökning på området fann vi att det mesta av det 

som var skrivet var väldigt kortfattat och övergripande. Det var oftast 

artiklar i populärpress och branschtidningar som inte var mer än en till två 

sidor långa. VMI beskrevs som en �mirakelmedicin� för företag med dålig 

lönsamhet utan att stödja sig på några omfattande studier av vilka effekter 

företag hade upplevt vid ett VMI-samarbete. Framförallt slogs vi av att det 

inte nämndes något negativt. Även de akademiska artiklar vi hittade 

beskrev det fattiga utbudet av empirisk forskning kring VMI-samarbeten 

och automatiska påfyllnadssystem (se Daugherty et al., 1999 s. 63; Myers et 

al., 2000 s. 457; Waller et al., 1999 s. 183). Vi var även i kontakt med 

forskare inom området på Linköpings universitet som bekräftade att det 

saknades akademiska studier av empiriska fall. 

 

Vår ambition är att komplettera befintlig litteratur genom att ge en bild av 

vilka effekter som har uppnåtts vid ett VMI-samarbete både hos kund och 

hos leverantör. 
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1.2.1 Studerade fallföretag 
Vi kommer att undersöka VMI-samarbetet mellan Abba Seafood (Abba) 

och ICA Handlarnas (ICA). Samarbetet påbörjades redan 1993 i liten skala 

men har under tiden utvecklats till ett fullskaligt VMI-samarbete. Precis 

som föregångarna i USA är de båda företagen verksamma i 

dagligvarubranschen. I metodkapitlet redogör vi närmare för valet av 

studerade fallföretag. 

 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka ett VMI-samarbete mellan en 

leverantör och en kund för att se om det finns empiriskt stöd för de 

kostnads- och leveransserviceeffekter som teorierna kring VMI tar upp. 

 

1.3.1 Problemfrågor 
För att uppnå syftet med uppsatsen ämnar vi besvara följande 

problemfrågor: 

 

• Hur ser samarbetet mellan Abba och ICA ut? 

• Hur har VMI påverkat  

o lager, 

o produktion, 

o transport och 

o administration 

hos Abba och ICA samt vilken effekt har det fått på kostnader och 

leveransservice? 
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1.4 Disposition 

Det första kapitlet ger läsaren en introduktion till det valda 
problemområdet som sedan följs av syftet med uppsatsen och de 
problemfrågor vi avser att besvara. 

För att underlätta för läsaren har vi valt att förlägga definitioner på 
några viktiga logistiska begrepp i ett eget kapitel. De ska hjälpa att 
sätta in vårt problemområde i sitt sammanhang 

I det tredje kapitlet återfinns kortare beskrivningar av de två företag 
som ingår i studien. 

Här redogör vi för vår syn på vetenskap och vilket angreppssätt vi 
valt att anta för att generera ny kunskap. 

I detta kapitel diskuterar vi det tillvägagångssätt vi använt för att 
genomföra studien. 

Här får läsaren en djupare inblick i de teorier som finns inom vårt 
problemområde. Vi beskriver även några enklare begrepp som 
lager, leveransservice och kostnader. 

Empirikapitlet återspeglar vad som sades under intervjuerna. 

Här följer en analys av empirin utifrån den teoretiska 
referensramen. 

De slutsatser vi har dragit efter att ha analyserat vår empiri 
redovisas i detta kapitel. 

Kapitel 1: Bakgrund, 
problemdiskussion och 
syfte 

Kapitel 2: 
Begreppsdefinition 

Kapitel 3: 
Företagsbeskrivning 

Kapitel 4: 
Vetenskapligt 
förhållningssätt 

Kapitel 5: Praktiskt 
tillvägagångssätt 

Kapitel 6: Teoretisk 
referensram 

Kapitel 7: Empiri 

Kapitel 8: Analys 

Kapitel 9: Slutsats 
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2 Begreppsdefinition 
 

I detta kapitel förklarar vi tre begrepp som är grundläggande för den här 

uppsatsen: Logistik, Supply Chain Management och Efficient Consumer 

Response. 

 

 

2.1 Vad är logistik? 
Vi tror att logistik är ett sådant begrepp som många känner till och har hört 

talas om, och ibland även använder, men som många har svårt att förklara 

precis vad det innebär. Därför kommer vi som inledning till detta kapitel att 

ge en förklaring till logistikens grundtankar och vad som generellt återfinns 

i litteraturen om ämnesområdet. 

 

Vi fastnade för en definition som tar upp några av de grundläggande 

substanserna i logistik på ett enkelt och kortfattat sätt: 

 
�Logistik omfattar de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara 

eller service vid rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt kvalitet till lägsta 

möjliga kostnad.� 

 Källa: Lumsden, 1998 (s. 222) 

 
Den aspekt Lumsden inte fångar upp i sin definition, som idag anses allt 

viktigare, är informationen som följer en produkt genom sitt flöde. För att 

även ge en definition som tar med informationsaspekten väljer vi, likt 

många läroboksförfattare inom området, den som Council of Logistics 
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Management (CLM) formulerat. CLM är världens största branschförening 

inom logistik (Aronsson et al., 2003 s. 18; Persson & Virum, 2001 s. 13) 

och dess definition lyder som följer: 

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

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

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

point of consumption in order to meet customers' requirements.�  

Källa: CLMs hemsida (www.clm1.org, 2003-04-02) 

  
Logistikens mål skulle kunna sammanfattas som att uppnå kostnadseffektiv 

leveransservice, d v s önskad leveransservice till så låg kostnad som möjligt 

(Aronsson et al., 2003 s. 19). Dessa två definitioner anser vi ge en 

tillräckligt bra bild av logistik för att tankarna i uppsatsen ska kunna följas. 

 

 

2.2 Supply Chain Management 
En Supply Chain, eller en förädlingskedja, är den kedja av företag som 

tillsammans förvandlar råvaror till slutprodukter. För att prestera ett bra 

resultat krävs inte bara effektiva interna processer Många företag är idag 

även i hög grad beroende av övriga företag i förädlingskedjan såsom kunder, 

leverantörer, transportörer och grossister. En utmaning för företagen är att 

integrera delarna i förädlingskedjan för att skapa ett högt värde som den 

slutliga kunden efterfrågar. Ett talesätt som passar väl in i sammanhanget 

lyder: �En kedja är inte starkare än sin svagaste länk.� Företag kan 

samarbeta inom ett flertal områden som till exempel styrning av 

materialflöden, informationsspridning och fördelning av risker och vinster. 
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Målet är att tillsammans hitta lösningar som är bättre än vad som hade varit 

möjligt om företagen arbetat var för sig. (Aronsson, et al., 2003 s. 267) För 

att tydliggöra detta kan vi tänka oss en liknelse med idrottsvärlden och ett 

stafettlopp. Så länge växlingarna sker på ett bra sätt så blir sluttiden på 

10x100 m kortare än på 1x1000 m (Paulsson et al., 2000 s. 10). Våra 

fallföretag befinner sig i en förädlingskedja där de valt att ingå ett extra tätt 

samarbete med varandra. 

 

CLMs definition på styrning av en förädlingskedja: 

 
�Supply Chain Management is the systemic, strategic coordination of the 

traditional business functions and the tactics across these business functions 

within a particular company and across businesses within the supply chain 

for the purposes of improving the long-term performance of the individual 

companies and the supply chain as a whole.�  
Källa: CLMs hemsida (www.clm1.org, 2003-04-02) 

 

 

2.3 Efficient Consumer Response 
Som ett led i tankarna kring Supply Chain Management arbetade 

dagligvarubranschen i USA i början av 1990-talet fram ett koncept för att 

skapa effektivare förädlingskedjor. Konceptet kom att kallas för Efficient 

Consumer Response (ECR) och definieras enligt Mattsson (1999 s. 214): 

  
�ECR är en from av partnersamverkan mellan leverantörer och handel i 

syfte att optimera varuflödet så att ökade konsumentvärden skapas i form av 

lägre kostnader, bättre service, högre kvalitet och större varuurval� 
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ECR omfattar fyra dimensioner: Effektiv påfyllning av varor, Effektiv 

promotion, Effektivt produktsortiment och Effektiv produktutveckling. 

VMI är en idé om hur den första dimensionen, effektiv varupåfyllning, ska 

uppnås. 
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3 Fallföretagsbeskrivning 
 
Här ger vi en kortfattad beskrivning av Abba Seafood och ICA Handlarnas 

som är våra fallföretag. Vi tror att vissa delar av uppsatsen blir lättare att 

följa, om läsaren har en förståelse för företagens struktur, arbetssätt, 

filosofi och produkter. 

 

 

3.1 Företagspresentation � Abba Seafood 
Abba registrerades som aktiebolag 1906 med namnet AB Bröderne Ameln 

(Abba). Abba Seafood ingår numer i Orkla Foods, en del av den norska 

Orklakoncernen. Abba Seafood är Nordens ledande producent och 

marknadsförare av mat från havet. De har ca 1 900 anställda och 

omsättningen 2001 var 1,9 miljarder kronor. 

 

Abba Seafood vill erbjuda kunden produkter som har hög kvalitet. I sitt 

sortiment anser de sig ha starka varumärkena som ska passa till alla 

tillfällen. I produktsortimentet finns sill, ansjovis, kaviar, pastejer, fiskbullar, 

tonfisk, musslor och skaldjur. 

 

Abba har en råvarucentral i Kungshamn där de inköpta råvarorna bereds 

och lagras. I närheten ligger även de två produktionsanläggarna som Abba 

har. De färdiga produkterna fraktas till Abbas centrallager som ligger i 

Uddevalla. Därifrån skickas sedan varorna ut till samtliga marknader och 

kunder Abba säljer till. 
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På den svenska marknaden går utvecklingen allt mer mot att Abba tar över 

ansvaret för påfyllnad av kundernas lager. Abba Seafood kan då bestämma 

både vilken mängd och när varorna ska skickas. På så sätt kan såväl Abbas 

som kundernas lagernivåer hållas nere. (www.abbaseafood.se, 2003-04-25) 

 

Abba har VMI-samarbete med fyra kunder, tre ingår i Orklakoncernen 

precis som Abba medan den fjärde är helt extern (ICA). Abba strävar efter 

att locka fler kunder till att vilja ha ett VMI-samarbete, men ännu har till 

exempel Coop och Axfood inte nappat på konceptet. Abba räknar dock på 

sikt med att även de ska vilja vara med. 

 

 

3.2 Företagspresentation � ICA 
Hakon Swenson startade Hakonbolaget i Västerås redan år 1917. 

Hakonbolaget är ursprunget till dagens ICA. Kärnan i ICA-idén är att 

enskilda handlare med egna butiker kan gå samman i inköpscentraler för att 

genom gemensamma inköp, butiksetableringar och gemensam 

marknadsföring uppnå samma stordriftsfördelar som kedjeföretag. 

 

ICA Handlarnas AB, med 1 764 butiker, är Sveriges ledande 

livsmedelskedja. Vi svenskar handlar en tredjedel av våra livsmedel hos 

ICA. Alla ICA-handlare äger och driver sina butiker som egna företagare. 

 

Hälften av de 1 764 svenska ICA-butikerna har ett så kallat ICA-avtal. Det 

är ett aktieägar- och finansieringsavtal, som bland annat innebär att ICA 

Handlarnas äger rätten till butiksläget men att handlaren äger och driver 
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butiken. När handlaren etablerar sin butik får denne förmånliga 

finansieringsvillkor av ICA Handlarnas. Beroende på butikens storlek och 

omsättning betalar handlaren sedan royalty och i vissa fall vinstdelning till 

ICA Handlarnas. För merparten av dessa butiker äger ICA Handlarnas 

dotterbolag ICA Fastighets AB butiksfastigheten eller har hyreskontraktet. 

 

Under 2002 omsatte butikerna totalt cirka 76,1 miljarder SEK (inkl moms) 

och ICA Handlarnas ökade sin försäljning med 6,4 procent. Samma positiva 

utveckling har präglat början av 2003. (www.ica.se, 2003-04-25) 

 

ICA-butikerna får varor från distributionsenheter (DE) som är åtta stycken 

till antalet runt om i Sverige. DE får i sin tur sina varor från de cirka 600 

leverantörer som ICA idag använder sig av. I vissa fall distribueras varorna 

via en spridningspunkt för att de ska få så effektiva leveranser som möjligt. 

I figur 1 nedan visar vi varornas väg från leverantör till butik. 

 
Figur 1: Varuflöde från leverantör till butik 

Källa: Egen bearbetning 

 

Varje enskild butik beställer idag det som de behöver från närmaste DE som 

lagerför de produkter butiken behöver. Det är sedan DE:s uppgift att se till 

att varorna som beställs finns i lager och att de levereras i tid. 

Leverantör Distributions-
enhet 

Butik Spridnings-
punkt 

ICA 
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4 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Vi kommer i detta kapitel stanna upp i vår strävan efter att söka kunskap 

om vilka effekter ett VMI-samarbete får på kostnader och leveransservice. 

Istället ska vi låta själva undersökningen som vetenskaplig aktivitet bli 

föremål för våra studier. Vi kommer att redogöra för vår syn på vad 

vetenskap är och vilket angreppssätt vi valt för att generera ny vetenskaplig 

kunskap. 

 

 

4.1 Vetenskap och vetenskaplighet 
Denna magisteruppsats är en del i vår universitetsutbildning och ska likt 

alla andra delar i utbildningen präglas av vetenskaplighet. Frågan är vad 

vetenskaplighet egentligen är. Vad är det som gör att den kunskap som vi 

kommer fram till i vår undersökning kan kallas för vetenskaplig? Detta är 

en fråga som det inte finns något entydigt svar på, trots att frågan har varit 

föremål för diskussion ända sedan de gamla grekerna. Idag finns det två 

huvudsakliga vetenskapliga inriktningar; positivism och hermeneutik 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997 s. 201). De två synsätten bygger på 

två olika filosofiska antaganden om hur verkligheten ser ut. Anhängare av 

positivismen menar att det finns en absolut kunskap som med de rätta 

metoderna kan fångas in utan att den påverkas av dem som försökt fånga 

den. Hermeneutikerna menar å andra sidan att kunskapen är relativ och att 

den påverkas beroende på vem som tolkar den. (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 1997 s. 201ff) 
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Vårt synsätt på verkligheten är mer likt hermeneutikernas än positivisternas. 

Vi anser att kunskapen i vissa fall är absolut och kan mätas på ett objektivt 

sätt. I vår undersökning anser vi dock att så inte är fallet. Sanningen om 

vilka effekter som VMI-samarbetet mellan Abba och ICA har fått på 

kostnader och leveransservice kan vi inte få fram genom objektiva 

mätningar. Vi har varit tvungna att fråga de inblandade parterna för att få 

reda på detta. Eftersom vi anser att verkligheten ser olika ut beroende på 

vem som betraktar den, måste vi således tolka den information som vi får i 

vår strävan efter att förstå på vilket sätt VMI har påverkat kostnader och 

leveransservice. 

 

Oavsett vilken syn vi har på verkligheten och huruvida kunskapen är 

absolut eller relativ bör den kunskap som kallas för vetenskaplig uppfylla 

vissa generella kriterier. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s.172) Att 

bara presentera vilken kunskap vi har erhållit om hur ett VMI-samarbete 

påverkar kostnader och leveransservice utan att berätta hur vi har gått 

tillväga är inte vetenskapligt. Om vi skulle säga att resultaten som 

presenteras i uppsatsen baseras på informationen från en halvtimmes lång 

intervju eller på ett hundratal djupintervjuer skulle tillförlitligheten till 

uppsatsen skilja sig åt. Vi kommer i nästa kapitel beskriva hur vi praktiskt 

har gått tillväga för att uppfylla uppsatsens syfte. Genom att beskriva vårt 

praktiska tillvägagångssätt ger vi inte bara läsaren möjlighet att bedöma 

tillförlitligheten till de presenterade resultaten utan även möjligheten att 

själv göra om studien på nytt för att på så sätt testa resultaten, vilket också 

är ett kriterium för vetenskaplighet. Det måste även finnas en möjlighet till 
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att förkasta kunskapen som osann för att den ska vara vetenskaplig. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s.172ff). 

 

Beroende på vem det är som står bakom undersökningen kan resultaten ses 

på olika sätt. Resultatens tillförlitlighet skulle skilja sig åt om 

undersökningen var gjord av två studenter istället för ett bolag vars 

verksamhetsområde var att sälja konsulttjänster i samband med 

implementering och förvaltning av VMI-samarbeten. Därför ska även detta 

framkomma i uppsatsen för att resultaten ska kunna betraktas som 

vetenskapliga. Det är även centralt att i alla lägen ifrågasätta och kritiskt 

ompröva det som hålls för sant för att inte tidigare osann kunskap ska ligga 

i vägen för verkligheten som den är. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, 

s.172ff). Dessa kriterier kommer vi att ha som riktmärken i vår studie i 

strävan efter att kunna presentera vetenskaplig kunskap beträffande VMI-

samarbeten.  

 

 

4.2 Att producera ny kunskap 
Vi vill vara försiktiga med att slå oss för bröstet och säga att vi är forskare 

som ska bidra med ny vetenskaplig kunskap. Vi ser den här uppsatsen som 

en träning i att forska som ska bidra med ny kunskap kring VMI och dess 

effekter. (se Ejvegård 2000 s. 12). Vi kommer att för en tid prova på hur det 

är att planera, genomföra och presentera en undersökning som syftar till att 

producera ny kunskap.  

 



Kapitel 4 

18 

Vi anser att vår nyblivna roll som forskare innebär att relatera teori och 

verklighet till varandra. (Patel & Davidson, 1994 s. 19). I vårt fall handlar 

det om att relatera befintliga teorier gällande effekter av ett VMI-samarbete 

till den information som vi har samlat in. Metodlitteraturen skiljer 

huvudsakligen på två sätt att relatera teori till verklighet; deduktion och 

induktion (se Andersen, 1994 s. 33; Patel & Davidson 1994 s. 20). Vårt sätt 

att införskaffa kunskap kan bäst beskrivas utifrån en deduktiv ansats. Syftet 

med vår undersökning är att utifrån ett verkligt VMI-samarbete undersöka 

om de effekter som beskrivs i litteraturen har inträffat eller inte. I vår studie 

har vi undersökt om de teoretiska effekterna av ett VMI-samarbete på 

kostnader och leveransservice har inträffat i ett verkligt VMI-samarbete. 

Detta för att se om teorierna kan bekräftas av verkligheten. Vi följer 

bevisandets väg för att införskaffa kunskap. 
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5 Praktiskt tillvägagångssätt 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt praktiska tillvägagångssätt 

för att tillförlitligheten till våra resultat ska kunna bedömas. Eftersom en 

större del av vår empiri är insamlad via intervjuer i olika former kommer vi 

att beskriva detta förfarande mer ingående. Vi går även in på hur vi gjort 

urvalet av företag och intervjupersoner. Tillsist reflekterar vi kritiskt över 

valt tillvägagångssätt i syfte att visa läsaren vilka fällor vi försökt att 

undvika och vad vi kunde ha gjort annorlunda. 

 

 

5.1 Inledande ord om forskningsmetod 
Enligt Patel & Davidson (1994 s. 30) finns det ett antal steg som alla 

forskare måste ta sig förbi i forskningsprocessen. För att tydliggöra vårt 

tillvägagångssätt har vi valt att dela in vår studie i tre tydliga steg; före, 

under, och efter. I dessa tre steg kommer vi att beröra de steg som Patel & 

Davidson beskriver, nämligen: identifiering av problemområde, 

litteraturgenomgång, precisering av problemet, val av undersökningens 

uppläggning, val av undersökningsgrupp, val av teknik för 

informationssamling, genomförande, bearbetning och analys samt 

rapportering. Det finns en logisk tanke med dessa steg och den ordning som 

de nämns. Det är dock väldigt få forskare som kan följa dem i ordning utan 

att byta plats på något eller några steg. Patel & Davidson (1994 s. 30) 

menar att det inte ens är önskvärt att följa den ordning de själva listar vilket 

talar för vår kortare och enligt oss mer lättförståeliga beskrivning. 
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5.2 Före 
Före är första steget vi tar för att komma igång med vår studie. Det handlar 

om att lära känna sitt problem och den litteratur som finns på området. 

Nedan redovisar vi de beslut som vi anser måste tas för att kunna 

genomföra den slutliga studien. 

 

5.2.1 Vad ska undersökas? 
Forskningsprocessen måste börja med att problemet som ska undersökas 

identifieras. Ett problemområde kan uppstå genom nyfikenhet till ett visst 

fenomen eller helt enkelt för att något känns problematiskt. Efter 

identifieringen följer ett undersökningsmoment där befintlig kunskap på 

området gås igenom. Utifrån detta kan ett exakt undersökningsområde 

definieras. (Patel & Davidson, 1994 s. 32) 

 

5.2.2 Kvalitativ � kvantitativ forskning 
Ofta skrivs det att kvalitativ respektive kvantitativ forskning är två helt 

skilda vetenskapliga realiteter men så är oftast inte fallet hävdar Patel & 

Tebelius (1987 s. 43). En forskning som är till huvudsak kvalitativt inriktad 

använder sig ofta av kvantitativ information och kvantitativ forskning av 

kvalitativa inslag. Vi har valt att undersöka effekterna av ett fenomen och 

antar därmed en kvalitativ utgångspunkt i vår magisteruppsats menar Patel 

& Davidson (1994 s. 12). Kännetecknet för en kvalitativ studie är att 

analysmetoden använder sig av verbala termer och inte statistisk 

bearbetning vilket stämmer väl in på vår rapport. Vi ämnar dock 
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komplettera vårt resonemang med siffror i syfte att kunna styrka vårt 

resonemang vilket innebär att vi även har kvantitativa inslag. 

 

5.2.3 Källor 
Vid informationsinsamling är det vanligt att särskilja på den information 

forskaren själv samlar in, primärdata, och på den information som andra 

samlat in, sekundärdata (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997 s. 65). Vi har 

framförallt använt oss av sekundärdata i början av vår utredning för att ta 

reda på vilken information som redan fanns på området. I detta insamlande 

av information har universitetsbiblioteken i Linköping och Göteborg varit 

ovärderliga källor. Även hemsidor för branschorganisationer inom logistik 

har varit till stor hjälp i sökandet efter användbart material på området.  

 

5.2.4 Forskningsansats 
Vår studie är avgränsat till att omfatta två företag. En kund och en 

leverantör som sedan en tid tillbaka har ett samarbete. Vi finner att den 

studie vi har gjort, på många sätt liknar en fallstudie. Patel & Davidson 

(1994 s. 44) beskriver fallstudien som en undersökning av en mindre grupp, 

i vårt fall två företag. Vidare menar de att fallstudien lämpar sig väl när det 

gäller att studera en process eller en förändring. Fokus i vår magisteruppsats 

ligger på att studera en förändring som skett efter införandet av ett nytt 

arbetssätt mellan en kund och en leverantör. Det som gör det svårt att fullt 

ut kalla vår studie för en fallstudie, är den begränsade tid vi haft att lägga 

ner på att undersöka vårt fenomen. Vi anser helt enkelt inte att tio veckor är 

tillräckligt. Ändå menar vi att den ansats vi använt oss av påminner om en 

enkel fallstudie. För att samla in nödvändig data har vi enligt Patel & 
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Tebelius (1987 s. 62), valt några av de vanligaste sätten, och dessa är 

intervjuer och tillhandahållna dokument. 

 

De resultat vi kommer fram till kommer av förklarliga skäl inte att vara 

generella vilket enligt Patel & Tebelius (1987 s. 62) är en stor svaghet när 

man använder sig av en fallstudie. De slutsatser vi drar kommer sannolikt 

inte att gälla om en liknande studie genomförs på andra företag inom 

livsmedelsbranschen. 

 

5.2.5 Urval 
För att hitta lämpliga fallföretag att utgå ifrån valde vi att ringa runt till 

större företag i Sverige i hopp om att hitta ett som kunde tänka sig att ställa 

upp. De krav vi ställde innan vi ringde, var att de skulle ha ett VMI-upplägg 

som pågått en tid och alltså passerat pilotprojektfasen eller andra liknande 

initiala faser. Det skulle också vara ett företag som var villigt att dela med 

sig av de uppgifter vi behövde för studien, även om det skulle innebära att 

uppsatsen sekretessbelades. Det visade sig endast finnas ett fåtal företag 

som hade aktiva VMI-upplägg vilket begränsade möjligheten att träffa rätt. 

Vi fick på omvägar höra att Abba Seafood hade ett aktivt VMI-samarbete 

med ICA varvid det föll sig naturligt att kontakta dessa företag. Abba var 

villigt att ställa upp som fallföretag så vi gick vidare med att försöka hitta 

nyckelpersoner som arbetade med VMI både på Abba och på ICA. 

Eftersom Abba har ett kontor i Göteborg och en av uppsatsskrivarna bor i 

staden valde vi att boka in en intervju på deras hemmaplan. Vår 

kontaktperson på Abba tipsade sedan om namn på vidare personer att 

intervjua för att vi skulle få tag på den information som vi eftersökte. 
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Sammanlagt djupintervjuade vi fyra personer, två på Abba och två på ICA. 

Gemensamt för alla fyra var att de dagligen kom i kontakt med de rutiner 

som VMI innebär. Positionerna på de personer vi intervjuade var antingen 

en chefsposition eller en position som gjorde att de hade ett operativt ansvar 

för VMI-samarbetet. Vi hade bara möjlighet att träffa en av personerna, och 

det vara logistikutvecklaren på Abba. Övriga tre respondenter befann sig i 

Kungshamn och Västerås vilket bäddade för telefon- och mailkontakt. 

 

5.2.6 Intervju 
Vi valde att använda oss av en informationsinsamlarteknik där vi ställde 

frågor och personerna vi kontaktade svarade. Detta förfaringssätt kallas 

enligt Lantz (1993 s. 12) för en intervju. Eftersom vi hade ett klart syfte var 

det viktigt att leda in dialogen i rätt riktning. Vi ville inte veta allt om 

personen och företaget utan endast de delar som kunde föra oss vidare i 

uppsatsarbetet. 

 

5.2.7 Intervjuförberedelser 
Att förbereda sig noggrant inför en intervju är av största vikt säger Patel & 

Davidson (1994 s. 68). Vi började med att gå igenom våra frågor och 

kontrollerade att det preciserade problemet täcktes in. Hade alla delområden 

och variabler behandlats? Ett andra steg var att kritiskt granska frågorna och 

fundera över om alla verkligen behövdes. Det är annars väldigt lätt att 

intervjuaren ställer en mängd �kan-vara-bra-att-veta-frågor� och då kan 

respondenten tappa intresset eller tröttna, vilket påverkar intervjuns resultat 

negativt. 
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5.2.8 Intervjuguide 
Eftersom vi kommit fram till att kvalitativa intervjuer passade bäst för vår 

undersökning försökte vi göra en intervjuguide som inte skulle styra 

respondenterna mer än vad som vi ansåg nödvändigt för att få fram relevant 

information. Det viktiga var att formulera frågor som gjorde att 

respondentens egna uppfattningar fick en chans att höras. Enligt Holme & 

Solvang (1997 s. 101) kan intervjuaren till och med låta respondenten styra 

utvecklingen av intervjun, vilket vi i viss mån använde oss av. Vi hade dock 

skrivit ner ramfrågorna i vår guide, för att täcka in alla områden som vi 

ansåg vara viktiga. 

 

 

5.3 Under 
Under är den fas som tar sin plats under själva genomförandet av studien. 

Efter alla förberedelser är det hög tid att ge sig ut i verkligheten och 

undersöka det avgränsade fenomenet. Eftersom vår studie till stor del 

bygger på intervjuer tänker vi här beskriva hur vi gick tillväga vid 

genomförandet. 

 

5.3.1 Genomförandet av intervjuer  
För att få fram den information vi önskade, gjorde vi intervjuer som var 

semistrukturerade. Detta innebär, enligt Patel (1987 s. 103), att intervjuaren 

ställer frågor som är relativt fria att tolka och som därmed öppnar 

svarsutrymmet för respondenten. Vi ville inte ha korta ja och nej-svar utan 

mer utförliga svar med beskrivningar. Eftersom vi inte visste hur mycket 
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information respondenterna var villiga att delge oss ansåg vi detta vara ett 

bra sätt att genomföra intervjuerna på. Enligt Lantz (1993 s. 19)  ger frågor 

med öppna svarsalternativ chans till olika definitioner på det undersökta 

fenomenet vilket vi var ute efter i vår mer kvalitativa studie. Skulle vi 

istället ha valt en helt strukturerad intervju där svarsalternativen var givna 

för respondenten skulle vi nog ha missat väldigt mycket kvalitativ 

information om vårt studerade fenomen. 

 

En annan viktig aspekt var för oss att hålla intervjun mindre standardiserad. 

Istället för att ha en enkätliknande intervju där frågorna ställdes i exakt 

samma ordning med samma ordval till alla respondenter ville vi vara 

flexibla och uppmuntra respondenten att själv spinna vidare på viktiga 

ämnen. Enligt Patel (1987 s. 103) kallas en sådan intervjusituation för 

ostandardiserad. Fokus är på att sätta igång ett samtal där vi sedan styrde 

respondenten i rätt riktning genom att ställa följdfrågor kring det som var 

intressant för oss. Efter avklarad intervju fick även respondenterna chansen 

att själva berätta fritt kring ämnet eller komplettera med om det var något vi 

inte tänkt på. 

 

Telefonintervju 

På grund av resursbrist valde vi även att genomföra tre av de fyra 

intervjuerna per telefon. Rent praktiskt genomförde vi intervjuerna genom 

att en av oss antog det huvudsakliga ansvaret för intervjuandet medan den 

andre intog en mer passiv roll, genom medhörning. Den passives roll blev 

då att anteckna följdfrågor som ställdes efter att den aktive kände sig klar. 
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Detta upplägg med en aktiv och en passiv intervjuare kändes vettigt för att 

inte göra situationen rörig och komplicerad för respondenten. 

 

Ljudbandsinspelning 

Vi valde ljudbandsinspelning för att registrera intervjuerna vilket vi fick 

klartecken till av våra respondenter. Vi såg en stor fördel med att ha hela 

samtalet inspelat på band så att vi fick respondentens exakta svar vilket 

varit svårt om vi istället valt papper och penna. Den största nackdelen med 

den här metoden är att den är väldigt tidskrävande. Enligt Patel (1987 s. 

112) tar 1 timmes ljudinspelning ca 4-6 timmar att skriva ut. Denna metod 

kunde vi även tillämpa under telefonintervjuerna.  

  

Tid 

Vid samtliga intervjutillfällen kände vi att vi fick tillräckligt med tid för att 

genomföra intervjuerna. Den första intervjun på Abba var den som tog 

längst tid, cirka 1 h 30 min. Vi tror att detta berodde på vår nyfikenhet om 

det nya området samt att personen vi träffade var villig att dela med sig av 

mycket behövlig information. Övriga intervjuer som gjordes över telefon 

kunde genomföras på halva den tiden. Vi upplevde varken att de intervjuade 

eller vi var i någon tidsnöd och behövde därmed inte påskynda intervjuerna 

eller avsluta dem innan vi kände oss nöjda. 

  

5.3.2 Effekter att tänka på vid intervju: 
Det finns en mängd saker som påverkar samspelet mellan intervjuaren och 

respondenten som man bör vara medveten om. Varje beteende får en 

innebörd. Att vara tyst eller att undvika ögonkontakt är kommunikation 
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liksom att göra gester eller att prata. Hur kommunikationen tolkas är enligt 

Lantz (1993 s. 106f) däremot individuellt utefter var persons egna 

referenssystem. I och med att huvuddelen av våra intervjuer gjordes över 

telefon försvann vissa delar av den icke-verbala kommunikationen. Vi hade 

varken ögonkontakt eller chans att tydliggöra våra frågor med 

kompletterande gester. Exempelvis såg inte respondenterna hur vi tolkade 

deras svar och de kunde därmed inte utläsa huruvida vi förstått eller inte. 

Därför ställde det krav på oss som intervjuare att hela tiden vara beredd att 

komplettera med följdfrågor vid oklarheter. Vi tror oss ha minskat risken 

för missförstånd genom att båda varit medhörande vid intervjutillfällena 

och därmed kunnat bidra med följdfrågor. 

 

 

5.4 Efter 
Efter själva genomförandet av undersökningen startade processen med att 

bearbeta insamlad data och information. Hur vi gick tillväga redogör vi för i 

detta avsnitt. Här reflekterar vi också över hur pass väl informationen 

speglar verkligheten och vad vi kunnat göra bättre för att undvika 

eventuella fel. 

 

5.4.1 Bearbetning av insamlat material 
Vi valde i enlighet med Patel & Davidson (1994 s. 100) att skriva ut 

ljudbandsupptagningar i text eftersom det blir lättare att bearbeta. Vi ansåg 

det också lättare att få en bra överblick av intervjuerna när vi hade fått ner 

dem på papper. Hör man bara korta delar av en längre helhet så ökar risken 

för feltolkningar tror vi. De utskrivna texterna skickade vi sedan tillbaka till 
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respondenten så att de hade tid på sig att läsa igenom intervjuerna. 

Därigenom fick de chansen att klargöra saker som blev otydliga och/eller 

kommentera eventuella oklarheter. Detta blev särskilt viktigt i de 

telefonintervjuer vi gjorde, där risken för missförstånd kändes extra stor. 

 

När vi sedan kände oss nöjda med de svar vi fått började en process med att 

strukturera informationen för att kunna hitta mönster i svaren. I 

struktureringsarbetet märkte vi att det fanns informationsluckor som 

behövde fyllas. Detta resulterade i ytterligare kontakter med respondenterna 

för att få kompletterande uppgifter vi ansåg oss behöva för att uppfylla 

syftet. 

 

5.4.2 Giltighet och representativitet 
Det finns inslag i en undersökning som kan göra att den inte blir giltig 

hävdar Holme & Solvang (1997 s. 156). Grunden till detta är om känslor för 

problemet respondenten ställs inför tar över denne. Vi anser dock inte att 

detta har varit något som stört svaren våra respondenter givit oss. De har 

förvisso visat en glädje över samarbetet, men ändå tycker vi att de svar vi 

fått båda har lyft fram ljusa liksom en del mörka sidor. En annan aspekt 

som kan störa giltigheten är om undersökaren inte lyckas mäta det som ska 

mätas (ibid s. 156). Eftersom vi inför första intervjun med Abba inte riktigt 

visste hur pass välvilliga de var med att delge vital information, så lät vi 

mätobjektet vara lite svävande. Vi kände att vi eventuellt fick anpassa oss i 

viss mån till vad som var möjligt utifrån vad respondenten ansåg. Därmed 

tror vi att vi undvek problemet med att inte kunna mäta vad vi från början 
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hade tänkt. Det fick helt enkelt ske en smärre justering av syftet efter första 

mötet. 

 

Informationen vi hade samlat in skulle sedan tolkas och därmed genomgå 

ett felande mellanled menar Holme & Solvang (1997 s. 157). Det kan 

ibland vara svårt att inte tolka in mer i informationen än vad det finns grund 

för. Istället för att falla i den gropen, har vi i tveksamma fall kontaktat 

respondenten för ett klargörande. I vissa fall har vi trott oss förstå vad 

respondenten menat, men ändå varit tveksamma, vilket resulterat i ett 

telefonsamtal eller e-post till den berörda i hopp om att få klarhet. I och 

med detta förfarande tror vi oss ha undvikit risken att dra för stora slutsatser 

av information som varit otydlig. 

 

5.4.3 Metodkritik 
När vi intervjuade de personer som företagen själva ansåg bäst känna till 

hur VMI-samarbetet fungerade märkte vi att de ändå inte visste alla detaljer. 

Anledningen till att de inte visste hela historien bakom samarbetet var att 

personerna som startade upp det hela för tio år sedan inte längre fanns kvar i 

organisationerna. Vi har alltså varit tvungna att förlita oss på personer som 

via sekundära källor fått kunskap om grunderna till samarbetet. 

 

Eftersom vi på grund av resursbrist blev tvungna att genomföra 

telefonintervjuer innebar det att vi blandade intervjusätt. Frågan som kan 

ställas är om det påverkat empiriinsamlandet i någon riktning? Det är 

självklart att intervjuerna skiljer sig på många sätt, men vi tror inte att det 

påverkat slutresultatet. Eftersom vi hela tiden valt att vara noggranna med 
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att följa upp oklarheter tror vi oss ha fått fram minst lika bra information 

över telefon som vid en personlig intervju. Den stora skillnaden är att det 

ställt högre krav på oss som uppsatsskrivare. 
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6 Referensram 
 

Vi har här valt att fokusera på teorier om hur VMI påverkar olika aspekter 

inom en företagsrelation. För att vi ska kunna analysera vår empiri med 

hjälp av referensramen har vi kompletterat VMI-teorierna med generella 

teorier om leveransservice, kostnader och lager.  

 

 

6.1 Generellt om VMI 
Vendor managed inventory eller leverantörsstyrda lager är en variant av 

automatiska påfyllnadssystem som syftar till ökad effektivitet i 

förädlingskedjan (Waller et al., 1999 s.183). Som namnet antyder innebär 

samarbetet att det är leverantören som styr lagret, det vill säga kundens 

lager. Det är leverantören som ansvarar för hur mycket som ska fyllas på 

samt när detta ska ske. Kundens ansvar är att dela med sig av information 

beträffande lagerkvantiteter och någon typ av efterfrågeinformation, som 

till exempel aktuell försäljning, prognoser eller leveransplaner (Mattsson, 

2002 s. 353). Informationsutbytet kan antingen ske elektroniskt eller att 

leverantören ges tillträde till lagret rent fysiskt (Waller et al., 1999 s.183). 

 

Mattsson (2002 s. 353) identifierar olika alternativa former av 

leverantörsstyrda lager och särskiljer dem åt beroende på när äganderätten 

till de levererade produkterna övergår, storleken på leverantörens ansvar 

samt integrationen mellan leverantör och kund. Han menar att vid ett VMI-

samarbete är det leverantören som äger de produkter som fysiskt finns 
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lagrade i kundens lager, det vill säga kunden betalar inte för produkterna 

förrän de plockas ut ur lagret för vidare försäljning. Det ska även finnas ett 

samarbetsavtal som innefattar vilka nivåer av servicegrad1 leverantören är 

skyldig att upprätthålla. I övrigt har leverantören fria händer att bestämma 

påfyllnadskvantitet och leveranstidpunkt, menar Mattsson (2002 s.355).  

 

Vi har i övrig litteratur beträffande VMI inte funnit stöd för Mattssons 

(2002) argument att leverantören måste äga lagret och att avtal om nivå på 

servicegrad ska finnas. Detta är dock ändå ofta fallet för att det ska finnas 

ekonomiska incitament för leverantören att hålla kundens lagernivå så låga 

som möjligt utan att för den skull riskera lagerbrist (Aronsson et al., 2003 

s.91). Det går även att reglera detta genom avtalade min- och maxnivåer för 

kundens lager. I övrigt nämner inte litteraturen om hur samarbetet ska vara 

reglerat, som till exempel hur eventuella vinster ska fördelas. Grundtanken 

är att det ska vara en så kallad �win-win-situation� och att båda parter ska 

vara nöjda med förbättringen i det egna ledet (Christopher, 1998 s. 195f). 

Det alla författare är eniga om är att leverantören är fri att bestämma 

orderkvantitet och leveranstidpunkt (se Bowersox, 2002 s. 318; Christopher, 

1998 s. 195; Daugherty et al., 1999 s. 63; Sabath et al., 2001 s. 91; Waller et 

al., 1999 s. 183). 

 

Det som sammanfattar konceptet VMI är att leverantören övertar ansvaret 

för påfyllnadsbeslut i utbyte av information om lagernivåer och efterfrågan. 

Vi i likhet med Daugherty et al. (1999 s. 64) väljer att återge följande citat 

                                                
1en närmare beskrivning av servicegrad återfinns på nästa sida under rubriken Leveransservice 
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om vad VMI är. Vi anser att citatet ger en bra sammanfattning av den 

litteratur som vi läst kring ämnet. 

 
��in VMI suppliers assume the responsibility for managing inventories at 

customer locations through the use of highly automated electronic 

messaging systems. Detailed sales and demand data are exchanged between 

vendors and customers, and the information is used to plan and implement 

product replenishment and sales strategies.� 

Källa: Cottrill, 1997 (s. 36) 

 

 

6.2 Leveransservice 
Persson & Virum (2001 s. 53) väljer att dela in leveransservicebegreppet i 

sju olika delar, så kallade leveransserviceelement. Vi kommer endast att 

redogöra för de två serviceelement som kommer att påverkas av ett VMI-

samarbete enligt litteraturen på området. 

 

Med servicegrad mätes hur stor andel av varorna som finns tillgängliga i 

lager då kunden gör en beställning. Detta mått är endast användbart för 

lagerförda artiklar. Måttet beräknas genom att sätta antalet levererade order 

i relation till totalt antal lagda order. 

 

Flexibilitet handlar inte bara om möjlighet till kundanpassning utan också 

förmågan att kunna hantera introduktion av nya artiklar eller att hantera 

oförutsedda händelser (Aronsson et al., 2003 s. 39). 
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6.3 Kostnader 
Aronsson et al. (2003 s. 31) menar att det är viktigt att fånga upp alla de 

kostnader som påverkas av en logistisk förändring. Författarna har delat upp 

kostnaderna i fem kategorier vilka även vi har valt att använda oss av.  

 

Lagerföringskostnader är de lagerkostnader som förändras i takt med den 

lagrade kvantiteten. Att hålla lager innebär att varor låser de pengar som 

betalats för dem och alltså inte kan användas till andra avkastningsgivande 

investeringar. Denna låsning av resurser kallas kapitalbindning och 

tillsammans med bortfallet av intäkter ses de som en kapitalkostnad. Hur 

stor denna kostnad är beror på företagets kalkylränta som motsvarar det 

bästa förräntningsalternativet. Utöver denna kostnad tillkommer risker av 

olika slag. Varorna kan skadas vid hantering, inkurans, lagret kan utsättas 

för inbrott eller skadegörelse och brand eller översvämning. Hur stora vissa 

av dessa risker är beror till stor del på varans natur. Ett exempel är 

grönsaker som snabbt blir dåliga, men inte är lika stöldbegärliga som 

exempelvis mobiltelefoner. Generellt ökar dessa kostnader i takt med 

lagervolymen. Kostnaderna brukar beräknas utifrån lagerräntan som då 

inkluderar både kapital- och riskkostnad. (Aronsson et al., 2003 s. 105) 

Lagerränta varierar från företag till företag och bygger ofta på historisk 

kostnad för riskerna samt hur högt nuvarande avkastningskrav på kapital 

ligger. 

 

Lagerhållningskostnader är kostnader för att driva ett lager. Här inkluderas 

kostnader för att äga och driva själva lagerbyggnaden och kostnader för 

lagerpersonal. Lagerhållningskostnader är på kort sikt oberoende av 
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lagerkvantitet och normalt ses dessa kostnader som fasta. De kan dock på 

längre sikt påverkas vid större förändringar av den lagrade kvantiteten. En 

sänkning av lagerkvantiteten leder således inte automatiskt till att 

lagerhållningskostnaderna minskar, det kan till och med bli tvärtom. En 

minskad lagerkvantitet innebär mer frekventa in- och utleveranser, vilket 

kan innebära att ytterligare personal måste anställas. (Aronsson et al., 2003 

s. 33 och s. 104) 

 

I transportkostnadsposten ingår kostnaden för själva utförandet av 

transporten som uppstår vid fraktande av varor mellan företag och mellan 

ett företags olika anläggningar samt kostnaden för den administration som 

detta kräver. Transporter inom en och samma företagsanläggning räknas 

dock inte hit. (Aronsson et al., 2003 s. 33) 

 

Administrationskostnader innefattar kostnader för att administrationen av 

logistik. Exempel för administrationskostnader är ordermottagning, 

fakturering och ekonomisk uppföljning. (Aronsson et al., 2003 s. 33) 

 

Informationskostnader är kostnader för de informationssystem som 

ombesörjer hanteringen av den information som stödjer och driver 

materialflödet. (Aronsson et al. 2003 s. 34) 

 

 

 

 

 



Kapitel 6 

36 

6.4 Hur fungerar ett lager? 
Som vi beskrev i inledningskapitlet är huvudskälen till att ha lager 

kostnader och leveransservice. Ett lager består av omsättningslager, 

säkerhetslager och säsongslager. 

6.4.1 Omsättningslager 
För att kunna utnyttja skalfördelar i inköp och produktion måste företag 

använda sig av lager, eftersom allt som köpts in eller producerats inte 

omsätts på en och samma gång. Detta lager kallas för omsättningslager, se 

figur 2 nedan. Figuren är en förenkling och påvisar främst principiellt hur 

inleveranser och förbrukning sker. Modellen bygger på att förbrukningen är 

jämn, vilket oftast inte är fallet. (Aronsson et al., 2003 s. 108) Hur stora 

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

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

varorna i flera omgångar. 

 

6.4.2 Säkerhetslager 
Det är viktigt att kunna bemöta kundernas krav och behov så att de blir 

nöjda. Hade det bara varit så enkelt att allt blir som planerat och 

förutsättningar inte förändras hade det inte varit några större problem. 

Tyvärr är detta allt som oftast inte verkligheten och en viss osäkerhet måste 

accepteras. Kunders efterfrågan är inte förutsägbar, leveranser från 

leverantör kan bli försenade och det kan bli fel i produktionen. För att 

gardera sig mot denna osäkerhet och kunna ha en hög service gentemot 

kund blir företag tvungna att använda sig av lager. (Aronsson et al., 2003 

s.110) Detta lager kallas för säkerhetslager, se figur 2 nedan. Storleken på 
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säkerhetslagret beror på hur stor osäkerheten är samt vilken nivå på service 

som företag vill upprätthålla. 

 

 
Figur 2: Sågtandsmodell med omsättnings- och säkerhetslager 

Källa: Fritt efter Aronsson et al. (2003 s. 109) 

 

6.4.3 Säsongslager 
Lager kan byggas upp på många olika sätt och ovan har vi beskrivit 

grundmodellen för lageruppbyggnad. Eftersom Abba har många starkt 

säsongsbetonade varor, framför allt sill som nästan uteslutet säljs under jul, 

påsk och midsommar, kommer vi även att redogöra för hur säsongslager 

fungerar. 

 

Under högsäsong efterfrågas oftast mycket under en kort period. För att 

kunna upprätthålla önskvärd service gentemot kunderna utan att företaget 

måste ha en enorm produktionskapacitet, kan företaget gradvis bygga upp 

lager under en längre tid. På detta sätt blir det lättare att få en jämnare 

produktion där produktionskapaciteten nästan kan vara konstant. Detta lager 

Lagernivå 

Tid

Säkerhetslager 
(serviceaspekt) 

Omsättningslager 
(kostnadsaspekt) 

Inleverans Förbrukning 
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kallas för säsongslager, se figur 3 nedan. Även denna modell är förenklad 

och visar endast på principen hur ett företag under lågsäsong bygger upp 

lager för att sedan under högsäsong ska kunna möta efterfrågan.   

 

 
Figur 3: Säsongslager 

Källa: Fritt efter Aronsson et al. (2003 s. 113) 

 

 

6.5 Hur VMI påverkar lager 
En stor fördel med VMI är att informationsflödet sänker osäkerhet i 

efterfrågan. Lagernivåerna i förädlingskedjan ska alltså bättre kunna 

anpassas till efterfrågan. Med det menar Waller (1999 s. 184) att 

leverantören, tack vare bättre tillgång till information om lagernivåer och 

inneliggande butiksorder, ser den förväntade efterfrågan mycket tidigare 

istället för att bli överraskad när en order inkommer. Det är nämligen stora 

oregelbundna order som kostar mest att gardera sig mot om bra 

leveransservice ska kunna säkerställas. Det som kostar är kravet på hög 

extra kapacitet i produktionen eller hållandet av stora färdigvarulager. För 

Lagernivå 

Tid

Inleverans Förbrukning 

Säsongslager 

Uppbyggnadstid Säsong 
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kunden innebär det att omsättningslagret kan hållas lägre på grund av att 

frekvensen av leveranser ökar. Om kunden tidigare beställde en gång i 

månaden innebär veckovisa beställningar att lagret istället kan hållas vid en 

fjärdedel av det tidigare lagret. 

 

6.5.1 Effekt på kostnader 
Mattsson (2002 s. 360f) menar att lagerhållningskostnaderna2 totalt sett för 

relationen mellan kund och leverantör kan förväntas minska något. Detta på 

grund av att den fysiska lagringen och hanteringen av produkter i lager 

minskar hos kunden. Hos leverantören påverkas de dock inte nämnvärt. 

Minskningen beror på de förbättrade optimeringsmöjligheter som innebär 

att lagernivåerna hos kunden kan vara lägre. Därmed kan bättre 

överensstämmelse mellan efterfrågan och lagernivåer uppnås. VMI-

konceptet medför även, genom det förbättrade informationsflödet, bättre 

förutsättningar för ökad flexibilitet i produktionen vilket gör att arbete med 

lägre säkerhetslagernivåer möjliggörs. (Mattsson, 2002 s. 360) 

 

Lagerföringskostnad 3  är en post som minskar efter det att ett VMI-

samarbete har ingåtts. Som tidigare sagts så ska lagernivåerna stämma 

överens med efterfrågan på ett bättre sätt vilket således leder till minskad 

totalkostnad för lagerföring inom relationen. Fördelningen av effekterna blir 

dock olika beroende på vem som äger lagret. Om leverantören tar över 

ägandet av kundens lager så kommer lagerföringskostnaderna för kunden 

minska medan de ökar för leverantören. Kostnadsökningen för leverantören 
                                                
2 Mattsson benämner dessa kostnader lagerkostnader, men innebörden är densamma som Aronssons et al. 
definition av lagerhållningskostnader. 
3 Mattsson benämner dessa kostnader för lagerhållningskostnader men innebörden är densamma som 
Aronssons et al. som vi valt att använda. 
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blir ändå mindre än vad kostnadsbesparingen blir för kunden eftersom 

lagernivåerna har kunnat sänkas. Totalt sett för relationen blir det således en 

positiv effekt. (Mattsson, 2002 s. 360) 

 

6.5.2 Effekt på leveransservice 
Waller et al. (1999 s. 185) menar att de flesta företag oftast mäter 

servicegraden eftersom det är viktigt att varan finns på hyllan när 

konsumenten önskar den. Om varan inte finns tillgänglig innebär det en 

utebliven försäljning. Waller et al. (1999 s. 185) menar att 

produkttillgänglighet är särskilt viktigt under en kampanj, och då för att 

undvika förlorad försäljning som resulterar i förlorad goodwill. Vid ett 

VMI-samarbete förs information om lagersaldo och verklig efterfrågan 

bakåt i kedjan så att leverantören tidigt får ett bra underlag som minskar 

risken för felbedömningar vid påfyllnadsbeslut och att brist uppstår. 

(Daugherty, 1999 s. 64) 

 

Om beställningar från olika kunder inkommer samtidigt, och det inte finns 

möjlighet att leverera alla i tid, är det svårt för leverantören i ett traditionellt 

kund- och leverantörssamarbete att prioritera bland beställningarna. Har 

leverantören däremot tillgång till information om efterfrågan och 

lagersaldon hos de olika kunderna finns det möjlighet för leverantören att 

prioritera de olika beställningarna utan att någon lagerbrist behöver uppstå. 

Problem med att kunna leverera i tid minskar således. Leverantören har 

också möjligheten att flytta varor mellan kunders lager för att undvika 

lagerbrist, detta hade inte varit möjligt i traditionella kund- och 

leverantörsrelationer. Ju fler kunder leverantören har VMI-samarbete med 
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desto större möjlighet har leverantören att prioritera och koordinera 

leveranser. (Waller et al., 1999 s. 186) 

 

En följdeffekt av att VMI ökar servicegraden är att kunden premierar 

tillförlitliga leverantörer genom att till exempel ge leverantörens varor 

attraktivare plats i butiken (Waller et al., 1999 s. 185). 

 

En leveransserviceaspekt är att en ny produkt lättare kan introduceras på 

marknaden. Detta för att det finns mindre gamla produkter i omlopp som 

först måste sälja slut innan den nya kan börja säljas. Kunden ska kunna 

minska antalet utförsäljningar på grund av att produkterna är utdaterade och 

ersatta av nya. Detta gör att den nya produkten kan finnas på hyllan tidigare 

än vad som annars skulle vara möjligt och ger affären en rykte om att vara 

snabb med de senaste produkterna. (Waller et al., 1999 s. 186) 

 

 

6.6 Hur VMI påverkar produktion 
I och med VMI-samarbetet får leverantören regelbundet veta exakta 

lagernivåer hos kunden och kan utifrån den informationen planera sina 

transporter och därmed också sin tillverkning mer exakt. Mattson (1999 s. 

185) menar att leverantören tillåts bli mer flexibel i sin produktion och 

därmed kan få ett större underlag för ett högt resursutnyttjande och 

kostnadsoptimering. Ju mer ett företag känner till om efterfrågan desto mer 

kan de planera sin produktion. Om leverantören känner till efterfrågan på 

produkt X hos kund A, B och C så kan de producera denna produkt till alla 

tre kunder samtidigt istället för vid tre olika tillfällen. I detta scenario 
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slipper leverantören onödiga och kostsamma omställningar i produktionen. 

Enkelt kan vi säga att framförhållningen blir bättre och kostsamma stopp 

och omställningar kan minska om företaget kan samköra produkter som 

använder liknande verktyg och inställningar. Till sist menar Mattsson (1999 

s. 185) att så kallade akutorder som tar mycket resurser i anspråk, i större 

utsträckning kan undvikas. 

 

6.6.1 Effekt på kostnader 
Mattsson (2002 s. 361f) menar att leverantören bör kunna uppvisa minskade 

kostnader i produktionen på grund av den ökade möjligheten till optimering. 

Ett högt resursutnyttjande innebär lägre kostnad per tillverkad enhet.  

 

6.6.2 Effekt på leveransservice 
Produktionen ska kunna anpassas efter rådande efterfrågan vilket ska 

minska risken för brist vid leverans. (Mattsson 2002 s. 361f) 

 

 

6.7 Hur VMI påverkar transporter 
Beroende på om det är leverantören eller kunden som ansvarar för 

transporterna kommer införandet av VMI få olika effekter för en effektiv 

transport. Om det är kunden som har ansvaret för transporterna kommer inte 

det nya samarbetet att förväntas påverka transporterna någonting. (Mattsson, 

2002 s. 359f) I de fall leverantören ansvarar för transporterna kommer en 

rad positiva effekter att kunna skönjas enligt teorierna kring VMI. Den 

avgörande faktorn är att leverantören med hjälp av information om 

lagerstatus och faktiskt behov av en vara själv kan planera och avgöra 
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leveranstidpunkt och kvantitet. Detta istället för att bara reagera på 

beställningar varefter de inkommer. Leverantören får en bättre möjlighet till 

att öka fyllnadsgraden i transporterna samt en bättre möjlighet till 

optimering av transportrutterna. En lastbil skulle till exempel kunna göra 

leveranser till flera närliggande kunder vid samma tillfälle. (Mattson, 2002 

s. 360; Waller et al., 1999 s. 185) Waller (1999 s. 184) menar även att det 

kan bli mer frekventa transporter vid ett VMI-samarbete. Trots en ökning i 

transporter så kan kostnaderna för dessa minska på grund av att högre 

fyllnadsgrad kan uppnås. De riktigt dyra transporterna som sker akut kan 

också elimineras. 

 

6.7.1 Effekt på kostnader 
Med stöd av ovanstående resonemang kan transporterkostnader väntas 

minska för leverantören om densamme har ansvaret för transporterna, 

medan kostnaderna blir oförändrad för kunden. Därmed blir totala effekten 

en minskad transportkostnad för relationen.  (Mattson, 2002 s. 359f) 

 

6.7.2 Effekt på leveransservice 
Med hjälp av VMI blir framförhållningen av leveranser bättre vilket kan 

minska antalet tillfällen som leveranser refuseras på grund av överfyllda 

lastkajer eller mottagningshamnar. Ytterligare en orsak till att leveranserna 

inte refuseras är att VMI ofta överbygger det informationsgap som kan 

existera mellan kundens centraliserade inköp och lokala lager- eller 

distributionsenheter. (Waller et al., 1999 s. 186) 
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6.8 Hur VMI påverkar administration 
I och med att ansvaret för lagerpåfyllnad övertas av leverantören vid ett 

VMI-samarbete förskjuts styrningsuppgiften tillbaka till leverantörsledet. 

Detta innebär att det blir en ökad administration för leverantören medan 

kunden upplever en minskning. (Mattsson, 2002 s. 361) Holmström (1998 

s.1) menar i likhet med Mattsson (2002 s. 361) att kunden inte längre 

behöver utföra materialförsörjningsplanering eller lägga inköpsorders. De 

båda författarna menar också att en del dubbelarbete försvinner. Tidigare 

har leverantören gjort behovsplaneringar samtidigt som kunden gjort 

materialförsörjningsplaneringar, vilket i stort sett är samma sak.  

 

6.8.1 Effekt på kostnader 
Kostnaderna för exempelvis planering och verkställande av inköpsorder 

övertas av leverantören. Kostnaderna för kunden minskar således medan de 

ökar för leverantören. Totalt sett för relationen kan kostnader för 

administration förväntas bli lägre. Vi anser att teorierna brister i sitt 

resonemang eftersom de inte tar hänsyn till eventuella kontrollkostnader 

som kan uppstå då ansvaret för påfyllnad överförs till leverantören. 

 

Vi har valt att även ta upp informationskostnader under rubriken 

administration. Även om den dagliga hanteringen av order blir smidigare 

och mindre kostsam, så måste ändå den initiala systemkostnaden tas med i 

beräkningen. Detta är enligt Mattsson (2002 s. 361) den enda kostnaden 

som bör öka. Här skiljer sig litteraturen åt i hur stora investeringar i 

informationssystem och teknologi som VMI kräver, och därmed hur höga 

kostnaderna blir. Sabath et al. (2001 s. 92) menar att avsevärda resurser för 
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teknologi kan krävas medan Holmström (1998 s. 5) hävdar att VMI inte 

kräver någon avancerad teknologi för att fungera önskvärt. Waller et al. 

(1999 s. 186) menar att ofta beror en framgångsrik implementering av VMI 

på olika datorbaserade informationssystem, som till exempel EDI4. Fast de 

menar att dessa system endast ska ses som något möjliggörande och inte 

som en nödvändighet. Vanligen används en traditionell EDI-lösning eller en 

Internetbaserad on-line-lösning (Mattsson, 2002 s. 361). 

 

 

6.9 Sammanfattning 
Vi kommer att under denna rubrik att göra en sammanfattning av vilka 

effekter som ett VMI-samarbete får på kostnader och leveransservice. 

 

VMI innebär en ökad transparens i samarbetet mellan leverantör och kund. 

Leverantören får ta del av kundens information om lagernivåer och 

efterfrågan, och med hjälp av detta är det leverantören som styr kundens 

lager. Den ökade informationsspridningen och ansvarsfördelningen leder till 

en rad olika effekter enligt litteraturen på området, de allra flesta är enbart 

positiva. 

 

Lager 

Det ökade informationsutbytet leder till att osäkerhet kan reduceras och så 

även säkerhetslagren. De sänkta lagernivåerna leder sedan i sin tur till 

sänkta lagerförings- och lagerhållningskostnader. Leverantören får även en 

möjlighet att öka servicegraden genom att tidigt få reda på kundens behov. 

                                                
4 Electronic Data Interchange 
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Det blir även lättare för leverantören att undvika bristsituationer genom att 

bättre kunna prioritera kunders beställningar samt eventuellt göra 

omfördelningar mellan olika kunders lager. På grund av att det ligger 

mindre varor i lager går det snabbare att introducera nya varor. 

 

Produktion 

I ett VMI-samarbete får leverantören större möjlighet att utnyttja 

produktionsresurserna bättre, vilket leder till sänkta tillverkningskostnader.  

 

Transporter 

Eftersom leverantören avgör hur mycket som ska fyllas på och när, ökar 

möjligheten att optimera transporterna både vad beträffar fyllnadsgrad och 

transportrutt. Detta leder i sin tur till att transportkostnaderna minskar, 

förutsatt att det är leverantören som ansvarar för transporterna.  

 

Administration 

Ansvaret för påfyllnad innebär även att arbetsuppgifter som tidigare gjordes 

av kunden nu flyttats till kund, men det innebär också att en del 

dubbelarbete och fel i administreringen försvinner. Även om 

administrationskostnaderna ökar för leverantören kommer det för relationen 

totalt sett att minska. 

 

En kostnadspost som kommer att öka är kostnaden för informationssystem. 

Det intensiva informationsutbytet ställer högre krav på bättre system. 
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7 Empiri 
 

I detta kapitel kommer vi redogöra för intervjusvaren från de intervjuade 

på Abba och ICA. Vi börjar med att presentera bakgrunden till VMI-

samarbetet samt startfasen. 

 

 

7.1 De intervjuade 
På Abba Seafood har vi intervjuat två personer, Kristoffer Sunér och Ulla 

Olsson. Sunér arbetar med övergripande logistikfrågor på Abba och han 

ansvarar bland annat för VMI. Olsson arbetar på Abbas kundservice som 

bland annat arbetar med att administrera VMI-samarbetet med ICA. 

 

På ICA har vi intervjuat två personer, Anders Nilsén och Andreas Rydén. 

Nilsén är ansvarig för varuanskaffning hos ICA, vilket innebär att han även 

ansvarar för VMI-samarbetet med Abba. Rydén arbetar med att det hela 

tiden ska finnas varor tillgängliga i ICA:s distributionsenheter när butikerna 

beställer. 

 

 

7.2 Bakgrund 
Hösten 1993 rapporterade Veckans Affärer att Abba leder revolutionen i 

detaljhandeln och att Abba blev första livsmedelsfabrikant i Sverige 

som �vågar ta steget fullt ut och prova den nya logistikfilosofin� (Veckans 

Affärer 1993-10-06). Sunér berättar att 1993 började Abba samarbeta med 
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den norske konsulten Willoch som hade tagit med sig tankarna 

kring �Business Process Reenginering� från USA. Idén var att undersöka 

hela förädlingskedjan för att se vilka processer som tillförde värde och vilka 

som kunde rationaliseras bort.  

 

Abba började med att undersöka vägen för en burk med ansjovis och hur 

lång tid burken tillbringade vid varje ställe. Från det att burken låg som 

råvarumaterial hos burktillverkaren till det att burken med ansjovis såldes 

till konsument tog det 288 dagar. Av den totala genomloppstiden för burken 

med ansjovis var 96 % icke- värdeskapande tid, det vill säga tid då burken 

bara låg stilla, enligt Sunér. Framförallt låg burken lång tid i lager före och 

efter gränssnitten mellan de olika aktörerna i kedjan. Tanken var enligt 

Sunér att halvera den totala genomloppstiden och på så sätt eliminera 

onödig kapitalbindning i förädlingskedjan. Detta skulle åstadkommas 

genom att leverantör och kund helt enkelt delade på ett lager istället för att 

ha varsitt. 

 

Abba uppvaktade både leverantörer och kunder med de nya tankarna kring 

lagersamarbeten. Bland kunderna var det framförallt ICA som intresserade 

sig för ett tätare samarbete. Nilsén som är varuanskaffningschef på ICA 

menar att på den tiden hade ICA ganska så stora problem med 

servicegraden gentemot deras butiker. Servicegraden är måttet på hur stor 

andel av de konsumentförpackningar som butikerna beställer från ICA:s 

distributionsenheter som kan levereras. Han menar att en väldigt stor 

bidragande orsak till att ICA intresserade sig för ett VMI-samarbete, eller 

ECR-samarbete som det hette då, med Abba var att säkra varutillförseln. 
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ECR-samarbetena som drog igång i början av 1990-talet hade också många 

andra effekter som lockade, men på logistiksidan var det framförallt att 

säkra varutillförseln. 

 

Tanken med samarbetet var att Abba skulle få ta del av ICA:s information 

gällande lagersaldon och försäljning och med hjälp av denna information 

skulle Abba bättre kunna anpassa lagernivåerna med efterfrågan. Sunér 

menar att ICA:s lager på så sätt blir bara en förlängning av Abbas 

färdigvarulager. Abba skulle även med hjälp av informationen från ICA 

kunna planera sin produktion bättre, enligt Sunér. 

 

 

 

7.3 Startfasen 
Samarbetet mellan Abba och ICA började i liten skala för att sedan växa 

successivt. De började med att köra ett pilotprojekt där Abba skulle ansvara 

för att det alltid skulle finnas rätt mängd Kalles kaviar på ICA:s 

distributionsenhet i Västerås. Tanken var att när Abba och ICA väl fått 

samarbetet att fungera så skulle samarbetet utökas och innefatta större delen 

av Abbas sortiment och alla ICA:s distributionsenheter. 

 

Även om tanken kan tyckas enkel så gick det lite �knackigt� med 

samarbetet i början, menade Nilsén på ICA. Han sa att det tog ett tag innan 

alla kontaktvägar hittades. Även Sunér på Abba håller med om detta och 

beskrev att kontaktytan mellan Abba och ICA var väldigt liten. All 

information mellan de båda företagen kanaliserades genom en pappersorder 
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eller en kundchef. Vad de var tvungna att göra var att öka kontaktytan 

mellan Abba och ICA, menade Sunér, se figur 4. Tack vare att Abba i god 

tid satte in resurser och tog ett rejält ansvar kunde de initiala problemen 

lösas, menade Nilsén på ICA. 
 

 
 

Figur 4: Partnerskapsmodell � ökad kontaktyta 
Källa: Kristoffer Sunér, Abba Seafood 

 

Informationsutbytet skedde till en början via fax. ICA faxade dagligen 

information om lagersaldo och hur mycket kaviar som hade levererats ut 

från deras lager till butik. I början fyllde Abba på ICA:s lager dagligen. 

Detta slutade Abba med eftersom fyllnadsgraden av lastbilarna var alldeles 

för låg och det ansågs vara olönsamt i längden, berättade Sunér. Han 

berättade även att systemet med att faxa information var tungrott och det 

var först när informationsflödet gick via EDI 1996 som samarbetet blev mer 

hanterbart. Sunér påpekade även att det inte är nödvändigt att börja med den 

senaste tekniken. Han menade att det är viktigare att få samarbetet att 

fungera. 
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1996 utökades samarbetet till att gälla hela Abbas sortiment, exklusive de 

produkter som har en hållbarhet på tio dagar eller mindre. Anledningen till 

att dessa produkter exkluderades var enligt Sunér att 

informationsöverföringen med EDI skedde nattetid istället för som tidigare 

dagtid. Detta innebar att informationen försenades med en halv dag och 

med tanke på produktens korta hållbarhet var detta för lång tid att vänta. 

Efter det att samarbetet hade blivit fullskaligt i Västerås utökades 

samarbetet successivt under en fyraårsperiod till att gälla alla ICA:s 

distributionsenheter. 

 

 

7.4 Samarbetet idag 
Vi kommer under denna rubrik att beskriva hur VMI-samarbetet mellan 

Abba och ICA ser ut idag samt hur olika delar av deras verksamhet har 

påverkats. I figur 5 nedan har vi åskådliggjort hur det praktiska arbetet går 

till. Vi har delat upp arbetet i fem steg. Streckade linjer betyder 

informationsflöden medan heldragna linjer är materialflöden.  

 

Steg 1: ICA skickar varje natt information via EDI till Abba som innehåller 

uppgifter om lagernivåer, inneliggande butiksorder samt information om 

eventuella kampanjer och prognoser. 

 

Steg 2: Abba bearbetar informationen och gör en analys av hur mycket som 

behöver fyllas på och när. Vid högsäsong gör Abba även en fraktoptimering 

innan slutgiltig påfyllnadskvantitet fastställs. 
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Steg 3: Abba skickar över en inköpsorder som även är en leveransavisering 

om vad som kommer att levereras samt hur mycket och när.  

 

Steg 4: Efter att inköpsordern bekräftats hos ICA så sker leverans. ICA tar 

emot varorna, kontrollerar att allt är som det ska, innan fraktsedeln skrivs 

under och varorna går över i ICA:s ägo. 

 

Steg 5: ICA faktureras elektroniskt i systemet för de varor som levererats. 

 

 

 
Figur 5: Flödet mellan Abba och ICA 

Källa: Egen bearbetning 

 

Sunér på Abba menar att i princip finns det inget avtal mellan Abba och 

ICA som reglerar samarbetet utan det finns en gemensam underliggande 
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uppfattning om vilka skyldigheter parterna har. Nilsén och Rydén på ICA 

hävdar dock att det finns ett ramavtal, men vad som står är reglerat i avtalet 

är de osäkra på. 
 

7.4.1 Lager 
I relationen mellan Abba och ICA berättar Sunér att ICA fortfarande äger 

sina lager. Abba har bara tagit över ansvaret för påfyllnad utan att för den 

skull ta över ägandet. Sunér berättar också att ICA köper alla varor som 

Abba skickar och räkningen betalas utifrån leveransmängd och inte utifrån 

när produkterna plockas ur lagret. ICA ville från början att Abba skulle 

ansvara för lagret, vilket då skulle innebära att Abba fick stå för svinn, 

skador och inkurans. Detta blev dock enligt Sunér juridiskt omöjligt 

eftersom Abbas försäkringar inte skulle gälla. Enligt Sunér så klarade inte 

ICA de hårda krav på avgränsade system som Abbas jurister krävde för 

lagring av Abbas produkter. 

 

Nilsén instämmer att varorna övergår i ICA:s ägo, och därmed blir ICA:s 

ansvarsområde, så fort fraktsedeln skrivits på vid varumottagning. Om 

Abbas varor skulle hamna i datumproblematik blir Abba fakturerade på 

skillnaden mellan ordinarie försäljningspris och realisationspris. Nilsén och 

Rydén menar dock att Abbas varor generellt inte är datumkänsliga och att 

det är sällan som Abbas varor hamnar i denna situation. Därför menar de 

båda att det inte har varit intressant att mäta och följa upp detta. 

 

Vad ICA har märkt är att antalet lagerdagar för Abbas artiklar har sjunkit 

och kapitalbindningen minskat sedan VMI-samarbetet började. Med hur 

mycket är svårt att säga då vi inte har några exakta siffror, men Sunér 
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menar på att kapitalbindningen för Abbas artiklar i ICA:s lager näst intill 

halverats. Nilsén instämmer i att kapitalbindning blivit betydligt lägre utan 

att kunna gå in på exakta siffror. Han menar dock att det finns en rad olika 

förklaringar till denna minskning, varav VMI är en. En annan är det faktum 

att ICA minskat antal lagerplatser i Sverige från femton ner till åtta vilket 

också gör det omöjligt att exakt beräkna förändringen i lagernivåer. 

 

Nilsén säger att lagerhållningskostnaderna inte har påverkats av VMI-

samarbetet. Varken personalstyrkan eller lagerbyggnaderna har kunnat 

förändras. Att lagerföringskostnaderna har minskat är däremot klart 

fortsätter han. ICA binder idag mindre kapital i Abbas varor som ett resultat 

av de sänkta lagernivåerna.  

 

Enligt Olsson på Abba har inte Abbas färdigvarulager påverkats, det beror 

främst på att Abbas varor är mycket säsongskänsliga och att lager måste 

byggas upp under en längre tid för att klara av säsongstopparna. Hur lång 

tid i förväg beror på vilken säsong och vilken produkt, men uppbyggnaden 

måste börja någonstans mellan två och fyra månader innan säsongsstart. En 

annan anledning till att färdigvarulagret inte kunnat minskas är att ICA:s 

butiker lägger sina order sent, oftast bara någon dag innan de vill ha 

produkterna.  

 

Olsson på Abba säger även att lagerrelaterade kostnader har förblivit 

oförändrade. Abba har i och med de oförändrade lagernivåerna inte heller 

kunnat se några förändringar i kapitalbindningskostnad, personalstyrkan på 

lagret eller lagerstorlek. 
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7.4.2 Leveransservice 
Servicegraden är ett av de viktigaste nyckeltalen som ICA mäter för att gör 

uppföljning på sina leverantörer. Den huvudsakliga anledningen till att ICA 

intresserade sig för VMI var för att höja servicegraden, menar Nilsèn. Innan 

VMI-samarbetet startade var ICA:s servicegrad gentemot deras butiker runt 

90 % och i dagsläget är servicegraden för Abbas produkter något över 99 %. 

En dramatisk förbättring har alltså skett. Det är svårt att påvisa att det är just 

VMI som skulle vara orsaken till höjningen av servicegraden, menar både 

Sunér och Nilsén. ICA har under perioden gjort stora förändringar i sin 

inköpsstruktur som också kan anses som bidragande till höjningen, säger 

Nilsén. Det är inte bara servicegraden för Abbas produkter som har höjts, 

men det är få leverantörer som har en så hög servicegrad som Abba. Nilsén 

tror personligen att ytterligare en bidragande orsak är att ICA har fått fokus 

på frågan, vilket de inte hade tidigare menar han.  

 

Den höjda servicegraden innebär att ICA mer sällan har tomt på Abbas 

produkter i sina butikshyllor vilket i sin tur ska resultera i merförsäljning, 

menar Sunér. Han säger dock att det är svårt att påvisa att en brist av en 

vara skulle leda till utebliven försäljning, men det är i alla fall en hypotes 

som Abba arbetar efter.  

 

Sunér menar på att Abba har en otroligt hög servicegrad. Han medger att en 

undermedveten prioritering av ICA kan ske om det krisar med leveranser. 

Abba säger själva att ICA inte ska få några fördelar, men att i och med 

Abbas åtagande att styra deras lager kan det leda till ett omedvetet 
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handlande med att göra ett bra jobb. Sunér anser dock att det i dagsläget 

inte är något problem, då Abba ligger med väldigt bra servicegrad även hos 

sina andra kunder. Mycket tack vare att Abba är en så pass pålitlig 

leverantör blev de år 2001 utsedda av ICA till årets leverantör, annars 

tycker inte Sunér att de har fått några fördelar på grund av att de är VMI-

leverantör. Han menar att det tidigare var en merit men inte nu längre, nu är 

det bara drift som gäller från ICA:s håll. Nilsén på ICA menar dock att det 

från börjar var grundtanken från ICA:s sida att premiera extra bra 

leverantörer. Ett sätt att premiera en leverantör kan till exempel vara att 

överhuvudtaget låta dem leverera till ICA menar Nilsén. Ett av de största 

privilegierna skulle vara att få bli ECR-leverantör vilket Abba lyckats med 

att bli. 

 

I de fall det uppstår en stor brist hos ICA så uppstår samma brist hos Abbas 

andra kunder. Om Abba får en restsituation beror det oftast på att 

produktionen helt enkelt inte hinner med. Vid en förväntad restsituation gör 

Abbas kundservice en analys av när varan produceras och hur lagernivåerna 

ser ut hos ICA, var det finns höga lagernivåer och så vidare. Vid en sådan 

situation menar Sunér att Abba kan styra volymerna på ett sätt de inte kan 

mot exempelvis andra icke VMI-kunder. Ser Abba att ICA:s 

distributionsenhet i Kungälv klarar sig utan den planerade leveransen så kan 

andra mer behövande distributionsenheter eller andra kunder få �ta� 

Kungälv-volymer så länge. Sunér säger att de gärna skulle vilja ha 

möjligheten att även se andra kunders lagernivåer och behov för att kunna 

styra volymerna än bättre. 

 



Empiri 
 

 

57 

Även om Abba har möjligheten att omfördela varor mellan ICA:s olika 

distributionsenheter för att undvika lagerbrister så händer det sällan, menar 

Sunér. I slutet av säsongen kan det i vissa fall förekomma. Om någon 

distributionsenhet har stora lager kvar, kan Abba hämta hem volymer för att 

sedan fördela dessa till andra enheter. Sunér menar dock att denna procedur 

är omständlig och kostsam. 

 

Olsson på Abba menar också att flexibiliteten inte ökat när det gäller att 

introducera en ny produkt. Hon säger att sådana beslut tas centralt och att 

själva introduktionen sker samtidigt hos alla Abbas kunder. 

 

7.4.3 Produktion 
Enligt Sunér så har Abba inte riktigt lyckats dra nytta av fördelarna med 

VMI i sin egen produktion. Han tror att främsta orsaken är att Abba inte har 

fokuserat på detta och att de inte har kunnat se några resultat av den ökade 

informationsmängden från ICA. Sedan mars i år är det Abbas 

kundserviceavdelning som ska göra prognoserna för produktionen. Detta 

eftersom det är kundservice som får informationen om efterfrågan från ICA 

och har därför det bästa underlaget för att göra prognoser för kommande 

behov. Än så länge är det för tidigt att se några resultat av detta menar 

Olsson på kundservice. 
 

7.4.4 Transport 
Det är Abba som står för transporterna och de sker per lastbil. Personalen på 

Abbas kundservice tar hänsyn till hur mycket en lastbil rymmer när de 

beslutar om vilken kvantitet som ska fyllas på hos ICA menar Olsson. Är 

behovet två pallar mindre än vad som får plats på en lastbil, skickar Abba 
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ändå med de två extra pallarna för att köra en full transport. Skulle behovet 

vara två pallar mer än vad som ryms i en lastbil så får kundservice göra en 

analys huruvida det går att vänta med leveransen av de två pallarna som inte 

får plats till nästa leveranstillfälle menar Olsson. Hon menar att genom 

Abbas fraktoptimering så gynnas inte bara Abba utan även kund och 

transportör. Det blir lättare för både Abba och kunden om leveransen sker 

med en lastbil istället för med två. Transportören gynnas av att få köra med 

fullastade lastbilar eftersom fraktkostnaden beräknas utifrån hur många kilo 

Abba transporterar, vilket också används som argument vid förhandling 

med transportören säger Olsson. Hon berättar också att antalet transporter 

har ökat sedan VMI-samarbetet började. Från att ha levererat en gång i 

veckan levererar Abba i genomsnitt två gånger i veckan till ICA. 

 

Abba har inte möjligheten att fraktoptimera vad gäller andra kunders 

beställningar, utan då undersöker Abba bara om de har beställd kvantitet 

hemma och meddelar sedan transportören hur mycket som ska levereras. 

När det är högsäsong för Abbas varor, som till exempel vid midsommar, 

ställer detta till problem för transportören, menar Olsson. Anledningen är 

att transportören måste hyra in extra transporter för att kunna klara av att 

levererar de stora kvantiteterna. 

 

Abba sköter inte ruttplanering av de inköpta leveranserna. Denna uppgift 

ligger helt på transportören som i sin tur kan planera utefter de uppgifter de 

får från sina kunder. 
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Transportkostnader mäter Abba enbart kr/ton vilket, enligt Sunér, innebär 

att de inte går in och analyserar ner på sträckor. Han säger vidare att 

transportkostnader har haft en positiv utveckling utifrån Abbas perspektiv, 

men att det är svårt att koppla denna utveckling direkt till VMI. Det kan 

även bero på det faktum att Abba arbetat aktivt med att samla leveranser till 

vissa dagar för att få större underlag till transportoptimering eller så kan det 

helt enkelt bero på att de förhandlat om transportpriser med 

transportföretaget de använder sig av. 
 

7.4.5 Administration 
Det mesta av kontakten mellan Abba och ICA sköter datasystemen, menar 

Rydén på ICA. Varje natt skickas information om ICA:s lagernivåer i 

distributionsenheterna och inneliggande order från ICA:s butiker till Abba 

via EDI. Med hjälp av denna information är det sedan Abba som avgör hur 

mycket som ska levereras till ICA:s olika distributionsenheter, berättar 

Nilsén. Han beskriver VMI-samarbetet med Abba som ett �självspelande 

piano� och menar på att samarbetet har ingått i ett förvaltningsskede som 

kräver väldigt lite insatser att sköta.  

 

I och med att Abba har tagit över ansvaret för ICA:s varuanskaffning vad 

gäller Abbas produkter innebär detta att resurser har kunnat frigöras hos 

ICA, menar Rydén. Arbetsreduktionen är dock inte så stor att några 

förändringar i personalstyrka har kunnat ske. Arbetet med Abbas varor är 

numera att bevaka att inköpsorder kommit in och att varorna är på plats i 

utsatt tid. Rydén uppskattar att denna kontroll tar cirka 10 minuter per dag, 

vilket kan jämföras med de cirka 60 minuter det tar att administrera 

påfyllnaden av varor från en icke VMI-leverantör. 
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För Abbas del har arbetsbelastningen ökat i och med att VMI-samarbetet 

med ICA startade. Olsson berättar att administrera en beställning från en 

icke VMI-kund går på någon minut medan en beställning till ICA tar 

ungefär 15 minuter. Detta eftersom Abba måste gå igenom informationen 

från ICA för att på bästa sätt planera påfyllnaden. Även om VMI-

samarbetet har lett till merarbete för Abbas del, vad beträffar administrering 

av beställningar, har ingen ökning i personal behövts göras, enligt Olsson. 

Hon menar också att hennes arbete har blivit roligare sedan VMI-

samarbetet eftersom ICA mäter servicegraden och Abba får feedback på hur 

bra de lyckats. 

 

Totalt sett i gränssnittet är det en reducering av orderkostnad tror Sunér, 

eftersom Abba har plockat bort så gott som all hantering från ICA. 

Kostnaden för orderhantering i och med denna förflyttning från ICA till 

Abba har för Abba blivit högre, men inte i den utsträckningen att det stör 

menar Sunér. 

 

I relationen mellan Abba och ICA används en EDI-lösning för att 

kommunicera den information som krävs. Enligt Sunér har detta inneburit 

kostsamma inköp av system som å andra sidan har gjort orderhanteringen 

mycket smidigare än den tidigare manuella hanteringen. EDI-lösningen 

används även med de andra kunderna som Abba har ett VMI-samarbete 

med, så kostnaden kan inte enbart hänföras till Abbas relation med ICA. 

Även för ICA:s del har VMI-samarbetet inneburit högre IT-kostnader. Det 
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är inte bara kostnader för nya datasystem som har köpts in utan även 

kostnader för att få systemen att fungera, berättar Rydén. 
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8 Analys 
 

I detta kapitel har vi jämfört de teorier som finns på området med den 

empiri vi samlat in för vår studie. Utifrån det har vi sedan fört ett 

resonemang kring frågeställningarna: Hur kan vi påstå att de effekter som 

vi har sett verkligen beror på VMI? Stämmer utfallet av påstådd effekt 

överens med vad teorin säger? 

 

 

8.1 Samarbetet mellan Abba och ICA 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns något empiriskt stöd för 

de effekter som teorierna kring VMI tar upp. Första frågan vi måste svara 

på i vår studie är om samarbetet mellan Abba och ICA är ett VMI-

samarbete enligt teoriernas definition. 

 

Teorierna säger att i ett VMI-samarbete är det leverantören som har 

ansvaret för att sköta påfyllnaden av kundens lager. I relationen mellan 

Abba och ICA är det Abba som har ansvaret för att sköta påfyllnaden. ICA 

tillhandahåller information om aktuell lagernivå samt inneliggande 

butiksorder. Detta finner vi i enlighet med teorierna som säger att kunden 

ska delge leverantören information om lagernivå samt någon slags 

efterfrågeinformation.  

 

Teorin säger att leverantören oftast tar över ägandet av kundens lager vilket 

även var ambitionen i relationen mellan Abba och ICA. Som vi nämnde i 
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empirin så äger ICA sina egna lager vilket inte är vanligt i ett VMI-

samarbete. Detta gör att ICA känner sig tvungna att utöva kontroll genom 

att kontinuerligt mäta Abbas prestation på lageromsättningshastighet och 

servicegrad. I och med ICA:s mätningar så finns det incitament för Abba att 

hålla rimliga lagernivåer vilket annars inte hade varit helt självklart. Det är 

inte ovanligt att leverantören utnyttjar möjligheten att köra stora och 

kostnadseffektiva batcher för att sedan använda sin kunds lager som 

avlastningsplats. Vi uppfattar det som om ICA har undvikit det problemet, 

dels genom att mäta och dels genom att ta med sådana begränsningar i det 

ramavtal som finns mellan Abba och ICA. Vi anser ändå att samarbetet till 

stor del är baserat på kontrollerat förtroende. Antagandet grundar sig i att 

varken ICA:s eller Abbas respondenter kunde redogöra för vad som står i 

avtalet. Ramavtalet ligger arkiverat centralt och används inte som något 

stöd vid beslut i den dagliga driften. Sunér på Abba var inte ens säker på att 

ett formellt avtal fanns parterna emellan. Vi tolkar det som att avtalet spelat 

ut sin roll och att driften i grund är baserad på förtroende och kontroll. En 

annan indikation på att förtroende istället för avtal används är att är att ICA 

köper alla varor som Abba skickar. De förlitar sig på att Abba vet hur 

mycket som ICA behöver utifrån den tillhandahållna informationen. 

 

 

8.2 Hur VMI har påverkat Abbas och ICA:s lager 
Enligt teorierna kommer både leverantörens och kundens lager att påverkas 

av ett VMI-samarbete. Vi kommer därför att dela in analysen av VMI:s 

påverkan på lager i två delar, Abbas lager (leverantörens lager) och ICA:s 

lager (kundens lager). 



Analys 
 

 

65 

 

8.2.1 Abbas lager 
Waller et al. (1999 s. 184) menar att det ökade informationsutbytet leder till 

att osäkerheten i efterfrågan reduceras för leverantören, i det här fallet Abba. 

Detta ska kunna sänka lagernivåerna i färdigvarulagret eftersom nivån på 

säkerhetslagret kan sänkas. Olsson på Abba berättar att lagernivåerna i 

färdigvarulagret inte har förändrats sedan VMI-samarbetet med ICA 

påbörjades. Eftersom en så stor andel av Abbas produkter säljs under en 

väldigt kort period måste Abba bygga upp ett säsongslager i förväg för att 

kunna ha en jämn produktion under hela året. Enligt Sunér måste Abba 

börja med uppbyggnaden två till fyra månader innan högsäsongen börjar. 

Även om Abba får information om kundens efterfrågan i form av 

inneliggande butiksorder kommer informationen inte tillräckligt tidigt. 

Order från butik läggs oftast endast några dagar innan de ska levereras 

menar Olsson. Abba har därför ingen möjlighet att dimensionera 

färdigvarulagret efter verklig efterfrågan. Abba måste fortfarande göra 

prognoser på hur mycket som kommer att säljas under högsäsong. 

Osäkerheten på hur mycket som efterfrågas har således inte kunnat 

reduceras med hjälp av tillgång till lager- och efterfrågeinformation, vilket i 

sin tur förklarar varför Abba inte har märkt någon förändring av lagernivåer 

i färdigvarulagret.  

 

I Abbas fall innebär de starka säsongsvariationerna i efterfrågan av deras 

produkter att de måste börja bygga säsongslager innan informationen om 

efterfrågan finns tillgänglig. Detta leder till att osäkerheten i efterfrågan 

består och lagernivåerna i färdigvarulagret är oförändrade. En annan möjlig 
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förklaring till varför Abba inte sett någon förändring i färdigvarulagret 

skulle kunna vara att inte tillräckligt stor del av deras försäljning sker till 

VMI-kunder. Med tanke på att ungefär 50 % av Abbas försäljning sker till 

VMI-kunder anser vi att om VMI hade haft någon påverkan på 

lagernivåerna i färdivarulagret skulle detta ha märkts. 

 

8.2.2 ICA:s lager 
Som vi beskrev i referensramen menar teorierna att införandet av VMI 

innebär en sänkning av lagernivåerna hos kunden. Den främsta anledningen 

är att bättre information tillåter tätare och säkrare inleveranser. Sedan VMI-

samarbetet mellan Abba och ICA påbörjades 1993 har ICA kunnat 

konstatera att kapitalbindningen i Abbas varor har minskat dramatiskt. 

Nilsén och Sunér berättar att det är näst intill en halvering. Tyvärr har vi 

inte fått ta del av några siffror som bekräftar minskningen, men vi har inga 

skäl att tro något annat.  

 

Under tiden som samarbetet har fortgått har antalet distributionsenheter 

minskat från femton till åtta stycken. Denna förändring påverkar också 

kapitalbindningen. ICA har inte varit intresserade av att mäta hur enskilda 

åtgärder påverkar kapitalbindningen och därför finns det heller inga siffror 

att tillgå. Vad vi kan konstatera är att sedan Abba tog över ansvaret för 

påfyllnaden har antalet inleveranser till ICA:s lager i genomsnitt 

fördubblats, från en gång i veckan till två. Det betyder att Abba bara 

behöver leverera hälften så mycket vid varje tillfälle än tidigare. Enligt 

generella teorier om lager ger antalet inleveranser utslag på lagernivåerna. I 

figur 6 nedan har vi illustrerat hur ökningen från en leverans till två 
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leveranser i veckan teoretiskt påverkar lagernivån. De vita �sågtänderna� 

visar den nya inleveranskvantiteten och de gråa visar den gamla.  

 

 
Figur 6: Sågtandsmodell � tätare inleveranser 
Källa: Fritt efter Aronsson et al. (2003 s. 109) 

 

Kapitalbindningen i ICA:s lager har minskat enligt ICA. Eftersom det inte 

finns några siffror att tillgå om hur kapitalbindningen har förändrats, mer än 

att den idag är ungefär hälften så stor som innan VMI-samarbetet började, 

kan vi inte bevisa att det är VMI-samarbetet som har påverkat lagernivåerna 

och därmed kapitalbindningen. Det vi kan konstatera är att antalet 

inleveranser har ökat i enlighet med vad teorierna säger ska inträffa vid ett 

VMI-samarbete. Med stöd av teorier om hur antalet inleveranser påverkar 

lagernivåerna anser vi det är rimligt att anta att VMI har bidragit till den 

minskning i kapitalbandning som ICA har upplevt. 

 

 

Lagernivå 

Tid

Säkerhetslager 
(serviceaspekt) 

1) Medellagernivå med 1 leverans/vecka 

2) Medellagernivå med 2 leveranser/vecka 

1

2

Omsättningslager 
(kostnadsaspekt) 
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8.2.3 Effekt på kostnader 
Som en effekt av sänkta lagernivåer kommer, enligt Mattson (2002 s. 360f), 

också de lagerrelaterade kostnaderna att sjunka. Varken Abba eller ICA har 

någon uppföljning på hur dessa kostnader har utvecklats och har därmed 

inte kunnat presentera siffror som stöder deras uttalanden.  

 

Abba menar att införandet av VMI varken har påverkat 

lagerföringskostnader eller lagerhållningskostnader. Att 

lagerföringskostnaderna inte har påverkats är rimligt eftersom dessa 

förändras i takt med den lagrade kvantiteten och Abba har inte upplevt 

någon förändring av lagernivåerna i deras färdigvarulager. Kostnader för 

själva lagerbyggnaden och lagerpersonalen, det vill säga 

lagerhållningskostnaderna, har heller inte påverkats enligt Abba. Olsson på 

Abba menar även om antalet leveranser till ICA har fördubblats har inte 

hanteringen av varorna på lagret medfört att ytterligare personal behövts. 

 

Som ett led i att kapitalbindningen för Abbas varor i ICA:s lager har 

minskat, har även kostnaden för att binda kapital minskat. Eftersom ICA 

äger de varor som Abba fyller på så är det också ICA som gynnas av 

kostnadsminskningen. Kostnadsminskningen är en effekt av de sänkta 

lagernivåerna, men enligt resonemanget tidigare kan vi inte säga huruvida 

de sänkta lagernivåerna är en effekt av VMI. Vi kan därför inte heller uttala 

oss om kostnadssänkningarna beror på VMI eller inte. 

  

ICA menar att de förändrade lagernivåerna och ökningen i antalet 

inleveranser inte inneburit någon förändring i personalstyrka eller krav på 

lagerbyggnadens storlek. Vi tror att det beror på att Abba bara är en av ca 
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600 leverantörer, och deras volymer inte spelar någon signifikant roll totalt 

sett. ICA:s VMI-samarbete med Abba har alltså inte någon avgörande roll 

för lagerhållningskostnadernas storlek. 

 

8.2.4 Effekt på leveransservice 
Servicegraden är det serviceelement som både Abba och ICA har fokuserat 

mest på att höja med hjälp av VMI. Den underliggande tanken från bådas 

sidor är att en lagerbrist leder till utebliven försäljning. Teorierna menar att 

ett ökat informationsutbyte ska göra det möjligt för leverantören att se 

kundens verkliga behov. Detta ska leda till att leverantören kan fatta bättre 

påfyllnadsbeslut så att lagerbrist hos kunden inte uppstår. Under samarbetet 

har servicegraden kunnat ökas dramatiskt från ungefär 90 % till drygt 99 % 

enligt Nilsén och Sunér. 

 

Abba har med hjälp av informationen från ICA fått en ökad möjlighet att 

prioritera och koordinera sina leveranser. Eftersom den faktiska efterfrågan 

hos ICA är känd, kan Abba ibland avstå från leverans för att istället skicka 

volymer till bättre behövande kunder. Utan VMI hade detta inte varit 

möjligt och det ser vi främst på arbetet mellan Abba och deras icke VMI-

kunder. Om flera beställningar från icke VMI-kunder skulle inkomma 

samtidigt kan Abba inte avgöra hur mycket som behövs omgående och hur 

mycket som kan levereras vid ett senare tillfälle. Hade Abba även haft 

tillgång till dessa kunders lagersaldon och efterfrågeinformation hade de 

bättre kunnat koordinera och prioritera de olika beställningarna i en sådan 

situation. 
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Waller et al. (1999 s. 186) menar också att VMI bidrar till nya möjligheter 

att lösa bristsituationer genom att leverantören kan förflytta varor mellan 

kunders lager. Sunér på Abba bekräftar att de fått denna ökade möjlighet 

men att den bara begränsar sig till ICA:s lager. Han menar dock att det är 

sällsynt att Abba flyttar varor mellan ICA:s lager eftersom det är kostsamt. I 

de fall då Abba har flyttat varor har det inte varit för att lösa en 

bristsituation utan att fördela allt för stora överblivna kvantiteter efter en 

säsong.  

 

Vi kan konstatera att Abba har fått en ökad möjlighet till att lösa 

bristsituationer genom omfördelning av varor mellan ICA:s lager. Dock har 

Abba inte utnyttjat denna möjlighet eftersom den anses vara för kostsam. 

Däremot har Abba utnyttjat möjligheterna till att koordinera och prioritera 

olika kunders beställningar. Det går däremot inte att uttala sig om detta har 

varit en bidragande orsak till den ökade servicegraden. Vi tror att eftersom 

Abba har fått ansvaret för att sköta påfyllnaden av ICA:s lager har ICA:s 

behov av varor prioriterats högre än andra icke VMI-kunders behov. Vi 

stöder oss på uttalandet av Olsson som arbetar med att prioritera och 

koordinera leveranser till Abbas kunder, där hon sa att hennes arbete hade 

blivit roligare sedan VMI-samarbetet påbörjades eftersom ICA mätte 

servicegraden och skickade den till Abba kontinuerligt, vilket gjorde att hon 

fick se hur hennes arbete påverkade både Abba och ICA positivt. Detta 

anser vi vara ett incitament för Abba att i en bristsituation först och främst 

premierar ICA, vilket resulterar i att ICA:s servicegrad ökar jämfört med 

om alla Abbas kunder skulle behandlas lika. Detta bekräftas också av att 
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Abbas servicegrad, enligt Sunér, är högre gentemot ICA än vad den är mot 

andra kunder. 

 

En annan orsak till höjningen av servicegraden kan vara att båda företagen 

sett det som ett allmänt problem och medvetet satsat på åtgärder som ska 

förebygga lagerbrist. Nilsén säger att ICA gjort många andra åtgärder för att 

höja servicegraden under den tioårsperiod som samarbetet pågått. Det blir 

därför svårt att uttala sig om den dramatiskt ökade servicegraden hade 

kunnat uppnås enbart genom VMI om allt annat varit oförändrat. Vi anser 

dock att eftersom Abba är en av de leverantörer som har absolut högsta 

servicegrad, finns det skäl att tro VMI har varit en bidragande orsak till den 

höjda servicegraden. 

 

En följdeffekt av att vara en tillförlitlig leverantör är att förmåner på andra 

områden lättare kan erhållas, som till exempel bättre hyllplatser i butik. 

Abba menar på att de inte märkt att de blivit positivt särbehandlade av ICA 

på grund av att servicegraden har höjts. Abba fick år 2001 priset som årets 

leverantör men det gav i sig ingen praktisk fördel utan det var mer en gest 

av uppskattning från ICA:s sida.  

 

Vi har inte funnit något stöd för att flexibiliteten, i bemärkelsen att snabbare 

kunna introducera nya varor, skulle ha ökat på grund av VMI. Vi har i våra 

intervjuer inte heller funnit att Abba och ICA tänkt i dessa banor. Vi tror att 

det beror på Abbas vilja, att introducera sina produkter samtidigt hos alla 

sina återförsäljare, varför beslut om introduktion tas centralt. VMI spelar 

alltså inte någon roll för ICA och Abba i detta sammanhang. 
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8.3 Hur VMI har påverkat Abbas produktion 
Mattsson (2002 s. 161f) menar att tack vare att leverantören har vetskap om 

kundernas lagernivåer och hur mycket som kommer att efterfrågas kan 

leverantören utnyttja produktionskapaciteten bättre. Det blir inte lika många 

omställningar i produktionen och akutorder kan lättare undvikas. Detta 

leder enligt Mattsson (2002 s. 162) till sänkta tillverkningskostnader. Abba 

har inte märkt någon förändring i produktionen på grund av VMI-

samarbetet med ICA. Enligt Sunér på Abba så är orsaken att de inte har valt 

att fokusera på detta, utan fokus har istället legat på att få en bättre 

servicegrad. 

 

Abba har i år satt i gång ett projekt där de ska utreda möjligheterna att 

kunna minska antalet omställningar och få en jämnare produktion. Det är 

ännu för tidigt att säga hur förändringen har fallit ut. Vad vi kan konstatera 

är att ett VMI-samarbete inte automatiskt innebär att produktionen kan 

utnyttjas på ett mer kostnadsoptimalt sätt. 

 

 

8.4 Hur VMI har påverkat transporter 
Teorierna kring VMI fastslår att effekterna på transporterna blir olika 

beroende på vilken part i samarbetet som ansvarar för transporterna. I 

samarbetet mellan Abba och ICA är det Abba som står för transporterna. 

Enligt Mattsson (2002 s. 359) och Waller et al. (1999 s. 184) ska därmed 

möjligheterna att fraktoptimera öka, både vad beträffar ruttplanering och 

fyllnadsgrad på transporterna. Dessa möjligheter till fraktoptimering leder i 

sin tur till lägre transportkostnader menar författarna.  
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Olsson på Abba berättar att det numera är Abba som tar beslut om hur 

mycket som ska levereras. Det gör det möjligt att avväga huruvida ICA 

skulle klara av att leverera till sina butiker utan till exempel två pallar av en 

produkt. Ser Abba att ICA klarar av sina butiksleveranser även utan dessa 

produkter väljer de att inte leverera det som från början avsågs. Här rör det 

sig alltså om fraktoptimering, när Abba på grund av platsbrist avstår från att 

skicka produkter som annars skulle ta en ytterligare transport i anspråk.  

Utan detaljerad lagerinformation kan Abba inte ta ställning till vad som 

kunden verkligen behöver och när. Det blir tydligt när vi jämför arbetssättet 

som Abba har med sina icke VMI-kunder, där traditionella beställningar 

styr påfyllnaden. 

 

Sunér berättar att Abbas kunder ofta har lager på samma ort, men eftersom 

Abba endast har VMI-avtal med ICA kan de inte påverka när leverans till 

övriga kunder ska ske. Olsson berättar även att leverans till ICA under icke 

högsäsong sker på fasta leveransdagar eftersom efterfrågan är jämn och att 

detta blir enklast. Detta gör att den teoretiska möjlighet Abba har att 

samleverera till närbelägna kunder försvinner. Det faktum att Abba endast 

betalar transportören per fraktat kilo gör att det inte heller finns några 

direkta ekonomiska incitament för Abba att ruttplanera. Detta överlåts på 

transportören som istället kan samköra sina olika kunder. 

 

8.4.1 Effekt på kostnader 
Abba har sett en positiv utveckling i transportkostnaderna de senaste åren. 

Även om Abba, tack vare VMI-samarbetet med ICA, har fått en ökad 
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möjlighet att optimera fyllnadsgraden på lastbilarna är det enligt Sunér svårt 

att säga om just det lett till sänkta transportkostnader. En anledning kan 

vara att Abba inte ombesörjer transporterna själva utan köper tjänsten av en 

extern transportör. Eftersom Abba betalar transportören per fraktat kilo 

spelar det ingen roll för Abba om lastbilen är fullastad eller inte, de får ändå 

betala samma pris.  

 

8.4.2 Effekter på leveransservice 
Waller et al. (1999 s. 186) menar att VMI leder till att framförhållningen i 

leveranserna blir bättre och att VMI kan överbrygga det informationsgap 

som kan finnas mellan kundens centraliserade inköpsfunktion och deras 

lager. 

 

ICA menar på att det inte är någon skillnad i framförhållning i inleveranser 

mellan VMI-leverantörer och icke VMI-leverantörer. Det som avgör 

skillnaden för hur tidigt leveransaviseringen görs är beroende på om 

leverantören arbetar fullt ut med EDI med ICA eller inte. 

 

Abba berättar att det händer ibland att varumottagningen hos en icke VMI-

kund ringer vid högsäsong och vill dela upp leveransen till två tillfällen på 

grund av att de inte kan ta emot den stora kvantitet som inköpsavdelningen 

har beställt. Det finns uppenbarligen ett informationsgap mellan 

centraliserade inköpsenheter och lager. Det har dock aldrig lett till några 

större problem än att Abba har delat upp leveranserna till två tillfällen 

istället för ett.  
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Detta händer aldrig med ICA eftersom det är Abba som avgör hur mycket 

som ska levereras och de är medvetna om begränsningarna i kundens lager 

och ser därför till att successivt bygga upp ICA:s lager under högsäsong. 

 

 

8.5 Hur VMI har påverkat administrationen i 
relationen mellan Abba och ICA 

Teorierna säger att arbetet med att lagerstyra förskjuts från kund- till 

leverantörsled vid införandet av ett VMI-samarbete. Rydén på ICA berättar 

att arbetsinsatsen för påfyllnad av varor hos en VMI-leverantör och en icke 

VMI-leverantör skiljer sig åt. I och med att Abba har tagit över ansvaret för 

påfyllnad av ICA:s lager har de tagit över arbetet med att analysera hur 

mycket och när lagret behöver fyllas på. 

 

Rydén berättar att ICA:s arbetssätt med att säkra varuflödet från en VMI-

leverantör och en icke VMI-leverantör skiljer sig åt. Sedan VMI-samarbetet 

påbörjades kontrollerar ICA endast att lagernivåerna och liggtiden för 

Abbas varor inte är för höga, istället för som tidigare att göra analyser av 

hur mycket som måste beställas och när. Rydén menar att kontrollen tar 

cirka 10 minuter medan arbetet att ta påfyllnadsbeslut för en icke VMI-

leverantör tar upp emot en timme. 

 

Olsson på Abba bekräftar att arbetsbelastningen har ökat sedan VMI-

samarbetet med ICA påbörjats. Det är stor skillnad i arbetsinsats mellan en 

VMI-kund och en icke VMI-kund. Att administrera en beställning från en 

icke VMI-kund går på bara någon minut, Abba behöver endast undersöka 
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om de har den beställda kvantiteten hemma eller inte och sedan skicka i väg 

varorna så fort som möjligt. Olsson berättar att när det gäller ICA måste 

Abba hela tiden göra bedömningar av hur mycket som måste fyllas på och 

när. Arbetet med att sköta påfyllnaden hos ICA tar, enligt Olsson, 15 

minuter. ICA:s reducerad tidsåtgång i arbetet med påfyllnaden av Abbas 

varor har varit större än den ökning av tidsåtgång som Abba har upplevt. 

För relationen totalt sett har således en tidsbesparing gjorts. 

  

8.5.1 Effekt på kostnader 
Varken ICA eller Abba har behövt eller kunnat förändra personalstyrkan på 

grund av omfördelningen av arbetsuppgifter. Den faktiska kostnaden för 

administrering av påfyllnad har således inte påverkats för vare sig Abba 

eller ICA. Skulle dock Abba och ICA påbörja fler VMI-samarbeten eller 

göra andra förändringar som påverkar administrationen kan dessa kostnader 

komma att påverkas. 

 

För att det skulle vara praktiskt hanterbart att ha ett ökat informationsutbyte 

var Abba och ICA tvungna att överge faxen till förmån för mer avancerade 

informationssystem. Båda parter är dock eniga om att dessa investeringar 

hade varit nödvändiga även om inte något VMI-samarbete hade påbörjats. 

Vi kan inte finna klart stöd för att VMI ökat IT-kostnaderna eftersom 

investeringarna enligt de båda parterna ändå hade genomförts. Hur stora 

investeringarna var ville de inte uppge och vi anser det heller inte relevant 

eftersom litteraturen endast tar upp att kostnaderna för datorbaserat 

informationsstöd ökar på grund av VMI. 

 



 

77 

9 Resultat och slutsatser 
 
Här kommer vi att redogöra för huruvida vi tycker att det finns stöd för de 

teoretiska effekterna av ett VMI-samarbete i empirin. 
 

9.1 Var började vi? 
Vår ambition var att undersöka om det fanns något stöd för de effekter som 

teorierna kring VMI menade skulle inträffa vid ett VMI-samarbete. Vi 

valde att göra detta genom att undersöka VMI-samarbetet mellan Abba och 

ICA som har pågått sedan hösten 1993. Tyvärr har det inte gått att få fram 

siffror som kan bekräfta en del av effekterna utan vi har istället fått utgå 

ifrån vad respondenterna har berättat.  

 

9.2 Hur blev det? 
Vi kommer att redogöra för våra resultat utifrån de problemfrågor som vi 

ställde i början av uppsatsen. 

 

• Hur ser samarbetet mellan Abba och ICA ut? 

• Hur har VMI påverkat  

o lager, 

o produktion, 

o transport och 

o administration 

hos Abba och ICA samt vilken effekt har det fått på kostnader och 

leveransservice? 
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Samarbetet mellan Abba och ICA 

Till att börja med kan vi fastslå att Abba per definition har ett VMI-

samarbete med ICA. Efter att ha analyserat samarbetet mellan Abba och 

ICA så kan vi konstatera att många av de positiva effekter som kan 

förväntas av ett VMI-koncept har infriats och några inte. Vad vi inte kan 

fastställa i alla lägen, är om det är just VMI som är bakgrunden till 

förbättringarna, eller om det helt enkelt är den förbättrade 

informationsspridningen. En stor fråga har varit om det verkligen är 

nödvändigt för leverantören att ta över styrningen av kundens lager för att 

förbättringarna ska vara tydliga. 

 

Lager 

Vi börjar från början med att diskutera våra slutsatser vad gäller 

lagernivåerna. Abba har lyckats reducera ICA:s lagernivåer, och det kraftigt. 

ICA avslöjar dock att flera av deras leverantörer har lyckats uppnå 

ordentliga lagernivåsänkningar under senare tid, utan att använda sig av 

VMI. En anledning är att ICA har omstrukturerat och minskat antal 

lagerplatser i Sverige vilket i sig reducerar lagernivåerna. Vi kan alltså inte 

säkert påstå att VMI haft den stora effekt på lagernivåerna som teorierna 

beskriver. 

 

Produktion 

Produktionen har inte påverkats alls. Som vi diskuterade i analysen så tror 

vi att det beror på att Abba medvetet valt att inte fokusera på sin egen 

verksamhet i första hand. Produktionen ansågs inte vara en av de viktigaste 

bitarna när samarbetet kom på tal för tio år sen. Det är först nu som 
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produktionsfrågan har kommit på tal och det är ännu för tidigt att se några 

resultat av de vidtagna åtgärderna. VMI har alltså inte automatiskt bidragit 

till någon positiv effekt i produktionen men om informationen Abba får av 

ICA utnyttjas ger det en möjlighet till förbättringar. 

 

Transport 

Eftersom Abba valt att köpa in alla sina transporter har inte heller dessa 

kostnader kunnat påverkas direkt av VMI. Eftersom Abba inte till fullo 

tillämpar ruttplanering och transportoptimering året runt så blir det också 

svårt att se hur VMI har kunnat påverka relationen till distributören. Abba 

tror att de skapat ett bättre prisförhandlingsläge eftersom de vid högsäsong 

tillämpar viss optimering. Vår slutsats måste ändå stanna vid att det inte går 

att se någon konkret effekt. 

 

Administration 

Att relationen rationaliserat bort en stor del av det administrativa 

dubbelarbetet är helt klart. Tidsbesparingen i det dagliga arbetet är påtaglig 

vilket även ger positiv effekt på de administrativa kostnaderna.  

 

Vad gäller leveransservice kan vi med god säkerhet säga att VMI bidragit 

till positiva effekter. Abba har lyckats uppnå en servicegrad som är en av de 

högsta bland ICA:s leverantörer. Den avgörande faktorn till att 

servicegraden kan ligga på en närmast felfri nivå är att Abba hela tiden har 

kontroll över ICA:s lagersituation och efterfrågan. En ytterligare faktor som 

höjer servicegraden är att Abba håller lager som ska skydda mot onormal 
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efterfrågan. Detta skydd har gjort att Abba själva inte kunnat se någon 

effekt på sina lager. 

 

Vi har medvetet valt att vara något försiktiga i våra uttalanden då både 

Abba och ICA haft svårt att lyfta fram konkreta bevis när vi frågat om detta. 

För att summera våra intryck så har vi fått uppfattningen om att både Abba 

och ICA är väldigt nöjda med relationen och sättet att arbeta. Båda parter 

anser sig ha fått viktiga fördelar men den uppenbara bristen på jämförande 

siffror, från tiden innan och tiden efter, överskuggar de positiva utsagorna. 

De siffror de kunnat ge oss har visat på goda effekter men oftast går dessa 

inte enbart att hänföra som frukten av ett lyckat VMI-samarbetet. 

 

 

9.3 Slutsatsdiskussion 
Det är svårt att veta om det är VMI som är orsaken till de positiva effekter 

som Abba och ICA har upplevt. Det finns inga entydiga bevis på att VMI är 

den enda eller ens den största anledningen. Ett intressant område att forska 

vidare på är om leverantören verkligen behöver ta över sin kunds 

lagerstyrningsfunktion. Kanske skulle samma effekter kunna skönjas bara 

genom ett förbättrat informationsflöde? Det skulle också vara intressant att 

utreda hur stora vinster respektive part får av ett VMI-samarbete. VMI har 

funnits sedan mitten av 80-talet och är alltså ett moget koncept inom flera 

branscher men ändå är det relativt få som valt att använda VMI fullt ut i sin 

verksamhet. Beror det på att vinsterna är så pass osäkra eller helt enkelt på 

att det innebär stora resurser för att få igång? För många företag beror det 

kanske på bristande förtroende? Efter att inte ha hittat solklara bevis för att 
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VMI fungerar enligt vad som sägs i litteraturen har många frågor i oss 

väckts. Som vi nämnde i inledningskapitlet finns det relativt få konkreta 

undersökningar gjorda på området varvid vi efterlyser fler. Det finns ännu 

frågor att besvara som skulle vara av intresse för många, både inom den 

akademiska världen som inom berörda branscher. 
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