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FÖRORD 

Denna studie är ett examensarbete som har genomförts av två studenter från utbildningen civilingenjör inom 

industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola. Studien har genomförts i samarbete med SSAB EMEAs 

avdelning för extern logistik i Oxelösund och syftar till att ta fram ett beslutsunderlag angående 

implementering av VMI-samarbete med kunder. 

Författarna vill rikta ett stort tack till Kjell Andersson, Mats Lindh och Peter Ånelöf vid SSAB EMEAs avdelning 

för extern logistik för all hjälp och handledning under studiens gång. Deras trevliga bemötande och 

kontinuerliga stöd har givit författarna möjlighet att genomföra examensarbetet på ett strukturerat och bra 

sätt. 

Författarna vill även rikta ett stort tack till logistikavdelningen vid Linköpings tekniska högskola. Deras 

engagemang och stöd i de logistikrelaterade kurserna gav författarna möjlighet att erhålla en stabil 

kunskapsgrund att stå på. 

Avslutningsvis vill författarna även rikta ett tack till handledaren från universitetet, Mike Malmgren, för det 

kontinuerliga stöd och de goda råd som erhållits under arbetets gång.  

  



 
 

SAMMANFATTNING 

SSAB är en svensk stålproducent som grundades år 1978. På senare år har företagets marginaler minskats och 

koncernen har dragits med förluster, till följd av ökad konkurrens och stigande råvarupriser. SSAB har till följd 

av detta försökt öka sin konkurrenskraft genom att erbjuda sina kunder värdeadderande tjänster. Som ett led i 

detta är SSAB intresserade av huruvida VMI kan vara en sådan tjänst.  

Denna rapports syfte är således att ta fram ett beslutsunderlag för SSAB huruvida förutsättningar för VMI-

samarbete mellan SSAB och deras kunder finns, hur detta samarbete bör se ut och vilka kostnadsförändringar 

som uppstår. Syftet har brutits ned i tre mindre områden. Områdena är huruvida förutsättningar för VMI-

samarbete mellan SSAB och deras kunder finns, hur VMI-lösningen bör se ut och vilka kostnadsförändringar 

som uppstår. För att besvara respektive huvudområde har följande tre huvudfrågeställningar tagits fram:  

1. Finns förutsättningarna för VMI-samarbete mellan SSAB och deras kunder?  

2. Hur bör SSABs VMI-erbjudande se ut?  

3. Hur påverkas kostnadsstrukturen av denna VMI-lösning?  

Författarna har samlat in empiri genom intervjuer och enkätundersökningar. I empiriinsamlingen har tre 

kunder studerats som, enligt SSAB, är representativa för övriga direkt- och konsignationslagerkunder. Denna 

empiri har, tillsammans med litteraturstudier, givit författarna möjlighet att genomföra analyser och 

beräkningar, som i sin tur har lett till slutsatser som besvarar frågeställningarna.  Dessa slutsatser är 

sammanfattade i tabellen nedan.  

Frågeställning Slutsats 

1. Finns förutsättningarna för VMI-samarbete mellan 
SSAB och deras kunder? 

Utifrån de studerade fallen har det i studien 
framkommit att förutsättningarna för VMI-
samarbete existerar. 

2. Hur bör SSABs VMI-erbjudande se ut? SSAB har ansvar för alla delar utom prognostisering 
och att lagra in artiklar som anländer till VMI-lagret, 
som istället kunden har ansvar för. SSABs och 
kundens affärssystem bör anslutas via EDI och SSAB 
ska äga produkterna som ligger i lagret. Kunden 
faktureras när produkterna tas ut och ett Closed End 
Agreement bör ingå i avtalet. 

3. Hur påverkas kostnadsstrukturen av denna VMI-
lösning? 

Kostnaderna för framförallt lagerföring kommer att 
öka i de fall kunderna går över från direkt försäljning 
till VMI. Studien indikerar även att i de fall kunderna 
går över från konsignationslager till VMI så minskar 
lagerföringskostnaderna. Övriga kostnader som 
påverkas kan försummas i jämförelse med 
lagerföringskostnaderna. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

SSAB is a Swedish producer of steel founded in 1978. In recent years, the company has suffered from reduced 

margins and been experiencing financial losses. As a result of this, SSAB is trying to increase its competitiveness 

by offering value added services to its customers. Therefore, SSAB is interested in learning whether VMI is such 

a service.  

The purpose of this study is to produce a decision support to SSAB regarding whether the prerequisites for VMI 

collaboration exist between SSAB and its customers, how this collaboration should be designed and what cost 

changes will occur. The purpose has been divided into three areas. The areas are whether the prerequisites for 

VMI collaboration exist between SSAB and its customers, how the VMI collaboration should be designed and 

what cost changes will occur. Following three main questions have been produced to answer the areas:  

1. Do the prerequisites for VMI collaboration exist between SSAB and its customers?  

2. How should SSAB’s VMI offer be designed?  

3. How does the VMI collaboration affect the costs?  

The authors have collected empiricist by interviews and surveys. Three customers have been studied in the 

empirical data collection who, according to SSAB, are representative for other direct and consignment stock 

customers. The collected data and the literature studies have enabled the authors to analyze and to do 

calculations, which have led to conclusions that answer the main questions. These conclusions are summarized 

in the table below.  

Questions Conclusions 

1. Do the prerequisites for VMI collaboration exist 
between SSAB and its customers?   

The study has concluded that the prerequisites for 
VMI collaboration exist in the studied cases.  

2. How should SSAB’s VMI offer be designed?  
  

SSAB should be responsible for all aspects of the VMI 
collaboration, except for forecasting and stock-
picking in the VMI stock. SSAB’s and the customers’ 
business systems should be connected by EDI and 
SSAB should own the products in the VMI stock. The 
customer is invoiced when the products leave the 
stock and a Closed End Agreement should be in 
place.   

3. How does the VMI collaboration affect the costs?  
 

The stock holding costs will especially increase when 
direct customers become VMI customers. 
Furthermore, the study indicates that the stock 
holding costs will decrease in cases of consignment 
stock customers becoming VMI customers. Other 
costs that are affected by a VMI collaboration can be 
neglected.  
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1. INLEDNING 

I detta kapitel kommer en bakgrund till problematiken som projektet grundar sig på att presenteras. Denna 

bakgrund kommer leda fram till syftet med projektet som presenteras senare. Vidare kommer även målgruppen 

för rapporten att fastställas samt vilka avgränsningar och direktiv som har tagits hänsyn till. Avslutningsvis 

illustreras vilka delar rapporten innehåller i avsnittet 1.5 Disposition. 

1.1 BAKGRUND 

SSAB är en svensk stålproducent som grundades 1978 då tre järnverk i Borlänge, Luleå och Oxelösund slogs 

samman. Företaget har idag cirka 9 000 anställda i 45 länder och hade år 2012 en omsättning på 38,9 miljarder 

SEK. SSAB är den ledande leverantören av tunnplåt i Norden och grovplåt i Nordamerika. 

Produktionsanläggningarna återfinns i Sverige och USA, men även i Kina sker bearbetning och färdigställning av 

olika stålprodukter. SSABs stålprodukter är höghållfasta vilket innebär att slutprodukterna har en reducerad 

vikt, ökad styrka och ökad livslängd i förhållande till om ordinärt stål används.  (SSAB, 2014-02-03)  

På senare år har SSABs marginaler minskat och koncernen har dragits med förluster till följd av hög konkurrens, 

till stor del från kinesiska producenter, och stigande råvarupriser. I kombination med att det anses finnas en 

överproduktion av stål i världen samt att SSAB anses sälja en sorts dyrare premiumprodukter inom 

stålbranschen, har det blivit svårt att mäta sig med billigare stål till följd av den rådande lågkonjunkturen. SSAB 

har således försökt vända denna negativa trend genom att bland annat försöka erbjuda värdeadderande 

tjänster till sina kunder, så kallade Value Added Services. (Lindh, 2014) 

Nyligen har en av SSABs kunder uttryckt en önskan om att inleda ett VMI-samarbete, som innebär att SSAB styr 

kundens lager. I framtiden förväntas även fler kunder efterfråga denna typ av lösning. Då SSAB i dagsläget inte 

erbjuder VMI till sina kunder och saknar större kunskaper om denna typ av samarbeten, så är de intresserade 

av att veta huruvida de bör erbjuda denna tjänst. (Lindh, 2014)  

1.2 SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett beslutsunderlag för SSAB huruvida förutsättningar för VMI-

samarbete mellan SSAB och deras kunder finns, hur detta samarbete bör se ut och vilka kostnadsförändringar 

som uppstår. 

1.2.1 FÖRTYDLIGANDE AV SYFTE 

Syftet är uppbyggt kring tre delar. Den första delen består av att utreda huruvida förutsättningar för VMI-

samarbete mellan SSAB och deras kunder finns, den andra delen består av att ta fram hur VMI-lösningen bör se 

ut och den tredje delen består av att utreda vilka kostnadsförändringar som uppstår.  

Första delen av syftet, som behandlar huruvida förutsättningarna för VMI-samarbete mellan SSAB och deras 

kunder finns, innebär att en undersökning genomförs där SSABs verksamhet, produkter och kunder utreds för 

att se om dessa är lämpliga för en VMI-lösning. Kunderna utreds med hänsyn till om intresse för VMI-

samarbete finns och om en lösning av denna typ ses som en konkurrensfördel. Även relationen mellan 

kunderna och SSAB utreds för att se om denna uppfyller förutsättningarna för ett VMI-samarbete. 

Verksamheten och produkterna utreds med hänsyn till vad teori säger samt hur karakteristiken för SSABs 

produkter faktiskt ser ut. Om svaret på denna del blir att förutsättningarna inte finns för SSAB att erbjuda VMI 

till sina kunder, så behöver en utredning göras angående vad som behöver förändras i verksamheten, 

produkterna eller hos kunderna för att VMI ska vara lämpligt.  
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Den andra delen av syftet, som behandlar hur VMI-lösningen bör se ut, är beroende av resultatet från den 

första delen av syftet. Detta eftersom svaren på vilken karakteristik verksamheten, produkterna och kunderna 

har påverkar vilket VMI-upplägg som passar i den givna situationen. Hur VMI-lösningen bör se ut kommer 

utredas med hänsyn till vad kunder och teori säger vilket sedan kommer leda till en analys där författarna tar 

fram en lämplig VMI-lösning.  

Den tredje delen av syftet, som behandlar vilka kostnadsförändringar som uppstår, går alltså ut på att utreda 

hur kostnaderna förändras i förhållande till nuläget om den framtagna VMI-lösningen implementeras.  

1.3 MÅLGRUPP 

Målgruppen är en beskrivning av vilka personer som denna rapport är riktad till. För detta projekt består 

målgruppen av logistikavdelningen och säljare på SSAB. Rapporten riktar sig även till opponenter och 

bedömningspersoner då dessa kommer läsa arbetet och ge kritik med syfte att förbättra arbetet.  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

För att göra projektet hanterbart och för att komma fram till ett resultat inom den givna tidsramen har ett 

antal avgränsningar gjorts. Dessa tas upp nedan: 

1. Vid framtagandet av VMI-lösningen kommer intäktsförändringar inte att tas hänsyn till. Detta 

eftersom de anses vara svåra att kvantifiera samtidigt som SSAB även har uttryckt att intäkterna inte 

bör tas hänsyn till, då de anser sig ha bättre inblick i hur dessa förändras än författarna. 

2. Då SSAB har flera försäljningskanaler behöver en avgränsning göras för att projektets omfattning ska 

vara hanterbar. Eftersom de största kunderna får stål levererat via antingen direkt distribution från 

produktionen eller via ett konsignationslager, och eftersom SSAB tror att dessa kunder är de mest 

aktuella för VMI-samarbete, så kommer denna rapport endast ta hänsyn till dessa två 

försäljningskanaler. Detta innebär att SSABs försäljningskanal via säljlager avgränsas bort. 

3. Produktion, samt de flöden som ligger innan produktionen, kommer ej tas hänsyn till i utredningen. 

Dessa antas istället fungera felfritt eftersom en utredning som inkluderar dessa delar skulle bli alldeles 

för omfattande och delvis ligga utanför författarnas kärnkompetens. 

4. Författarna antar även att transporter och plock av gods fungerar felfritt. Denna avgränsning görs då 

författarna bedömer att en djupare utredning av detta inte skulle kunna ske med hänsyn till givna 

tidsramar.  

De delar i SSABs försörjningskedja som kommer att studeras i detta projekt illustreras i Figur 1 nedan. 

Motivering till det studerade systemet återfinns i avsnitt 4.3 Studerat system. 
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Figur 1 - Studerat system 

1.5 DISPOSITION 

En disposition av rapportens olika delar illustreras i Figur 2 nedan i syfte att ge läsaren en överblick av 

rapportens uppbyggnad. 

 

Figur 2 - Disposition av rapporten 
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2 SITUATIONSBESKRIVNING 

I detta kapitel kommer en övergripande beskrivning av SSABs historia och nuläge att genomföras i syfte att 

skapa en bild av företagets verksamhet. I denna beskrivning kommer även en beskrivning av SSABs nuvarande 

försäljningskanaler att göras eftersom det är en viktig del i utredandet av företagets förutsättningar för VMI. 

2.1 HISTORISK FÖRETAGSBESKRIVNING 

 

En stor del av samhällsbildningen i Sverige har skett kring gruvor och järnbruk. På grund av internationell 

konkurrens i slutet av 1800-talet gjordes rationaliseringar som resulterade i att mindre järnbruk i Bergslagen 

ersattes med större järnverk. En ny järnvägslinje mellan Falun och Göteborg medförde att ett nytt järnverk i 

Borlänge, Domnarvets Jernverk, bildades. Detta bidrog, tillsammans med ett närbeläget pappersbruk, till stor 

inflytning till Dalarna och ägarna till verken byggde bostäder till de nyinflyttade arbetarna. Ett omfattande 

moderniserings- och utbyggnadsprogram som genomfördes i mitten av 1950-talet resulterade i att 

stålproduktion ökade till 400 000 ton per år, och Domnarvets Jernverk sysselsatte 6 300 personer år 1973. 

(SSAB, 2014) 

Under åren 1914 - 1917 anlades ett järnverk i Oxelösund som under 1950-talet blev Sveriges största 

arbetsplats. Oxelösund har norra Europas djupaste hamn och härifrån exporterades Malm. År 1940 bildades 

Norrbottens Järnverk AB (NJA) med svenska staten som ägare. NJA var i början av 1960-talet Sveriges näst 

största stålproducent och stod för 30 procent av exporten av valsade stålprodukter. (SSAB, 2014) 

Energikrisen på 1970-talet ställde, i kombination med en stor överkapacitet, föråldrad utrustning och höga 

arbetskraftskostnader, västvärldens stålindustri inför stora behov av omstrukturering. Nya tillverkningsländer 

etablerade sig med modern utrustning och låga tillverkningskostnader samtidigt som det saknades kapital för 

nyinvesteringar i befintliga tillverkningsländer. (SSAB, 2014) 

SSAB bildades efter att ett riksdagsbeslut gjort gällande att NJA, Domnarvets Jernverk och Oxelösunds Järnverk 

skulle slås samman. Verksamheten startades den 1 januari 1978 och med den svenska staten som 

majoritetsägare. SSAB:s aktier introducerades på Stockholmsbörsen 1989 och decennierna sedan dess har 

präglats av upp- och nedgångar i konjunkturen. Företaget valde tidigt att satsa på en nisch inom marknaden 

genom att inrikta sig mot höghållfasta stål. Trots att antalet masugnar sjunkit, från de 8 ugnar som fanns vid 

bildandet till de tre masugnar som finns i dagsläget, producerar företaget betydligt större kvantiteter idag än 

tidigare. (SSAB, 2014) 

År 2007 förvärvades IPSCO (Interprovincial Steel and Pipe Corporation) i Nordamerika vilket är ett av modern 

tids största företagsförvärv i Sverige. Förvärvet ökade företagets konkurrenskraft och lönsamhet utanför 

Europa. SSAB har en stark närvaro på sina hemmamarknader och agerar som en viktig samhällsaktör i de orter 

företaget verkar. (SSAB, 2014) 
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2.2 NULÄGESBESKRIVNING 

I detta avsnitt kommer författarna beskriva SSAB utifrån bland annat dess organisation, produkter, flöden samt 

strategi och vision. Avsnittet syftar till att ge läsaren en övergripande förståelse för SSAB och dess verksamhet.  

2.2.1 ALLMÄNT OM SSAB 

SSAB är en ledande producent av höghållfasta stål och har en råstålskapacitet om 6 miljoner ton. Företaget har 

inriktat sig mot nischprodukter i form av höghållfasta stål och dessa utgör idag 38 % av de totala leveranserna. 

De övriga leveranserna består av ordinära stål och målet är att höghållfasta stål ska utgöra 50 % av 

leveranserna år 2015. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA, men företaget har även verksamhet i 

Kina där bearbetning och färdigställning av stålprodukter sker. (SSAB, 2014) 

SSAB har cirka 9 000 anställda och är verksamma i 45 länder. Företagets höghållfasta stål säljs världen över och 

försäljningen uppgick till 38,9 miljarder kronor år 2012. Det höghållfasta stålet resulterar i att slutprodukterna 

väger mindre, är starkare och har en längre livslängd än om ordinärt stål används. Varumärkena under vilka det 

höghållfasta stålet marknadsförs är: Domex, Prelaq, Hardox, Weldox, Armox och Toolox. SSABs 

hemmamarknader är Norden och Nordamerika och företaget är den ledande leverantören av tunnplåt i Norden 

och av grovplåt i Nordamerika. (SSAB, 2014) 

Verksamheten är indelad i följande geografiska områden (SSAB, 2014): 

 SSAB EMEA – Europa, Mellanöstern och Afrika 

 SSAB Americas – Nordamerika och Latinamerika 

 SSAB APAC – Asien, Australien och Nya Zeeland. 

2.2.2 STRATEGI OCH VISION 

SSABs övergripande strategi lyder enligt följande: 

 Vara en ledande global leverantör av höghållfasta och kylda stål 

 Behålla och stärka positionerna på hemmamarknaderna Norden och Nordamerika 

För att lyckas behålla ställningen som ledande global leverantör av höghållfasta och kylda stål kommer SSAB att 

ha ett fortsatt fokus på forskning och utveckling genom att ständigt utveckla sin kompetens inom höghållfasta 

stål. Vidare anser företaget det även vara nödvändigt att ha en närhet till kunden, genom lokala säljkontor, och 

att ha starka varumärken, som i dagsläget finns inom nischmarknaden höghållfasta stål. SSAB anser det även 

vara viktigt, av kostnadsskäl, att ha produktion nära kunder och således arbetar företaget ständigt med att 

utveckla de starka positionerna på hemmamarknaderna. (SSAB, 2014) 
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2.2.3 ORGANISATION 

SSABs verksamhet är indelad i tre geografiska affärsområden där varje affärsområde är en självständig enhet. 

Dessa tre affärsområden är: 

 SSAB EMEA 

 SSAB AMERICAS 

 SSAB APAC 

Nedan följer en närmare beskrivning av respektive affärsområde. 

SSAB EMEA 

SSAB EMEA är en världsledande producent av kylda stål och avancerade höghållfasta stål samt Nordens största 

tillverkare av tunnplåt. Affärsområdet har produktion i Luleå, Borlänge samt Oxelösund och kunderna finns 

främst inom tunga transporter, verkstads- och maskinindustrin, gruvutrustning och i bilindustrin. I Luleå 

produceras stålämnen som transporteras till Borlänge för valsning och bearbetning till tunnplåt, medan det i 

Oxelösund sker en integrerad process från råjärn till stålämnen som valsas till grovplåt. (SSAB, 2014) 

År 2012 stod SSAB EMEA för 38 % av koncernens totala omsättning och 72 % av SSABs anställda arbetar inom 

affärsområdet. Ett organisationsschema för SSAB EMEA illustreras i Figur 3 nedan. (SSAB, 2014) 

 

Figur 3 – Organisationsschema för SSAB EMEA (SSAB, 2014) 

SSAB Americas  

SSAB Americas är en ledande leverantör av grovplåt i Nord- och Latinamerika. Tillverkningen sker i två stålverk 

belägna i Alabama samt Iowa och stålämnen produceras här helt av skrot, som sedan bearbetas till grovplåt. 

Kunderna till SSAB Americas finns bland annat inom tunga transporter, verkstads- och maskinindustrin, 

gruvutrustning samt energisektorn. (SSAB, 2014) 

År 2012 arbetade 16 % av de anställda inom koncernen på SSAB Americas, som samma år stod för 41 % av 

SSABs totala omsättning. Ett organisationsschema för affärsområdet illustreras i Figur 4 nedan. (SSAB, 2014) 
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Figur 4 – Organisationsschema för SSAB Americas (SSAB, 2014) 

SSAB APAC 

SSAB APAC marknadsför och säljer SSABs nischstål på de asiatiska och australiensiska marknaderna. 

Affärsområdet har kapacitet att blästra, måla och formatklippa plåten innan de skeppas till kund. Kunderna till 

SSAB APAC finns bland annat inom entreprenadmaskiner, bil- och gruvindustrin samt inom konstruktion, 

framför allt mobila kranar. (SSAB, 2014) 

År 2012 arbetade 2 % av koncernens anställda på SSAB APAC, som samma år stod för 6 % av SSABs totala 

försäljning. Ett organisationsschema för affärsområdet illustreras i Figur 5 nedan.  

 

Figur 5 – Organisationsschema för SSAB APAC. (SSAB, 2014) 
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2.2.4 PRODUKTER 

Stålet som SSAB tillverkar används i applikationer som transportera, lyfta eller bära gods samt i 

säkerhetsdetaljer. Det höghållfasta stålet innebär att produkternas vikt minskas samtidigt som styrkan och 

livslängden ökar. SSAB producerar även mjukare stål, så kallat ordinärt stål, som används inom verkstads- och 

byggindustrin. SSABs stål används även inom energisektorn och då exempelvis för vindkraftverk. (Stålguiden, 

2014) 

SSABs varumärkesportfölj består av stålsorterna Domex, Hardox, Docol, Weldox, Prelaq, Armox och Toolox och 

här nedan följer en beskrivning av respektive varumärke. (Stålguiden, 2014) 

Domex 

Är ett höghållfast konstruktionsstål som tillverkas för lättare transportlösningar och används bland annat till 

trailers, fordon, fartyg och broar (Stålguiden, 2014). Produkterna har funnits på marknaden sedan tidigt 1960-

tal och kännetecknas av ökad lyftkapacitet och lägre vikt (General Product Information, 2014).  

Hardox 

Är en slitplåt som är ledande på marknaden för maximal nyttolast, livslängd och driftsäkerhet och används till 

bland annat lastbilsflak, dumperflak, containers och grävskopor (Stålguiden, 2014). Produkten har funnits på 

marknaden sedan 1970-talet och produceras idag i tjocklekarna 3 till 130 mm (General Product Information, 

2014).  

Docol 

Är ett höghållfast konstruktionsstål som bland annat används till personbilar, fordon, elektriska radiatorer och 

kylskåp (Stålguiden, 2014). Stålet marknadsförs som ett miljövänligt stål då det sänker vikten i fordon vilket 

sänker bränsleförbrukningen och det kan används i temperaturer upp till 400 grader Celsius (Docol – It’s all 

about strength and lightness, 2014).  

Weldox 

Är ett höghållfast konstruktionsstål som är nischat mot lyftlösningar och används bland annat till mobilkranar, 

lastbilskranar och annan lyftutrustning (Stålguiden, 2014). Stålet produceras i tjocklekarna 4 till 160 mm och 

kan användas i temperatur ner till -60 grader Celsius (General Product Information, 2014).  

Prelaq 

Är en färgbelagd plåt som tillverkas mot byggindustrin och används till bland annat tak, väggar, takavvattning 

och beslag (Stålguiden, 2014). Fördelarna med detta stål är att det erbjuder ett väderskydd för byggnader och 

att det är uthålligt vilket innebär att det inte kräver mycket underhåll (More than steel, 2014).  

Armox 

Är en skyddsplåt som tillverkas för att öka den personliga säkerheten och används bland annat som skottsäkert 

skydd i fordon och byggnader (Stålguiden, 2014). Stålet kännetecknas av dess höga ballistiska egenskaper i 

kombination med dess hårdhet och styrka (General product information, 2014).  

Toolox 

Är ett avancerat maskinkomponents- och verktygsstål och används bland annat till pressverktyg, plastformar 

och maskinkomponenter (Stålguiden, 2014). Fördelarna med detta stål är kortare produktionstider och 

homogena materialegenskaper i hela materialet och eftersom stålet redan är härdat fullt ut så elimineras 

härdningsprocessen för kunden (General Product Information, 2014).  

Det finns dock olika typer av produkter som SSAB levererar till sina kunder. Artikelnumret bestäms av stålsort, 

tjocklek, bredd och längd på plåten och dessa fyra parametrar kan kombineras till ett stort antal 



20 
 

kombinationer. Därför är SSABs produkter uppdelade i de två grupperna, GIM High Runner och Taylor made. 

(Andersson & Ånelöf, 2014) 

GIM High Runner 

Detta är SSAB:s standardsortiment och består av cirka 230 artiklar. Dessa produkter tillverkas mot prognoser, 

lagerhålls i centrallagret i Oxelösund och säljs via de olika säljlagren. För att en artikel ska klassas som GIM High 

Runner krävs det att artikeln säljs i minst 3 säljlager, att den har en försäljningsfrekvens om minst 50 gånger/år 

samt att SSAB EMEA, SSAB APAC och SSAB Americas godkänner artikeln som GIM High Runner. (Andersson & 

Ånelöf, 2014) 

Taylor made 

Detta sortiment består av cirka 1600 artiklar som är kundunika och alltså endast säljs till en kund. Kunderna 

köper dessa produkter regelbundet och lagerhållning sker i konsignationslagren om inte direkt affär används. 

En artikel som är klassad som GIM High Runner blir en Taylor Made om den inte längre uppfyller kraven som 

ställs på en GIM High Runner – artikel. (Andersson & Ånelöf, 2014) 

2.2.5 FLÖDEN 

Flöden till och från Oxelösund illustreras i Figur 6 nedan. Från leverantör levereras råmaterial som i produktion 

blir till grovplåt. Beroende på vilken kund som ska ha plåten så kan den gå olika vägar från Oxelösund. Kunder 

som köper in i större kvantiteter får ofta sina order levererade direkt från produktionen, vilket illustreras med 

pilen från Produktion i Oxelösund till Kunder i Figur 6. En sådan affär kallas för Direkt affär och fakturan till kund 

skickas samtidigt som plåtarna. För denna typ av affär använder sig SSAB av prioriteringsgrupper i de fall där 

flera kunder vill använda denna distributionskanal. Kunderna i gruppen Prio 1 får sina order prioriterade 

framför kunderna i Prio 2 och dessa priogrupper baseras till stor del på hur stora orderkvantiteter kunderna har 

haft hos SSAB historiskt sett. Detta flöde stod 2013 för cirka 66 % av det totala flödet ut från anläggningen. 

(Andersson & Ånelöf, 2014) 

De mindre kunderna får däremot sina order oftast levererade via ett säljlager, som fylls på från centrallagret, 

där SSAB håller ett sortiment. Säljlagret består av två delar där den stora delen består av så kallade GIM High 

Runner-artiklar, som skickas från centrallagret (hädanefter kallat CL), medan den mindre delen består av så 

kallade Taylor Made-artiklar som skickas direkt från produktionen. Artiklarna i säljlagret ägs i de flesta fall av 

SSAB EMEA och i de fall där de inte får äga produkterna på grund av lagar i det aktuella landet, så ägs artiklarna 

av dotterbolag till SSAB EMEA. Kunderna lägger i detta fall en beställning till säljlagret och får produkterna 

levererade med kort varsel, förutsatt att de finns i lager. Finns produkterna inte tillgängliga levereras de, om 

möjligt, från ett annat säljlager, centrallagret eller så produceras de. Detta flöde stod 2013 för cirka 30 % av det 

totala flödet från anläggningen. (Andersson & Ånelöf, 2013) 

En del större kunder har ingått i ett närmare samarbete med SSAB som innebär att SSAB har ett specifikt lager 

för kunden och dessa lager kallas för konsignationslager. Sådana lager ligger vanligtvis belägna i anslutning till 

kundens produktionsanläggning och det är därifrån produkterna levereras. Det är SSAB som äger produkterna 

som ligger i konsignationslagren och det är först när kunderna plockar ut produkterna som köpet genomförs 

och SSAB fakturerar. Kundens uttag kontrolleras en gång i veckan och en veckas uttag aggregeras ihop till en 

faktura. SSAB har ingen insyn i hur de utplockade artiklarna används, med andra ord vet de inte om kunden 

lägger produkterna i ett eget lager eller om de går direkt till produktionen. Kunder som använder 

konsignationslager beställer kontinuerligt samma artikelnummer från SSAB, men alla kunder beställer unika 

produkter som är anpassade till deras egen produktion. Påfyllningen av lagret initieras genom att kund lägger 

order och det är kunden som styr lagernivåerna, och inte SSAB. (Andersson & Ånelöf, 2013) 

Eftersom SSAB äger produkterna i konsignationslagren, finns det en risk för att lagerhållningskostnaderna blir 

större än planerat om kunderna inte plockar ut produkter regelbundet. För att skydda sig mot detta innehåller 
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samarbetet en del som heter Closed End Agreement. Detta innebär att kunderna har cirka 3-6 månader på sig 

att plocka ut produkterna, annars övergår ägandet till kunden ändå och SSAB skickar en faktura. På detta sätt 

regleras nivån på konsignationslagren. (Andersson & Ånelöf, 2013) 

 

Figur 6 - Flödeskarta 

2.3 SAMMANFATTNING 

SSAB är en global stålproducent som har nischat sig mot höghållfasta konstruktionsstål. Företagets verksamhet 

är uppdelad i geografiska områden där Europa, Mellanöstern och Afrika är ett område, Nord- och latinamerika 

ett annat områden samt Asien, Australien och Nya Zeeland ett tredje område. SSABs strategi är att vara en 

ledande global leverantör av höghållfasta och kylda stål samt att behålla och stärka positionerna på 

hemmamarknaderna som är Norden och Nordamerika. Företagets produktportfölj består av sju varumärken 

där varje varumärke är nischad mot en specifik marknad. SSABs försäljningskanaler består av direkt försäljning 

från produktion, försäljning via konsignationslager och försäljning via säljlager. Försäljningen till de största 

kunderna sker antingen via direkt försäljning eller via konsignationslager medan de mindre kunderna köper 

från de lokala säljlagren. Konsignationslager innebär att SSAB har lager som är dedikerade till en specifik kund 

och lagren är placerade ute hos kund. Produkterna i konsignationslagren ägs av SSAB fram tills att kunden 

plockar ut produkterna för användning. Ett skydd mot inkurans och höga lagerföringskostnader för SSAB ingår 

dock i avtalen. Detta skydd innebär att om en produkt har legat i ett konsignationslager en längre period (cirka 

3-6 månader, beroende på kund) så fakturerar SSAB kunden ändå och ägandet övergår till kunden. Detta skydd 

kallas för Closed End Agreement.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

De vetenskapliga teorierna som ligger till grund för denna rapport kommer att presenteras i detta kapitel. Syftet 

med referensramen är att skapa en bred, men även djup, förståelse för de relevanta teorierna samt att beskriva 

akademiska begrepp som används i denna rapport. Referensramen kommer att ge en beskrivning av områdena 

Vendor Managed Inventory, Logistik och Supply Chain Management. 

3.1 VENDOR MANAGED INVENTORY 

Eftersom syftet med rapporten är att göra en utredning inom VMI är det relevant att erhålla en djupare 

förståelse för begreppet. Därför kommer detta kapitel att innehålla en definition av VMI, en beskrivning av 

olika typer av VMI samt vilka fördelar och risker det finns med att inleda ett samarbete av detta slag. 

3.1.1 VAD ÄR VENDOR MANAGED INVENTORY? 

Vendor Managed Inventory (VMI) kan översättas till leverantörsstyrda lager på svenska. Detta koncept innebär 

att leverantören får information från kunden rörande lagersaldo och förväntad förbrukning, för att baserat på 

detta ansvara för tillgängligheten av material hos kunden. Figur 7 nedan beskriver det fysiska flödet och 

informationsflödet vid ett VMI-samarbete.  

 

Figur 7 - Beskrivning av det fysiska flödet och informationsflödet vid VMI-samarbete enligt Oskarsson et al. (2006). 

Generellt finns det två olika metoder för leverantörsstyrda lager. Den ena metoden är att leverantören får 

tillgång till kundens lager och fysiskt inspekterar lagernivåerna på plats med jämna mellanrum och utifrån 

denna information sköter påfyllnaden. Den andra metoden bygger på att leverantören får tillgång till aktuell 

information rörande bland annat kundens lagernivåer, förbrukningsstatistik och inkomna order för att baserat 

på detta kunna ta beslut angående när lagret ska fyllas på. (Oskarsson et al., 2006)  

3.1.2 BULLWHIP-EFFEKTEN 

I detta avsnitt kommer en redogörelse av begreppet bullwhip-effekten att göras och sedan följas upp med 

orsaker till varför bullwhip-effekten uppstår samt hur den kan motverkas. Detta anses relevant då det är ett 

välkänt begrepp inom logistikvärlden som kan motverkas bland annat genom att inleda ett VMI-samarbete. 

3.1.2.1 VAD ÄR BULLWHIP-EFFEKTEN? 

Bullwhip-effekten innebär att leverantörer uppströms i försörjningskedjan upplever stora efterfrågevariationer 

från sina kunder, trots att efterfrågan från slutkunderna inte varierar lika mycket. Denna typ av förvrängd 

information från ena delen av försörjningskedjan till den andra kan leda till problem hos aktörer högre upp i 

försörjningskedjan i form av exempelvis för höga lagerkvantiteter, dålig leveransservice, bortfall av intäkter och 
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ineffektiva transporter. Figur 8 nedan beskriver hur Bullwhip-effekten påverkar olika aktörer inom olika delar 

av försörjningskedjan. (Lee et al., 1997)  

Enligt Lee et al. (1997) uppstår Bullwhip-effekten till följd av följande fyra orsaker:  

1. Uppdatering av efterfrågeprognoser  

2. Cykliska inköp 

3. Prisfluktuationer 

4. Bristspekulation 

 

 

Figur 8 – Beskrivande bild av Bullwhip-effekten. (Lee et al., 1997) 

Uppdatering av efterfrågeprognoser 

Generellt brukar varje företag i en försörjningskedja prognostisera regelbundet bland annat sitt 

produktionsschema, storleken på lager och materielbehov till produktionen. Dessa prognoser brukar basera sig 

på efterfrågedata, i form av orderhistorik, från kunderna. När företag lägger en beställning till sina leverantörer 

så kommer storleken på beställningen ta hänsyn till både säkerhetslager samt faktiskt behov och denna order 

speglar således inte den egentliga efterfrågan. Om inte leverantören känner till detta kommer denne troligtvis, 

då efterfrågeprognosen revideras, lägga en ännu större beställning till sina leverantörer där ordern även i detta 

fall motsvarar det beräknade behovet samt ett säkerhetslager. Desto högre upp i försörjningskedjan ett företag 

befinner sig, desto större kommer således efterfrågevariationerna upplevas. Även ledtid spelar in här eftersom 

en längre ledtid gör att företagen i försörjningskedjan upplever ett behov av ett större säkerhetslager, vilket 

gör efterfrågevariationerna ännu större. (Lee et al., 1997)  
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Cykliska inköp 

Många gånger köper företag in cykelvis, istället för att köpa in regelbundet under en tidsperiod. Detta görs 

eftersom det ibland är dyrt att lägga en order och till följd av detta kan kunder försöka samla sina inköp till ett 

specifikt tillfälle där en viss orderkvantitet beställs. Cykliska inköp görs även eftersom det oftast är billigare för 

kunden att fylla en transport i förhållande till att lämna utrymme tomt i transporten. För en leverantör kan 

detta innebära att företaget har väldigt varierande efterfrågan, där ingen efterfrågan finns alls under vissa 

perioder för att sedan plötsligt radikalt öka. Om en leverantör har fler kunder och dessa hade gjort 

beställningar jämnt över perioden så hade leverantören inte behövt uppleva några större efterfrågevariationer, 

men tyvärr är ofta inte så fallet utan order från kunderna brukar generellt vara slumpmässigt utspridda över 

tidsperioden. Detta kan således leda till en Bullwhip-effekt. (Lee et al., 1997) 

Prisfluktuationer 

Prisfluktuationer uppstår då företag erbjuder sina kunder exempelvis tillfälliga rabatter, vilket leder till att 

kunderna köper mer än vad de faktiskt behöver för tillfället. När priset sedan återgår till sitt ursprungliga värde 

kommer kunderna inte köpa mer av varan förrän lagret de tidigare köpt på sig tar slut. Dessa prisfluktuationer 

ger upphov till ojämna efterfrågemönster och kan således ge upphov till en Bullwhip-effekt. (Lee et al., 1997) 

Bristspekulation 

Då efterfrågan från kunder överstiger leverantörens tillgång så är det vanligt att leverantören ransonerar 

produkterna. Det vill säga, om leverantören räknar med att ha en tillgänglighet på en produkt motsvarande 

endast 50 % av den totala efterfrågan så levererar leverantören 50 % av ordern till respektive kund. Detta leder 

till att kunderna överdriver sitt behov och således beställer mer för att få levererat så mycket de egentligen vill 

ha. När efterfrågan börjar lägga sig och leverantören inte längre har brist på produkten kommer sedan 

kunderna att börja göra avbeställningar av tidigare lagda order, eftersom de egentligen inte hade så stort 

behov de gav sken av. I slutändan innebär detta att leverantören upplever stora efterfrågevariationer som inte 

motsvarar produktens egentliga efterfrågan. Leverantören upplever alltså en Bullwhip-effekt. (Lee et al, 1997)   

3.1.2.2 MOTVERKA BULLWHIP-EFFEKTEN 

I Tabell 1 beskrivs hur de olika orsakerna till Bullwhip-effekten kan motverkas. Detta motverkande kan ske på 

följande sätt (Lee et al., 1997):  

1. Genom att transparensen blir större och efterfrågedata delas mellan olika parter i försörjningskedjan 

(Information Sharing). 

2. Genom att koordinera prissättning, transport, lagerplanering och ägandeansvar mellan leverantör och 

kunder i försörjningskedjan (Channel Alignment).  

3. Genom aktiviteter som förbättrar försörjningskedjans prestation i form av exempelvis minskad ledtid 

och kostnader (Operational Efficiency)  
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Tabell 1 - Hur de olika orsakerna till Bullwhip-effekten kan motverkas. (Lee et al., 1997) 

 Information Sharing Channel Alignment Operational Efficiency 
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Som tabellen ovan visar går det att motverka Bullwhip-effekten till följd av uppdatering av 

efterfrågeprognoserna genom informationsdelning inom försörjningskedjan. Denna informationsdelning kan ta 

uttryck i att istället för att en leverantör bygger sina prognoser baserat på kundernas orderkvantiteter, så delar 

kunden med sig av sina kunders efterfrågan till leverantören. Detta leder till att leverantören kan bygga sina 

prognoser baserat på slutkundens efterfrågan och kan således planera sitt lager efter den verkliga efterfrågan 

på produkterna. Forskning har visat att den sammanlagda lagernivån i en försörjningskedja kan optimeras då 

information om lagernivåer och efterfrågan delas mellan exempelvis kund och leverantör. Även om information 

delas på detta sätt så föreligger en risk att leverantör och kund tar fram olika prognoser, baserat på samma 

data, till följd av användandet av exempelvis olika prognosmetoder. Detta kan skapa onödiga fluktuationer i 

orderkvantiteterna till leverantören, men ett sätt att komma runt detta är att använda sig av VMI där 

leverantören sköter påfyllnad av lagret hos kunden. Forskning har visat att den sammanlagda lagernivån i en 

försörjningskedja kan optimeras då information om lagernivåer och efterfrågan delas mellan exempelvis kund 

och leverantör. Ytterligare ett sätt att motverka Bullwhip-effekten till följd av uppdatering av 

efterfrågeprognoserna är att minska ledtiden från leverantör till kund. (Lee et al., 1997) 

Kunder som använder sig av cykliska inköp kan, som tidigare nämnt, ge upphov till en Bullwhip-effekt hos sina 

leverantörer. För att komma runt detta bör leverantörer försöka få sina kunder att göra inköpen mer 

regelbundet, med mindre beställningscykler, eller minska sina orderkvantiteter. Utöver detta kan 

informationsdelning rörande efterfrågan hos kunderna vara hjälpsam, eftersom leverantören då inte behöver 

bli överraskad vid plötsligt stora beställningar. Som tidigare nämnt är kostnaden för orderläggning en anledning 

till att kunder använder sig av cykliska inköp. För att uppmuntra till att inköpen sker oftare kan leverantörerna 

erbjuda kunder att göra sina inköp via EDI, Electronic Data Interchange, för att på så sätt göra inköpsprocessen 
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effektivare och billigare. En annan anledning till att kunder gör cykliska inköp är eftersom det är billigare att 

fylla en transport i förhållande till att inte använda allt utrymme. Detta problem kan lösas genom att 

exempelvis låta ett tredjepartslogistikföretag sköta transporterna till kunden, eftersom dessa företag kan göra 

mindre leveranser till en specifik kund ekonomiskt försvarbara genom att fylla upp transporten med produkter 

avsedda för flera olika mottagare. (Lee et al., 1997) 

Det enklaste sättet att motverka Bullwhip-effekten till följd av prisfluktuationer är att som leverantör helt 

enkelt minska antalet tillfällen rabatter erbjuds samt storleken på rabatterna. En prissättningsstrategi som 

bidrar till att motverka Bullwhip-effekten är EDLP, everyday low price. Den här strategin innebär att 

leverantören permanent sänker priset på sitt utbud och slutar erbjuda tillfälliga rabatter. (Lee et al., 1997) 

För att minimera Bullwhip-effekten till följd av bristspekulation så kan leverantörer ransonera ut produkterna 

baserat på historisk försäljningsdata istället för aktuella order. Detta eliminerar incitamenten för kunderna att 

överdriva sina order, eftersom de får en ranson av produkter baserat på hur mycket de tidigare köpt. I vissa 

situationer kan kunder felaktigt tro att en brist på produkter kommer uppstå hos leverantören inom en snar 

framtid. För att motverka detta kan leverantören då dela med sig av information rörande sin 

produktionskapacitet och sina lagernivåer för att på så sätt minska kundernas oro för brist. (Lee et al., 1997) 

3.1.3 ROLLFÖRDELNING 

Hur rollfördelning och upplägget på ett VMI-samarbete ska se ut kan variera mycket, vilket leder till många 

olika varianter av VMI-upplägg. Enligt Stahre (2014) ska parametrar rörande det fysiska flödet mellan parterna, 

informationsflödet samt betalningsflöde/ägande utarbetas inför samarbetet. Hur rollerna ska fördelas beror 

dels på den aktuella situationen, såsom avståndet mellan leverantör och kund. Om parterna har ett stort 

geografiskt avstånd mellan sig är det rimligt att kunden hanterar exempelvis godsmottagning, inlagring och 

inventering. Om leverantören helt fritt styr lagernivåerna och leveransfrekvensen påverkas dock dessa 

kostnader. Figur 9 nedan beskriver hur rollfördelningen kan se ut vid ett VMI-samarbete i förhållande till när 

traditionella kundlager används. (Stahre, 2014)  

 

Figur 9 – Beskrivning av hur rollfördelningen kan se ut vid VMI-samarbete i förhållande till traditionella kundstyrda lager, enligt Stahre 

(2014).  
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Elvander et al. (2007) menar på att följande typer av kluster finns att ta hänsyn till då ett VMI-samarbete 

konstrueras:  

 Lagerrelaterade dimensioner.  

 Informationsrelaterade dimensioner.  

 Beslutsrelaterade dimensioner.  

 Integrationsrelaterade dimensioner.  

Dessa kluster utgör alltså ramen för samarbetet. Vidare menar Elvander et al. (2007) att det under respektive 

kluster finns ett antal dimensioner att ta ställning till, där Elvander et al. (2007) till respektive dimension även 

tagit fram alternativ. Baserat på vilka alternativ som väljs definieras bland annat rollfördelningen mellan 

leverantör och kund. 

 

Figur 10 - Lagerrelaterade dimensioner och alternativ för respektive dimension (Elvander et al., 2007). 

De lagerrelaterade dimensionerna är, enligt Elvander et al. (2007):  

 Lagrets placering 

 Påfyllnad av lagret  

 Ägande av lagret 

Lagrets placering handlar om den fysiska placeringen av lagret som leverantören sköter. Ett alternativ är att 

lagret finns både hos kund samt leverantör och där leverantören använder det egna lagret som en form av 

buffert. Ett annat alternativ är att lagret är beläget i kundens centrallager eller i ett kundlager hos en 

tredjepartsleverantör. Ett tredje alternativ är att lagret är beläget på kundens område direkt vid 

produktionslinorna eller i ett lokalt varuhus. (Elvander et al., 2007) 

Vad gäller påfyllnad av lagret så kan detta ske antingen genom att leverantören fyller på direkt från den egna 

produktionen eller från det egna lagret. Den tredje dimensionen inom lagerrelaterade dimensioner är ägande 

av lagret, vilket handlar om vem som äger lagret och när leverantören fakturerar kunden. Ett alternativ är att 

leverantören äger lagret och fakturerar då produkterna levereras, men att kunden, efter en bestämd 

tidsperiod, betalar då produkterna används. Ett andra alternativ är att kunden äger lagret, men betalar då 

produkterna används. Ett tredje alternativ är att kunden äger lagret och faktureras vid leverans.  
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Figur 11 – Informationsrelaterade dimensioner och alternativ för respektive dimension (Elvander et al., 2007). 

Enligt Elvander et al. (2007) är de informationsrelaterade dimensionerna följande:  

 Leverantörens insyn i kundens efterfrågedata 

 Informationsdelning rörande efterfrågan och lagernivåer hos kund 

 IT-integration 

Dimensionen leverantörens insyn i kundens efterfrågedata handlar om vilken typ av efterfrågedata som 

leverantören får ta del av från kunden för att kunna styra lagret samt hur aktuell denna information är. Ett 

alternativ är att leverantören endast får ta del av historisk försäljningsdata medan ett annat alternativ är att 

kunden delar med sig av framtida behov i form av prognoser och/eller information rörande planerade 

leveranser. Ett tredje alternativ är att leverantören har tillgång till prognoser samt nuvarande order, och i detta 

fall skickas information rörande efterfrågan längre ned i försörjningskedjan uppåt. Ökad transparens i ett VMI-

förhållande leder till att leverantören har större frihet att planera sin verksamhet. (Elvander et al., 2007)  

Informationsdelning rörande efterfrågan och lagernivåer hos kund handlar om hur leverantören får tillgång till 

efterfrågedata och information om lagernivåer från kunden. Ett alternativ är att leverantören får denna 

information genom att fysiskt besöka lagret och inspektera nivåerna på lagret. Ett annat alternativ är att 

leverantören satsvis tar emot information från kundens ERP-system medan ett tredje alternativ är att 

information görs tillgänglig för leverantören online så att denne kan komma åt informationen när som helst. 

(Elvander et al., 2007)  

IT-integration handlar om vilken typ av IT-anslutning som ska finnas och i vilket system leverantören sköter 

kundens lager. Ett alternativ är att information skickas satsvis till leverantörens ERP-system, som också används 

för att hantera lagret. Ett annat alternativ är att leverantören har ett extra system kopplat till ett extra system 

hos kunden, som i sin tur är kopplat till kundens ERP-system. Ett tredje alternativ är att leverantören har ett 

externt online-baserat system, där leverantören kan hämta den information som behövs för att styra kundens 

lager, som är kopplat till kundens ERP-system. Ett fjärde alternativ är att leverantören har tillgång, via nätet, 

direkt till kundens ERP-system där nödvändig information kan hämtas.   
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Figur 12 - Beslutsrelaterade dimensioner och alternativ för respektive dimension (Elvander et al., 2007).  

De beslutsrelaterade dimensionerna är, enligt Elvander et al. (2007), följande:  

 Observation av lagernivåer och beställningar 

 Leverantörens frihet gällande lagernivåer 

 Leverantörens frihet rörande orderkvantitet och leveranstidpunkt  

 Bestämmande av när transport ska ske  

Observation av lagernivåer och beställningar handlar om hur ofta leverantören undersöker kundens lagernivåer 

och kundens framtida efterfrågan, med syfte att antingen lägga en påfyllnadsorder till lagret eller lägga en 

order till den egna produktionen. Ett alternativ är att leverantören genomför undersökningarna kontinuerligt 

och lägger en beställning rörande påfyllnad/produktion vid behov, vilket ofta kräver någon form av IT-

integration. Ett annat alternativ är att leverantören genomför undersökningarna periodiskt och lägger 

beställning vid behov. Ett tredje alternativ är att leverantören genomför undersökningarna periodiskt och 

lägger en beställning rörande påfyllnad/produktion oavsett lagernivåerna, såvida inte lagernivåerna överstiger 

den överenskomna maximala nivån. (Elvander et al., 2007)  

Leverantörens frihet gällande lagernivåer handlar om huruvida leverantören har några begränsningar vad gäller 

påfyllnad av lagret. Ett alternativ är att det inte finns någon max- eller minimumnivå för lagernivåerna, men att 

leverans endast får ske med en överenskommen orderkvantitet samt när ett synligt behov finns. Ett annat 

alternativ är att leverantören har en minimumnivå att förhålla sig till medan ett tredje alternativ är att det finns 

en maxnivå för lagret. Ett fjärde alternativ är att det både finns en max- och minimumnivå att förhålla sig till. 

(Elvander et al., 2007)  

Ett alternativ till dimensionen leverantörens frihet rörande orderkvantitet och leveranstidpunkt är att 

leverantören själv får bestämma fritt rörande orderkvantitet och leveranstidpunkt, under förutsättningen att 

lagernivåerna bibehålls inom överenskomna gränser. Ett annat alternativ är att leverantören begränsas genom 

att exempelvis endast få bestämma över orderkvantitet eller leveranstidpunkt. Ett tredje alternativ är att 

kunden bekräftar leverantörens påfyllnadsorder, men det går att diskutera huruvida detta alternativ motsvarar 
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ett fullständigt VMI-samarbete. Denna typ av lösning skulle dock kunna användas under en övergångsperiod 

från en traditionell köp/sälj-relation till ett fullständigt VMI-samarbete. Ett fjärde alternativ till denna 

dimension är att kunden ger ett förslag på påfyllnadsorder till leverantören, som i sin tur har en form av makt 

att ändra på orderkvantitet och tidpunkt för leverans. (Elvander et al., 2007)  

Ett alternativ till dimensionen bestämmande av när transport ska ske är att leverantören bestämmer när 

transport ska ske, medan ett annat alternativ är att kunden bestämmer detta. Leverantören gagnas generellt av 

en stor frihet att påverka transporterna eftersom denne då har större möjlighet att optimera transporterna vad 

gäller exempelvis fyllnadsgrad. (Elvander et al., 2007)  

 

Figur 13 – Integrationsrelaterade dimensioner och tillhörande alternativ enligt Elvander et al. (2007). 

Enligt Elvander et al. (2007) är de integrationsrelaterade dimensionerna följande:  

 Nivå av horisontell integration av kunder  

 Nivå av horisontell integration av produkter  

 Nivå av vertikal integration  

Dimensionen nivå av horisontell integration av kunder handlar om hur många kunder leverantören kan ta 

hänsyn till sammanlagt då denne planerar sin produktion och lagernivåer. Denna dimension är endast relevant 

då produkterna är generiska och levereras till flera kunder. Ett alternativ till denna dimension är att 

leverantören tar hänsyn till endast en VMI-kund i taget. Ett annat alternativ är däremot att leverantören tar 

hänsyn till alla VMI-kunder samtidigt och försöker optimera leveranser samt produktion baserat på den 

gemensamma efterfrågan.  Ett tredje alternativ är att alla kunder, oavsett om dessa ingår i ett VMI-samarbete, 

tas hänsyn till och leverantören försöker optimera transporterna samt produktionen baserat på alla kunders 

efterfrågan. (Elvander et al., 2007)  

Dimensionen nivå av horisontell integration av produkter handlar om huruvida leverantören tar hänsyn till en 

eller flera VMI-artiklar då denna planerar sina transporter och produktion. Ett alternativ är att leverantören tar 
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hänsyn till en VMI-artikel medan ett annat alternativ är att leverantören tar hänsyn till flera VMI-artiklar. 

(Elvander et al., 2007)  

Dimensionen nivå av vertikal integration handlar om till vilken grad leverantören kan ta hänsyn till olika 

resurser inom försörjningskedjan då denne planerar sina leveranser och sin produktion. Ett alternativ är att 

leverantören endast kan ta hänsyn till kundens lager då påfyllnad av detta planeras. Ett annat alternativ är att 

leverantören tar hänsyn till både sitt eget lager och kundens lager då påfyllnad av kundens lager planeras. Ett 

tredje alternativ är att leverantören tar hänsyn till kundens lager, sitt eget lager och sin produktionskapacitet 

då påfyllnad av kundens lager planeras. (Elvander et al., 2007)  

3.1.4 TEORI ANGÅENDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VMI 

I detta avsnitt kommer tre teoretiska bakgrunder till förutsättningar för VMI att presenteras. I avsnitt 4.4 

Författarnas analysmodell för förutsättningar för VMI kommer författarna av denna rapport att presentera en 

analysmodell som tagits fram med utgångspunkt i bland annat de tre teorierna som presenteras nedan. 

Teorierna som presenteras här nedan härstammar från artiklar skrivna av Stahre (2014), Niranjan et al. (2010) 

och van Weele et al. (2008). 

Stahre (2014) påpekar att det är viktigt att leverantören har vissa logistiska kunskaper i form av lagerstyrning 

och eventuellt prognostisering för att ett VMI-samarbete ska fungera. Vidare måste kunden även vara villig att 

dela med sig av den information som krävs, exempelvis lagersaldo och försäljningsdata, för att samarbetet ska 

bli lyckat. Även om VMI har många fördelar så passar inte lösningen alla företag menar Niranjan et al. (2010). 

Enligt författarna finns det 15 olika förutsättningar som avgör huruvida ett företag bör inleda ett VMI-

samarbete med sina leverantörer eller ej. Dessa förutsättningar kan delas upp i tre huvudkategorier: 

1. Produktrelaterade förutsättningar. 

2. Förutsättningar relaterade till det egna företaget. 

3. Leverantörsrelaterade förutsättningar. 

Produktrelaterade förutsättningar 

Enligt Niranjan et al. (2010) är en viktig förutsättning för att VMI ska fungera att produkterna passar för en 

sådan lösning, och det finns några kriterier som avgör hur väl en produkt passar för just VMI: 

1. Produkterna är standardiserade. 

2. Produkternas specifikation ändras inte av kunden. 

3. Produkterna har en standardiserad benämning inom försörjningskedjan. 

4. Efterfrågevariansen är låg. 

5. Efterfrågan prognostiseras och lagernivåerna följs noggrant. 

VMI har visat sig fungera bra både för hög- och lågvolymprodukter, vilket innebär att det spelar ingen roll 

huruvida produktens omsättning i antal är låg eller hög. Forskning har även visat att produktens värde inte har 

någon större inverkan på dess lämplighet för VMI. 
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Förutsättningar relaterade till det egna företaget 

Enligt Niranjan et al. (2010) finns det kriterier som gör företag olika lämpliga att ingå ett VMI-samarbete med 

sina leverantörer och dessa kriterier är följande: 

1. Det egna företagets intäkter har varit relativt oförändrade den senaste tiden. 

2. Ordersärkostnader vid inköp är höga. 

3. Informations- och kommunikationssystemen är bra. 

4. Företaget har inga problem med att dela lager- eller prognostiseringsinformation med leverantörerna. 

5. Inköp är en nyckelfunktion inom företaget. 

Förutsättningar relaterade till leverantören 

Vidare menar Niranjan et al. (2010) att det även finns ett antal kriterier som avgör huruvida företagets 

leverantörer är lämpliga att inleda ett VMI-samarbete med. Dessa kriterier är följande: 

1. Stort förtroende och ett långsiktigt förhållande med leverantörerna. 

2. Fördelarna med VMI är uppenbara både för leverantörerna och det egna företaget. 

3. Nyckelleverantörerna står för en stor andel av inköpen till det egna företaget. 

4. Leverantörerna är villiga att ingå ett VMI-samarbete. 

5. Leverantörerna och det egna företagets informationssystem är integrerade. 

Kvaliteten på förhållandet mellan leverantörerna och det egna företaget samt kvaliteten på informationen som 

delas är viktiga faktorer som påverkar VMI-samarbetets framgångspotential. Bristande tilltro i förhållandet kan 

leda till misstro och låg kvalitet gällande den delade informationen, vilket ökar risken för att samarbetet inte 

blir framgångsrikt. Det är bra för förtroendet att båda parter är medvetna om VMI-samarbetes fördelar och 

genom att välja leverantörer som företaget har långsiktiga relationer med går det även att minimera risken för 

att konflikter uppstår som äventyrar samarbetets framgång. (Niranjan et al., 2010) 

Modell 

Niranjan et al. (2010) presenterar en analysmodell som kan användas av företag för att avgöra huruvida dessa 

bör ingå VMI-samarbete med sina leverantörer, och denna modell bygger på förutsättningarna beskrivna här 

ovan. Varje förutsättning har fått en viktning och enligt modellen ska företaget ge en poäng på respektive 

förutsättning som varierar från 0-4, där 0 innebär att företaget inte alls anser sig uppnå förutsättningen medan 

4 innebär att företaget anser sig uppnå förutsättningen full ut.  Se exemplet i Tabell 2 nedan. Inom parantes 

efter varje förutsättning här nedan presenteras dess relativa vikt och i högerkolumnen presenteras hur Företag 

A upplever att de uppfyller respektive förväntning. 
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Tabell 2 - Exemplifiering av Niranjan et als. (2010) analysmodell. 

Förutsättningar  Företag A 

Produktrelaterade förutsättningar  

Produkterna är standardiserade. (7,07) 4 

Produkternas specifikation ändras inte så mycket 
från kund till kund. (8,04) 

2 

Produkterna har en standardiserad benämning inom 
försörjningskedjan. (6,75) 

3 

Efterfrågevariansen är låg. (4,82) 1 

Efterfrågan prognostiseras och lagernivåerna följs 
noggrant. (7,40) 

2 

Förutsättningar relaterade till det egna företaget  

Det egna företagets intäkter har varit relativt 
oförändrade den senaste tiden. (3,86) 

3 

Ordersärkostnader vid inköp är höga. (5,14) 2 

Information- och kommunikationssystemen är bra. 
(6,75) 

4 

Företaget har inga problem med att dela lager- eller 
prognostiseringsinformation med leverantörerna. 
(9,97) 

2 

Inköp är en nyckelfunktion inom företaget. (7,07) 0 

Förutsättningar relaterade till leverantören  

Stort förtroende och ett långsiktigt förhållande med 
leverantörerna. (7,72)  

1 

Fördelarna med VMI är uppenbara både för 
leverantörerna och det egna företaget. (7,07) 

2 

Nyckelleverantörerna står för en stor andel av 
inköpen till det egna företaget. (5,14) 

0 

Leverantörerna är villig att ingå ett VMI-samarbete. 
(8,68) 

1 

Leverantörerna och det egna företagets 
informationssystem är integrerade. (4,50) 

2 

Summa 192,57 

Procent av maximal möjlig summa 48 % 

Enligt Niranjan et al. (2010) så rekommenderas företaget att ingå ett VMI-samarbete om dess poäng motsvarar 

75 % eller mer av det maximala (vilket är 400 poäng). Vidare bör företaget överväga att ingå VMI-samarbete 

om summan uppgår till 50 % - 75 % av det maximala och företaget rekommenderas att avstå VMI-samarbete 

om poängen är lägre än 50 % av det maximala (Niranjan et al., 2010). I exemplet ovan fick Företag A under 50 % 

av den maximala poängen och bör därför inte, enligt modellen, ingå ett VMI-samarbete med denna leverantör.  

En tredje undersökning angående förutsättningar för VMI utfördes av van Weele et al. (2008) där författarna 

antog sju hypoteser för vilka förutsättningar som bör finnas för VMI samt vilka resultat VMI medför. I Figur 14 

nedan illustreras en hypotetisk modell för viktiga förutsättningar för, och resultat av, VMI-samarbete. 
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Figur 14 - Hypotetisk modell för förutsättningar för, och resultat av, VMI. (van Weele et al., 2010) 

De sju hypoteserna som författarna antog var: 

H1. Ju högre kvalitet på ICT-systemen (Information and Communication Technology), desto högre upplevd 

framgång av VMI-implementeringen hos köpande part. 

H2. Ju högre kvalitet på informationen som delas, desto högre upplevd framgång av VMI-implementeringen 

hos köpande part. 

H3. Ju mer omfattande information som delas, desto högre upplevd framgång av VMI-implementeringen hos 

köpande part. 

H4. Ju högre kvalitet på relationen mellan köpande och säljande part, desto högre upplevd framgång av VMI-

implementeringen hos köpande part. 

H5. Ju högre upplevd framgång av VMI-implementeringen hos köpande part, desto större 

kostnadsreduceringar uppnås. 

H6. Ju högre upplevd framgång av VMI-implementeringen hos köpande part, desto större ökning av 

kundservicenivå uppnås. 

H7. Ju högre upplevd framgång av VMI-implementeringen hos köpande part, desto större förbättringar i 

styrningen av försörjningskedjan uppnås. 

Sammanfattat antog alltså författarna att hög kvalitet på ICT-system, information och relation och omfattande 

informationsdelning bidrar till att köpande part upplever större framgång med VMI-samarbetet. Hur stor 

framgång köpande part upplever att VMI-samarbetet medför påverkar sedan hur stora kostnadsreduceringar, 

kundserviceökningar och förbättringar i styrning av försörjningskedjan som uppnås. 

I sin utredning kom van Weele et al. (2008) fram till att alla hypoteser utom hypotes 2 stöds av forskningen. 

Kvaliteten på informationen påverkar med andra ord inte hur köpande part upplever framgången med VMI-

samarbetet och van Weele et al. (2008) menar att VMI kan vara fördelaktigt för köpande part även om 

informationskvaliteten inte är hög. En annan intressant slutsats som van Weele et al. (2008) drar är att 

kostnadsreduktion, som många teorier lyfter fram som ett starkt argument för VMI, är den svagaste av de tre 

resultat som VMI medför. Med andra ord höjs kundservicen och styrningen av försörjningskedjan i högre 

utsträckning än vad kostnaderna reduceras. 
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3.1.5 POTENTIELLA FÖRDELAR MED VMI 

VMI ställer stora krav på samarbete och informationsutbyte, men effekterna kan bli bland annat att 

lagernivåerna både hos kund och leverantör minskar (Stahre, 2014). Även positiva effekter på transport- och 

produktionsplanering kan fås genom den ökade insynen i kundens verksamhet (Stahre, 2014). Leverantörens 

behov av att producera mot lager minskar och verksamheten går mer mot en kundorderstyrning (Stahre, 2014). 

Den ökade insynen till följd av VMI kan alltså leda till att leverantören kan planera sin verksamhet bättre och 

kan anpassa exempelvis produktionen till upp- samt nedgångar i efterfrågan snabbare (Oskarsson et al., 2006). 

VMI har ytterligare en positiv effekt av att leveransservice till kund kan öka samt kostnader minska (Oskarsson 

et al., 2006; Pohlen & Goldsby, 2003). Disney & Towill (2003) menar att VMI även kan bidra till att motverka 

Bullwhip-effekten.   

VMI kan även ha positiv effekt i form av att leverantören får möjlighet att öka säljvolymerna genom en 

minskning av missad försäljning, öka sin andel av kundens totala inköp, sälja produkter med högre marginal, 

minskning av kostnader kopplade till försäljningsprocessen samt möjlighet att planera transporter bättre och 

konsolidera dessa till kunder (Pohlen & Goldsby, 2003). För kunden finns potentiella fördelar i form av 

exempelvis eliminering/minskning av kostnader kopplade till inköp, prognostisering, inventering, lagerföring 

och lagerhållning (Pohlen & Goldsby, 2003). Ytterligare potentiella fördelar finns i att kunden kan uppleva färre 

tillfällen med brist i lagret (Pohlen & Goldsby, 2003). Tabell 3 nedan sammanställer de potentiella fördelarna 

VMI kan medföra.  

Tabell 3 - Sammanställning av potentiella fördelar enligt Stahre (2014), Oskarsson et al. (2006) och Pohlen & Goldsby (2003). 

POTENTIELLA FÖRDELAR MED VMI 

Leverantör Kund till leverantör 

Mindre lager till följd av ökad insyn och bättre 
prognoser. 

Ökad leveransservice från leverantör.  

Större möjlighet att planera transporter och 
konsolidera dessa.  

Minskning/eliminering av kostnader kopplade till 
inköp. 

Större möjlighet att anpassa produktion till följd av 
ökad insyn och bättre prognoser. 

Minskning/eliminering av kostnader kopplade till 
prognostisering. 

Minskad risk för bullwhip-effekten. Minskning/eliminering av kostnader kopplade till 
inventering. 

Ökad leveransservice till kund.  Minskning/eliminering av kostnader kopplade till 
lagerföring.  

Ökade säljvolymer till följd av minskning av missad 
försäljning. 

Minskning/eliminering av kostnader kopplade till 
lagerhållning.  

Ökning av leverantörens andel av kundens totala 
inköp. 

 

Minskade kostnader kopplade till 
försäljningsprocessen. 

 

Försäljning av produkter med högre marginal.   

Ökad leveransservice till kund.   
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3.1.6 POTENTIELLA FÖRDELAR BEROENDE PÅ TYP AV VMI  

Enligt Kauremaa et al. (2009) menar på att det kan uppstå tre olika typer av VMI som är beroende av de 

involverade parternas utgångsmål för samarbetet. Dessa tre typer benämns Basic VMI, Cooperative VMI samt 

Synchronized VMI och de beskrivs närmare nedan.  

Basic VMI 

Basic VMI utgör en enkel form av VMI och är relativt enkelsidig. Den köpande parten fokuserar framförallt på 

att förenkla och effektivisera inköpsprocessen, eliminera orderprocessen, minska lagernivåerna och öka 

materialtillgängligheten medan den säljande partens mål med samarbetet endast är att särskilja sig från 

konkurrenter genom att tillföra värde till kunden. (Kauremaa et al., 2009)  

Cooperative VMI  

Cooperative VMI karakteriseras av ett intresse, hos både kund och leverantör, att effektivisera 

försörjningskedjan. Fördelarna i Basic VMI finns även här, med tillägget att leverantör och kund nu har mer 

gemensamma mål samt genomför gemensamma åtgärder. (Kauremaa et al., 2009) 

Synchronized VMI 

Synchronized VMI kan ses som en vidareutveckling av antingen Basic VMI eller Cooperative VMI. Skillnaden mot 

de tidigare typerna av VMI här ovan beskrivna är att i Synchronized VMI eftersträvar även leverantören en 

förbättring av de interna processerna till följd samarbetet genom att integrera information från kunder i 

besluten som tas internt. (Kauremaa et al., 2009) 
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3.1.6.1 RESULTAT AV DE OLIKA TYPERNA AV VMI SAMT VAD SOM KAN PÅVERKA DET 

FÖRVÄNTADE RESULTATET 

Enligt Kauremaa et al. (2009) går det alltså att förutspå resultatet av VMI-samarbetet beroende på aktörernas 

olika mål, vilket beskrivs närmare i Figur 15 nedan.  

 

 

Figur 15 – Beskrivning av hur aktörernas mål med VMI-samarbetet påverkar resultatet.  

Det finns dock, enligt Kauremaa et al. (2009), faktorer som kan påverka detta slutresultat och dessa faktorer är 

följande:  

1. En kunds beroende av leverantören ökar inte till följd av VMI-samarbetet om produkten som 

leverantören erbjuder är relativt unik, det vill säga om produkten leverantören säljer är svår att 

ersätta mot en annan.  

2. Om en kund har välorganiserade inköpsprocesser sedan innan så minskar chansen att VMI-

samarbetet leder till att kunden blir mer beroende av leverantören och att arbetet kopplat till inköp 

hos kunden minskar.  

3. Om leverantören skickar förpackningar som innehåller många produkter är det svårt att minska 

lagernivåerna hos kunden.  

4. Om VMI-samarbeten står för en liten andel av leverantörens försäljning är det svårt att använda 

samarbetet för att optimera interna processer.  

5. Långa produktionscykler hos leverantören begränsar leverantörens möjligheter att använda VMI-

samarbetet för att effektivisera de interna processerna. Detta eftersom långa produktionscykler 

påverkar leverantörens flexibilitet negativt.  
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3.1.7 SAMMANFATTNING 

VMI är en förkortning för Vendor Managed Inventory och kan översättas till leverantörsstyrda lager på svenska. 

Detta koncept innebär generellt att en leverantör tar på sig ansvaret för att styra och säkerställa 

tillgängligheten i en kunds lager. Ett VMI-samarbete kan se ut på många olika vis där leverantör och kund har 

olika roller med olika stort ansvar. Exempel på roller som behöver fördelar i ett samarbete är vem som 

lagerstyr, vem som prognostiserar, vem som transportplanerar, vem som äger lagret och vem som fyller på det 

(Stahre, 2014).  

VMI passar dock inte alla företag och enligt Niranjan et al. (2010) finns det 15 olika förutsättningar som avgör 

huruvida det är lämpligt för ett företag att ingå i ett VMI-samarbete med sin leverantör. Dessa förutsättningar 

är uppdelade i tre kategorier och dessa är produktrelaterade förutsättningar, förutsättningar kopplade till det 

egna företaget och förutsättningar kopplade till leverantören.  

Det finns många potentiella fördelar med VMI, både för leverantör och kund. Enligt Kauremaa et al. (2009) 

påverkas de uppnådda fördelarna bland annat av vilken målsättning parterna har med samarbetet, men de 

positiva effekter som generellt går att uppnå är lägre lagernivåer i försörjningskedjan, ökad leveransservice till 

kund och enklare för leverantören att planera sina processer mer effektivt. 
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3.2 LOGISTIK 

Då detta projekt är ett examensarbete av två civilingenjörsstudenter som har inriktat sig mot logistik, och 

eftersom det genomförs i samarbete med SSABs avdelning för extern logistik, är det relevant att utgå ifrån en 

grundläggande beskrivning av logistik. Anledningen till att logistikbegreppen nedan beskrivs grundläggande är 

att författarna av denna rapport inte har någon insikt i vilken kunskap säljarna och SSABs avdelning för extern 

logistik har inom områdena. I avsnitten nedan kommer det logistiska begreppet leveransservice att definieras 

och sedan kopplas logistiken till kostnader inom företaget. Eftersom VMI är ett begrepp inom logistik som 

påverkar kostnadsstrukturen på ett företag anses denna redogörelse vara relevant. 

3.2.1 KOPPLING MELLAN LOGISTIKKOSTNADER OCH LEVERANSSERVICE 

Det går att studera både kostnaderna och kundnöjdheten genom att kombinera totalkostnadsmodellen med 

leveransserviceelementen. Detta är viktigt eftersom logistik handlar om att göra kunderna nöjda till minsta 

möjliga kostnad. (Oskarsson et al., 2006) 

Ett alternativ för att göra detta är att utifrån en bestämd leveransservicenivå minimera logistikkostnaderna. 

Kopplingen mellan leveransservice, kostnader och intäkter illustreras i Figur 16 nedan. 

 

Figur 16 - Koppling mellan leveransservice och logistikkostnad, hämtad ur Modern Logistik s. 44 

Ur figuren ovan går det att se att vinsten maximeras vid en viss leveransservicenivå. Anledningen till detta 

optimala värde är att marginalkostnaden för att höja leveransservicenivån ytterligare är väldigt hög och 

kundernas efterfrågan efter högre leveransservice avtar ju högre service som erbjuds. (Oskarsson et al., 2006) 

3.2.2 LEVERANSSERVICE 

Att tillgodose kundkraven på leveranser är enligt Oskarsson et al. (2006) väldigt viktigt. Leveranserna ska ske i 

rätt tidpunkt, med rätt produkter i rätt mängd. Detta lyfts även upp av Mattsson (2002) som menar att en 

konkurrensfördel kan uppstå ur korta leveranstider och även möjligheten att få mer betalt för sina tjänster kan 

ges. I detta avsnitt kommer en jämförelse att göras mellan Oskarsson et als. (2006) modell och Mattssons 

(2002) modell för leveransservice och slutligen motiveras vilken modell som används i denna rapport. 

Leveransservice är ett begrepp som Oskarsson et al. (2006) använder för att kunna beräkna kundernas krav på 

leverans. Det är viktigt att vara tydlig mot kunden vad denne kan förvänta sig vad gäller leveranstid, 
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ordermottagning och kundspecifika order. Det är ännu viktigare att hålla de överenskomna leveranstiderna och 

leverera rätt antal produkter till rätt plats. Det är även viktigt att ha en hög tillgänglighet gentemot kunden och 

snabbt kunna informera om försenade leveranser, då förseningar enligt Oskarsson et al. (2006) är vanligt 

förekommande. Vidare är det viktigt att efter genomförd leverans kunna erbjuda kunderna bra service vid 

exempelvis returer. Mattsson (2002) definierar en annan leveransmodell och i Figur 17 nedan illustreras båda 

modellerna. 

 

Figur 17 – Jämförelse mellan Oskarssons et als. (2006) och Mattsons (2002) leveransservicemodeller 

Ledtiden är enligt Oskarsson et al. (2006) tiden det tar från att en order läggs till att den levereras till 

beställaren. Ledtiden kan vara olika viktig beroende på vilken bransch företaget är verksamt i, då det 

exempelvis är viktigare med korta leveranstider för reservdelar än vad det är för bygge av broar. I Mattssons 

(2002) modell är elementet leveranstid motsvarigheten till Oskarsson et als. (2006) element ledtid och enligt 

den senares modell kan ett företags trovärdighet mätas med elementet leveranspålitlighet. Detta motsvaras av 

Mattssons (2002) element leveransprecision och det finns enligt Oskarsson et al. (2006) undersökningar som 

visar att en stor andel av kunderna föredrar hög leveranspålitlighet framför korta ledtider. 

Huruvida rätt saker levereras i rätt mängd och kvalitet kan enligt Oskarsson et al. (2006) mätas med elementet 

leveranssäkerhet. Författarna menar att en hög leveranssäkerhet är något som kunderna tar för givet, men 

bristande rutiner i exempelvis hantering av order kan skapa problem. Motsvarigheten i Mattssons (2002) 

modell är elementet leveranssäkerhet och har alltså samma namn. 

Kommunikationen som sker mellan kund och leverantör mäts i Oskarsson et als. (2006) modell i elementet 

information. Detta element innefattar all information mellan kund och leverantör och författarna menar att det 

är av stor vikt för leverantören att få information om efterfrågan så tidigt som möjligt för att kunna optimera 

sina produktionsplanering. På samma sätt är det viktigt för kunden att tidigt veta vilken leveransservice som 

kan förväntas. Kund och leverantör är alltså beroende av varandra vad gäller informationsdelning. Mattssons 

(2002) modell har inte med ett element för information, men nämner att detta ändå är en viktig aspekt att 

beakta. 

Flexibilitet är enligt Oskarsson et al. (2006) viktig för leverantören när det gäller att anpassa sig till 

kundspecifika behov. Att leveransen sker i rätt tid kan exempelvis vara avgörande för kunden och detta tas 

hänsyn till i elementet flexibilitet/kundanpassning. I Mattssons (2002) modell motsvaras detta i elementet 

leverantörsflexibilitet. 

Oskarsson et al. 
(2006) 

Ledtid 

Leveranspålitlighet 

Leveranssäkerhet 

Information 

Flexibilitet/kundanpassning 

Lagertillgänglighet 

Mattsson (2002) 

Lagertillgänglighet 

Lagerservicenivå 

Leveransprecision 

Leveranssäkerhet 

Leveranstid 

Leveransflexibilitet 
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Lagertillgängligheten är det sjätte och sista elementet i Oskarsson et als. (2006) modell och definieras som 

antalet order eller orderrader som kan levereras vid samma tidpunkt som order läggs. Detta element är endast 

användbart för lagerförda produkter och är inte användbart vid exempelvis brobyggen. Mattssons (2002) 

modell har även den med ett element som heter lagertillgänglighet och det definieras som sannolikheten att en 

lagerförd produkt finns i lager. Detta element kompletteras i Mattssons (2002) modell med elementet 

lagerservicenivå som definieras som utsträckningen i vilken lagerförda artiklar kan levereras direkt till kund. 

Slutsatsen av denna jämförelse är att modellerna tar hänsyn till i stort sett likadana faktorer, men att Oskarsson 

et als. (2006) modell tar större hänsyn till informationsaspekten. Eftersom detta är en viktig aspekt för denna 

rapport, och eftersom författarna av denna rapport har större vana av att använda Oskarsson et als. (2006) 

modell kommer den modellen att användas i senare delar av denna rapport. 

3.2.3 LOGISTIKKOSTNADER 

När ett beslut ska tas rörande en förändring i verksamheten är det viktigt att hänsyn inte endast tas till de 

kostnader som förändras direkt av beslutet, utan att även andra kostnader som eventuellt påverkas tas i 

beaktande. Anledningen är att förändringar oftast medför att vissa kostnader stiger medan andra sjunker, och 

för att då kunna ta ett välgrundat beslut rörande olika alternativ så är det viktigt att hänsyn tas till den totala 

kostnaden. När ett beslut ska tas mellan flera olika alternativ är det dessutom enklare att göra detta på ett bra 

sätt om den totala kostnadsförändringen jämförs. (Oskarsson et al., 2006)  

Det har skapats modeller för att enklare veta vilka kostnader som bör beaktas när ett beslut kring en förändring 

ska tas. Oskarsson et al. (2006) och Mattsson (2002) har skapat två separata totalkostnadsmodeller som tar 

hänsyn till alla kostnader som kan ändras då en förändring sker. Dessa två modeller sammanfattas närmare i 

Figur 18 nedan.   

 

Figur 18 - Jämförelse mellan Oskarssons et als (2006) och Mattsons (2002) totalkostnadsmodeller 

I Oskarsson et als. (2006) modell tas lagerföringskostnader upp, vilket är kostnader för lagrade produkter i form 

av alternativkostnad samt en riskkostnad för inkurans, svinn och försäkringspremier. Alternativkostnaden är en 

kostnad i form av den uteblivna avkastningen som annars hade kunnat uppstå om pengarna som nu är bundna 

i lager hade använts på ett annat sätt. Vidare tas lagerhållnings- och hanteringskostnader upp, vilket är 

kostnader kopplade till själva driften av ett lager. I denna kategori ingår kostnader för att driva och äga själva 

lagerbyggnaden, för personalen som arbetar i lagret, för lagrings- och hanteringsutrustning i lagret samt för 
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transporter inom lagret. I Mattssons (2002) modell tas dessa kostnader upp under kategorin lagringskostnader. 

(Oskarsson et al., 2006; Mattsson, 2002)  

Transportkostnader i Oskarsson et als. (2006) modell innefattar kostnaderna för administration och 

genomförande av transporter. Transportkostnader inom företagets anläggningar tas inte hänsyn till, men 

däremot kostnader mellan anläggningar samt externt till kunder och från leverantörer går in under kategorin 

transportkostnader i Oskarsson et als. (2006) modell. I Mattssons (2002) modell tas under kategorin Transport- 

och hanteringskostnader samma transportkostnader upp som i Oskarsson et als. (2006) modell, med tillägget 

att Mattssons (2002) modell även tar hänsyn till transporter inom de egna anläggningarna. Vidare är 

Hanteringskostnader i Mattssons (2002) modell samma som Hanteringskostnader i Oskarsson et als. (2006) 

modell, det vill säga kostnader för inlagring av inkommande gods och utlastning av utgående gods. (Oskarsson 

et al., 2006; Mattsson, 2002)  

I de Administrativa kostnaderna i Oskarsson et als. (2006) modell ingår kostnader för administration av logistik, 

exempelvis kostnader för ordermottagning, fakturering, löneutbetalning till personal, ekonomisk uppföljning 

och andra administrativa kostnader. Denna definition liknar Mattssons (2002) definition av Administrativa 

kostnader i sin modell. (Oskarsson et al., 2006; Mattsson, 2002)  

I Övriga logistikkostnader i Oskarsson et als. (2006) modell kan flera olika kostnader finnas. Exempel på 

kostnader i denna kategori är emballagekostnader, vilket är kostnader för förpackningsmaterial, och 

informationskostnader, vilket är kostnader för informationssystem som stödjer och driver flödet av material. 

Mattsson (2002) tar upp ett par kostnadskategorier till som inte finns med i Oskarsson et als. (2006) modell, 

vilket är brist- och förseningskostnader, kapacitetskostnader, kostnader för ändring av produktionstakt samt 

omställningskostnader. (Oskarsson et al., 2006; Mattsson, 2002)  

Som synes är modellerna relativt lika varandra. Det som skiljer framförallt är dock att Mattssons (2002) modell 

har en blandning av logistikrelaterade och produktionsrelaterade kostnader, medan Oskarsson et als. (2006) 

modell i princip endast fokuserar på logistikrelaterade kostnader. Eftersom produktionen i detta arbete är 

avgränsat och fokus endast ligger på det rent logistiska så kommer författarna använda sig av Oskarsson et als. 

(2006) modell.  

3.2.4 FORMLER FÖR BERÄKNING AV LAGERFÖRINGSKOSTNADER 

För att beräkna lagerföringskostnaden som tas upp i avsnitt 3.2.3 finns ett antal formler som kommer redovisas 

i detta kapitel.  

Lagerföringskostnaden beräknas enligt följande formel:  

                             (1) 

              

                     

Där medellagervärdet beräknas enligt:  

          (2) 

                   

                     

Vidare beräknas medellagernivån enligt:  

    
 

 
     (3) 
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Eftersom den verkliga förbrukningen i ett lager sällan blir som planerat så är det viktigt att ha ett säkerhetslager 

som skyddar mot brist då oplanerade situationer uppstår. Säkerhetslager ska dimensioneras utifrån en önskad 

servicenivå där service kan definieras på följande vis:  

 SERV1 = Sannolikheten att inte få brist under en lagercykel.  

 SERV2 = Andelen av en order som kan levereras direkt från lager. Detta servicebegrepp kan alltså 

även kallas lagertillgänglighet, som nämndes i kapitel 3.2.2 -Leveransservice.  

SERV2 är något svårare att beräkna än SERV1 men ger, enligt Oskarsson et al. (2006), ett mer korrekt 

dimensionerat säkerhetslager. Oavsett vilken definition av service som används så beräknas säkerhetslagret 

enligt följande formel:   

        

Där,  

                    

                   

Standardavvikelsen, som beräknas på samma sätt oavsett om SERV1 eller SERV2 används, beräknas enligt 

följande formel:  

  √  
         

      

Där, 

                             

          

                                                                                          

                                                                       

Tillvägagångssättet för att beräkna säkerhetsfaktorn skiljer sig däremot mellan SERV1 och SERV2. Då SERV1 

används så beräknas säkerhetsfaktorn genom att utgå ifrån en önskad servicenivå för att sedan, med hjälp av 

en normalfördelningstabell, ta fram den säkerhetsfaktor som motsvaras av den önskade servicenivån. Då 

SERV2 används och säkerhetsfaktorn tas fram så används först en servicefunktion som beräknas enligt följande 

formel:  

     
           

 
  

                         

                      

                                 

I servicefunktionen bestäms den önskade lagertillgängligheten, efterfrågans standardavvikelse och 

orderkvantiteten. Med hjälp av värdet på      kan sedan, med hjälp av en tabell, den säkerhetsfaktor som 

motsvaras av värdet på      tas fram.  

Då en fast orderkvantitet används är det vanligt att den så kallade Wilsonformeln används för att beräkna hur 

stor orderkvantiteten bör vara med hänsyn till de kostnader som förändras vid en ändrad orderkvantitet. I 

denna formel utgås det ifrån att de kostnader som förändras då den beordrade kvantiteten ändras är 

kostnaden för beordring och lagerföringskostnaden. Resonemanget bakom detta är att då orderkvantiteten 
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minskar så behöver fler beställningar genomföras för att möta ett givet behov. Då orderkvantiteten ökar så 

minskar följaktligen kostnaden för beordring, men detta leder samtidigt till att lagerkostnaden ökar då 

medellagernivån generellt ökar. Wilsonformeln tar alltså hänsyn till dessa två aspekter och syftar till att ta fram 

den orderkvantitet som minimerar den totala kostnaden av lagerförings- och beordringskostnaden. 

Wilsonformeln, även kallad EOQ-formeln, ser ut på följande vis: (Oskarsson et al., 2006)   

     √    
 

   
 (4)  

                  

                     

Under förutsättningen att EOQ används som orderkvantitet kan formlerna (1), (2), (3) och (4) kombineras för 

att beräkna lagerföringskostnaden enligt:  

                                      (
 

 
   )      (

 

 
     )   

   

(

 
√    

 
   

 
    

)

     

3.2.5 SAMMANFATTNING 

I detta kapitel har kopplingen mellan leveransservice och logistikkostnader redovisats. Ur denna koppling, som 

illustreras i Figur 19 nedan, går det att se att lönsamheten maximeras vid en specifik leveransservicenivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 - Koppling mellan leveransservice och logistikkostnad, hämtad ur Modern Logistik s. 44 

Vidare har även begreppen leveransservice och logistikkostnader redovisats och två modeller för vardera 

begrepp har presenterats. I båda fallen har författarna valt att i rapporten använda Oskarsson et als. (2006) 

modell. I Figur 20 nedan illustreras vilka element som ingår i Oskarsson et als. (2006) respektive modeller. 
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Figur 20 - Illustrering av Oskarsson et als. (2006) leveransservice- respektive totalkostnadsmodell 

Lagerföringskostnaden kan beräknas enligt följande formel: 

                                      (
 

 
   )      (

 

 
     )   

   

(

 
√    

 
   

 
    

)

     

                  

                    

             

                   

                         

                  

Då SERV2 används beräknas säkerhetsfaktorn genom att använda säkerhetsfunktionen. Värdet på 

säkerhetsfunktionen hittas i en tabell, där säkerhetsfaktorn kan utläsas. Då SERV1 används beräknas 

säkerhetsfaktorn genom att utgå ifrån en önskad servicenivå, som sedan kan användas i en 

normalfördelningskurva för att få fram säkerhetsfaktorn.  
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3.3 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Syftet med detta kapitel är att skapa en förståelse för vad samarbeten mellan företag innebär och belysa 

viktiga aspekter att ta hänsyn till. Avsnittet kommer inledas med att skillnaden mellan begreppen logistik och 

Supply Chain Management fastställs. Vidare kommer modeller för att uppnå SCM att presenteras och en 

djupdykning i begreppen informationsdelning och tillit mellan företag att göras. Avslutningsvis kommer 

fördelar och risker med SCM att beskrivas. 

3.3.1 SKILLNAD MELLAN LOGISTIK OCH SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

En fri översättning av Council of Supply Chain Management Professionals (2004) definition av logistik lyder 

enligt: 

”Den del av försörjningskedjan som planerar, implementerar och kontrollerar ett effektivt flöde av gods, service 

och information från ursprungsleverantören till slutkonsumenten för att möta kunders krav” 

Logistik handlar både om att göra saker rätt och att göra rätt saker, menar Ekdahl (2012). Med andra ord bör 

rätt aktiviteter först väljas, och sedan bör dessa utföras på rätt sätt. Definitionerna ovan ligger till grund för 

logistikens synvinkel i detta projekt. 

Supply chain management (SCM) innebär att aktörerna inom en försörjningskedja samarbetar för att göra 

kedjan så framgångsrik som möjligt. Samarbetet kan exempelvis vara att samplanera sina processer eller att 

gemensamt planera inköp, logistik, produktutveckling med mera. Enligt CSCMP (Council of Supply Chain 

Management Professionals) definieras SCM enligt nedan. (Stahre, 2014)  

“Supply chain management encompasses the planning and management of all activities involved in sourcing 

and procurement, conversion and all logistics management activities. Importantly, it also includes coordination 

and collaboration with the channel partners, which can be suppliers, intermediaries, third party service 

providers, and customers. In essence, Supply Chain Management integrates supply and demand management 

within and across companies.” - http://cscmp.org/about-us/supply-chain-management-definitions, 2014-02-17 

Mentzer et al. (2001) menar att SCM karakteriseras av följande tre punkter: 

1. A systems approach to viewing the supply chain as a whole, and to managing the total flow of goods 

from the supplier to the ultimate customer 

2. A strategic orientation toward cooperative efforts to synchronize and converge intrafirm and interfirm 

operational and strategic capabilities into a unified whole 

3. A customer focus to create unique and individualized sources of customer value, leading to customer 

satisfaction 

Slutsatsen som författarna drar, utifrån definitionerna ovan, är att skillnaden mellan logistik och SCM är 

följande:  

 SCM handlar om att se hela försörjningskedjan som en enhet, medan logistik hanterar samtliga 

enheter var för sig. 

 SCM innebär att företagen inom försörjningskedjan samarbetar gemensamt för att uppnå samtliga 

parters mål, medan logistik innebär att en enhet i försörjningskedjan arbetar för att förbättra flödena 

inom försörjningskedjan och på så sätt uppnå sina egna mål. 
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3.3.2 HUR SCM UPPNÅS 

Mentzer et al. (2001) har tagit fram en stegvis modell som beskriver hur Supply Chain Management uppnås 

samt vilka konsekvenser det får. Modellen illustreras i Figur 21 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur figuren ovan går det att se att det finns ett antal föregångare till SCM som företagen var för sig måste 

uppfylla för att sedan erhålla en systematisk och strategisk syn, så kallad supply chain orientation. Företagen 

måste vara villiga att lita på andra företag och även dela sina visioner. De måste vara kompatibla 

organisationsmässigt, alltså ha en organisationsstruktur som passar bra med andra företags 

organisationsstrukturer. De måste även acceptera att bli beroende av andra företag. När ett företag är villigt att 

göra allt detta, kan de få en förståelse för hur logistiken påverkar dem själva och andra företag, både 

systematiskt som strategiskt. Det är först när flera företag i kedjan har uppnått SCO, som SCM kan uppnås och 

de delar som ingår i SCM implementeras. Exempel på dessa är att företag i försörjningskedjan delar 

information, risker och vinster samt att de har en långsiktig relation till varandra. (Mentzer et al., 2001) 

Ett lyckat SCM-samarbete medför flera positiva konsekvenser. För det första sjunker kostnaderna för de 

involverade företagen eftersom processerna effektiviseras. För det andra så ökar servicen till kund vilket bidrar 

till att företagens leveranssäkerhet ökar vilket medför ett högre kundvärde än tidigare. Dessa två faktorer 

bidrar tillsammans till att skapa en konkurrensfördel för företagen som lyckas med SCM eftersom de då kan 

erbjuda högre kundvärde till ett lägre pris. (Mentzer et al., 2001) 

Stevens (1989) har tagit fram en annorlunda modell för att uppnå SCM. Enligt den modellen måste en intern 

integration av aktiviteter åtföljas av en extern integration för att lyckas uppnå lyckad SCM. Författaren 

identifierar fyra steg vilka illustreras i Figur 22 nedan. 
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Figur 21 - Mentzer et als. (2001) modell för supply chain management 
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Figur 22 - De fyra stegen mot extern integration. (Stevens, 1989) 

I första steget har företaget mellanlager mellan sina aktiviteter eftersom de inte har förmågan att integrera 

processerna med varandra. Detta resulterar i väldigt stora lagerkostnader och det finns tydliga gränser mellan 

exempelvis inköp och materialstyrning. I det andra steget har aktiviteterna som ingår i samma funktion, 

exempelvis produktionsaktiviteterna, integrerats vilket innebär att lager endast finns mellan funktionerna. 

Huvudfokus ligger på kostnadsreducering vilket inverkar negativt på kundservicen och risken finns att 

funktionerna konkurrerar med varandra och försöker optimera sin verksamhet utan hänsyn till övriga 

funktioner. I det tredje steget är alla funktioner inom företaget integrerade med varandra (intern integration) 

vilket resulterar i att det endast finns råvaru- och färdigvarulager. Här samarbetar funktionerna inom företaget 

för att göra hela verksamheten lönsam och information delas fullt ut, dock reagerar företaget fortfarande 

reaktivt på kundefterfrågan och samarbetet med kunden är väldigt litet. I det fjärde och sista steget är alla 

företagen inom försörjningskedjan integrerade med varandra, med andra ord har en extern integration skett. 

Företaget inom kedjan är kundorienterade och fokus ligger på att möta kundens krav. Detta kallas även Supply 

Chain Management och innebär, som tidigare nämnt, att kostnaderna minskar samtidigt som kundservicen 

ökar. (Stevens, 1989) 

Ur dessa två modeller för att uppnå SCM kan slutsatsen dras att två viktiga faktorer för att uppnå en lyckad 

SCM är informationsdelning och tillit företagen emellan. Därför kommer dessa två områden att beskrivas 

närmare nedan. 
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3.3.3 INFORMATIONSDELNING 

Informationsdelning är en nyckel för att erhålla en effektiv försörjningskedja. I en försörjningskedja med god 

informationsdelning är det möjligt att sänka kostnader längs hela kedjan samtidigt som kundvärde och 

kundservice ökas. Tyvärr är det dock många företag som inte har insett potentialen som en öppen och tillitsfull 

informationsdelning med andra företag inom försörjningskedjan medför. (Fawcett et al., 2007) 

En utmaning som många ledare ställs inför, är att se informationsdelning som mer än endast ett teknologiskt 

problem. De tror alltså att det räcker med att investera i informationsteknik för ansluta företag till varandra och 

uppnå en god informationsdelning, men resultatet av detta blir att de förväntade kostnadsbesparingarna, 

kundervärde- och kundserviceökningarna uteblir. Det finns dock några få företag som behandlar 

informationsdelning på ett annorlunda sätt. Deras förhållningssätt till informationsdelning är att de anser det 

vara ett beteende som är inbäddat i företagskulturen. Exempel på detta är företagen Deere och Honda som 

skickar sina egna ingenjörer till leverantörer för att förbättra leverantörernas processer och på så sätt sänka 

deras kostnader. Sådana åtaganden skapar bättre relationer företagen emellan och ökar nivån av 

informationsdelning. Det är först när företag är villiga, och har möjlighet till, att dela viktig information som tillit 

företagen emellan kan uppstå och samarbetet kan belönas. Teknologin för informationsdelning är endast en 

förutsättning för att kunna uppnå ett effektivt samarbete i försörjningskedjan, men där måste även finnas en 

vilja att dela rätt information. Det går alltså att se det som att teknologin är ett verktyg, effektiv 

försörjningskedja är resultatet och företagens vilja att dela information är en bro mellan verktyg och resultat. 

(Fawcett et al., 2007) 

Informationsteknologier är, som tidigare nämnt, viktiga då de ger företagen möjlighet att samla in och 

analysera information från övriga medlemmar i försörjningskedjan. Genom att ansluta organisationer, och olika 

avdelningar inom organisationer, till varandra och förse dem med relevant, korrekt och aktuell information 

reduceras begränsningarna som avstånden utgör och möjligheterna till att ta bättre gemensamma beslut ökar. 

Även andra fördelar som ökad konkurrenskraft på marknaden, kortare produktutvecklingscykler och kortare 

ledtider kan erhållas. Det är dock människor som tar beslut om vad som ska delas och när, varför endast en god 

anslutbarhet inte är tillräckligt. Eftersom information i dagens företagsmiljö innebär makt, är företag ofta 

ovilliga att dela med sig av känslig information för att inte riskera att tappa i konkurrenskraft. (Fawcett et al., 

2007) 

I Figur 23 nedan illustreras drivkrafter för, och resultat av, informationsdelning i en försörjningskedja.  
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Figur 23 - Drivkrafter och resultat av informationsdelning. (Fawcett et al., 2007) 
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Eftersom det finns fyra kombinationer av hög respektive låg anslutbarhet och vilja kan företag i en 

försörjningskedja befinna sig i olika situationer. I Tabell 4 nedan illustreras dessa fyra kombinationer och vilka 

situationer de ger upphov till. 

Tabell 4 - Kombinationer av anslutbarhet och vilka. (Fawcett et al., 2007) 

A
n
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H
ö
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 IT fungerar men bristande tillit 
gör att den delade informationen 
är ofullständig.  

 Information om kundorder och 
lagersaldon delas. 

 Information om 
produktutveckling och 
marknadsstrategier delas inte. 

 All relevant beslutsfattande information 
delas frekvent. Informationen är öppen, 
ärlig och aktuell. 

 Relationen mellan företagen är strategisk 
och bygger på en hög tillit. 

 Den teknologiska integrationen har varit 
en viktig faktor i relationsbyggandet 

Lå
g 

 Dålig relation och bristande tillit 
gör att information delas reaktivt: 
Information om materialbrist 
delas. 

 Finns inte tillräckligt med resurser 
för nödvändig 
informationsteknologi. 

 Minimalt med information delas. 

 Etablerad tillit men informationsdelning 
uppfyller inte uppsatta mål. 

 Ej tillräckligt med resurser för att 
etablera IT. 

 Information delas ofta långsamt vilket 
gör att den kan bli inaktuell (felaktig). 

 

Låg Hög 

Vilja 
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3.3.4 TILLIT 

Tillit är oskiljaktigt sammankopplat med styrning i samarbeten mellan företag. Beroende på graden av tillit, och 

i hur stor utsträckning samarbetet styrs, kommer riskerna med samarbetet att upplevas olika. För att företagen 

gemensamt ska lyckas samarbeta effektivt behöver alla inblandade parter vara införstådda med hur tillit och 

styrning kan minska riskerna. I Figur 24 nedan illustreras olika dimensioner av tillit, styrning och risk. (Das & 

Teng, 2001) 

 

Figur 24 - Olika dimensioner av tillit, styrning och risk. (Das & Teng, 2001) 

Författarna identifierar två typer av tillit, tre typer av styrning och två typer av risk och dessa påverkar varandra 

olika mycket. Med Goodwill Trust menas hur stor tillit ett företag har till ett annat företags vilja att göra ett bra 

arbete och beror mycket på företagets rykte och om företaget har genomfört lyckade samarbeten tidigare. 

Relational risk definieras som sannolikheten för, och konsekvenserna av, att inte ha ett tillfredställande 

samarbete inom alliansen. Ett företag kan bete sig opportunistiskt och exempelvis förvränga information. (Das 

& Teng, 2001) 

- Konflikter kan uppstå på grund av att företag ser till sina individuella intressen som nödvändigtvis inte 

behöver stämma överens med deras partners intressen. (Das & Teng, 2001) 

- Det finns privata fördelar och allmänna fördelar och det är de förstnämnda som oftast är källan till 

konflikter. (Das & Teng, 2001) 

- Det är även vanligt med dolda agendor i samarbeten. Exempel på detta kan vara att ett företag ingår 

ett samarbete med ett annat företag för skaffa sig ”know-how” och sedan köper upp det andra 

företaget. (Das & Teng, 2001)  

Om graden av Goodwill trust är hög kommer den upplevda Relational Risk att minska eftersom ett företag, 

som anses ha goda intentioner att få samarbetet att fungera, troligen inte kommer agera opportunistiskt. Dock 

säger Goodwill Trust endast hur villigt ett företag är att få samarbetet att fungera. Det säger inget om hur stor 

förmåga företaget har att genomföra samarbetet, och påverkar således inte graden av Performance Risk. (Das 

& Teng, 2001) 



52 
 

Performance risk definieras som sannolikheten för, och riskerna av att, rivaliteten mellan företagen ökar, nya 

aktörer träder in på marknaden, efterfrågan på marknader minskar, politiska beslut som påverkar marknaden, 

låg kompetens i de andra företagen i alliansen samt ren och skär otur. (Das & Teng, 2001) 

- Dessa risker finns där även om samarbetet mellan företagen i alliansen är tillfredställande. Exempel: 

trots att det finns en genuin intention att lära sig, så misslyckas ofta företag att lära sig av varandra 

effektivt och överföra kunskap. (Das & Teng, 2001) 

- Till skillnad från relational risk, som är unik för företag som samarbetar med andra företag, så finns 

performance risk i alla slags strategier. (Das & Teng, 2001) 

- Fördelen med samarbeten är att företag delar på performance risk genom exempelvis gemensamma 

investeringar inom R&D eller genom stordriftsfördelar. (Das & Teng, 2001) 

Skillnaden mellan relational risk och performance risk är kritisk för företag som vill samarbeta. Beroende på 

vilken risk som upplevs som störst kommer företag bestämma vilken strategi som är bäst för att förvärva 

andras värdefulla tillgångar samtidigt som man skyddar sina egna. De två olika typerna av risk bestämmer även 

hur ett samarbete struktureras eftersom företag tar fram sina egna preferenser baserat på deras uppskattning 

av hur stor respektive risk är. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan verklig risk (objektiv risk) och upplevd 

risk (subjektiv risk). Verklig risk är baserat på konsekvenser av alternativ samt deras sannolikheter. Verklig risk 

kan vara objektivt eftersom det är ”medfött” i olika alternativ (exempelvis lotteri). Upplevd risk däremot är vad 

beslutsfattare räknar fram att risken är. Olika beslutsfattare kan ha olika uppfattning av hur stor risken är för 

samma situation. (Das & Teng, 2001) Författarna väljer att studera de upplevda riskerna eftersom de verkliga 

riskerna är svåra att fastställa och så kommer även vara fallet i denna rapport.  

Graden av Performance Risk kan enligt Das & Teng (2001) sänkas genom att ha en hög Competence Trust 

mellan företagen. Competence Trust definieras som tilliten ett företag har till ett annat företag vad gäller 

förmågan att utföra aktiviteterna som ingår i samarbetet på ett tillfredställande sätt. 

Das & Teng (2001) tar upp tre typer av sätt att styra ett samarbete, nämligen Behaviour Control, Output Control 

och Social Control. Den förstnämnda handlar om att styra hur ett företag genomför sina aktiviteter, och kan 

exempelvis innebära att transporterna mellan företagen standardiseras. Den andra typen av styrning handlar 

om att styra resultatet av samarbetet genom att exempelvis kontinuerligt mäta hur företagen presterar. Den 

tredje typen innebär att gemensamma normer och värderingar sätts upp företagen emellan och 

kommunikationen inom samarbetet styrs till hög grad av dessa. Beroende på hur stor tillit det finns mellan 

företag som ingår i ett samarbete samt i vilken utsträckning samarbetet styrs, kommer de upplevda riskerna, 

som tidigare nämnt, att påverkas på olika sätt. I Figur 25 nedan sammanfattas hur tillit och styrning påverkar 

riskerna.  

 

Figur 25 - Hur tillit och styrning påverkar riskerna. (Das & Teng, 2001) 
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En viktig aspekt att beakta är dock att styrning och tillit även påverkar varandra. Das & Teng (2001) menar att ju 

högre grad av Behaviour Control och Output Control som tillämpas, desto mindre kommer Goodwill Trust och 

Competence Trust företagen emellan att vara. Detta eftersom styrning av dessa slag signalerar att ett företag 

inte litar på det andra företagets vilja och förmåga att lyckas med samarbetet. Författarna menar dock att 

Social Control är positivt för båda typerna av tillit eftersom gemensamma normer och värderingar underlättar 

samarbetet genom att skapa en känsla av gemenskap. På liknande sätt kan ett samarbete där tilliten är hög 

från början styras effektivare. I Figur 26 nedan illustreras olika sätt att öka tilliten i ett samarbete, olika sätt att 

styra samarbetet samt hur dessa påverkar riskerna. 

 

Figur 26 - Hur tillit och styrning kan ändras för att påverka de upplevda riskerna. (Das & Teng, 2001) 

3.3.5 FÖRDELAR MED SCM 

Det finns många fördelar med Supply Chain Management, och till följd av detta försöker företag implementera 

detta för att bland annat uppnå bestående konkurrensfördelar.  Vilka fördelar som anses viktigast varierar dock 

beroende på vilken funktion inom företaget som tillfrågas och enligt Fawcett et al. (2008) pekar ingen funktion 

ut samma fördel som värderas högst som någon annan funktion. Generellt upplever dock funktionschefer att 

kundnöjdhet och leveransservice är mer bestående fördelar till följd av SCM än vad kostnadsbesparingar är och 

därför bör ansvariga för försörjningskedjan på företaget ha just kundnöjdhet och leveransservice som det 

primära målet. (Fawcett et al., 2008) 
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Generellt anses en försörjningskedjas framgång vara beroende av hur mycket resurser (såsom information, 

kunskap och färdigheter) som delas mellan de olika medlemmarna av kedjan och deras förmåga att använda 

dessa resurser effektivt. Enligt Fawcett et al. (2008) anses, av funktionschefer, generellt bristande 

informationssystem vara den största barriären till att resurser inte kan delas mellan företag. För att hantera 

komplexa försörjningskedjor krävs att stora mängder information samlas in och analyseras, men samtidigt är 

inte insamlad data relevant om den inte finns i händerna på rätt personer inom organisationen.  En annan mer 

svårbehandlad barriär till lyckad hantering av försörjningskedjan är den mänskliga faktorn, såsom olika kultur, 

bristande förtroende, förändringsmotstånd och bristande vilja till samarbete. (Fawcett et al., 2008) 

Det finns flera broar som möjliggör en framgångsrik hantering av försörjningskedjor. Företag fortsätter att 

investera i teknik och information, men träning och utbildning av personal får inte heller glömmas bort. 

(Fawcett et al., 2008) 

I Figur 27 nedan visas de tio viktigaste fördelarna, barriärerna och broarna som funktionschefer generellt tycker 

föreligger för effektiv hantering av försörjningskedjan.  

 

Figur 27 - De tio viktigaste fördelarna, barriärerna och broarna för effektiv SCM. (Fawcett et al, 2007) 

3.3.6 SAMMANFATTNING 

I detta kapitel har begreppet Supply Chain Management definierats och olika sätt att uppnå SCM har 

presenterats. En viktig aspekt inom SCM som har lyfts fram i detta kapitel är vikten av tillit mellan företag inom 

en försörjningskedja. För att uppnå ett lyckat SCM-samarbete krävs det att tilliten företagen emellan är god. 

Tilliten beror även till stor del på hur stora risker som aktörerna inom kedjan upplever samt vilken styrning som 

krävs i samarbetet. Dessa tre faktorer, alltså tillit, risk och styrning påverkar varandra på många sätt och därför 

är det viktigt at ta hänsyn till samtliga vid SCM-samarbete. Slutligen presenterades fördelar med SCM. 
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4 UPPGIFTSPRECISERING 

I detta kapitel kommer en djupare problematisering av rapportens syfte att göras. Därefter kommer syftet att 

brytas ned i mindre områden, det studerade systemet fastställas och slutligen tas konkreta frågeställningar 

fram för att besvara syftet. 

4.1 PROBLEMATISERING 

SSAB har i dagsläget tre olika distributionskanaler i sin försäljning och dessa är, som tidigare nämnt, direkt 

försäljning, försäljning via säljlager och försäljning via konsignationslager. Vilken distributionskanal som 

används beror på vilken kund och vilken produkt det gäller. Konsignationslagren är ett VMI-liknande koncept 

där SSAB har dedikerade lager för vissa kunder och där produkterna i lagret ägs av SSAB. Den stora skillnaden 

mot VMI-lager är att kunden sköter lagerstyrning i konsignationslagret. Detta innebär att kunden beställer 

produkterna till lagret. I ett renodlat VMI-upplägg är det däremot vanligast att leverantören sköter lagret fullt 

ut, vilket innebär att leverantören även hanterar lagerstyrningen.  

Den ökade konkurrensen på stålmarknaden ställer, som tidigare nämnt, högre krav på stålproducenterna och 

allt mer makt flyttas över till kunderna. För SSABs del innebär detta, i kombination med den sviktande 

lönsamheten som har präglat marknaden de senaste åren, att företag behöver hitta nya sätt att dra till sig, och 

behålla, kunder. Därför har SSAB börjat undersöka möjligheterna att öka kundvärdet i sina tjänster och ett av 

sätten är att erbjuda VMI till kunderna. Detta har blivit än mer aktuellt sedan en kund specifikt har efterfrågat 

en VMI-lösning och då SSAB inte har erbjudit detta till sina kunder tidigare behöver en utredning göras.  

Det som behöver utredas är huruvida förutsättningarna för ett VMI-samarbete mellan SSAB och kunder finns, 

hur tjänsten bör se ut samt vilka kostnadsändringar den medför. Eftersom VMI inte passar alla företag är det 

viktigt att se vilka delar hos SSAB som passar för VMI samt vilka eventuella förändringar företaget, eller dess 

kunder, måste genomföra innan VMI kan erbjudas. När detta har genomförts behöver ett lämpligt VMI-upplägg 

tas fram där det tydligt framgår vilka delar kunden respektive SSAB ansvarar för. En viktig del i framtagandet av 

VMI-upplägget är att även kvantifiera upplägget vilket innebär att kostnadsförändringar identifieras och 

redovisas. Detta är viktigt eftersom SSAB inte är villiga att öka kundvärdet till vilket pris som helst, utan helst 

vill se att ett VMI-upplägg genererar någon form i av lönsamhet, antingen i ökad försäljning eller minskade 

kostnader. 

Sammantaget har ovanstående mynnat ut i följande syfte: ”Syftet med examensarbetet är att ta fram ett 

beslutsunderlag för SSAB huruvida förutsättningar för VMI-samarbete mellan SSAB och deras kunder finns, hur 

detta samarbete bör se ut och vilka kostnadsförändringar som uppstår.” 

4.2 NEDBRYTNING AV SYFTE 

Syftet är, som tidigare nämnt, uppbyggt kring tre delar. Den första delen består av att utreda huruvida 

förutsättningar för VMI-samarbete mellan SSAB och deras kunder finns. Den andra delen består av att ta fram 

hur VMI-lösningen bör se ut och den tredje delen består av att utreda vilka kostnadsförändringar som uppstår. 

För att utreda huruvida förutsättningar för VMI-samarbete mellan SSAB och deras kunder finns behöver ett 

antal mindre områden utredas först. Enligt Mentzer et als. (2001) modell för att uppnå SCM behöver företagen 

var för sig först anamma föregångare till SCM som till exempel viljan att lita på andra företag. En utredning av 

dessa föregångares existens hos SSAB, såväl som hos SSABs kunder, behöver alltså göras för att fastställa om 

det nödvändiga systematiska och strategiska synsättet (SCO) finns hos företagen i försörjningskedjan. I denna 

utredning bör även hänsyn tas till Fawcett et als. (2007) teori om företagens anslutbarhet och vilja, samt Das & 

Tengs (2001) teori om tillit, styrning och risker i företagssamarbeten. Exempelvis behöver anslutbarheten 

mellan SSAB och dess kunder utredas samt hur villiga de olika parterna är att dela med sig av känslig 
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information. På samma sätt behöver tilliten mellan företagen utredas och vilken styrning som behövs samt 

vilka risker det finns med samarbetet. Dessa olika faktorer är tätt sammanlänkade då exempelvis vilja att dela 

med sig av känslig information troligen till stor del beror på hur stor tillit det finns företagen emellan. I den här 

delen av syftet kommer även Niranjan et als. (2010) teorier, om vilka produktrelaterade, företagsrelaterade och 

leverantörsrelaterade förutsättningar som behöver finnas för ett VMI-samarbete, att vara användbara. 

Exempelvis behöver en utredning göras i hur lämpliga SSABs produkter är, bland annat utifrån 

efterfrågekarakteristik, för ett VMI-samarbete.  En viktig del i utredningen kring huruvida förutsättningar för 

VMI finns är att fastställa vilka incitamenten är för SSAB, men även för deras kunder, att ingå i ett VMI-

samarbete. Stahre (2014) menar bland annat att effekterna av VMI kan bli att lagernivåerna hos både kund och 

leverantör minskar samt att positiva effekter på transport och produktionsplanering utmärker sig. Även 

Oskarsson et al (2006) menar att VMI kan möjliggöra snabbare anpassningar i konjunktursvängningar tack vare 

en bättre produktionsplanering medan Pohlen & Goldsby (2006) bland annat lyfter fram de positiva effekterna i 

transportplanering som VMI kan medföra. Disney & Towill (2003) menar att Bullwhip-effekten, som Lee et al 

(1997) har studerat ingående, kan motverkas med hjälp av VMI. Även Kauremaa et al (2009) beskriver ett antal 

fördelar, beroende på olika typer av VMI, som kan verka som incitament för SSAB och deras kunder och dessa 

kommer även vara intressant i utredningen av denna del av syftet. Ovanstående diskussion kan sammanfattas i 

den övergripande frågeställningen nedan. 

1. Finns förutsättningarna för VMI-samarbete mellan SSAB och deras kunder? 

Den andra delen i syftet, hur VMI-lösningen bör se ut, handlar om att ta fram ett upplägg för VMI-lösningen där 

ansvarsområdena för kund och SSAB är tydliga. Oskarsson et al. (2006) identifierar två generella upplägg av 

VMI. Det första upplägget innebär att leverantören får tillgång till kundens lager och fysiskt inspekterar 

lagernivåerna medan det andra upplägget innebär att leverantören får tillgång till aktuell information rörande 

bland annat kundens lagernivåer, förbrukningsstatistik och inkomna order. Stahre (2014) menar att parametrar 

rörande det fysiska flödet mellan parterna, informationsflödet samt betalningsflöde/ägande ska utarbetas 

innan samarbetet inleds. Elvander et al. (2007) lyfter fram fyra typer av dimensionsgrupper som behöver tas 

hänsyn till vid konstruerandet av en VMI-lösning, nämligen lager-, informations-, besluts- och 

integrationsrelaterade dimensioner. Exempelvis består de lagerrelaterade dimensionerna av lagrets placering, 

påfyllning av lager samt ägande av lager. Vid utredandet av denna del av syftet behöver ovanstående teorier 

tas hänsyn till, men även förutsättningarna för VMI, som utreds i den första frågeställningen, samt kundernas 

åsikter bör tas hänsyn till. Detta eftersom olika VMI-upplägg innebär att olika förutsättningar behöver uppfyllas 

samtidigt som detta koncept trots allt är ett erbjudande till kund vilket innebär att kundnöjdheten är viktig. 

Ovanstående diskussion kan sammanfattas i en övergripande frågeställning enligt nedan. 

2. Hur bör SSABs VMI-erbjudande se ut? 

Den tredje delen i syftet, vilka kostnadsförändringar som uppstår, innebär att utifrån den framtagna VMI-

lösningen studera hur kostnadsstrukturen påverkas. Oskarsson et al. (2006) menar att det är viktigt att studera 

både kostnader och hur nöjda kunderna är, eftersom logistik handlar om att göra kunderna nöjda till en så låg 

kostnad som möjligt. Kundnöjdheten kommer behandlas i första delen av syftet där kundens potentiella 

fördelar med ett VMI-samarbete utreds, medan denna del fokuserar på kostnaderna. Enligt Oskarsson et al. 

(2006) är det viktigt att ta hänsyn till samtliga kostnader som påverkas av olika beslut och således räcker det 

inte att endast studera kostnader inom sin egen avdelning. Detta är viktigt även för SSABs del då företaget vill 

använda VMI som en konkurrensfördel vilket innebär att upplägget måste vara lönsamt både för kunden och 

det egna företaget. Totalkostnadsmodellen som Oskarsson et al. (2006) har tagit fram är viktig att ta hänsyn till 

i denna del av syftet eftersom den täcker samtliga kostnader som kan tänkas påverkas av olika logistiska beslut. 

Exempelvis kan ett VMI-upplägg påverka såväl transport- som administrationskostnader och således är det 

viktigt att studera hur den totala kostnadsstrukturen påverkas för att kunna bedöma om VMI är lönsamt för 

SSAB eller inte. Därför kommer denna frågeställning utredas genom att först studera vilka kostnader som 

kommer att ändras. Detta kommer följas av att författarna kvantifierar de kostnader som kommer ändras för 
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att sedan aggregera ihop resultaten för att se hur de totala kostnaderna ändras. I de olika beräkningarna 

kommer även nuvarande kostnader att tas fram för att kunna göra en jämförelse och dra slutsatser kring VMI-

lösningens eventuella lönsamhet. Ovanstående diskussion kan sammanfattas i en övergripande frågeställning 

enligt nedan. 

3. Hur påverkas kostnadsstrukturen av denna VMI-lösning? 

4.3 STUDERAT SYSTEM   

För att göra detta arbete hanterbart och för att kunna besvara rapportens syfte inom givna tidsramar så har ett 

studerat system tagits fram. Detta studerade system är baserat på de avgränsningar författarna gjort samt de 

delar av verksamheten som anses vara viktiga att undersöka i arbetet.  

Som Figur 28 nedan visar anländer råmaterial till SSAB från leverantörerna för att sedan via produktionen gå till 

kunderna genom antingen konsignationslager, säljlager eller direktleveranser. I detta arbete har författarna 

valt att göra några avgränsningar, som går att läsa närmare i avsnitt 1.4 Avgränsningar och dessa sammanfattas 

kort nedan:  

 Ingen hänsyn tas till intäktsförändringar.  

 Endast direktförsäljning och konsignationslager undersöks. Försäljningskanalen via säljlager avgränsas 

bort.  

 Produktion, och de flöden som finns innan denna, tas en hänsyn till.  

 Transport och plock antas fungera felfritt. 

Logistikavdelningen är en del av det studerade systemet då de ansvarar för flödena till kund och eftersom detta 

arbete vänder sig till avdelningen. Avdelningen har även intervjuats för att få deras synpunkter på VMI. Vidare 

är även kunderna en del av det studerade systemet då dessa är en part i en eventuell VMI-lösning. 

Sammantaget leder detta fram till det studerade systemet som är rödmarkerat i Figur 28 nedan.  

 

Figur 28 – Studerat system 
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4.4 FÖRFATTARNAS ANALYSMODELL FÖR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VMI 

I det här avsnittet har författarna av denna rapport tagit fram en egen analysmodell för att analysera den första 

frågeställningen, huruvida förutsättningar för VMI-samarbete mellan SSAB och deras kunder finns. 

Analysmodellen bygger på ett flertal av teorierna som presenterats ovan. Anledningen till att författarna tar 

fram en egen modell är att alla teorier inte är anpassade för situationen i detta projekt samt med syfte att 

underlätta analysarbetet med en modell som innehåller de delar som används från respektive teori. 

Analysmodellen tas alltså fram för att passa denna specifika situation och för att fungera som ett verktyg som 

underlättar analysarbetet av den första frågeställningen. Exempel på presenterad teori där samtliga delar inte 

är anpassade för den aktuella situationen är Niranjan et als. (2010) modell med förutsättningar för VMI. Flera 

delar i modellen är framtagna för VMI ur kundens perspektiv medan den här rapporten ämnar utreda VMI ur 

leverantörens perspektiv. Därför kommer endast de delar ur modellen som författarna anser är relevanta att 

användas, exempelvis de produktrelaterade förutsättningarna. Analysmodellen som författarna av denna 

rapport har tagit fram bygger på teorierna av Stahre (2014), Das & Teng (2001), van Weele et al. (2008), 

Niranjan et al. (2010) och Fawcett et al. (2007) som har presenterats tidigare i denna rapport.   

I den framtagna modellen är förutsättningarna för VMI mellan SSAB och kunder uppdelade i kundrelaterade, 

gemensamma och leverantörsrelaterade förutsättningar. I de kundrelaterade förutsättningarna återfinns tre 

faktorer, nämligen att kunden ska ha viljan att ingå i ett VMI-samarbete, att kunden ska vara villig att dela 

information samt att kunden ska ha bra informations- och kommunikationssystem. Vilja att ingå ett VMI-

samarbete är en aspekt som bygger på Niranjan et als. (2010) modell där författarna listar viljan att ingå i ett 

VMI-samarbete som en leverantörsrelaterad förutsättning. Anledningen till att den även ingår i kundrelaterade 

förutsättningar i denna rapports modell är att rapporten utgår ifrån leverantörens (SSABs) synvinkel och då 

behöver även kundens vilja att ingå ett VMI-samarbete utredas i denna rapport. Den andra faktorn, vilja att 

dela information, är en aspekt som både Stahre (2014), Fawcett (2007) och van Weele et al. (2008) lyfter fram 

och innebär att kunden ska vara redo att dela information som är känslig. Med känslig information menas 

information om lagernivåer och försäljning. Då både Stahre (2014) och Fawcett et al. (2007) menar att kundens 

vilja att dela information är en avgörande faktor för hur VMI-samarbeten ska prestera, anser författarna av 

denna rapport att detta en viktig faktor som måste tas hänsyn till. Även kundens informations- och 

kommunikationssystem är en viktig faktor som lyfts fram av van Weele et al. (2008) och Niranjan et al. (2010). 

Detta innebär att kundens informationssystem ska kunna visa aktuella lagernivåer och aktuell försäljning och 

detta ska kunna kommuniceras till leverantörerna med kommunikationssystemet.  

I de gemensamma förutsättningarna ingår faktorerna tillit, anslutbarhet och långsiktig relation. Tillit innebär att 

det ska finnas god tillit mellan kund och leverantör och bygger på teorierna från Das & Teng (2001) som menar 

att god tillit sänker riskerna med samarbeten företag emellan och graden av styrning som behövs i samarbetet 

blir lägre. Faktorn anslutbarhet lyfts fram av Fawcett et al. (2007) och även Niranjan et al. (2010) berör denna 

aspekt då teorin där säger att kundens och leverantörens informationssystem måste vara integrerade. 

Anslutbarhet innebär alltså att kund och leverantör ska ha integrerade (anslutna) informationssystem vilket 

innebär att leverantören kan gå in och se kundens lagersaldo och aktuell försäljning i realtid utan att behöva få 

informationen av kunden. Denna faktor hänger givetvis tätt ihop med kundens vilja att dela information och 

båda behöver alltså uppfyllas för att informationen som delas ska vara av god kvalitet. Den sista faktorn i de 

gemensamma förutsättningarna är att företaget och kunden ska ha en långsiktig relation. Denna aspekt tas upp 

av både van Weele et al. (2008) och Niranjan et al. (2010) och de menar att en långsiktig relation är en god 

grund för att inleda samarbeten som VMI. En långsiktig relation och god relation innebär att tilliten mellan 

företagen troligen är hög vilket ökar chanserna för att VMI-samarbetet ska medföra goda resultat.  

De leverantörsrelaterade förutsättningarna består av kunskaper om lagerstyrning, kunskaper om 

prognostisering, produktrelaterade förutsättningar, vilja att ingå ett VMI-samarbete samt bra informations- och 

kommunikationssystem. Kunskaper om lagerstyrning och prognostisering är enligt Stahre (2014) viktiga ifall 
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leverantören ska kunna styra sina kunders lager och prognostisera kundens försäljning. Beroende på hur väl 

dessa två förutsättningar uppfylls så påverkas rollfördelning i VMI-samarbetet. Om exempelvis leverantören 

inte har kunskaper om prognostisering kan de utföra denna del åt kunden. De produktrelaterade 

förutsättningarna härstammar från Niranjan et al. (2010) som menar att produkterna måste uppfylla ett antal 

krav. De måste vara standardiserade, deras specifikationer ska vara konstanta och inte ändras av kunden, deras 

benämning ska vara standardiserad i hela försörjningskedjan, deras efterfrågevarians ska vara låg samt att 

deras efterfrågan ska prognostiseras och deras lagernivåer följas noggrant. I likhet med de kundrelaterade 

förutsättningarna ingår även viljan att ingå ett VMI-samarbete och bra informations- och 

kommunikationssystem i de leverantörsrelaterade förutsättningarna. Detta eftersom även leverantören måste 

vara villig att ingå i ett VMI-samarbete samtidigt som informations- och kommunikationssystemen måste klara 

av att skicka och ta emot information av god kvalitet. I Figur 29 nedan sammanfattas ovanstående diskussion 

genom en illustrering av den framtagna analysmodellen. 

 

Figur 29 - Analysmodell för förutsättningar för VMI (författarnas egen modell som bygger på ett flertal andra modeller) 
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Som tidigare nämnt är Niranjan et als. (2010) modell delvis anpassad för kundens perspektiv till skillnad från 

denna rapport som är en utredning ur leverantörens perspektiv. Detta är anledningen till att författarna av 

denna rapport har valt att exkludera en del av de förutsättningar som i Niranjan et als. (2010) modell är listade 

under förutsättningar relaterade till det egna företaget (kunden). Författarna av denna rapport anser att vilja 

att ingå ett VMI-samarbete täcker in förutsättningarna som Niranjan et al. (2010) benämner som oförändrade 

intäkter, höga ordersärkostnader och inköp som nyckelfunktion inom företaget. Av samma anledning 

exkluderas förutsättningarna som Niranjan et al. (2010) listar under leverantörsrelaterade förutsättningar och 

benämner som nyckelleverantörerna står för en stor andel av inköpen till det egna företaget och fördelarna 

med VMI är uppenbara både för leverantörerna och det egna företaget. 

4.5 FRÅGESTÄLLNINGAR 

I enlighet med avsnitt 4.2 Nedbrytning av syfte är syftet uppdelat i tre mindre områden som besvaras av 

respektive övergripande frågeställning enligt nedan. 

1. Finns förutsättningarna för VMI-samarbete mellan SSAB och deras kunder? 

2. Hur bör SSABs VMI-erbjudande se ut? 

3. Hur påverkas kostnadsstrukturen av denna VMI-lösning? 

Dessa tre frågeställningar behöver alltså besvaras för att uppnå syftet med detta projekt. Då frågorna är relativt 

stora kommer respektive frågeställning att brytas ned i konkreta underfrågor. Dessa underfrågor kommer 

sedan gemensamt att besvara den övergripande frågeställningen som de hör till. Det är viktigt att besvara de 

övergripande frågeställningarna i nummerordning. Detta eftersom frågeställningen ”Finns förutsättningarna 

för VMI-samarbete mellan SSAB och deras kunder?” måste besvaras först innan frågeställningen ”Hur bör SSABs 

VMI-erbjudande se ut?” kan besvaras. Detta eftersom utredningen i den första frågeställningen ett kan 

resultera i att SSAB bör ändra på olika delar i sin verksamhet innan de är lämpliga för VMI. På samma sätt bör 

frågeställningen ”Hur påverkas kostnadsstrukturen av denna VMI lösning?” besvaras efter att de första två 

frågeställningarna har besvarats. Detta eftersom det är svårt att beräkna kostnader om det inte finns ett VMI-

upplägg att utgå ifrån. I avsnitten nedan diskuteras frågeställningarna och konkreta underfrågor tas fram för 

respektive frågeställning. 

4.5.1 FINNS FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR VMI-SAMARBETE MELLAN SSAB OCH DERAS 

KUNDER? 

Utifrån avsnitt 4.4 Författarnas analysmodell för förutsättningar för VMI går det att utläsa att det finns ett antal 

förutsättningar för VMI som behöver upprättas innan ett samarbete av detta slag kan inledas. Karakteristiken 

på produkterna, det egna företagets verksamhet, kunderna samt den gemensamma relationen mellan 

företaget och kunderna måste vara lämpliga för ett VMI-samarbete. Utifrån analysmodellen är det således 

viktigt att utreda SSABs produkter, verksamhet, kunder och relation till kunderna för att fastställa huruvida 

karakteristiken är lämplig för ett VMI-samarbete. Om karakteristiken visar sig vara olämplig för VMI är det 

viktigt att identifiera vilka delar SSAB, alternativt kunden, behöver förändra för att ett VMI-samarbete ska vara 

tillämpbart. Det kan exempelvis handla om att SSAB behöver förändra utbudet av sina produkter eller sin 

organisation eller att kunderna behöver förändra sin verksamhet. Avslutningsvis är det intressant att klargöra 

vilka incitamenten är för SSAB respektive kunden att inleda ett VMI-samarbete. Som tidigare nämnt finns det 

flera forskare som tar upp fördelar både för kund och leverantör och detta är viktigt att lyfta fram då det 

motiverar varför ett VMI samarbete är lämpligt eller inte. Ovanstående diskussion kan sammanfattas i de 

konkreta underfrågorna nedan. 

1.1 Passar SSABs produkter för VMI? 

1.2 Passar SSABs verksamhet för VMI? 
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1.3 Passar SSABs kunder för VMI? 

1.4 Uppfyller SSABs relation till kunderna förutsättningarna för VMI-samarbete?  

1.5 Vad behöver SSAB eller kunden ändra på för att ett VMI-samarbete ska vara lämpligt? 

1.6 Vilka incitament finns det för SSAB respektive kunden för att inleda ett VMI-samarbete? 

4.5.2 HUR BÖR SSABS VMI-ERBJUDANDE SE UT? 

För att utforma ett VMI-samarbete krävs det att kund och leverantör kommer överens om hur rollfördelningen 

bör se ut, och som tidigare nämnt menar Stahre (2014) att rollfördelning bör bestämmas innan samarbetet 

inleds. För att kunna fastställa en rollfördelning som även kunden accepterar är det därför viktigt att ta in 

åsikter från SSABs kunder. På så sätt erhålls en bild av vilka de viktigaste parametrarna är för kunden samt hur 

dessa önskemål stämmer överens med förutsättningarna som analyserats tidigare. När detta har gjorts kan en 

rollfördelning tas fram i kombination med bland annat Elvander et als (2007) teorier om olika dimensioner och 

Stahres (2014) teorier, där de olika ansvarsområdena i VMI-samarbetet mellan SSAB respektive kunden 

fördelas. Kundernas åsikter kommer alltså i kombination med analysen om förutsättningar för VMI-samarbete 

finns att resultera i en rollfördelning där det tydligt framgår vad kunden respektive SSAB bör ha för 

ansvarsområden. Ovanstående diskussion kan sammanfattas i de konkreta underfrågorna nedan. 

2.1 Vad tycker kunderna? 

2.2 Vilka ansvarsområden bör SSAB respektive kunden ha? 

4.5.3 HUR PÅVERKAS KOSTNADSSTRUKTUREN AV DENNA VMI-LÖSNING? 

Eftersom logistik handlar om att göra kunderna nöjda till så låg kostnad som möjligt (Oskarsson et al., 2006) är 

det viktigt att studera hur denna VMI-lösning kommer att påverka kostnadsstrukturen hos SSAB. Oskarsson et 

als. (2006) totalkostnadsmodell är användbar då den delar upp kostnaderna på ett översiktligt sätt som är 

anpassat för att identifiera kostnadsförändringar som beror av logistiska beslut. Det är intressant att först 

utreda vilka kostnadsposter som kommer att påverkas av det framtagna VMI-upplägget. När dessa är 

identifierade är det intressant att kvantifiera kostnaderna för att komma fram till om de ökar eller minskar och 

slutligen aggregera ihop dem och jämföra med nuläget för att se huruvida de totala kostnaderna ökar eller 

minskar. Detta är en viktig del av beslutsunderlaget till SSAB för att företaget sedan ska kunna ta ett beslut 

huruvida VMI är ett koncept som passar dem. Anledningen till att denna rapport inte undersöker lönsamheten 

är på grund av direktiv från företaget i form av att författarna inte ska studera intäktsförändringar samt med 

hänsyn till tidsaspekten.  Ovanstående diskussion kan sammanfattas i nedanstående underfrågor. 

3.1 Vilka kostnader påverkas av VMI-lösningen? 

3.2 Hur påverkas dessa kostnader? 

3.3 Hur ändras de totala kostnaderna? 

  



62 
 

4.6 SAMMANFATTNING 

I detta kapitel har syftet brutits ned i tre områden som besvaras av respektive frågeställningar enligt nedan: 

1. Finns förutsättningarna för VMI-samarbete mellan SSAB och kunder? 

1.1. Passar SSABs produkter för VMI? 

1.2. Passar SSABs verksamhet för VMI? 

1.3. Passar SSABs kunder för VMI? 

1.4. Uppfyller SSABs relation till kunderna förutsättningarna för VMI-samarbete?  

1.5. Vad behöver SSAB eller kunden ändra på för att ett VMI-samarbete ska vara lämpligt? 

1.6. Vilka incitament finns det för SSAB respektive kunden för att inleda ett VMI-samarbete? 

2. Hur bör SSABs VMI-erbjudande se ut? 

2.1. Vad tycker kunderna? 

2.2. Vilka ansvarsområden bör SSAB respektive kunden ha? 

3. Hur påverkas kostnadsstrukturen av denna VMI-lösning? 

3.1. Vilka kostnader påverkas av VMI-lösningen? 

3.2. Hur påverkas dessa kostnader? 

3.3. Hur ändras de totala kostnaderna? 

För att besvara dessa frågeställningar, och på så sätt uppnå syftet med rapporten, kommer de delar som är 

markerade med rött i figuren nedan att studeras i detta projekt. 

 

Figur 30 - Studerat system 
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5 METOD 

I detta kapitel kommer en beskrivning av metoderna för att besvara syftet att göras. Först kommer en 

redogörelse av projektets övergripande metod att göras för att sedan följas av en beskrivning av rapportens 

datainsamlingsmetoder. Sedan kommer trovärdigheten i rapporten att diskuteras och de metoder som har 

använts för att besvara de framtagna frågeställningarna att beskrivas. Slutligen kommer en metodkritik där de 

beskrivna metoderna diskuteras. 

5.1 ÖVERGRIPANDE METOD  

Den övergripande metod som använts illustreras i Figur 31 nedan där Lekvall & Wahlbins (2001) modell har 

anpassats för detta projekt. Modellen definierar vilka faser projektet består av, vilka delar respektive fas 

innehåller samt vilka delar i projektet som har en direkt koppling till varandra.  

 

Figur 31 - Anpassad version av Lekvall & Wahlbins (2001) modell. 

Ur Figur 31 ovan identifieras två faser som projektet är uppdelat i, nämligen planeringsfasen och 

genomförandefasen. Planeringsfasen består av problemidentifiering, syftesformulering, kartläggning av nuläge, 

uppgiftsprecisering och metod. Problemidentifiering är till för att ge en grundläggande beskrivning av 

bakgrunden till projektet samt beskriva vilka problem som behöver lösas. Utifrån problemidentifieringen kunde 

ett syfte för projektet formuleras och utifrån syftet kunde sedan en nulägeskartläggning av relevanta delar i 

verksamheten göras samt relevant teori kunde studeras. I uppgiftspreciseringen kopplades sedan de studerade 

teorierna med kartläggning av nuläget och syftet för att ta fram ett studerat system samt formulera konkreta 

frågeställningar för att besvara syftet. De olika delarna i denna fas har som syfte att ge läsaren en förståelse för 

varför projektet genomförs, en teoretisk grund som är nödvändig för att genomföra projektet samt en 

noggrann beskrivning av hur projektet kommer genomföras. Genomförandefasen består i sin tur av 

datainsamling, analys, slutsatser och diskussion. Datainsamlingen möjliggör att teorierna kan appliceras på den 

aktuella situationen som sedan analyseras. Ur analysen mynnar sedan slutsatser ut som ska bilda ett 

beslutsunderlag för SSAB. 

Planeringsfasen och genomförandefasen är, som tidigare nämnt, kopplade till varandra. Datainsamlingen i 

genomförandefasen är kopplad till metoden i planeringsfasen där det beskrivs hur datainsamlingen ska ske. 
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Resultat och analysen i genomförandefasen är kopplad till teoristudierna i planeringsfasen eftersom den 

studerade teorin, i kombination med datainsamlingen, används för att analysera den specifika situationen för 

detta projekt. Avslutningsvis är slutsatserna i genomförandefasen kopplade till syftesformuleringen i 

planeringsfasen eftersom slutsatserna ska besvara syftet, vilket innebär att syftesformuleringen har en direkt 

påverkan på vilka slutsatser som dras.  

5.2 METODER FÖR DATAINSAMLING 

I detta avsnitt redovisas de metoder som författarna har använt för datainsamling. Metoderna som beskrivs är 

litteraturstudier, intervjuer och enkätundersökningar. 

5.2.1 LITTERATURSTUDIER 

Björklund & Paulsson (2003) menar på att information från litteraturstudier är sekundärdata, vilket innebär att 

informationen egentligen tagits fram i ett annat syfte än det som andra författare har när de använder sig av 

informationen. Således är det viktigt att alltid kritiskt granska sekundärdata och användningen av den i den 

egna studien (Lekvall & Wahlbin, 2001; Björklund & Paulsson, 2003). En ytterligare nackdel med 

litteraturstudier är att resultatet är beroende av författarnas sökrutiner och risk föreligger alltid att data som 

samlas in inte är heltäckande för det undersökta området (Björklund & Paulsson, 2003). Sökrutiner betyder här 

exempelvis vilka sökord författarna använder och vilka databaser som används (Björklund & Paulsson, 2003). 

En fördel med litteraturstudier är dock att det går att ta till sig mycket information snabbt och att det går att 

kartlägga existerande kunskap inom ett särskilt område till exempelvis en referensram (Björklund & Paulsson, 

2003).   

Böcker och kompendier som används i denna studie har framförallt hämtats från tidigare kurser inom 

civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Ytterligare böcker, inom ämnena 

logistik och företaget SSAB, har hämtats från HumSam-biblioteket på Linköpings universitet. Framförallt bygger 

dock referensramen i denna studie på vetenskapliga artiklar rörande ämnet och dessa artiklar är i stor 

utsträckning hämtade från kurslitteraturen till kursen Supply Chain Management, med kurskod TETS27, vid 

Linköpings universitet. Anledningen till att så många artiklar hämtats från TETS27 är att författarna till denna 

rapport vet, av egna erfarenheter, att kursen berör ämnet för denna studie på ett djupt sätt.  

Ett fåtal artiklar har hämtats via Linköpings universitets biblioteks söktjänst där sökordet VMI har använts. 

Denna söktjänst går igenom flera välkända databaser samtidigt, exempelvis Academic Search Premier, Business 

Source Premier och Scopus. Författarna valde i sin sökning att filtrera bort artiklar som inte hade blivit 

granskade av andra akademiker, vilket med sökordet VMI gav 15 985 träffar. 

5.2.2 INTERVJUER  

Via intervjuer fås primärdata fram, det vill säga information som samlats in med syftet att användas i den 

aktuella studien. Intervju definieras som någon form av utfrågning som kan ske genom exempelvis telefon, 

personligt samtal, mail eller SMS. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Det finns olika former av intervjuer där exempelvis parametrar kring frågor och antalet intervjuobjekt kan 

varieras. Intervjun kan vara av typen strukturerad intervju, vilket innebär att frågorna är bestämda på förhand 

och ställs i en bestämd ordning. En annan variant är att det handlar om en semi-strukturerad intervju där 

ämnesområdena är bestämda, men själva frågorna bestäms efterhand och ställs då undersökaren anser det 

lämpligt. Ett tredje alternativ är att intervjun är ostrukturerad, vilket innebär att frågorna uppkommer under 

samtalets gång. (Björklund & Paulsson, 2003)  
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Vidare går det, som tidigare nämnt, att variera antalet intervjuobjekt och antalet personer som intervjuar, 

antalet frågor och tiden som avsätts för intervjun. Intervjun kan också nedtecknas, memoreras eller bandas. 

(Björklund & Paulsson, 2003)  

I denna studie kommer författarna använda sig av strukturerade intervjuer vid empiriinsamling i form av ett 

frågebatteri med färdiga frågor som ställs i en viss ordning. Detta kommer att göras eftersom författarna vill ha 

konkreta svar som kan anknytas till teorin och således ställs frågorna väldigt konkret. För att ta fram den 

information som behövs kommer intervjuerna ske med insatt personal på SSABs logistikavdelning. Intervjuer 

kommer även ske med personal hos kunderna som ansvarar för inköpen från SSAB och som kommer ansvara 

för VMI-samarbetet med SSAB. Kunderna valdes ut av SSAB baserat på författarnas önskemål om att intervjua 

direkt- och konsignationslagerkunder som är representativa för SSABs övriga kunder.  

5.2.3 ENKÄTER 

Enkäter består av standardiserade frågor som bestäms på förhand. Respondenten får möjlighet att svara på 

dessa exempelvis genom att antingen gradera svaret på en skala från 1 till 5, genom att besvara alternativen 

ja/nej eller genom att skriva mer öppna och beskrivande svar. (Björklund & Paulsson, 2003)  

I denna rapport kommer enkäter skickas ut till säljare hos SSAB för att få en inblick i hur dessa, som har en tät 

kontakt med kunderna, resonerar kring VMI-samarbete. I Bilaga 1 återfinns enkätfrågorna med tillhörande 

svar.  

5.3 TROVÄRDIGHET 

Enligt Björklund & Paulsson (2003) kan en studies trovärdighet mätas med de tre måtten validitet, reliabilitet 

och objektivitet. Så hög validitet, reliabilitet och objektivitet som möjligt bör alltid eftersträvas, men den mängd 

resurser som tas i anspråk för att öka en studies trovärdighet måste också tas hänsyn till (Björklund & Paulsson, 

2003). 

5.3.1 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validitet handlar om i vilken utsträckning författarna mäter det som verkligen avses att mätas, medan 

reliabilitet mer handlar om hur korrekta mätresultaten är. Det vill säga, om en undersökning har hög reliabilitet 

så kan den genomföras flera gånger med samma resultat som följd. Begreppen kan illustreras med piltavlorna i 

Figur 32 nedan där prickarna illustrerar det resultat som uppnås då undersökningen upprepas och där det som 

avser att mätas innebär att resultatet prickar mitt i piltavlan. Till följd av detta illustrerar piltavlan till vänster 

både låg reliabilitet och validitet, då resultaten vid upprepning av undersökningen blir helt olika och 

undersökningen dessutom inte mäter det som avses. I piltavlan till mitten illustreras hög reliabilitet, eftersom 

resultatet blir ungefär detsamma då undersökningen upprepas, men låg validitet eftersom undersökningen inte 

mäter det som avses. I piltavlan till höger illustreras både hög validitet och reliabilitet. (Björklund & Paulsson, 

2003)  
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Figur 32 – Piltavlor som beskriver validitet och reliabilitet. Piltavlan till vänster illustrerar låg reliabilitet och validitet, medan piltavlan i 

mitten illustrerar hög reliabilitet men låg validitet. Piltavlan till höger illustrerar hög validitet och reliabilitet. (Björklund & Paulsson, 

2003)  

Validiteten i en undersökning kan ökas genom exempelvis triangulering eller genom att i enkäter och intervjuer 

ställa frågor som inte är vinklade eller ledande. Triangulering innebär att flera olika metoder används för att 

undersöka samma företeelse. I denna studie har, och kommer, framförallt datatriangulering använts, vilket 

innebär att flera olika datakällor används i form av exempelvis olika böcker eller respondenter. Vidare kommer 

författarna i genomförandefasen av studien att eftersträva ökad validitet genom att i intervjuer och enkäter 

undvika ledande eller vinklade frågor.   

Enligt Björklund & Paulsson (2003) kan reliabiliteten öka genom exempelvis triangulering. I planeringsdelen av 

denna studie har främst datatriangulering använts då flera respondenter deltagit då beskrivning av företagets 

situation och flöden har skett. Detta förfarande innebär att beskrivningen författarna fått rörande flöden och 

företagets situation med största sannolikhet är korrekt. I genomförandefasen kommer datatriangulering 

användas för att få en samlad bild av vad SSABs kunder har för önskemål och tankar rörande eventuella VMI-

samarbeten. Olika respondenter på utvalda företag kommer intervjuas. 

5.3.2 OBJEKTIVITET 

Objektivitet handlar, enligt Björklund & Paulsson (2003), om hur värderingar påverkar studien. För att öka en 

studies objektivitet kan författare göra följande:  

 Tydligt motivera sina val så läsaren själv kan ta ställning till dessa och studiens resultat.  

 Undvika sakfel genom att återge fakta från andra källor korrekt 

 Inte välja bort fakta baserat på premissen att de inte korresponderar med exempelvis författarnas 

åsikter eller argumentation.   

 Inte använda värdeladdade ord, det vill säga återge källan så objektivt som möjligt. 

I denna studie eftersträvas givetvis så hög objektivitet som möjligt, och därför försöker författarna motivera 

sina val tydligt och återge källor, utan att blanda in egna åsikter, så korrekt som möjligt.  
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5.4 METODER FÖR ATT BESVARA FRÅGESTÄLLNINGAR 

I kapitel 4 Uppgiftsprecisering bröts syftet med projektet ned i mindre områden och konkreta 

frågeställningarna togs fram enligt nedan. 

1. Finns förutsättningarna för VMI-samarbete mellan SSAB och deras kunder? 

2. Hur bör SSABs VMI-erbjudande se ut? 

3. Hur påverkas kostnadsstrukturen av denna VMI-lösning? 

I avsnitten nedan ges en beskrivning av hur de tre frågeställningarna, med sina respektive underfrågor, har 

besvarats. 

5.4.1 FINNS FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR VMI-SAMARBETE MELLAN SSAB OCH DERAS 

KUNDER? 

I avsnitt 4.5.1 Finns förutsättningarna för VMI-samarbete mellan SSAB och deras kunder? bröts denna 

frågeställning ned i sex underfrågor enligt nedan. 

1.1 Passar SSABs produkter för VMI? 

1.2 Passar SSABs verksamhet för VMI? 

1.3 Passar SSABs kunder för VMI? 

1.4 Uppfyller SSABs relation till kunderna förutsättningarna för VMI-samarbete?  

1.5 Vad behöver SSAB eller kunden ändra på för att ett VMI-samarbete ska vara lämpligt? 

1.6 Vilka incitament finns det för SSAB respektive kunden för att inleda ett VMI-samarbete? 

För att besvara underfrågan 1.1 Passar SSABs produkter för VMI? så kommer de produktrelaterade 

förutsättningarna som tas upp i avsnitt 4.4 Författarnas analysmodell för förutsättningar för VMI, och som 

bygger på Niranjan et als. (2010) teori, användas och dessa förutsättningar är:  

 Produkterna är standardiserade. 

 Produkternas specifikation ändras inte av kunden. 

 Produkterna har en standardiserad benämning inom försörjningskedjan. 

 Efterfrågevariansen är låg. 

 Efterfrågan prognostiseras och lagernivåerna följs noggrant. 

För att ta reda på huruvida SSABs produkter stämmer in på förutsättningarna ovan så kommer erhållen 

historisk försäljningsdata att studeras. Detta kommer kombineras med strukturerade intervjuer med insatt 

personal på SSABs logistikavdelning och med SSABs kunder samt enkätundersökningar med säljare på SSAB. 

Utifrån dessa datastudier, enkäter och intervjuer kommer sedan författarna kunna göra en bedömning rörande 

hur väl produkterna stämmer in på förutsättningarna.  

Enligt författarnas analysmodell, som presenteras i avsnitt 4.4 Författarnas analysmodell för förutsättningar för 

VMI, så bör leverantören, i detta fall SSAB, uppfylla följande förutsättningar för att ett lyckat VMI-samarbete 

ska kunna genomföras:  

 Kunskap om lagerstyrning. 

 Kunskaper om prognostisering. 

 Produktrelaterade förutsättningar. 

 Vilja att ingå VMI-samarbete. 

 Bra informations- och kommunikationssystem.   
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För att besvara frågan 1.2 Passar SSABs verksamhet för VMI? så bör författarna alltså undersöka huruvida SSAB 

har kunskap om lagerstyrning och prognostisering, har en vilja att ingå i VMI-samarbete samt huruvida 

företaget har bra informations- och kommunikationssystem. För att ta reda på detta kommer strukturerade 

intervjuer att hållas med insatt personal på SSABs logistikavdelning samt enkätundersökning med säljare på 

SSAB att göras. Utifrån informationen från dessa intervjuer kommer författarna kunna dra slutsatser om hur väl 

verksamheten uppfyller dessa förutsättningar. Vidare anser dock författarna att de produktrelaterade 

förutsättningarna inte besvarar huruvida SSABs verksamhet passar för VMI, varför detta inte undersöks för att 

besvara just underfråga 1.2.  

För att besvara underfrågan 1.3 Passar SSABs kunder för VMI? kommer strukturerade intervjuer hållas med, 

och enkäter skickas till, personal som ansvarar för samarbetet med SSAB hos kunderna. Enligt författarnas 

analysmodell är de kundrelaterade förutsättningarna följande:  

 Vilja att dela information.  

 Vilja att ingå ett VMI-samarbete.  

 Bra informations- och kommunikationssystem.  

Enkäterna och intervjuerna med kunderna ska alltså besvara huruvida kunderna uppfyller förutsättningarna 

ovan, och om så är fallet kan kunderna anses passa för VMI.  

För att besvara underfråga 1.4 Uppfyller SSABs relation till kunderna förutsättningarna för VMI-samarbete? tar 

författarnas analysmodell, i avsnitt 4.4 Författarnas analysmodell för förutsättningar för VMI, upp att de 

gemensamma förutsättningarna för ett lyckat VMI-samarbete bygger på att tillit finns, anslutbarhet finns och 

att en långsiktig relation föreligger. För att författarna ska kunna dra slutsatser kring detta kommer 

strukturerade intervjuer hållas med insatt personal på SSABs logistikavdelning och säljavdelning hållas och med 

personal ansvarig för inköp från SSAB hos kunderna. Vidare kommer även enkäter skickas till kunderna.  

För att besvara underfråga 1.5 Vad behöver SSAB eller kunden ändra på för att ett VMI-samarbete ska vara 

lämpligt? så kommer författarnas analysmodell att användas. Utifrån den går det att se vad som eventuellt 

behöver ändras för att ett samarbete ska vara lämpligt. För att samla in den empiri som behövs för att använda 

analysmodellen kommer enkäter att skickas till kunder och strukturerade intervjuer genomföras med insatt 

personal hos SSAB och hos kunderna.  

I teorin har potentiella fördelar med VMI-samarbete tagits upp. För att utreda vilka typer av fördelar som just 

SSAB och deras kunder kan få av ett samarbete, för att besvara underfrågan 1.6 Vilka incitament finns det för 

SSAB respektive kunden för att inleda ett VMI-samarbete? så måste författarna ha strukturerade intervjuer 

med personal hos SSAB och kunderna samt skicka enkäter till säljare på SSAB. Den information som ska samlas 

in ska handla om huruvida kunderna ser ett samarbete som en konkurrensfördel gentemot andra leverantörer 

samt hur nuvarande samarbete fungerar och om det finns några problem med nuvarande samarbete. Utifrån 

denna information går det att identifiera vilka fördelar som är mest relevanta i det aktuella fallet och således 

vilka incitament som finns för ett VMI-samarbete.   

5.4.2 HUR BÖR SSABS VMI-ERBJUDANDE SE UT?  

I avsnitt 4.5.2 Hur bör SSABs VMI-erbjudande se ut? bröts denna frågeställning ned i följande underfrågor:  

2.1 Vad tycker kunderna? 

2.2 Vilka ansvarsområden bör SSAB respektive kunden ha? 

För att besvara underfråga 2.1 kommer strukturerade intervjuer och enkätundersökningar att ske med 

personal ansvariga för inköpen från SSAB hos kunderna. Dataunderlag från totalt tre kunder kommer användas 

där kunderna intervjuas (se bilaga 1). Underfråga 2.2 kommer författarna besvara genom att göra en 
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sammanvägd analys av svaren från underfråga 2.1 samt från svaren från underfrågorna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

och 1.6 från den första huvudfrågeställningen. I denna sammanvägda analys kommer författarna alltså att ta 

hänsyn till de nämnda underfrågorna vars svar har en direkt påverkan på vilka ansvarsområden SSAB respektive 

kunden bör ha. 

5.4.3 HUR PÅVERKAS KONSTNADSSTRUKTUREN AV DENNA VMI-LÖSNING?  

I avsnitt 4.5.3 Hur påverkas kostnadsstrukturen av denna VMI-lösning? bröts denna fråga ned i följande 

underfrågor:  

3.1. Vilka kostnader påverkas av VMI-lösningen? 

3.2. Hur påverkas dessa kostnader? 

3.3. Hur ändras de totala kostnaderna? 

Vid beräkning av kostnadsförändringar kommer författarna utgå ifrån Oskarsson et als. (2006) 

totalkostnadsmodell, som tas upp närmare i avsnitt 3.2.3 Logistikkostnader. Författarna kommer alltså vid 

besvarande av frågorna 3.1, 3.2 och 3.3 att titta på hur lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader, 

transportkostnader, administrationskostnader och övriga kostnader förändras i förhållande till nuläget för den 

VMI-lösning som författarna tar fram. Det beräkningsunderlag som behövs för att göra dessa bedömningar 

kommer författarna att samla in genom strukturerade intervjuer med insatt personal på SSABs 

logistikavdelning. Vidare kommer de tre företag som intervjuas att utgöra tre fallstudier i detta projekt och 

dessa beräkningar kommer att göras för respektive kund. 

  



70 
 

5.4.4 SAMMANFATTNING 

I Tabell 5 nedan sammanfattas de tre föregående avsnitten genom att tydligt illustrera vilka metoder som 

används för att besvara respektive frågeställningar. 

Tabell 5 - Illustrering av vilka metoder som används för att besvara respektive frågeställning 

Frågeställning Metod för att besvara frågeställning  

1.1 Passar SSABs produkter för VMI? Litteraturstudier som kompletteras med strukturerade 
intervjuer på SSAB samt studier av erhållen 
försäljningsdata från SSAB. 

1.2 Passar SSABs verksamhet för VMI? Litteraturstudier som kompletteras med strukturerade 
intervjuer och enkätundersökningar med personal på 
SSAB. 

1.3 Passar SSABs kunder för VMI? Litteraturstudier som kompletteras med strukturerade 
intervjuer och enkätundersökningar med personal på 
SSAB samt strukturerade intervjuer med kunder. 

1.4 Uppfyller SSABs relation till kunderna 
förutsättningarna för VMI-samarbete 
 

Litteraturstudier som kompletteras med strukturerade 
intervjuer och enkätundersökningar med personal på 
SSAB samt strukturerade interjuver med kunder. 

1.5 Vad behöver SSAB eller kunden ändra på för att ett 
VMI-samarbete ska vara lämpligt? 

Litteraturstudier som kompletteras med analys av 
erhållna svar på de frågeställningarna 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4. 

1.6 Vilka incitament finns det för SSAB respektive kunden 
för att inleda ett VMI-samarbete? 

Litteraturstudier som kompletteras med strukturerade 
intervjuer och enkäter med personal på SSAB samt 
strukturerade intervjuer med kunder. 

2.1 Vad tycker kunderna? Litteraturstudier och strukturerade intervjuer med kund. 

2.2 Vilka ansvarsområden bör SSAB respektive kunden 
ha? 

Litteraturstudier som kompletteras med analys av svaren 
på frågeställningarna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 och 2.1. 

3.1 Vilka kostnader påverkas av VMI-lösningen? Litteraturstudier som kompletteras med svaren på 
frågeställningarna 2.2 och 2.3 samt analys av erhållen 
kostnadsdata från SSAB. 

3.2 Hur påverkas dessa kostnader? Litteraturstudier och analys av svaren på frågeställning 3.1 
samt analys av erhållen kostnadsdata från SSAB. 

3.3 Hur ändras de totala kostnaderna? Litteraturstudier och analys av svar på frågeställning 3.2. 
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5.5 TEORETISKA OMRÅDEN FÖR ATT BESVARA STUDIENS FRÅGESTÄLLNINGAR 

I detta avsnitt motiveras varför de valda teoriavsnitten ingår i rapporten genom att koppla teorierna till 

studiens frågeställningar. Frågeställningarna som ingår i denna studie är: 

1. Finns förutsättningarna för VMI-samarbete mellan SSAB och deras kunder? 

1.1. Passar SSABs produkter för VMI? 

1.2. Passar SSABs verksamhet för VMI? 

1.3. Passar SSABs kunder för VMI? 

1.4. Uppfyller SSABs relation till kunderna förutsättningarna för VMI-samarbete 

1.5. Vad behöver SSAB eller kunden ändra på för att ett VMI-samarbete ska vara lämpligt? 

1.6. Vilka incitament finns det för SSAB respektive kunden för att inleda ett VMI-samarbete? 

2. Hur bör SSABs VMI-erbjudande se ut? 

2.1. Vad tycker kunderna? 

2.2. Vilka ansvarsområden bör SSAB respektive kunden ha? 

3. Hur påverkas kostnadsstrukturen av denna VMI-lösning? 

3.1. Vilka kostnader påverkas av VMI-lösningen? 

3.2. Hur påverkas dessa kostnader? 

3.3. Hur ändras de totala kostnaderna? 

Avsnitt 3.1 Vendor Managed Inventory ingår i rapporten då teori kring VMI är fundamentalt för att denna 

rapport ska uppnå sitt syfte. Detta avsnitt är en djupdykning inom VMI-området och bidrar till att besvara 

frågeställningarna som berör förutsättningar för VMI, samt frågeställningarna som berör hur VMI-samarbetet 

bör se ut. 

Avsnitt 3.2 Logistik ingår i rapporten för att ge läsaren en grundläggande logistisk teorikunskap samtidigt som 

avsnittet kommer användas för att besvara frågeställningarna som berör hur kostnadsstrukturen påverkas av 

den framtagna VMI-lösningen. Detta teoriavsnitt kommer i kombination med insamlad teori att ge författarna 

tillräckligt med information för att kunna kvantifiera kostnaderna för VMI-lösningen. 

Avsnitt 3.3 Supply Chain Management ingår i rapporten eftersom det beskriver samarbeten mellan företag. 

Eftersom VMI-samarbeten är en typ av samarbeten mellan företag så anses detta avsnitt komplettera avsnitt 

3.1 Vendor Managed Inventory genom att belysa företagssamarbeten ur ett bredare perspektiv. Konkret så 

bidrar detta avsnitt till att besvara frågeställningarna som berör förutsättningar för VMI. 

I Tabell 6 nedan sammanfattas ovanstående diskussion genom att illustrera vilka frågeställningar som besvaras 

av de olika teoriavsnitten. 

  



72 
 

Tabell 6 - Illustrering av vilka frågeställningar de olika teoriavsnitten bidrar till att besvara 

Frågeställning Teori som besvarar frågeställningen 

1.1 Passar SSABs produkter för VMI? 3.1 Vendor Managed Inventory 

1.2 Passar SSABs verksamhet för VMI? 3.1 Vendor Managed Inventory, 3.3 Supply chain 
management 

1.3 Passar SSABs kunder för VMI? 3.1 Vendor Managed Inventory, 3.3 Supply chain 
management 

1.4 Uppfyller SSABs relation till kunderna 
förutsättningarna för VMI-samarbete 

3.1 Vendor Managed Inventory, 3.3 Supply chain 
management 

1.5 Vad behöver SSAB eller kunden ändra på för att 
ett VMI-samarbete ska vara lämpligt? 

3.1 Vendor Managed Inventory, 3.3 Supply chain 
management 

1.6 Vilka incitament finns det för SSAB respektive 
kunden för att inleda ett VMI-samarbete? 

3.1 Vendor Managed Inventory. 3.3 Supply chain 
management 

2.1 Vad tycker kunderna? 3.1 Vendor Managed Inventory 

2.2 Vilka ansvarsområden bör SSAB respektive 
kunden ha? 

3.1 Vendor Managed Inventory 

3.1 Vilka kostnader påverkas av VMI-lösningen? 3.2 Logistik 

3.2 Hur påverkas dessa kostnader? 3.2 Logistik 

3.3 Hur ändras de totala kostnaderna? 3.2 Logistik 
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5.6 METODKRITIK 

I detta avsnitt kommer metoden i denna rapport att diskuteras och kritiseras. 

5.6.1 LITTERATURSTUDIE 

En omfattande del av artiklarna som används i referensramen har författarna hittat då de också används som 

kurslitteratur i kursen Supply Chain Logistics vid Linköpings universitet. En risk med detta är att artiklarna som 

presenteras i kursen, beroende på vilket syfte de har i undervisningen, kanske inte ger en heltäckande bild av 

ämnesområdet. Detta skulle i sin tur påverka referensramen i detta arbete på ett sådant sätt att den inte heller 

skulle vara heltäckande. Författarna har dock själva läst kursen och har där upplevt att syftet med artiklarna var 

att ge en bred förståelse för VMI och till följd av detta har artiklarna bedömts ge en tillräckligt bred inblick i 

ämnet i denna rapport.  

Enligt Björklund & Paulsson (2003) är en nackdel med litteratur att de är så kallad sekundärdata, vilket innebär 

att informationen kan ha samlats in med ett annat syfte än det som den används för i exempelvis denna 

rapport. För att undvika missförstånd och felaktig tolkning av litteraturen i referensramen har författarna 

försökt använda sig av triangulering i så stor skala som möjligt vid litteraturstudierna. Detta innebär att 

författarna har försökt hitta olika källor som påstår ungefär samma sak för att på så sätt vara säkra på att 

informationen bland annat är korrekt tolkad.  

5.6.2 INTERVJUER 

En stor del av empiriinsamlingen kommer ske med hjälp av intervjuer. Enligt Björklund & Paulsson (2003) är 

nackdelarna med intervjuer att de kan vara kostsamma till följd av resor samt tidskrävande. För att minimera 

dessa negativa effekter har författarna valt att skicka ut enkäter till de säljare som det inte finns någon 

möjlighet att träffa med avseende på tid och kostnad.   

5.6.3 ENKÄTER  

Enligt Björklund & Paulsson (2003) är enkäter en datainsamlingsmetod där det går att få fram ett stort underlag 

med liten arbetsinsats. Problemet med enkäter är att respondenten kan misstolka frågorna utan någon 

möjlighet att be om förtydligande och att svaren kan bli mer kortfattade än vid exempelvis en intervju 

(Björklund & Paulsson, 2003). Vidare finns det en risk att enkäterna inte besvaras så fort som det önskas, eller 

att de inte besvaras överhuvudtaget (Björklund & Paulsson, 2003). För att motverka dessa nackdelar kommer 

författarna skicka ut enkäter till många olika kunder med förhoppningen om att en del svarar fort. Vidare 

kommer enkäterna endast fungera som ett komplement till intervjuerna, där svaren förväntas bli mer 

omfattande.  
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5.7 SAMMANFATTNING 

I detta kapitel har en genomgång av metoden, som har använts för att uppnå syftet med rapporten, beskrivits. 

Rapporten är uppdelad i en planeringsfas och en genomförandefas. Planeringsfasen innebar att problemet 

identifierades, syftet med rapporten fastställdes och utifrån detta studerades relevant teori och 

frågeställningar utformades. Planeringsfasen avslutades med att konkret beskriva hur dessa frågeställningar 

har besvarats. Genomförandefasen bestod av att samla in data, analysera denna och utifrån analysen dra 

slutsatser för att besvara frågeställningarna och på så sätt uppnå syftet med rapporten. Metoderna som har 

används för att samla in data har varit litteraturstudier, intervjuer och enkäter. I Tabell 7 nedan sammanfattas 

vilka metoder och teoretiska områden som besvarar respektive frågeställning. 

Tabell 7 - Illustrering av vilka teoretiska områden, samt vilka metoder, som har använts för att besvara respektive frågeställning 

Frågeställning 
Teori som besvarar 
frågeställningen 

Metod för att besvara frågeställning 

1.1 Passar SSABs produkter för 
VMI? 

3.1 Vendor Managed 
Inventory 

Litteraturstudier som kompletteras med 
strukturerade intervjuer på SSAB samt 
studier av erhållen försäljningsdata från 
SSAB 

1.2 Passar SSABs verksamhet för 
VMI? 

3.1 Vendor Managed 
Inventory, 3.3 Supply 
chain management 

Litteraturstudier som kompletteras med 
strukturerade intervjuer och 
enkätundersökningar med personal på 
SSAB 

1.3 Passar SSABs kunder för VMI? 3.1 Vendor Managed 
Inventory, 3.3 Supply 
chain management 

Litteraturstudier som kompletteras med 
strukturerade intervjuer och 
enkätundersökningar med personal på 
SSAB samt strukturerade intervjuer med 
kunder. 

1.4 Uppfyller SSABs relation till 
kunderna förutsättningarna för 
VMI-samarbete 

3.1 Vendor Managed 
Inventory, 3.3 Supply 
chain management 

Litteraturstudier som kompletteras med 
strukturerade intervjuer och 
enkätundersökningar med personal på 
SSAB samt strukturerade interjuver med 
kunder. 

1.5 Vad behöver SSAB eller 
kunden ändra på för att ett VMI-
samarbete ska vara lämpligt? 

3.1 Vendor Managed 
Inventory, 3.3 Supply 
chain management 

Litteraturstudier som kompletteras med 
analys av erhållna svar på de 
frågeställningarna 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4. 

1.6 Vilka incitament finns det för 
SSAB respektive kunden för att 
inleda ett VMI-samarbete? 

3.1 Vendor Managed 
Inventory, 3.3 Supply 
chain management 

Litteraturstudier som kompletteras med 
strukturerade intervjuer och enkäter med 
personal på SSAB samt strukturerade 
intervjuer med kunder. 

2.1 Vad tycker kunderna? 3.1 Vendor Managed 
Inventory 

Litteraturstudier och strukturerade 
intervjuer med kunder. 

2.2 Vilka ansvarsområden bör 
SSAB respektive kunden ha? 

3.1 Vendor Managed 
Inventory 

Litteraturstudier som kompletteras med 
analys av svaren på frågeställningarna 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 och 2.1. 

3.1 Vilka kostnader påverkas av 
VMI-lösningen? 

3.2 Logistik Litteraturstudier som kompletteras med 
svaren på frågeställningarna 2.2 och 2.3 
samt analys av erhållen kostnadsdata från 
SSAB. 

3.2 Hur påverkas dessa 
kostnader? 

3.2 Logistik Litteraturstudier och analys av svaren på 
frågeställning 3.1 samt analys av erhållen 
kostnadsdata från SSAB. 

3.3 Hur ändras de totala 
kostnaderna? 

3.2 Logistik Litteraturstudier och analys av svar på 
frågeställning 3.2. 
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6 EMPIRI 

I detta kapitel kommer den insamlade empirin att redovisas. Empirin har samlats in genom intervjuer med 

kunder till SSAB, enkätundersökningar med säljare hos SSAB och intervjuer med avdelningen för extern logistik 

på SSAB. Kostnadsdata har även samlats in genom att författarna erhöll ett Excelark med önskad data från 

SSAB. Kunderna kommer nedan att kallas för Företag A, Företag B och Företag C av sekretesskäl. 

6.1 INTERVJU MED KUNDER 

I denna studie genomfördes tre intervjuer med kunder till SSAB. Dessa kunder valdes ut av SSAB baserat på 

författarnas önskemål att kunderna antingen är direkt- eller konsignationslagerkunder, samt representativa för 

övriga kunder till SSAB. Intervjuerna var strukturerade och frågor samt kundernas svar på frågorna presenteras 

nedan. Svaren på frågorna är författarnas egna ord av vad intervjuobjekten har svarat. 

6.1.1 INTERVJU MED FÖRETAG A 

Företag A är ett skandinaviskt företag som bland annat tillverkar grävskopor, i vilka bland annat SSABs stål 

används. I dagsläget har SSAB ett konsignationslager hos företaget och de har även uttryckt ett stort intresse 

för en form av VMI-samarbete, och därför intervjuas företaget av författarna för detta arbete. Vid intervjun 

närvarade, utöver författarna, inköpschefen för Företag A samt en representant från logistikavdelning på SSAB.  

Vid intervju framgick det att Företag A har ett stort intresse för ett VMI-samarbete då de anser att det finns 

stora fördelar i form av att kostnaderna vid manuella beställningar i princip kan elimineras och 

informationsdelningen blir bättre, vilket de anser skulle kunna minska antalet mänskliga fel vid prognostisering. 

Företag A är vidare medvetna om att det finns kostnader associerade till en ökad informationsdelning, men 

detta anses övervägas av en minskning av de totala logistikkostnaderna.  

Inköpschefen uppger att relationen till SSAB är god och den långsiktiga relationen som de haft uppskattas av 

Företag A. Leverantörerna utvärderas kontinuerligt och trots detta har SSAB alltså förblivit en av 

stålleverantörerna till Företag A. Vidare uttrycker inköpschefen att de är villiga att dela all nödvändig 

information som behövs i form av exempelvis prognoser samt lagernivåer och SSAB får alltså total insyn. 

Informationssystemet som används på Företag A är MS Dynamics 2012 och fungerar på så sätt att produktion 

inte kan ske om inte alla resurser finns på plats. Här menas resurser i form av både materiel, men också 

mänskliga resurser. Företag A vill integrera sitt IT-system med SSAB så långt som möjligt, allra helst på ett 

sådant sätt att SSAB kan få all nödvändig data i realtid.   

Företag A anser att, vid ett framtida VMI-samarbete, SSAB har lagret beläget hos sig med 7 dagars 

säkerhetslager för att sedan skicka stålet därifrån till Företag A. Inköpschefen inser dock att lagerutrymmet hos 

SSAB kan vara begränsat och menar därför att lagret, om nödvändigt, även kan beläget hos Företag A då 

utrymme där inte är någon större begränsning. Vad beträffar ägandet av lagret vill Företag A att detta sköts 

som i dagsläget, det vill säga att SSAB äger stålet tills det används. Däremot kan Företag A sköta påfyllningen av 

lagret, då de har tillgång till truckar, om det inte är beläget hos SSAB. I övrigt vill Företag A överlämna ansvaret 

för lagret, och total frihet gällande styrningen av detta, till SSAB. Under intervjun framgår även att Företag A 

inte har samma benämningar på produkterna som SSAB.  
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6.1.2 INTERVJU MED FÖRETAG B 

Företag B är ett svenskt företag som tillverkar detaljer till kranar. Företaget är en relativt stor kund till SSAB och 

i dagsläget köper de plåt direkt från SSABs produktion, men de har uttryckt ett intresse för en form av VMI-

samarbete och därför intervjuas företaget för detta arbete. Vid intervjun närvarade författarna samt IT-chefen 

och en materialplanerare från Företag B som ansvarar för inköpen från SSAB.  

Vid intervjun framgick att det finns ett stort intresse hos Företag B för en typ av VMI-lösning. Detta framförallt 

eftersom företaget vill slippa lagerstyrningen och överlåta det på leverantören, som de anser vet bäst. Vidare 

anser Företag B att samarbetet fungerar bra med SSAB och att relationen för tillfället är på en godkänd nivå, 

det vill säga den är varken dålig eller bra.  

Eftersom SSAB inte bara är leverantör till Företag B, utan även en konkurrent i viss mån, så vill inte Företag B 

dela med sig av sin försäljningsdata. Samtidigt är företaget medvetet om att öppenhet är viktigt för ett 

framgångsrikt VMI-samarbete och därför delar de gärna med sig av sina prognoser gällande framtida stålbehov. 

IT-chefen menar att ett enkelt sätt att dela den nödvändiga informationen exempelvis skulle kunna vara genom 

att lägga upp en form av IT-portal, kopplad till delar av Företag Bs affärssystem MS Dynamics, som SSAB kan 

logga in på och hämta den data som behövs. Helst vill IT-chefen alltså slippa att behöva skicka filer till SSAB 

med information. Företag B uppger vidare att de inte använder samma artikelnummer som SSAB på plåten de 

köper.  

Företag B anser att avståndet till SSAB inte är särskilt långt och vill därför att lagret helst finns beläget hos dem. 

Till följd av detta anses det även rimligast att SSAB sköter påfyllningen av lagret. Företag B är vidare villiga att 

låta SSAB sköta lagerstyrningen fritt, så länge de håller sig prognoser och en överenskommen miniminivå. 

Företag B vill dock gärna ha insyn i lagernivåerna och att de kan se information rörande påfyllning av lagret. 

Även transporten bör hanteras av SSAB, anser Företag B, då det annars är olika avdelningar på Företag B som 

får hantera transporten, vilket försvårar situationen.  

Sammanfattningsvis vill Företag B sköta prognostisering av det kortsiktiga och långsiktiga behovet, medan SSAB 

sköter lagerstyrningen och transporten. Företag B vill alltså komma ifrån det manuella inköpsarbetet. 

6.1.3 INTERVJU MED FÖRETAG C 

Företag C tillverkar dumpers, där bland annat SSABs stål används vid tillverkning av flaket. Företaget köper stål 

direkt från SSABs produktion men har uttryckt ett intresse för ett närmare samarbete i form av VMI, och därför 

intervjuas företaget för detta arbete. Vid intervjun närvarade författarna samt en logistikingenjör och 

logistikutvecklare från Företag C.  

Företag C menar att de har ett intresse för VMI eftersom i en renodlad VMI-lösning sköter leverantören allt och 

det finns många fördelar med detta, under förutsättning att servicen kommer till ett rimligt pris. Historiskt 

anser Företag C att de har haft för stora lagernivåer gällande stål, vilket företaget hoppas att en eventuell VMI-

lösning ska kunna åtgärda. Vidare uttrycks vid intervjun en önskan om att minska det manuella arbetet som i 

dagsläget är kopplat till inköpsarbetet.  

Vidare framgår det vid intervjun att Företag C har haft en långsiktig relation med SSAB och har haft företaget 

som leverantör av stål under lång tid. Det finns dock ett visst missnöje kring att frystiderna, den tiden innan 

leveransdatumet där en order inte får justeras, är långa vilket leder till sämre flexibilitet. Detta är dock ett 

problem som alla aktörer inom stålbranschen har, menar Företag C. En förhoppning med ett eventuellt VMI-

samarbete är att frystiderna ska kunna elimineras fullständigt. Detta skulle då leda till att Företag C undviker 

risken att få för mycket, eller litet stål, på lager till följd av förändrad efterfrågan under frystiden.  
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Företag C inser vikten av informationsdelning vid ett eventuellt VMI-samarbete, och menar därför att de inte 

har några problem att dela nödvändig information som SSAB skulle behöva för att kunna styra lagret vid ett 

VMI-samarbete. De integrerar gärna sitt affärssystem med SSAB då de vill ge så goda förutsättningar som 

möjligt. Vidare framgår det vid intervjun att Företag C använder SAP som affärssystem och i dagsläget delar 

information med SSAB rörande behovsprognoser via EDI.   

I dagsläget har Företag C dels ett centrallager placerat i direkt anslutning till produktionen samt ett buffertlager 

ungefär 4 mil bort. Vid en eventuell VMI-lösning skulle företaget vilja att lagret som SSAB sköter är placerat i 

centrallagret eftersom de vill ha det så nära sin produktion som möjligt. Vidare vill Företag C att SSAB äger 

lagret men de sköter gärna påfyllning och utplock från lagret själva. Företag C vill även vara delaktiga i 

bestämmandet av max- och miniminivåer gällande lagernivåerna, under förutsättningen att lagret är placerat 

hos dem. Är lagret placerat någon annanstans är Företag C endast intresserade av att vara med och bestämma 

miniminivåer. Vidare önskar Företag C att SSAB sköter transportplaneringen. 

6.2 ENKÄTUNDERSÖKNING MED SÄLJARE PÅ SSAB 

För att få en bredare bild av vad olika avdelningar på SSAB tycker om ett eventuellt framtida VMI-samarbete 

har författarna även skickat ut enkäter till tre säljare som representerar SSAB i Tyskland. Dessa säljare hanterar 

i dagsläget tyska direktkunder. Nedan sammanfattas dessa säljares svar men de fullständiga svaren, och de 

tillhörande frågorna, finns att läsa i Bilaga 1 – Intervju och enkätunderlag. 

Säljarna ser flera fördelar med ett eventuellt VMI-samarbete med kunderna. De menar att ett VMI-erbjudande 

skulle kunna leda till att kundlojaliteten ökar och att kunderna inte köper från konkurrenter samt att SSAB 

skulle kunna ta ut högre priser för samma artiklar som idag säljs direkt till kunderna. Säljarna uttrycker också en 

förhoppning om att ett VMI-erbjudande skulle kunna leda till fler affärsmöjligheter.  

Säljarna menar vidare att deras affärsförhållande till kunderna är öppensinnat och generellt präglas av hög 

lojalitet samt tilltro. Prognostisering av kundernas stålbehov genomför säljarna på liknande vis där de tar 

hänsyn till kundernas prognoser, egen erfarenhet och historisk försäljning.  

Det framkommer från enkätsvaren att kunderna verkar skilja sig en del från varandra vad gäller 

inköpskarakteristik, där vissa köper in samma artiklar hela tiden medan andra köper in olika artiklar. 

Gemensamt för kunderna är att dock, baserat på säljarnas svar, att deras efterfrågan på stål varierar en del 

beroende på hur omvärldsekonomin ser ut och kundens produktionstakt. Vidare övervakar säljarna SSABs olika 

lagernivåer med hjälp av affärssystemet Jeeves.  

6.3 INTERVJU MED AVDELNINGEN FÖR EXTERN LOGISTIK PÅ SSAB 

Intervjuunderlaget för denna del erhölls genom att intervjua tre anställda på SSABs avdelning för extern 

logistik. En logistikkoordinator och två area managers intervjuades och deras individuella svar har 

sammanfogats för att erhålla en helhetsbild. Anledningen till att dessa tre personer intervjuades är att de har 

god insikt i SSABs försörjningskedja och de anses kunna ge en god bild av hur SSAB ser på ett eventuellt VMI-

samarbete.  

Ur intervjuerna framgick att, för att erbjuda VMI till kunderna, behöver en standardiserad VMI-modell tas fram. 

I denna modell ska det även framgå vilka resurser som krävs och för att VMI-konceptet ska bli aktuellt krävs det 

att SSAB kan dedikera de nödvändiga resurserna. Det anses även vara viktigt att säljarna på SSAB förstår VMI-

konceptet samt när det kan användas. Fördelarna som intervjupersonerna ser med VMI är att 

lageromsättningshastigheten på VMI-lagren kan öka i förhållande till konsignationslagren, vilket leder till 

mindre kostnader i form av kapitalbindning. Ur ett säljperspektiv hoppas SSAB kunna använda VMI-konceptet 

som en mervärdestjänst till sina kunder för att knyta dem närmare och på sikt få kunderna att köpa större 
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kvantiteter av SSAB istället för konkurrenter. Vidare sköts lagerstyrningen i dagsläget genom orderläggning från 

kund och konsignationslagren styrs minimalt med tanke på att dessa är belägna ute hos kunderna som då styr 

sina respektive lager. Vidare menar SSAB att de generellt skickar fulla lastbilar till kunderna, exempelvis genom 

att använda sig av samlastning till fler kunder.  

Prognostiseringen sker i dagsläget med hjälp av prognosverktyget Demand Manager där säljarna går in och 

lägger in prognoser månadsvis. Säljarnas prognoser aggregeras sedan och skickas till affärssystemet Jeeves och 

utgör underlaget vid bestämmande av beställningspunkt. Enligt avdelningen för extern logistik är svaret på om 

produkterna är standardiserade både ja och nej. Kunderna beställer ofta likadana produkter under en längre 

tid, men ibland byts materialet i en applikation ut vilket ofta medför att plåtens tjocklek påverkas. När det 

gäller artiklarnas benämningar framgick det av intervjuerna att SSAB och kunderna har olika benämningar på 

produkterna. Efterfrågan på produkterna anses vara relativt stabil även om vissa produkter har en högre 

frekvens än andra. Vidare berättade intervjupersonerna att lagernivåerna följs genom att gå in i affärssystemet 

Jeeves och detta system är även deras informationssystem. Kommunikationssystemet som används är EDI samt 

ett Microsoftbaserat program som heter Biztalk.  

Utformningen av VMI-samarbetet bör, enligt intervjupersonerna, bestå av en standardiserad process som kan 

presenteras för kunderna med klara och tydliga riktlinjer för vad respektive part kan förvänta sig av 

samarbetet. För att detta ska bli möjligt tror intervjupersonerna att en större kundkontakt mellan extern 

logistik och kunder kommer att krävas. Relationen med kunderna är i dagsläget väldigt begränsat ur ett 

logistikperspektiv och intervjupersonerna menar att ett större samarbete mellan extern logistik och säljare 

behövs. Ur ett SSAB-perspektiv är relationen däremot nästan för bra då intervjupersonerna menar att säljarna 

ofta ”bryter ryggen” och lovar kunderna för mycket. 

6.4 ERHÅLLEN DATA FRÅN SSAB  

För att kunna kvantifiera ett eventuellt VMI-upplägg och sedan kunna jämföra dess kostnader med 

kostnaderna i dagsläget har en del information erhållits för SSAB. Den data som erhållits är följande: 

 Medelpriset för en produkt är: 10 000 kr/ton 

 Försäljningshistorik för Företag A, B och C för åren 2012 och 2013 

 Lagernivåer per dag för konsignationslagret hos Företag A för perioden 2013-12-01 till 2014-05-05.  

 Ordersärkostnad: tar cirka 1 timme för all administration och informationsdelning som krävs vid en 

order vilket motsvaras av 200 kr. 

 Lagerränta: 15 % 

Försäljningshistorik för de tre företagen samt lagernivåerna för konsignationslagret hos Företag A återfinns i sin 

helhet att beskåda i Bilaga 2 – Historisk försäljningsdata respektive Bilaga 3 – Lagernivåer för 

konsignationslagret hos Företag A. 
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6.5 SAMMANFATTNING 

I detta kapitel har empiri presenterats i form av intervjuer med kunder till SSAB, intervjuer med personal från 

avdelningen för extern logistik på SSAB, enkätundersökning med säljare på SSAB samt erhållen data från SSAB. 

Ur intervjuerna med kunderna framgick det att samtliga studerade kunder är positiva till ett VMI-samarbete då 

de ser flera fördelar med konceptet. De är även villiga att göra det som krävs från deras sida för att VMI-

samarbete ska lyckas. Kunderna är även villiga att ha VMI-lagret beläget hos sig och vill ge SSAB den 

information som de behöver i form av exempelvis efterfrågedata. Ur intervjuerna med personal från SSAB 

framgick det att de är intresserade av att erbjuda VMI till sina kunder för att öka sin lageromsättningshastighet 

och erbjuda kunderna en värdeadderande tjänst och på så sätt knyta kunderna närmare sig. Vidare framgick 

det att de vill att VMI-erbjudandet ska utformas så att de har en standardiserad process att presentera för 

kunderna där tydliga riktlinjer, för vad respektive part kan förvänta sig, framgår. Ur enkätundersökningen med 

säljare på SSAB framgick det att de ser VMI som ett sätt att öka kundlojaliteten samt att nuvarande relationer 

med kunderna är god. Data erhölls från SSAB angående försäljning till Företag A, B och C de senaste två åren, 

lagernivåer i konsignationslagret hos Företag A för det senaste halvåret, ordersärkostnad hos SSAB, 

medelpriset för en produkt (kr/ton) samt vilken lagerränta SSAB har för produkter i lager. 
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7 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer resultaten från empiriinsamlingen att sammanställas och analyseras. Analysen kommer 

bestå av att resultatet granskas kritiskt och diskuteras. Detta kapitel kommer vara uppbyggt enligt de 

frågeställningar som togs fram i avsnitt 4.5 och samtliga frågeställningar kommer analyseras. 

7.1 FINNS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VMI-SAMARBETE MELLAN SSAB OCH DERAS 

KUNDER? 

För att besvara frågeställningen 4.5.1 Finns förutsättningarna för VMI-samarbete mellan SSAB och deras 

kunder? behöver nedanstående underfrågor besvaras:  

1.1 Passar SSABs produkter för VMI?  

1.2 Passar SSABs verksamhet för VMI? 

1.3 Passar SSABs kunder för VMI? 

1.4 Uppfyller SSABs relation till kunderna förutsättningarna för VMI-samarbete?  

1.5 Vad behöver SSAB eller kunden ändra på för att ett VMI-samarbete ska vara lämpligt? 

1.6 Vilka incitament finns det för SSAB respektive kunden för att inleda ett VMI-samarbete? 

Dessa underfrågor togs fram utifrån författarnas egen analysmodell, som illustreras i Figur 33 nedan.  

 

Figur 33 - Författarnas analysmodell  
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7.1.1 PASSAR SSABS PRODUKTER FÖR VMI?  

Enligt de produktrelaterade förutsättningarna i analysmodellen bör en artikel uppfylla följande förutsättningar 

för att vara en lämplig VMI-artikel:  

1. Produkterna är standardiserade. 

2. Produkternas specifikation ändras inte av kunden. 

3. Produkterna har en standardiserad benämning inom försörjningskedjan. 

4. Efterfrågevariansen är låg. 

5. Efterfrågan prognostiseras och lagernivåerna följs noggrant. 

Baserat på intervjuer med personal från extern logistik och enkätundersökningar med säljarna på SSAB har det 

framkommit att en del av artiklarna kunderna köper har en standardiserad utformning för kunden. Detta 

innebär att denna kund köper stål med samma specifikationer regelbundet, även om produkterna överlag är 

kundspecifika. Således innebär detta vidare att även om en artikel är standardiserad för respektive kund så är 

artikeln unik då den inte säljs till andra kunder.  

Utifrån den historiska försäljningen för år 2012 och år 2013 till Företag A, Företag B och Företag C går det att 

utläsa att vissa artiklar endast sålts under år 2012 respektive år 2013. Vissa artiklar har även sålts under båda 

åren och i Tabell 8, Tabell 9 samt Tabell 10 nedan redovisas detta tydligare. Den historiska försäljningen finns 

att läsa i sin helhet i Bilaga 2 – Historisk försäljningsdata.  

Tabell 8 - Försäljningsstatistik till Företag A. 

 

Tabell 9 - Försäljningsstatistik till Företag B. 

 

Tabell 10 - Försäljningsstatistik till Företag C. 

 

För att en produkt ska vara lämplig för VMI bör den, som tidigare nämnt, vara standardiserad och dess 

specifikation bör inte ändras av kunden. Artiklar som endast sålts under år 2012 eller år 2013 kan inte anses 

vara regelbundet förekommande och således inte standardiserade till kunden. Författarna anser därför att 

artiklar som endast sålts både åren 2012 och 2013 till en kund kan vara aktuella för en eventuell VMI-lösning. 

Utifrån Tabell 8 ovan går det att utläsa att ungefär 69 % av artiklarna som sålts till Företag A har sålts under 

båda åren, där de stod för 99 % av det totala antalet sålda plåtar under år 2012 respektive 2013.  

Antal unika artiklar (st) Antal sålda plåtar 2012 (st) Antal sålda plåtar 2013 (st)

Artiklar sålda endast år 2012 8 22

Artiklar sålda endast år 2013 7 20

Artiklar sålda både år 2012 och 2013 34 2820 1835

Summa 49 2842 1855

Antal unika artiklar (st) Antal sålda plåtar 2012 (st) Antal sålda plåtar 2013 (st)

Artiklar sålda endast år 2012 64 240

Artiklar sålda endast år 2013 55 442

Artiklar sålda både år 2012 och 2013 57 835 1018

Summa 176 1075 1460

Antal unika artiklar (st) Antal sålda plåtar 2012 (st) Antal sålda plåtar 2013 (st)

Artiklar sålda endast år 2012 4 52

Artiklar sålda endast år 2013 4 1019

Artiklar sålda både år 2012 och 2013 14 7026 5866

Summa 22 7078 6885
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Tabell 9 ovan visar vidare att cirka 32 % av artiklarna som sålts till Företag B har sålts under både åren 2012 och 

2013. Dessa artiklar utgjorde dock 78 % av det totala antalet sålda plåtar 2012 och 70 % av det totala antalet 

sålda plåtar 2013. Detta tyder på att även om Företag B under dessa år har köpt in många olika artikelnummer 

så har de största kvantiteterna bestått av artiklar som köpts in under båda åren och som därför kan anses 

standardiserade.  

Tabell 10 ovan visar att 64 % av de totala antalet artiklar som sålts till Företag C sålts under båda 

försäljningsåren. Vidare går det att utläsa att dessa artiklar stod för cirka 99 % av det totala antalet sålda plåtar 

år 2012 och 86 % av det totala antalet plåtar sålda år 2013. Sammantaget anser författarna att SSAB säljer 

många produkter till Företag A, Företag B och Företag C som kan anses standardiserade och som därför kan 

vara aktuella för en eventuell VMI-lösning.  

För att en produkt ska vara lämplig för en VMI-lösning bör den vidare ha en relativt låg efterfrågevarians. 

Författarna har därför, efter att ha sorterat bort de icke-standardiserade produkterna, tagit fram en varians för 

respektive artikel som sålts. Detta har gjorts genom att dividera differensen antalet sålda artiklar år 2012 och 

2013 med den totala sålda kvantiteten 2012. De artiklar vars varians är högre än 30 % har sorterats bort och 

ansetts, av författarna, olämpliga vid en eventuell VMI-lösning. Anledningen till att just 30 % har valts som 

gräns är för att många artiklar har en varians mellan 20 % - 30 %. Således skulle endast ett fåtal artiklar bli kvar 

om exempelvis gränsen sattes till 20 %. De artiklar som blev kvar efter bortsorteringen finns att utläsa i Tabell 

11, Tabell 12 och Tabell 13 nedan.  

Tabell 11 - Standardiserade artiklar med varians under 30 % till Företag A. Dessa artiklar anser författarna bör ingå i en eventuell VMI-

lösning till Företag A. 

 

 

Artikelnummer Antal plåtar beställda 2012 Antal plåtar beställda 2013 Totalt antal plåtar Varians

HX400  10x2760x4880 198 160 358 19,19%

HX400  12x3350x5450 244 189 433 22,54%

HX400  25x2600x3300 270 204 474 24,44%

HX400  30x2400x4460 2 2 4 0,00%

HX400  8x2500x6000 90 93 183 3,33%

HX400  8x2580x4460 307 242 549 21,17%

HX500  15x2200x4000 24 17 41 29,17%

HX500  20x2610x4065 6 7 13 16,67%

HX500  25x2110x3665 18 13 31 27,78%

HX500  30x2000x4000 23 18 41 21,74%

HX500  50x2500x3400 8 7 15 12,50%

HX500  60x2000x4000 1 1 2 0,00%

W70D  50x2650x3770 6 5 11 16,67%

W70E  15x2500x6000 6 5 11 16,67%

W70E  25x2100x4200 2 2 4 0,00%

Summa 1205 965 2170
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Tabell 12 - Standardiserade artiklar med varians under 30 % till Företag B. Dessa artiklar anser författarna bör ingå i en eventuell VMI-

lösning till Företag B. 

 

Tabell 13 - Standardiserade artiklar med varians under 30 % till Företag C. Dessa artiklar anser författarna bör ingå i en eventuell VMI-

lösning till Företag C. 

 

Utifrån Tabell 8, Tabell 9 och Tabell 10 samt Tabell 11, Tabell 12 och Tabell 13 går det att utläsa hur stor del av 

den totala försäljningen som de föreslagna VMI-artiklarna står för. Tabell 14 nedan visar hur stor del de 

föreslagna VMI-artiklarna står för i förhållande till det totala antalet sålda artiklar samt av den totala 

försäljningen till Företag A, Företag B och Företag C.   

Tabell 14 - De föreslagna VMI-artiklarnas andel av det totala antalet sålda artiklar sant av den totala försäljningen till Företag A, Företag 

B och Företag C. 

 

Författarna tror, med bakgrund av bland annat teorierna kring Bullwhip-effekten som finns att läsa om i avsnitt 

3.1.2 Bullwhip-effekten, att efterfrågevariansen som SSAB upplever kan minska vid en VMI-lösning. Detta 

eftersom att transparensen ökar och SSAB får större insyn i kundernas verkliga efterfrågan på material, och inte 

den efterfrågan företaget tror att kunderna har.  

Vid en eventuell VMI-lösning går det vidare att avtala beträffande min- och maxnivåer på lagernivåerna, vilket 

innebär att om sådana tillämpas kan variansen minskas ytterligare. Detta förutsätter dock att miniminivån 

ligger relativt nära maximinivån för att efterfrågevariansen ska kunna minska. Anledningen till att min- och 

maxnivåer kan minska efterfrågevariansen är, enligt författarna, eftersom lagernivåerna kan hållas inom ett 

bestämt intervall, även om efterfrågan tillfälligt skulle sjunka eller öka kraftigt.  

Artikelnummer Antal plåtar sålda 2012 Antal plåtar sålda 2013 Totalt antal sålda plåtar Varians

S235JRAR  40x2550x9350 34 43 77 26,47%

S235JRAR  60x2100x8300 9 7 16 22,22%

S275JRN  55x2400x6100 55 46 101 16,36%

S355J2  15x2450x8550 26 19 45 26,92%

S355J2  25x2500x12000 8 6 14 25,00%

W90E  35x2230x12200 1 1 2 0,00%

W96E  12x2500x10000 18 13 31 27,78%

W96EZ  18x2500x10000 25 30 55 20,00%

W96EZ  20x2500x7700 23 22 45 4,35%

W96EZ  30x2500x7700 17 19 36 11,76%

W96EZ  32x2500x12000 2 2 4 0,00%

W96EZ  35x2500x7700 106 129 235 21,70%

W96EZ  40x2500x7700 54 66 120 22,22%

W96EZ  45x2500x7700 1 1 2 0,00%

Summa 379 404 783

Artikelnummer Antal plåtar beställda 2012 Antal plåtar beställda 2013 Totalt antal plåtar Varians

HX400    12.0x1570x5855 2611 1992 4603 23,71%

HX400     16.0x2080x 5840 656 507 1163 22,71%

HX400     12.0x1370x 5380 611 752 1363 23,08%

HX400    10.0x1990x5825 186 132 318 29,03%

HX400    10.0x1852x3758 490 430 920 12,24%

Summa 4554 3813 8367

Andel av de totala artiklarna Andel av antal sålda plåtar 2012 Andel av antal sålda plåtar 2013 

Företag A 30,61% 42,40% 52,02%

Företag B 71,02% 35,26% 27,67%

Företag C 22,73% 64,34% 55,38%

Medelvärde 41,45% 47,33% 45,02%
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Utifrån intervjuer med personal på SSAB och kunderna kan författarna konstatera att efterfrågeprognoser och 

behovsprognoser beträffande stålförsäljningen sker. Dock har inte artiklarna en standardiserad benämning 

inom försörjningskedjan, utan SSAB använder sig av listor som konverterar kundernas benämningar till de egna. 

Eftersom denna möjlighet finns anser författarna inte att det är något hinder för en eventuell VMI-lösning att 

artiklarna benämns på olika vis av kunderna och av SSAB. 

Sammanfattningsvis bedömer författarna att vissa artiklar, i genomsnitt cirka 41 % av de totala artiklarna som 

SSAB säljer till de tre företagen, är lämpliga för en VMI-lösning. Till största del, anser författarna, att artiklarnas 

lämplighet beror på kundens efterfrågan av artiklarna. Figur 34 nedan illustrerar författarnas tillvägagångssätt 

för att ta fram de artiklar som anses lämpliga för en eventuell VMI-lösning.   

 

Figur 34- Författarnas tillvägagångssätt för att ta fram lämpliga VMI-artiklar. 

 

7.1.2 PASSAR SSABS VERKSAMHET FÖR VMI?  

För att avgöra om SSABs verksamhet passar för VMI kommer företagets kunskaper om lagerstyrning och 

prognostisering att analyseras. Även vilken vilja som finns att erbjuda VMI, samt vilka kommunikations- och 

informationssystem som företaget använder, är viktigt att ta hänsyn till.  

Från enkätundersökningarna med säljarna framgick det att de ser många fördelar och möjligheter med VMI. 

Detta indikerar att säljarna har en vilja att erbjuda VMI till kunderna. Denna vilja syns även hos avdelningen för 

extern logistik som enligt intervjuerna är positiva till VMI, men anser att konceptet behöver utformas noggrant 

innan det kan erbjudas till kunder. De tror att VMI kan fungera som en värdeadderande tjänst och ett sätt att 

konkurrera på marknaden, och på så vis vinna fler kunder. Att avdelningen för extern logistik önskar en 

närmare kundkontakt är även det en indikation på att de ser positivt på VMI och de menar även att VMI ger 

dem själva möjligheten att minska kostnader för exempelvis lagerföring. Detta är även en indikation på att 

tillräckliga kunskaper om lagerstyrning finns inom SSAB då både säljare och avdelningen för extern logistik 

verkar inse vilka sorts effekter ett VMI-upplägg kan ha på kostnaderna. Framförallt avdelningen för extern 
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logistik verkar besitta goda kunskaper inom lagerstyrning då de använder sig av vedertagna logistiska begrepp 

på ett korrekt sätt och de verkar även inse att transparens underlättar lagerstyrningen då de önskar en 

närmare kontakt med såväl kunder som företagets egna säljare. Att avdelningen sedan länge lagerstyr ett stort 

antal lager världen över indikerar även det på att kunskaperna för att styra lager finns inom företaget. 

Prognostiseringskunskaperna hos SSAB är svårbedömda då det är säljarna som lägger in prognoser i 

programmet demand manager. Detta innebär att programmet gör de nödvändiga beräkningarna, baserat på 

information från säljarna, och avdelningen för extern logistik tolkar programmets resultat. För att ge en rättvis 

bedömning av prognostiseringskunskaperna hade en intervju med säljare och personal från extern logistik som 

endast behandlar prognostisering behövt genomföras. Detta har dock inte gjorts på grund av tidsbrist och att 

författarna anser att det räcker att personal på SSAB vet vilken information som behövs samt vet hur 

programmets resultat ska tolkas. Detta anser författarna är tillräckligt med kunskap för att kunna göra ett bra 

prognosarbete under förutsättning att ett prognostiseringsverktyg som demand manager finns till förfogande. 

Informationssystemet som används är affärssystemet Jeeves, där möjlighet ges att bland annat följa 

lagernivåer, och kommunikationssystemen är EDI samt Biztalk. Detta indikerar att systemen som används för 

att kommunicera och dela information är etablerade program vilket innebär att exempelvis lagernivåer kan 

följas på ett snabbt och smidigt sätt och inte behöver kontrolleras manuellt. Detta innebär att vid ett eventuellt 

VMI-samarbete finns möjligheter för snabb och effektiv informationsdelning och kommunikation. 

7.1.3 PASSAR SSABS KUNDER FÖR VMI?  

För att avgöra huruvida SSABs kunder är lämpliga att inleda VMI-samarbete med kommer kundernas vilja att 

ingå VMI-samarbete, vilja att dela information samt kommunikations- och informationssystem att analyseras.  

Utifrån intervjuerna med Företag A, Företag B och Företag C går det att se att samtliga tre kunder är positivt 

inställda till ett VMI-samarbete med SSAB och ser flera fördelar med ett VMI-samarbete. Företag A vill 

exempelvis genom VMI begränsa de resurser som i dagsläget går åt till manuell beställning av plåtar och de tror 

att SSAB får lättare att planera sin egen produktion vid ett VMI-samarbete. Företag B har en snarlik inställning 

då de tror att SSAB har bättre kunskap om lagerstyrning och därför tycker att VMI vore ett bra samarbete. 

Företag C ser VMI som en lösning som gynnar båda parter och fördelar som de ser är att lagernivåer kan 

optimeras samt minska det manuella arbetet vid orderläggning. Företag C hoppas även kunna minska 

frystiderna, det vill säga den tidshorisont innan ordern levereras under vilken ordern inte får ändras, genom att 

införa VMI. 

Utifrån detta utläser författarna av denna rapport att viljan att ingå ett VMI-samarbete verkar finnas hos 

kunderna. Det som däremot skiljer sig mellan kunderna är viljan att dela information. Detta syns exempelvis 

om en jämförelse mellan intervjuerna med Företag A och Företag B görs. Företag A är väldigt öppna och är 

beredda att dela all information som SSAB anser vara nödvändig. Företag B drar däremot en gräns vid delning 

av försäljningsdata som de inte är beredda att dela med SSAB då Företag B i viss mån konkurrerar med ett 

dotterbolag till SSAB. Företag C säger sig eftersträva att kunna ge så bra prognoser som möjligt och är således 

villiga att dela med sig av all den nödvändiga informationen.  

Utifrån detta utläser författarna att viljan att dela information är relativt hög hos kunderna. Även om Företag B 

inte är beredda att dela med sig av sin försäljningsdata så delar de gärna med sig av prognoser beträffande 

behovet av stål. Detta anser författarna räcker för att ett VMI-samarbete ska fungera på ett bra sätt. Samtliga 

kunder verkar ha kommunikations- och informationssystem som är välutvecklade och etablerade på 

marknaden vilket möjliggör att kommunikation och informationsdelning sker på ett snabbt och effektivt vis. 

Det är viktigt att notera att denna frågeställning inte tar hänsyn till vilka produkter som säljs till respektive kund 

samt hur produkternas karakteristik ser ut. Därför bör SSAB utvärdera VMI-aktuella kunder med hänsyn till 

både de kundrelaterade förutsättningarna och de produktrelaterade förutsättningarna. De produkter som säljs 
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till en VMI-aktuell kund bör alltså utvärderas och denna utvärdering bör, tillsammans med en utvärdering av 

kunden utifrån de kundrelaterade förutsättningarna, sammanvägas till ett beslut. 

7.1.4 UPPFYLLER SSABS RELATION TILL KUNDERNA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR VMI-

SAMARBETE?  

För att utreda huruvida relationen mellan SSAB och kunderna uppfyller förutsättningarna för VMI-samarbete 

behöver tilliten och långsiktigheten i relationen analyseras. Även anslutbarheten mellan företagens 

informations- och kommunikationssystem behöver undersökas.  

I enkätundersökningarna med säljarna på SSAB framgick att deras syn på relationen till kunderna var att 

relationerna är öppensinnade och präglas av hög lojalitet samt tilltro. Denna syn delas med avdelningen för 

extern logistik som under intervjun sa att relationerna nästan är för bra då säljarna ofta lovar för mycket till 

kunderna. Extern logistik tycker dock att deras avdelning generellt sett har en för begränsad kontakt med 

kunderna för att kunna påstå sig ha en god relation till dessa. Ur intervjuerna med kunderna framgick att tilliten 

gentemot SSAB är generellt sett hög. Företag A har en väldigt hög tillit till SSAB eftersom de har haft en 

långsiktig relation som fungerat bra. Även företag B säger att de har en god tillit till SSAB, även om den 

påverkas något av det faktum att relationen företagen emellan, över tid, har pendlat från att vara god till att 

vara mindre god. Utifrån det faktum att Företag B idag säger sig ha en godkänd relation med SSAB, samt att 

deras relation har varit långsiktig, anser författarna att tilliten mellan Företag B och SSAB är god, men att 

konkurrenssituationen påverkar tilliten i viss grad. Företag C har haft en långsiktig relation med SSAB och tycker 

att relationen är acceptabel, dock är företaget något missnöjda med de långa frystiderna från SSAB. De vill 

kunna ändra sina order närmare det faktiska leveransdatumet om de upptäcker en ändrad efterfrågan från sina 

kunder, men tror att detta kan åtgärdas genom ett VMI-samarbete.  

Utifrån intervjun med Företag A och intervjun med extern logistik på SSAB kan slutsatsen dras att företagen 

använder sig av olika affärssystem. Detsamma gäller Företag B i jämförelse med SSAB medan Företag C, i likhet 

med SSAB, använder sig av EDI för informationsdelning, även om de har ett annat affärssystem än SSAB. På 

grund av tidsbrist och okunskap inom området, har författarna av denna rapport ingen möjlighet att göra en 

utredning kring huruvida de olika kundernas affärssystem går att ansluta till SSABs affärssystem Jeeves. 

Författarna anser dock att en integration bör vara möjlig eftersom SSAB och samtliga studerade kunder har 

väletablerade och kraftfulla affärssystem.  

7.1.5 VAD BEHÖVER SSAB ELLER KUNDEN ÄNDRA PÅ FÖR ATT ETT VMI-SAMARBETE 

SKA VARA LÄMPLIGT? 

För att fastställa vad SSAB eller kunden behöver ändra på för att uppfylla förutsättningarna för ett VMI-

samarbete, kommer författarnas analysmodell att användas där en identifiering av uppfyllda och icke-uppfyllda 

förutsättningar görs. De kundrelaterade förutsättningarna består av kundens vilja att ingå ett VMI-samarbete, 

kundens vilja att dela information samt kundens informations- och kommunikationssystem. Enligt avsnitt 7.1.3 

Passar SSABs kunder för VMI? framgår det att de studerade kunderna uppfyller samtliga förutsättningar för 

VMI-samarbete. De är villiga att ingå VMI-samarbete då de ser stora möjligheter i form av främst 

kostnadsbesparingar. Kunderna verkar även inse vikten av transparens vad gäller information för att VMI-

samarbete ska lyckas och samtliga kunder har informations- och kommunikationssystem som är etablerade på 

marknaden och klarar av att dela information som aktuell försäljning och lagernivåer. 

De leverantörsrelaterade förutsättningarna består av leverantörens kunskaper inom lagerstyrning och 

prognostisering, de produktrelaterade förutsättningarna som produkter måste uppfylla för att vara lämpliga för 

VMI, leverantörens vilja att ingå ett VMI-samarbete samt leverantörens informations- och 

kommunikationssystem. Utifrån avsnitt 7.1.2 Passar SSABs verksamhet för VMI? framgår det att SSAB uppfyller 
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förutsättningarna som innebär att tillräckliga kunskaper inom lagerstyrning och prognostisering måste finnas 

hos leverantören. I avsnittet framgår även att SSAB är villiga att ingå i VMI-samarbete om det medför en 

konkurrensfördel och konceptet är lönsamt för dem. Informations- och kommunikationssystemen hos SSAB är 

etablerade på marknaden och klarar, i likhet med kundernas system, av att dela informationen som behövs för 

VMI.  

I avsnitt 7.1.1 Passar SSABs produkter för VMI? gjordes en analys av huruvida de produktrelaterade 

förutsättningarna uppfylls. Analysen visade att alla produkter i dagsläget inte är lämpliga för VMI då en del 

artiklar antingen inte är standardiserade eller har en för hög efterfrågevarians. Det är dock viktigt att notera att 

för att samtliga produkter till samtliga studerade kunder ska passa för VMI skulle stora strukturella förändringar 

i försäljningen behöva göras. Exempelvis skulle standardiserade plåtstorlekar och plåttjocklekar behöva tas 

fram som kunderna sedan köper för att själva sedan skära ut plåtarna till önskad storlek och tjocklek. Detta 

anser dock författarna inte är ett alternativ då det troligen skulle kräva att kunderna behöver göra stora 

investeringar i maskiner som klarar av att behandla plåtar på detta sätt och det skulle troligen även försämra 

SSABs konkurrenskraft på marknaden. 

Det framgår även att samtliga artiklar saknar en standardiserad benämning i försörjningskedjan, vilket innebär 

att SSAB har sina artikelnummer medan kunderna har andra artikelnummer. Försäljningen prognostiseras dock 

och lagernivåerna följs veckovis, vilket uppfyller den sista produktrelaterade förutsättningen. Det är dock viktigt 

att notera att även om författarna anser att avsaknaden av standardiserade benämningar inte är något större 

problem i de studerade fallen, så kan det bli ett problem om översättningstabeller saknas för någon kund. Det 

vore därför bättre att försöka införa standardiserade benämningar i försörjningskedjan för att gardera sig mot 

fall där benämningarna inte är likadana hos SSAB och kund och där översättningstabeller saknas. Detta 

underlättar även om SSAB skulle vilja erbjuda VMI till en ny kund då standardiserade benämningar direkt kan 

implementeras hos kunden istället för att behöva skapa översättningstabeller. 

De gemensamma förutsättningarna består av tilliten mellan leverantör och kund, anslutbarhet mellan 

leverantörens och kundens informations- och kommunikationssystem samt huruvida relation mellan parterna 

är långsiktig. I avsnitt 7.1.4 Uppfyller SSABs relation till kunderna förutsättningarna för VMI-samarbete? 

analyserades huruvida dessa förutsättningar uppfylls och analysen visade att tilliten mellan företagen verkar 

finnas där. Detta till stor del tack vare att SSAB har haft en långsiktig relation med samtliga studerade kunder, 

vilket även det är en förutsättning som ska uppfyllas. Analysen visade även att anslutbarheten med kunderna 

troligtvis är hög då SSAB och samtliga studerade kunder använder affärssystem som är väletablerade och 

kraftfulla.  

Sammanfattningsvis konstaterar författarna att majoriteten av förutsättningarna för VMI mellan SSAB och de 

studerade kunderna är uppfyllda. Dock uppfylls inte samtliga produktrelaterade förutsättningarna och en del 

produkter uppfyller ingen av förutsättningarna. I avsnitt 8.1 Finns förutsättningar för VMI-samarbete mellan 

SSAB och deras kunder? kommer författarna att diskutera vad avsaknaden av dessa förutsättningar innebär 

samt presentera slutsatser angående hur detta påverkar eventuella VMI-samarbeten. 

7.1.6 VILKA INCITAMENT FINNS DET FÖR SSAB RESPEKTIVE KUNDEN FÖR ATT INLEDA 

ETT VMI-SAMARBETE?  

Incitamenten för SSAB och deras kunder verkar vara många utifrån de intervju- och enkätsvar som erhållits. 

SSAB ser VMI som ett sätt att knyta kunderna närmare sig och på så sätt få en konkurrensfördel på marknaden. 

SSAB säger sig se på VMI som en värdeadderande tjänst som erbjuds till kunderna och i utbyte får SSAB en 

bättre insyn i kundens verksamhet. På så sätt hoppas SSAB även kunna planera sin produktion bättre genom att 

hitta optimala lagernivåer och då även öka lageromsättningshastigheten. Detta är även tätt kopplat till 

Bullwhip-effekten som presenterats tidigare i rapporten och som innebär att aktörer i bakre leden får onödigt 
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höga lagerkostnader. SSAB hoppas att slutresultatet blir att kostnader i form av lagerföring minskar och att 

försäljningen till kund ökar. SSAB vill alltså öka lönsamheten i slutändan genom att erbjuda VMI till kunderna.  

Kundernas incitament för att ingå i ett VMI-samarbete är som sagt flera.  Ett incitament som majoriteten av 

kunderna i denna studie verkar identifiera är att VMI förhoppningsvis kan eliminera det manuella arbetet 

associerat med orderläggning. Kunderna vill alltså genom VMI minska kostnaderna i form av tid som krävs för 

orderläggning. Andra incitament som identifierats är att ansvaret för lagerstyrningen kan läggas på SSAB vid ett 

VMI-samarbete. Detta ser kunderna som positivt då de själva kan minska sina kostnader för lagerstyrning 

samtidigt som de tror att leverantören kan sköta lagerstyrningen bättre än dem. Kunderna ser även minskade 

lagerföringskostnader som ett incitament då VMI förhoppningsvis medför optimala lagernivåer och eftersom 

SSAB äger produkterna i lagret fram tills att de plockas ut för. Även kortare frystider och ökad flexibilitet är 

incitament för kunderna.   

7.1.7 SAMMANFATTNING 

I detta avsnitt har författarna konstaterat att en del av SSABs artiklar är lämpliga för VMI-samarbete. För att 

vara lämpliga för ett VMI-samarbete, enligt de produktrelaterade förutsättningarna i författarnas analysmodell, 

bör artiklarna vara standardiserade och ha låg efterfrågevarians. Med bakgrund av detta har författarna valt ut 

artiklar som sålts under både åren 2012 och 2013 samt haft en efterfrågevarians understigande 30 %.  Tabell 15 

nedan visar hur stor andel av de totala artiklarna som såldes till Företag A, Företag B och Företag C som de 

föreslagna VM-artiklarna utgör. Tabellen visar också hur stor andel av den totala försäljningen som de 

föreslagna VMI-artiklarna stod för år 2012 och 2013.  

Tabell 15 - Andelen av de totala artiklarna och totala försäljningen som VMI-artiklarna utgör. 

 

SSAB kan anses ha kunskaper om lagerstyrning och prognostisering samt använder sig av etablerade 

affärssystem. SSAB har även uttryckt en positiv inställning till VMI-samarbeten. Sammantaget kan det därför 

konstateras att SSABs verksamhet kan anses passa för ett VMI-samarbete. Vidare har författarna intervjuat 

kunder för att baserat på detta avgöra huruvida dessa passar för ett VMI-samarbete. Kunderna är generellt 

villiga att dela med sig av information, har välutvecklade och etablerade affärssystem samt en vilja att ingå 

VMI-samarbete med SSAB. Till följd av detta drar författarna slutsatsen att kunderna passar för VMI-

samarbeten.  

I intervjuer har det framkommit att SSAB har haft långsiktiga relationer med Företag A, Företag B och Företag 

C. Vidare har både SSAB och kunderna god tillit till varandra. Detta kombinerat med att kundernas och SSABs 

affärssystem anses, av författarna, vara anslutbara gör att relationen med kunderna bedöms uppfylla 

förutsättningarna för ett VMI-samarbete.  

Både kunder och SSAB ser fördelar med ett VMI-samarbete. Incitamenten för kunderna är framförallt att 

eliminera manuellt inköpsarbete, minska lagerföringskostnader och minska arbetet med lagerstyrning. SSAB ser 

däremot fördelar i form av ökad konkurrenskraft samt att kunderna blir mer beroende av leverantören. 

Företaget hoppas även att kunderna ska vara villiga att betala extra för ett VMI-erbjudande samt att de ska 

uppleva att SSAB ger en högre leveransservice än tidigare till följd av samarbetet.  

I dagsläget har SSAB och kunderna olika benämningar på artiklarna som säljs. Eftersom SSAB har tillgång till 

konverteringstabeller, som översätter kundernas artikelnummer till företagets egna, så kan företaget ändå 

Andel av de totala artiklarna Andel av antal sålda plåtar 2012 Andel av antal sålda plåtar 2013 

Företag A 30,61% 42,40% 52,02%

Företag B 71,02% 35,26% 27,67%

Företag C 22,73% 64,34% 55,38%

Medelvärde 41,45% 47,33% 45,02%
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tolka exempelvis prognoser som kunderna delar med sig av. Således är detta, enligt författarna, inget stort 

hinder för att inleda ett VMI-samarbete med kunderna. Trots detta anser författarna att det vore smidigare om 

SSAB verkade för att kunderna använder samma artikelnummer som företaget på produkterna. Detta eftersom 

det blir svårt och tidskrävande för SSAB att hantera många olika konverteringstabeller. 
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7.2 HUR BÖR SSABS VMI-ERBJUDANDE SE UT? 

För att besvara frågeställningen Hur bör SSABs VMI-erbjudande se ut? behöver nedanstående underfrågor 

besvaras:  

2.1 Vad tycker kunderna? 

2.2 Vilka ansvarsområden bör SSAB respektive kunden ha? 

Baserat på svaren på underfråga 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 och 2.1, kombinerat med bland annat Elvander et als. 

(2007) teorier kring rollfördelning, går det sedan att besvara underfråga 2.2, som berör vilka ansvarsområden 

respektive part ska ha vid ett eventuellt VMI-samarbete. Underfråga 2.2 kommer besvaras i avsnitt 8.2 Hur bör 

SSABs VMI-erbjudande se ut?. I avsnitten nedan kommer underfråga 2.1 och 2.2 analyseras.  

7.2.1 VAD TYCKER KUNDERNA? 

Vid intervjuer har det framkommit att de kontaktade kunderna generellt har ett intresse för en form av VMI-

samarbete. Orsakerna till detta är snarlika där förhoppningar om minskad manuell hantering av inköp samt 

minskade lagernivåer anses vara de främsta incitamenten. Kunderna har även uttryckt en förhoppning om att 

ett VMI-samarbete ska leda till en ökad tillgänglighet av stål och att problemen, som SSAB anses ha, med 

bristande flexibilitet och långa ledtider ska kunna lösas.  

Beträffande placering av lagret vid ett eventuellt VMI-samarbete finns till viss del olika åsikter hos kunderna. En 

del av de intervjuade kunderna anser att lagret, i ett optimalt fall, bör vara beläget hos SSAB medan andra 

ansåg att det bör placeras hos kunden. Gemensamt för kunderna är dock att frågan inte anses vara avgörande 

och de kan tänka sig att ha lagret placerat hos sig själva om SSAB inte har tillräckligt med utrymme för att ha 

lagret placerat hos sig. Vidare vill kunderna sköta påfyllnaden av lagret, om det är placerat hos dem. Om lagret 

däremot är placerat hos SSAB vill kunderna överlåta påfyllnaden till SSAB. Beträffande styrningen av lagret 

varierar åsikterna något, där en kund vill överlåta ansvaret helt till SSAB medan en annan vill ha gemensamt 

bestämda miniminivåer som SSAB ska förhålla sig till. En tredje kund vill ha, under förutsättningen att lagret är 

placerat hos dem, både gemensamt bestämda miniminivåer och maxnivåer. Utöver eventuella minimi- och 

maxnivåer vill dock kunderna generellt överlåta ansvaret beträffande lagret helt till SSAB.  Vidare vill kunderna 

att SSAB, på samma sätt som med konsignationslagren, äger lagret och att ett köp endast sker i samband med 

användning av stålet.  

Kunderna inser att en förutsättning för ett lyckat VMI-samarbete är en viss form av transparens och 

informationsdelning. Vid intervjuer har det framkommit att kunderna gärna delar med sig av prognoser 

beträffande behovet av stål, men alla vill inte dela med sig av information kring aktuella orders till sina kunder. 

Generellt finns även en önskan hos kunderna att denna information automatiskt delas elektroniskt, gärna på 

ett sådant sätt att SSAB kan ansluta direkt till kundernas affärssystem och på så sätt har tillgång till 

prognoserna i realtid. 

7.2.2 VILKA ANSVARSOMRÅDEN BÖR SSAB RESPEKTIVE KUNDEN HA? 

Analysen av denna underfråga kommer bygga kring Elvander et als. (2007) och Stahres (2014) teorier om 

rollfördelningen i VMI-samarbeten.  Analyserna från frågeställningarna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 och 2.1 

kommer också vävas in då de har en direkt påverkan på denna frågeställning. Exempelvis beror svaret på vem 

som ska sköta prognostisering delvis på om SSAB har tillräckliga kunskaper om prognostisering eller inte. De 

dimensioner som Elvander et al. (2007) tar upp i sina teorier består av lagerrelaterade dimensioner, 

informationsrelaterade dimensioner, beslutsrelaterade dimensioner och integrationsrelaterade dimensioner. 

Dessa kommer i analysen att kompletteras med Stahres (2014) teorier som även tar upp vem som ska sköta 
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inventering av lagret och vem som ska sköta prognosarbetet. Inventeringsansvaret analyseras i samband med 

Elvander et als. (2007) lagerrelaterade dimensioner medan prognostiseringsansvaret analyseras i samband med 

de informationsrelaterade dimensionerna. 

De lagerrelaterade dimensionerna behandlar var lagret ska vara placerat, vem som ska sköta påfyllning av 

lagret samt vem som ska äga lagret och här tar författarna även in aktiviteten inventering av lagret. Kunderna 

har i intervjuer uttryckt att de är öppna med lagrets placering och att placeringen avgör vem som sköter 

påfyllning av lagret, alltså att lagra in de ankomna produkterna med truckar. Denna lösning skulle innebära att 

om lagret är placerat hos kund, behöver SSAB inte ha personal på plats hos kund som sköter påfyllningen, vilket 

skulle innebära lägre kostnader för SSAB än om de behövde ha egen personal placerad hos kund. Om lagret 

istället är placerat hos SSAB innebär det att SSAB kan ställas inför platsbrist i sitt centrallager när VMI-

samarbeten med många kunder inleds. Detta problem är inte nödvändigtvis akut just nu, men författarna tror 

att om SSAB accepterar att hålla VMI-lager i centrallagret för vissa kunder så kan även andra kunder kräva 

detta i framtiden. Vidare blir det enklare för personal på SSAB att sköta VMI-lager som fungerar på samma sätt 

eftersom ansvariga inte behöver fundera över var lagret är placerat. Om VMI-lagret alltid är placerat hos kund 

är det således möjligt för SSAB att erbjuda en mer standardiserad VMI-lösning, vilket inte är möjligt om lagret 

exempelvis alltid är placerat hos SSAB då platsbrist troligtvis till slut uppstår.  

Vidare har kunderna uttryckt att ägande av produkterna i lagret bör falla på SSAB och det är även så 

konsignationslagren i dagsläget fungerar. Att SSAB i dagsläget äger produkterna i konsignationslagren indikerar 

vidare att de är villiga att äga lagret även i eventuella VMI-samarbeten. När det gäller inventeringen anser 

kunderna och SSAB att den part som äger produkterna även bör sköta inventeringen. Detta anser författarna 

vara rimligt då inventeringen kan anses vara relevant framförallt för den ägande parten så denne känner till sin 

kapitalbindning i lagret. Det är också viktigt för den ägande parten att genomföra regelbundna inventeringar 

för att upptäcka produkter som eventuellt har blivit inkuranta. En ytterligare aspekt är att ägaren av 

produkterna troligen också är mer motiverad till att genomföra en noggrannare inventering än den part som 

inte äger dessa, såvida ingen ersättning för tjänsten utgår.  

Vidare existerar i dagsläget Closed End Agreement, som skyddar SSAB mot inkurans och höga lagernivåer i 

nuvarande konsignationslager. Denna klausul kan vara användbar även vid VMI, trots att SSAB har större 

kontroll över lagernivåerna. Detta eftersom kunden ändå har en viss makt över hur mycket produkter som finns 

i lagret genom att bidra med prognosunderlag beträffande stålefterfrågan till SSAB.  

De informationsrelaterade dimensionerna behandlar leverantörens insyn i kundens efterfrågedata, 

informationsdelning rörande efterfrågan och lagernivåer hos kund samt nivån av IT-integration. Här tar 

författarna även in aktiviteten prognostiseringsarbete för kundens försäljning. I intervjuer med kunder har det 

framkommit att kunderna generellt är villiga att dela den information som SSAB behöver för att VMI-

samarbetet ska bli framgångsrikt. Att graden av informationsdelning är viktig påpekas även i ett flertal teorier i 

denna rapport och författarna tror att detta är väldigt avgörande för VMI-samarbetets utfall. Anledningen till 

att samarbetet kan få ett bättre utfall vid en hög grad av informationsdelning är att SSAB kan planera sina 

lagernivåer, produktion och transport bättre. Om nödvändig information inte delas finns risk att SSAB inte 

planerar på ett optimalt sätt, vilket kan leda till onödiga kostnader och sämre leveransservice. Vidare anser 

författarna att kundernas öppenhet visar på hur stor tillit de har till SSAB, och således bör en öppenhet från 

kunderna beträffande information innebära att tilliten till SSAB är hög. En hög tillit är, som tidigare nämnt, 

viktigt för att ett VMI-samarbete ska kunna genomföras på ett bra sätt.  

Vidare har kunderna även uttryckt att de är villiga att ansluta sina informationssystem till SSABs för att 

underlätta SSABs tillgång till informationen samtidigt som det manuella arbetet för att dela informationen 

minskar om systemen är anslutna. Ur intervjuer med SSAB och kunder har det även framkommit att det 

används olika affärssystem hos respektive part vilket kan försvåra integrationen något. Ett alternativ är att 

skapa ett onlinebaserat system som VMI-kunderna kopplas till, vilket förstås medför initiala kostnader som 
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skapande av system och anslutning av kunder till systemet. Både SSAB och kund verkar dock villiga att på ett 

eller annat sätt ansluta sina informationssystem till varandra och detta kan, anser författarna, vara gynnsamt 

då anslutbarheten är en viktig del i förutsättningarna som analyserades i tidigare avsnitt. Ett annat alternativ är 

att SSABs affärssystem kopplas till kundens affärssystem via EDI, vilket i dagsläget sker med Företag C. Att 

använda EDI vid framtida VMI-samarbeten är således gynnsamt för SSAB då det medför att företaget har 

tillgång till nödvändig information hos kunderna i princip i realtid. Det är även gynnsamt då SSAB, som sagt, har 

erfarenhet av användandet av EDI sen tidigare.   

Analysen i föregående avsnitt visade även att SSAB har tillräckligt med kunskaper inom prognostisering för att 

sköta denna aktivitet. Detta måste dock vägas mot att kunderna i dagsläget gör sina egna prognoser, samtidigt 

som kunden även är närmare slutkunden, vilket kan innebära att de har bättre kännedom om efterfrågan än 

SSAB. Om SSAB ska sköta prognostiseringen innebär det att de först måste prognostisera varje enskild VMI-

kunds behov för att sedan göra en prognos för den egna försäljningen som då bygger på VMI-kundernas 

prognoser. Detta kan innebära väldigt mycket merarbete om många kunder går över till VMI samtidigt som 

prognoserna troligtvis blir sämre än om kunderna själva prognostiserar sitt behov av stål. Detta eftersom 

kunderna har större insyn i sin egen verksamhet och större kontakt med sina egna kunder.  

De beslutsrelaterade dimensionerna behandlar observation av lagernivåer och beställningar, leverantörens 

frihet gällande lagernivåer, leverantörens frihet rörande orderkvantitet och leveranstidpunkt samt 

bestämmande av när transport ska ske. Hur ofta lagernivåer ska observeras och beställningar läggas beror till 

stor del på produkternas efterfrågekarakteristik. Produkter som har en jämn efterfrågan kan skötas av en 

periodvis observation och beställning medan produkter med en ojämn efterfrågan troligen behöver beställas 

vid olika tidpunkter vilket gör att en periodvis beställning kan medföra brist eller överdimensionerade 

lagernivåer. Om produkter exempelvis får en plötsligt ökad efterfrågan så måste beställningar ske tidigare för 

att undvika brist, vilket inte sker vid periodvis beställning. SSABs produkter har visat sig ha en ojämn 

förbrukning vilket kan innebära att periodisk observation och beställning inte passar för produkterna.  

Ur intervjuer med kunder och SSAB har det även framkommit att båda parter önskar att ha ett säkerhetslager 

för att på så sätt minska risken för att brist uppstår i lagret. Huruvida en max-nivå i lagret ska finnas beror på 

hur stort lagerutrymme kunden har samt hur stora lagerföringskostnader SSAB kan tänka sig ha maximalt. Ett 

annat skäl, utöver begränsat utrymme, till att kunderna skulle vilja ha en max-nivå i lagret är om VMI-

samarbetet innehåller ett Closed End Agreement, som konsignationslagren i dagsläget har. Då skulle kunderna 

troligen vilja ha en max-nivå för att inte riskera att behöva köpa stora kvantiteter av produkter som ligger i 

lagret och som för tillfället inte behövs.  

När det gäller leverantörens frihet rörande orderkvantiteter och leveranstidpunkt, med andra ord 

lagerstyrningen, har det ur intervjuer med kunder framkommit att de helst ser att SSAB sköter lagerstyrningen. 

I analysen som behandlar huruvida SSABs verksamhet passar för VMI framgick det att SSAB i dagsläget styr ett 

flertal lager, vilket indikerar att de har tillräckligt med kunskap om lagerstyrning för att ta på sig detta ansvar. 

Att avdelningen för extern logistisk även använder logistiska begrepp kopplade till lagerstyrning på rätt sätt är 

också en indikation på att de har tillräcklig lagerstyrningskunskap. En annan fördel med att SSAB sköter 

lagerstyrningen kan vara att de på så sätt kan planera sin egen produktion och logistik bättre och på så sätt 

minska sina kostnader samt optimera lagertillgängligheten i VMI-lagren. bättre och då öka tillgängligheten i 

VMI-lagren. Om kunden ska vara med och påverka orderkvantiteter och leveranstidpunkter kan det uppstå 

konflikter i form av att kunden, som genom VMI-samarbetet inte har några lagerföringskostnader för VMI-

artiklarna, vill ha högre lagernivåer än vad SSAB vill och eftersom kunden har stor makt kan det leda till onödigt 

stora lagerföringskostnader för SSAB. Detta kan dock undvikas genom att ett Closed End Agreement ingår i 

VMI-avtalen, som med dagens konsignationslager. En ytterligare aspekt i detta är att kunder som går med på 

att ge SSAB ansvar för lagerstyrningen visar att de litar på SSABs kompetens och vilja att lyckas med VMI-

samarbetet för båda parter. Författarna anser att kundens inblandning i orderkvantiteten och 
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leveranstidpunkten skulle medföra att lagerstyrningen sker mindre effektivt än om SSAB sköter den själva, då 

beslut skulle behöva tas av fler iblandade personer vilket troligen skulle ta längre tid i anspråk.  

Avslutningsvis har det i intervjuer med kunder framkommit att de önskar att SSAB sköter transportplaneringen 

då kunderna anser att leverantören kan sköta detta bättre. En fördel med detta för SSAB är att de då kan 

planera sin produktion och sina transporter så att de synkroniseras och färdiga produkter kan då lämna SSABs 

anläggning strax efter att de färdigställts. Detta kan dock även innebära att SSAB får lägga en hel del tid på 

transportplanering vilket kan bli kostsamt i längden om många kunder övergår till VMI-lager. Om kunden ska 

sköta transportplaneringen kan det dock uppstå situationer där en lastbil står hos SSAB för att hämta produkter 

som inte är färdigställda ännu, vilket skulle öka transportkostnaderna. Om kunden sköter transportplaneringen 

kan det också uppstå situationer där produkter som är färdigställda får ligga kvar hos SSAB längre tid än önskat, 

vilket skulle kunna leda till ökade lagerföringskostnader för SSAB. En ytterligare konsekvens som skulle kunna 

uppstå om kunden transportplanerar är att det blir svårare att fylla transporterna då samlastning till olika 

kunder försvåras. Vidare bör det tilläggas att författarna anser SSAB ha minst lika goda 

transportplaneringskunskaper som kunderna, då SSAB i dagsläget sköter transporterna till många olika lager 

världen över.  

De integrationsrelaterade dimensionerna behandlar nivå av horisontell integration av kunder, nivå av 

horisontell integration av produkter och nivå av vertikal integration. Enligt Elvander et al. (2007) är nivån av 

horisontell integration av kunder endast relevant om produkterna som säljs är generiska, vilket innebär att en 

produkt ska säljas till flera kunder. I intervjuer med personal på SSAB har det framkommit att produkterna som 

säljs är kundspecifika vilket innebär att en produkt kan säljas regelbundet, men endast till en kund. Direkt- och 

konsignationslagerkunderna köper alltså, i förhållande till varandra, inte identiska produkter när hänsyn tas till 

stålsort, tjocklek, bredd och längd. Detta innebär att det troligtvis är svårt att integrera kunderna horisontellt 

då de köper olika slags produkter.   

Nivå av horisontell integration av produkter innebär att leverantören antingen fokuserar på en VMI-artikel i 

taget eller på alla VMI-artiklar samtidigt. Om VMI-artiklarna har likadana karakteristiker innebär det troligen att 

de behöver beställas vid ungefär samma tidpunkter i ungefär samma kvantiteter. Om detta är fallet kan 

produkterna med fördel skötas samtidigt för att då effektivisera tiden för lagerstyrningen. Om 

försäljningskarakteristikerna däremot är annorlunda är det troligen fördelaktigt att sköta VMI-artiklarna var för 

sig för att inte ha för många variabler (exempelvis olika tidpunkter för beställning av varje enskild artikel) att 

hantera samtidigt. Ur analysen som behandlade huruvida SSABs produkter passar för VMI framkom det att 

endast en del av produkterna har en karakteristik som passar för VMI, och att de artiklar som passar för VMI 

inte har likadana karakteristiker sinsemellan. Detta innebär att vid ett eventuellt VMI-samarbete är det troligen 

mest fördelaktigt för SSAB att sköta VMI-artiklarna var för sig. Det är dock även viktigt att tänka på tidsaspekten 

som innebär att om många företag övergår till VMI kan det bli väldigt tidskrävande att hantera varje enskild 

VMI-artikel för sig.  

Avslutningsvis kan nivån av vertikal integration utformas så att det i VMI-samarbetet tas hänsyn till endast 

kundens lager (VMI-lagret), kundens lager och det egna lagret (VMI-lager hos kund och centrallager hos SSAB) 

eller kundens lager, det egna lagret samt den egna produktionen. Om hänsyn endast tas till kundens lager kan 

det uppstå situationer där beställningar har gjorts till VMI-lagret som produktionen inte har kapacitet nog för 

att leverera i tid. Detta scenario skulle troligen vara negativt för VMI-samarbetet då det i intervjuer med 

kunderna framkom att ökad lagertillgänglighet är ett viktigt incitament för dem för att inleda VMI-samarbete. 

Då avsikten med VMI-lagret är att skicka produkterna direkt från produktionen hos SSAB till VMI-lagret hos 

kund, är det rimligt att anta att produktionen även bör tas hänsyn till. Det är även rimligt att anta att om SSAB 

väljer att tillverka produkter innan de har behov, exempelvis av produktionsplanerings- eller 

transportplaneringsskäl, så kommer dessa produkter lagras in i centrallagret innan de skickas till VMI-lagret. 

Det kan även uppstå situationer där brist råder i VMI-lagren och där det samtidigt finns artiklar med liknande 
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karakteristik i centrallagret som SSAB kan skicka till kunderna istället. Därför kan det även vara fördelaktigt att 

ta hänsyn till det egna centrallagret vid ett VMI-samarbete. 

Slutsatser kring ovanstående analyser kommer att presenteras i avsnitt 8.2 Hur bör SSABs VMI-erbjudande se 

ut? 

7.2.3 SAMMANFATTNING 

Genom ett VMI-samarbete hoppas kunderna på att kunna minska det manuella inköpsarbetet, minska 

lagernivåerna, öka flexibiliteten och minska ledtiderna från SSAB samt förbättra tillgängligheten på stål. Vad 

gäller placering av lagret har kunderna uttryckt olika åsikter, men anser samtidigt att frågan inte är så viktig. 

Om SSAB har platsbrist kan kunderna tänka sig att ha ett VMI-lager placerat på sin mark och vad gäller 

lagerstyrningen vill kunderna generellt överlåta detta helt till SSAB. Däremot vill vissa kunder vara med och 

bestämma min- och maxnivåer för lagernivåerna som SSAB måste förhålla sig till vid styrning av lagret. 

Kunderna vill även sköta påfyllnaden av lagret, om det är placerat på deras mark. I fallet med 

konsignationslager äger SSAB stålet tills det lämnar lagret, eller tills tiden det legat i lager överskrider den 

överenskomna i det så kallade Closed End Agreement. Kunderna önskar att ägandet fungerar på motsvarande 

sätt med VMI-lager.   

Kunderna delar gärna med sig av sina prognoser för efterfrågan på stål för att på så sätt underlätta 

lagerstyrningen för SSAB. Denna information ska gärna, enligt kunderna, delas elektroniskt så att SSAB har 

tillgång till informationen när de själva önskar. 
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7.3 HUR PÅVERKAS KOSTNADSSTRUKTUREN AV DENNA VMI-LÖSNING? 

För att besvara frågeställningen Hur påverkas kostnadsstrukturen av denna VMI-lösning? behöver följande 

underfrågor besvaras:  

3.1 Vilka kostnader påverkas av VMI-lösningen? 

3.2 Hur påverkas dessa kostnader? 

3.3 Hur ändras de totala kostnaderna? 

Författarna har erhållit försäljningsdata till Företag A, Företag B och Företag C från SSAB. Utifrån denna 

information, i kombination med intervjuer, kan författarna besvara underfråga 3.1, 3.2 och 3.3.  

7.3.1 VILKA KOSTNADER PÅVERKAS AV VMI-LÖSNINGEN OCH HUR PÅVERKAS DESSA?  

Utifrån Oskarsson et als. (2006) modell, som beskrivs närmare i avsnitt 3.2.3 Logistikkostnader, går det att 

beräkna hur de totala kostnaderna förändras vid en eventuell VMI-lösning.  I detta avsnitt förs ett generellt 

resonemang kring hur logistikkostnaderna skulle kunna förändras i förhållande till nuläget vid 

implementeringen av en VMI-lösning.  

 

Figur 35 – Oskarsson et als. (2006) totalkostnadsmodell.  

Lagerföringskostnader 

Vid en eventuell VMI-lösning kommer SSAB att äga lagret, vilket innebär att lagerföringskostnaden kommer att 

öka i förhållande till situationen då direktleveranser används. Detta eftersom vid direktleveranser så skickas 

stålet direkt från produktionen till kunden, utan att lagerhållas någonstans. Vid en VMI-lösning kommer stålet 

som kunden däremot efterfrågar att lagerhållas i ett lager placerat hos kunden. I förhållande till situationen 

med konsignationslager kan lagerföringskostnaden både minska och öka beroende på hur många av artiklarna 

SSAB väljer att inkludera i en VMI-lösning. Företag A har exempelvis ett konsignationslager i dagsläget där all 

försäljning till denna kund går via detta lager. Författarna anser dock att endast cirka 30 %, se Tabell 14, av 

artiklarna som säljs till kunden är lämpliga för VMI, vilket innebär att 70 % av artiklarna som lagerhålls i 

konsignationslagret inte ska lagerhållas i en VMI-lösning, enligt författarna.  

En stor skillnad mellan en VMI-lösning och konsignationslager är att i situationen med VMI så ansvarar SSAB för 

lagertillgängligheten i lagret, vilket innebär att SSAB även måste tillhandahålla ett säkerhetslager. Under 
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förutsättningen att kunden tidigare endast beställt det som behövts till konsignationslagret, och inte försökt 

hålla någon form av säkerhetslager, så kan detta öka lagerföringskostnaden.  

Lagerhållnings- och hanteringskostnader 

Eftersom lagret generellt kommer vara placerat hos kunden, där kunden sköter inplockning och utplockning, så 

kommer SSABs lagerhållnings- och hanteringskostnader inte att påverkas av en VMI-lösning i förhållande till då 

direktleveranser används. I förhållande till situationen med konsignationslager bör inte heller VMI-lösningen 

påverka lagerhållnings- och hanteringskostnader då kunderna generellt redan hanterar in- och utplockning i 

konsignationslagret, vilket inte kommer förändras med en VMI-lösning.  

Transportkostnader 

Enligt en Area Manager på extern logistik skickar SSAB sitt stål generellt med fulla lastbilar. Om leveransen till 

en specifik kund inte fyller en hel lastbil så kombinerar SSAB flera kunders leveranser, vilket oftast leder till fulla 

transporter. Författarna antar att en VMI-lösning inte kommer ändra detta, utan förutsätter att lastbilar 

kommer skickas med maximal last. Detta innebär att transportkostnaden inte påverkas vid en eventuell VMI-

lösning, såvida inte en försäljningsökning sker och under förutsättning att lagret är placerat hos kunden, 

eftersom samma kvantiteter stål kommer skickas till kunden. Även om partistorleken skulle förändras, det vill 

säga att SSAB skickar mer eller mindre per gång till respektive kund, så anses inte detta påverka 

transportkostnaden. Detta beror på att SSAB kan fylla ut lastbilar med andra kunders stål och eftersom 

årskostnaden för transporterna till en specifik kund beror av antalet ton stål som skickas under året, och inte 

antalet lastbilar som skickas. Detta gäller alltså under förutsättning att lastbilarna skickas fullastade eftersom 

lastbilar som inte skickas fulla kostar mer per ton. 

Administrationskostnader 

I förhållande till dagsläget med direktleveranser och konsignationslager kommer administrationskostnaden 

troligtvis öka något vid en VMI-lösning. Detta eftersom SSAB kommer behöva lägga mer tid på planering av 

lagernivåer i kundlagren och transporter samt på prognosarbete. Prognoser gällande det framtida behovet 

kommer visserligen tillhandahållas av kunderna, men SSAB kommer behöva planera sin produktion och 

leveranser baserat på detta, vilket troligtvis kommer ta något mer tid i anspråk i förhållande till nuläget. Det 

bör dock tilläggas att dessa kostnader kan komma att minska på sikt, i förhållande till den initiala ökningen, då 

personal på SSAB troligtvis kommer bli vana vid hanteringen av VMI-lager och således kan sköta 

planeringsarbetet mer effektivt. Det är även troligt att personalen kan skapa exempelvis verktyg i Excel, eller i 

det egna affärssystemet, för att på ett automatiserat sätt hantera VMI-lagren hos kunderna baserat på till 

exempel önskad lagertillgänglighet. Då författarna anser att ökningen i tid som det tar att sköta en kund i 

dagsläget inte kommer att skilja sig så pass mycket att det blir nödvändigt att öka personalresurserna så anser 

författarna att denna kostnadsökning kommer att vara försumbar i jämförelse med exempelvis 

lagerföringskostnaderna. Författarna tror även att majoriteten av administrationsarbetet som tillkommer 

kommer att behöva genomföras vid utvärderingar kring om en viss kund är lämplig för VMI eller ej. När VMI-

samarbetet väl har satts igång kommer administrationskostnaderna som tidigare nämnt troligen inte öka i 

någon betydande omfattning vilket gör att författarna anser detta vara en initial kostnad. Eftersom författarna 

anser att initiala kostnader inte påverkar de totala kostnaderna över tid i någon betydande omfattning kommer 

ingen kvantifiering av administrationskostnaderna att göras. En aspekt som dock är viktig att ta hänsyn till är 

om SSAB skulle välja att inleda VMI-samarbeten med majoriteten av kunderna. Då skulle summan av 

tidsökningen för administrativ hantering per kund troligtvis bli så omfattande, att en ökning av SSABs 

personalresurser på logistikavdelningen vore motiverat.  

Övriga kostnader 

Övriga kostnader i Oskarsson et als. (2006) modell består av bland annat av emballagekostnader och 

informationskostnader. Vid en VMI-lösning till kunderna kan försäljningen till dessa öka eftersom SSAB knyter 

kunderna närmare och på så sätt håller konkurrenter borta. Detta kan medföra en viss ökad emballagekostnad, 

men denna är troligtvis försumbar i förhållande till lagerföringskostnaderna och kommer därför inte 
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kvantifieras. Eftersom informationsdelning är viktigt i en VMI-lösning så kommer däremot kostnader 

associerade med detta troligtvis att öka. Kostnader för informationsdelning kan dels vara initiala kostnader för 

att integrera SSAB med kunderna och dels kostnader för att upprätthålla och underhålla integrationen så att 

informationsdelningen fortsätter att fungera felfritt framöver. 

7.3.2 HUR ÄNDRAS DE TOTALA KOSTNADERNA?  

För att undersöka närmare hur de totala kostnaderna förändras då en VMI-lösning implementeras har 

författarna genomfört konkreta beräkningar. Dessa beräkningar är baserade på försäljningsdata för år 2013 till 

Företag A, Företag B och Företag C, och de syftar till att kvantifiera kostnaderna under förutsättningen att en 

VMI-lösning föreligger och att allt annat förblir oförändrat. Den kostnaden författarna väljer att beräkna är 

lagerföringskostnaden. Detta eftersom det, enligt resonemanget i avsnitt 7.3.1, troligtvis är denna som 

framförallt kommer förändras vid en VMI-lösning.  Under nedanstående fetmarkerade rubriker sker en 

genomgång av hur författarna generellt har beräknat lagerföringskostnaden.  

Lagerföringskostnad 

Vid beräkning av lagerföringskostnaden vid en eventuell VMI-lösning beräknas kostnaden för de föreslagna 

VMI-artiklarna där ett jämnt uttag från lagret förutsätts under året och den givna lagerräntan på 15 % används. 

Ledtiden som används är given till 8 veckor. Formeln för beräkning av lagerföringskostnaden, vars härledning 

finns att studera närmare i avsnitt 3.2.4, är:  

                        (
 

 
   )    (1)  

Där, 

                 

             

                        

                    

Vidare ser formeln för beräkning av säkerhetslager ser ut på följande vis:  

        (2) 

                         

                  

Författarna antar att transport och produktion fungerar felfritt, vilket innebär att en standardavvikelse i 

ledtiden inte antas förekomma. Detta innebär att formeln för standardavvikelsen blir:  

       √    

Där, 

                                                

          

För att beräkna efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet,   , används funktionen STDEV.P över varje 

artikels efterfrågan under respektive vecka under året i Excel.  

För att dimensionera säkerhetslager finns det två olika servicedefinitioner att utgå ifrån i form av SERV1 eller 

SERV2. SERV1 definieras som sannolikheten att inte få brist, oavsett storlek, under en lagercykel. SERV2 

definieras däremot som andelen av en order, räknat på orderradnivå, som kan skickas direkt. I detta arbete 
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väljer författarna att använda SERV2 då det, enligt Oskarsson et al. (2006), ger ett mer korrekt dimensionerat 

säkerhetslager. Då SERV2 används så måste en servicefunktion användas för att ta fram säkerhetsfaktorn, som 

hämtas ur tabell (Bilaga 4), och formeln ser ut på följande vis för denna:  

     
           

 
  

Där, 

                      

                                 

Vid en eventuell VMI-lösning föreslår författarna att SSAB använder sig av ett beställningspunktsystem. 

Anledningen till detta är att utifrån den historiska försäljningen för Företag A, Företag B och Företag C så går 

det att utläsa att det finns flertalet veckor under året där vissa artiklar inte alls efterfrågas. Ett 

periodbeställningssystem skulle i dessa fall leda till onödigt höga lagernivåer då beställningar skulle ske 

regelbundet upp till en viss nivå, även om efterfrågan är låg eller icke-existerande. Detta problem går att 

komma runt med ett beställningspunktsystem, där en vikande efterfrågan leder till att inga nya beställningar 

sker förrän lagernivåerna nått en bestämd punkt. Då ett beställningspunktsystem används är det enligt 

Oskarsson et al. (2006) vanligt att Wilsonformeln nyttjas för att beräkna vilken fast orderkvantitet som ska 

användas. EOQ-formeln ser ut på följande vis:  

     √    
 

   
 (3) 

Där, 

                  

                     

Då formel (1), (2) och (3) här ovan kombineras kan lagerföringskostnaden skrivas som: 

  

                        (
√    

 

   

 
    )    , 

Vilket är formeln som författarna använder i denna studie för att beräkna lagerföringskostnaden. 

7.3.2.1 FÖRETAG A  

Lagerföringskostnad i nuläget 

Företag A har i dagsläget ett konsignationslager placerat hos sig som SSAB förser baserat på beställningar från 

kunden. För att kunna jämföra hur kostnaderna förändras vid införandet av en VMI-lösning har författarna 

beräknat nuvarande lagerföringskostnad som finns för konsignationslagret. Detta har sedan jämförts med hur 

lagerföringskostnaden bör se ut vid en VMI-lösning.  

För att beräkna hur lagerföringskostnaden ser ut i dagsläget väljer författarna att inte använda sig av formlerna 

från avsnitt 7.3.2. Detta eftersom ingen fast partistorlek, Q, kan antas finnas då artiklar skickas till 

konsignationslagret baserat på lagda beställningar från kunden. Istället väljer författarna att summera 

lagernivåerna för respektive artikel och dag under perioden 2013-12-01 till 2014-05-05 för att sedan dividera 

summan med antalet dagar under perioden. Tabell 16 nedan är ett exempel på hur medellagernivån för en 

artikel har beräknats. I detta fall blev alltså     
       

 
     .  
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Tabell 16 - Exempel på hur MLN har beräknats i dagsläget. 

 

Anledningen till att perioden inte sträcker sig över ett helt år, exempelvis år 2013, beror på att 

konsignationslagret inte existerade innan 2013-12-01. Författarna antar här dock att lagernivåerna hade haft 

liknande karakteristik för hela året som för dessa sex månader, om lagerdata hade funnits för ett helt år. 

Medellagernivån som beräknas baserat på perioden 2013-12-01 till 2014-05-05 antas alltså vara likadan som 

om perioden som undersökts varit exempelvis ett helt år.  

Medellagervärdet för respektive artikel beräknades sedan genom att multiplicera medellagernivån med värdet 

på artikeln. Artikelns värde beräknas vidare genom att multiplicera dess vikt med priset 10 kr/kg. Priset och 

vikten för respektive artikel är givet från SSAB. Slutligen multiplicerades medellagervärdet för respektive artikel 

med lagerräntan, 15 %, vilket gav lagerföringskostnaden för artikeln. Tabell 17 nedan illustrerar ett exempel på 

hur MLV och lagerföringskostnaden beräknats.  

Tabell 17 - Beräkning av MLV och lagerföringskostnad. 

 

Enligt denna metod beräknade författarna hela lagrets lagerföringskostnad till 2 387 531 kr för alla artiklar 

under ett års tid. Eftersom alla artiklar, enligt författarna, inte är aktuella för en VMI-lösning så har även den 

nuvarande lagerföringskostnaden för de föreslagna VMI-artiklarna beräknats. Dessa artiklar, som finns 

redovisade i Tabell 11 och som utgör cirka 31 % av det totala antalet artiklar, har en lagerföringskostnad på 

841 497 kr. I Bilaga 5 finns en tabell som visar MLN, MLV, vikt och lagerföringskostnad för respektive artikel 

som i dagsläget säljs till Företag A via konsignationslagret.  

Lagerföringskostnad vid en VMI-lösning  

En stor skillnad med VMI-lager mot nuvarande konsignationslager är att SSAB även ansvarar för att 

lagertillgängligheten i lagret. Detta innebär att SSAB även måste hålla ett säkerhetslager för att gardera sig mot 

osäkerhet, vilket givetvis påverkar lagerföringskostnaden.  

För att beräkna lagerföringskostnaden vid en eventuell VMI-lösning har författarna använt sig av formlerna i 

avsnitt 7.3.2. Tabell 18 nedan visar bland annat lagerföringskostnaden för en VMI-artikel hos Företag A.  

Artikelnr 2013-12-01 2013-12-02 2013-12-03 2013-12-04 Medellagernivå

8550 5 4 6 6 5,25

Artikelnr Medellagernivå Vikt (kg/st) Pris (kr/kg) Medellagervärde Lagerföringskostnad

8550 5,25 1534 10 80535 12080,25



100 
 

Tabell 18 - Visar bland annat lagerföringskostnaden för en av VMI-artiklarna. 

 

För artikeln i Tabell 18 har följande beräkningar skett:  

     √
         

          
      

       
      

     
       , vilket utifrån tabell (Bilaga 4) gav k = 1,87.  

                    

    
 

 
          

                        

                           

Dessa beräkningar genomfördes för de 15 föreslagna VMI-artiklarna och med en lagertillgänglighet 

motsvarande 95 % på artikelnivå blev den beräknade årliga lagerföringskostnaden ungefär 575 300 kr för VMI-

artiklarna. Jämfört med lagerföringskostnaden för konsignationslagret för motsvarande artiklar blev alltså 

kostnaden cirka              –                            lägre. Detta beror givetvis framförallt på att 

författarna föreslagit att färre artiklar bör ingå i ett VMI-samarbete i förhållande till antalet artiklar som i dag 

säljs via konsignationslagret. Jämförs den beräknade lagerföringskostnaden vid en VMI-lösning med den 

beräknade lagerföringskostnaden för VMI-artiklarna i nuvarande konsignationslager blev kostnaden istället 

cirka            –                          lägre.  

Det bör tilläggas att författarna saknar insyn i huruvida Företag A har köpt in artiklar till konsignationslagret på 

ett sådant sätt att en viss lagertillgänglighet har försökt upprätthållas. Om så är fallet är det möjligt att Företag 

A har försökt hålla en högre lagertillgänglighet än 95 % och således haft större kvantiteter av plåt i lager. Detta 

skulle förklara den högre kostnaden i förhållande till den beräknade lagerföringskostnaden vid en eventuell 

VMI-lösning. Det bör även tilläggas att författarna vid beräkning av lagerföringskostnaden i nuläget endast haft 

tillgång till lagernivåer för ett halvt år. Således har författarna varit tvungna att anta att medellagernivån som 

beräknats för halva året även gäller efter andra halvan av året. Skulle Företag As efterfrågan på stål under 

andra halvan av året minska skulle detta kunna leda till en lägre medellagernivå för hela året i förhållande till 

HX400  10x2760x4880

Årlig efterfrågan 160

Vikt per plåt 1058

Pris per kg 10

Produktens värde 10 580,00 kr

Lagerräntan 15%

Standardavvikelse 24,99

f(k) 0,0120

Säkerhetsfaktor 1,87

Säkerhetslager 47

Ordersärkostnad 200

EOQ 6

Medellagernivån 50

Medellagervärdet 529 000,00 kr

Lagerföringskostnaden 79 350,00 kr
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medellagernivån för halva året. I sin tur skulle detta leda till att den verkliga lagerföringskostnaden för 

konsignationslagret i nuläget skulle vara mindre än den av författarna beräknade kostnaden.  

Lagertillgängligheten valdes alltså till 95 % på artikelnivå, men det bör tilläggas att detta inte nödvändigtvis 

gäller på ordernivå. Skulle Företag A exempelvis efterfråga 3 VMI-artiklar på en order skulle 

lagertillgängligheten på ordernivå bli                . För att ha en lagertillgänglighet på ordernivå som 

överstiger 90 %, under förutsättning att en order består av tre artiklar, behöver SSAB ha en lagertillgänglighet 

på artikelnivå motsvarande minst ungefär 97 %. Detta leder givetvis till högre lagerföringskostnader. I figur 37 

nedan illustreras lagerföringskostnaderna i de olika fallen för Företag A.  

 

Figur 36 – Visar skillnaden på lagerföringskostnaderna.  

7.3.2.2 FÖRETAG B 

Företag B köper i dagsläget in stål direkt från SSABs produktion. Detta innebär att det i dagsläget för SSAB inte 

finns någon lagerföringskostnad associerad med kunden. I detta avsnitt kommer författarna således endast 

undersöka hur stor lagerföringskostnaden blir vid en eventuell VMI-lösning.   

Lagerföringskostnaden vid en VMI-lösning  

Författarna utgår ifrån en önskad lagertillgänglighet, på artikelnivå, motsvarande 95 %. Även här gäller 

resonemanget från avsnitt 7.3.2.1, det vill säga även om lagertillgängligheten är 95 % på artikelnivå så är den 

lägre på ordernivå. Detta gäller under förutsättningen att Företag B köper flera artiklar åt gången.  

För att beräkna lagerföringskostnaden utgår författarna från formlerna i avsnitt 7.3.2. I Tabell 19 nedan visas 

bland annat lagerföringskostnaden för en av de föreslagna VMI-artiklarna till Företag B.  

575 300 kr 

841 497 kr 

2 387 351 kr 

VMI VMI-artiklar i nuläget Alla artiklar i nuläget

Lagerföringskostnader 
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Tabell 19 - Visar bland annat lagerföringskostnaden för en av VMI-artiklarna. 

 

För artikeln i Tabell 19 har följande beräkningar skett: 

  

     √
        

          
      

       
      

    
       , vilket utifrån tabell (Bilaga 4) gav k = 1,46.  

                  

    
 

 
          

                          

                          

Vid en eventuell VMI-lösning med Företag B har författarna föreslagit att 19 artiklar, av de totalt 176 st som 

idag säljs direkt, bör ingå i samarbetet. Genom att beräkna lagerföringskostnaden för respektive artikel har 

författarna konstaterat att lagerföringskostnaden för ett VMI-lager dedikerat till Företag B kommer uppgå till 

ungefär 372 000 kr.  

Tabell 20 - Tabell som visar genomsnittliga produktvärdet, efterfrågan, standardavvikelsen, EOQ, säkerhetslager och MLN för Företag A 

och Företag B. 

 

Den beräknade lagerföringskostnaden vid ett VMI-samarbete var lägre för Företag B än för Företag A. Detta 

trots att författarna föreslår att 19 artiklar bör ingå i VMI-samarbetet med Företag B medan endast 15 artiklar 

föreslås ingå i ett samarbete med Företag A. Tabell 20 ovan illustrerar några generella skillnader mellan VMI-

artiklarna till Företag A och Företag B, som kan förklara skillnaden i den totala lagerföringskostnaden. Siffrorna i 

Tabell 20 är det genomsnittliga värdet för alla föreslagna VMI-artiklar till Företag A och Företag B. Tabellen 

visar att det genomsnittliga produktvärdet är lägre för artiklarna till Företag A, men samtidigt är efterfrågan 

S235JRAR  40x2550x9350

Årlig efterfrågan 13

Vikt per plåt 7487

Pris per kg 10

Produktens värde 74 870 kr

Lagerräntan 15%

Standardavvikelse 1,56

f(k) 0,0321

Säkerhetsfaktor 1,46

Säkerhetslager 3
Ordersärkostnad 200

EOQ 1

Medellagernivån 3,5

Medellagervärdet 262 045 kr

Lagerföringskostnaden 39 307 kr

Produktvärde Efterfrågan Standardavvikelse EOQ Säkerhetslager Medellagernivå

Företag A 19 519 64 9,38 3 18 19,1

Företag B 52 106 7 0,98 1 2 3,0
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och standardavvikelsen i genomsnitt högre. Detta leder till högre EOQ och högre säkerhetslager, i genomsnitt, 

vilket leder till en högre genomsnittlig medellagernivå. Trots att VMI-artiklarna till Företag A generellt är 

billigare än Företag Bs VMI-artiklar så kan de generellt högre lagernivåerna i VMI-lagret hos Företag A förklara 

den högre lagerföringskostnaden.  

 

Figur 37 – Lagerföringskostnaderna för ett VMI-lager hos Företag A respektive hos Företag B.  

7.3.2.3 FÖRETAG C 

Även Företag C köper i dagsläget in stål direkt från SSABs produktion. Detta innebär, som för Företag B, att det i 

dagsläget för SSAB inte finns någon lagerföringskostnad associerad med kunden. I detta avsnitt kommer 

författarna således endast undersöka hur stor lagerföringskostnaden blir vid en eventuell VMI-lösning.  

Lagerföringskostnaden vid en VMI-lösning  

Författarna utgår ifrån en önskad lagertillgänglighet, på artikelnivå, motsvarande 95 %. Som tidigare nämnt 

innebär detta förmodligen en lagerföringskostnad på ordernivå som är lägre, förutsatt att Företag C köper flera 

artiklar åt gången per order.   

För att beräkna lagerföringskostnaden utgår författarna från formlerna i avsnitt 7.3.2. I Tabell 21 nedan visas 

bland annat lagerföringskostnaden för en av de föreslagna VMI-artiklarna till Företag C.  

575 300 kr 

372 000 kr 

VMI-lager hos företag A VMI-lager hos företag B

Beräknad lagerföringskostnad 
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Tabell 21 - Visar bland annat lagerföringskostnaden för en av VMI-artiklarna. 

 

För artikeln i Tabell 21 har följande beräkningar skett: 

  

     √
         

         
       

        
      

     
       , vilket utifrån tabell gav k = 1,81.  

                    

    
  

 
           

                         

                           

Dessa beräkningar genomfördes för de sex artiklarna författarna föreslår bör ingå vid ett eventuellt VMI-

samarbete. Den årliga lagerföringskostnaden för dessa artiklar blev sammanlagt ungefär 927 000 kr. Detta kan 

jämföras med den beräknade lagerföringskostnaden på 575 000 kr respektive 372 000 kr för de föreslagna VMI-

artiklarna till Företag A respektive Företag B.  

Tabell 22 – Tabellen visar det genomsnittliga produktvärdet, efterfrågan, standardavvikelsen, EOQ, säkerhetslager och medellagernivån 

för ett VMI-lager hos Företag A, Företag B och Företag C. 

  Produktvärde Efterfrågan Standardavvikelse EOQ Säkerhetslager Medellagernivå 

Företag A 19 519 64 9,38 3 18 19,1 

Företag B 52 106 7 0,98 1 2 3,0 

Företag C 8 830 748 58,90 14 111 118,5 

En anledning till att den beräknade lagerföringskostnaden för VMI-lagret hos Företag C blev så mycket högre 

jämfört med lagret hos Företag A och Företag B kan vara att medellagernivå i genomsnitt är mycket högre. 

Detta i sin tur beror på en genomsnittligt högre standardavvikelse, vilket gör att säkerhetslagret i genomsnitt 

blir mycket högre.  

HX400    8.0x2000x6000

Årlig efterfrågan 672

Vikt per plåt 754

Pris per kg 10

Produktens värde 7 540 kr

Lagerräntan 15%

Standardavvikelse 53,40

f(k) 0,0140

Säkerhetsfaktor (k) 1,81

Säkerhetslager 97

Ordersärkostnad 200

EOQ 15

Medellagernivån 104

Medellagervärdet 785 282 kr

Lagerföringskostnaden 117 792 kr
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Medellagernivån påverkas även av nivån på EOQ. Eftersom EOQ är beroende av efterfrågan leder en högre 

efterfrågan på artiklarna till ett högre EOQ, vilket leder till högre medellagernivåer. Som Tabell 22 ovan visar är 

den genomsnittliga efterfrågan på VMI-artiklarna som idag säljs till Företag C mycket högre än efterfrågan på 

artiklarna till Företag A och Företag B. Detta är en trolig orsak till att EOQ i genomsnitt för VMI-artiklarna till 

Företag C är högre än för VMI-artiklarna till Företag A och Företag B. Utifrån Tabell 22 ovan är dock en trolig 

slutsats att de höga genomsnittliga medellagernivåerna beror på det genomsnittligt höga säkerhetslagret. För 

att sänka lagerföringskostnaderna för ett eventuellt VMI-lager hos Företag C kan SSAB försöka minska 

variationerna i efterfrågan. Detta kan uppnås genom att tillsammans komma överens om maxnivåer på 

lagernivåerna i VMI-lagret, vilket skulle leda till att efterfrågan från kunden rimligtvis inte kan överstiga denna 

nivå. Med förbestämda maxnivåer tvingas kunden att planera sin efterfrågan på stål på ett sådant sätt att den 

inte överstiger maxnivån, vilket skulle kunna jämna ut efterfrågan SSAB upplever. Detta skulle kunna leda till en 

lägre standardavvikelse, och således skulle säkerhetslagrets nivåer kunna minskas.    

7.3.3 SAMMANFATTNING 

Författarna konstaterar i detta avsnitt att det framförallt är lagerföringskostnaden som ökar vid en VMI-lösning. 

Även administrationskostnaderna och övriga kostnader kan tänkas öka, men det är i sådana fall försumbart i 

förhållande till lagerföringskostnadens förändring. Transport- och lagerhållningskostnader har författarna, 

enligt resonemang i avsnitt 7.3.1, antagits vara konstanta vid införandet av en VMI-lösning i förhållande till 

situationen med direktleveranser eller försäljning via konsignationslager.  

Eftersom det inte sker någon lagring av produkter som säljs till direktkunder så kan det inte anses finnas en 

lagerföringskostnad i nuläget associerade med dessa kunder. Till följd av detta beräknas ingen 

lagerföringskostnad i nuläget för Företag B och Företag C, som just nu är direktkunder. För dessa kunder har 

endast en beräkning skett av hur stor lagerföringskostnaden skulle bli vid införande av ett VMI-lager. Vad gäller 

Företag A, som i dagsläget har konsignationslager, har en lagerföringskostnad beräknats för det nuvarande 

lagret och vid införandet av ett VMI-lager. Figur 38 nedan visar de beräknade lagerföringskostnaderna för det 

nuvarande konsignationslagret hos Företag A samt hur stora lagerföringskostnaderna skulle bli vid införande av 

VMI-lager hos kunderna.  

 

Figur 38 - De beräknade lagerföringskostnaderna för nuvarande konsignationslager hos Företag A samt lagerföringskostnaderna som 

uppstår vid införande av VMI hos Företag A, Företag B och Företag C. 
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8 SLUTSATS 

I detta kapitel kommer slutsatser att dras utifrån analyserna som gjordes i föregående kapitel. Detta kapitel 

ämnar besvara frågeställningarna från avsnitt 4.5 Frågeställningar. 

8.1 FINNS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VMI-SAMARBETE MELLAN SSAB OCH DERAS 

KUNDER? 

Denna frågeställning analyserades i avsnitt 7.1 Finns förutsättningar för VMI-samarbete mellan SSAB och deras 

kunder? med hjälp av författarnas egen analysmodell, som finns att beskåda i avsnitt 4.4, för förutsättningar vid 

VMI-samarbete och med hjälp av insamlad empiri. De underfrågor som har tagits fram för att besvara denna 

frågeställning är som tidigare nämnt följande: 

1.1 Passar SSABs produkter för VMI?  

1.2 Passar SSABs verksamhet för VMI? 

1.3 Passar SSABs kunder för VMI? 

1.4 Uppfyller SSABs relation till kunderna förutsättningarna för VMI-samarbete?  

1.5 Vad behöver SSAB eller kunden ändra på för att ett VMI-samarbete ska vara lämpligt? 

1.6 Vilka incitament finns det för SSAB respektive kunden för att inleda ett VMI-samarbete? 

I avsnitten nedan kommer författarnas slutsatser för respektive underfråga att presenteras och motiveras. 

8.1.1 PASSAR SSABS PRODUKTER FÖR VMI? 

Slutsatsen som författarna drar av analysen i avsnitt 7.1.1 Passar SSABs produkter för VMI? är att vissa av SSABs 

produkter passar för VMI, men inte alla. De produkter som passar för VMI står trots allt för en betydande del av 

den totala plåtförsäljningen till respektive kund. Förutsättningarna som berör lageruppföljning och 

prognostisering är uppfyllda för samtliga produkter medan förutsättningen som berör en standardiserad 

benämning inte uppfylls av någon produkt. Dock anser författarna att denna förutsättning ändå uppfylls genom 

att det finns digitala översättningstabeller som gör att SSAB på ett enkelt sätt får fram rätt artikelnummer. Det 

som är avgörande för när SSAB ska välja ut lämpliga produkter är framförallt kundens efterfrågan på de 

aktuella produkterna. Om en produkt efterfrågas regelbundet under längre tid och har låg efterfrågevarians så 

kan produkten anses vara lämplig för VMI-samarbete, enligt författarna.   

8.1.2 PASSAR SSABS VERKSAMHET FÖR VMI? 

Slutsatsen som författarna drar av analysen i avsnitt 7.1.2 Passar SSABs verksamhet för VMI? är att SSABs 

verksamhet passar för VMI. Detta eftersom viljan till VMI verkar finnas hos SSAB samt att företaget besitter 

tillräckliga kunskaper inom lagerstyrning och prognostisering för att kunna hantera dessa delar i ett VMI-

samarbete. Företaget har även tillräckligt kraftfulla informations- och kommunikationssystem som tillåter dem 

att dela och hantera den stora mängden av information som krävs vid ett VMI-samarbete. Det är här viktigt att 

notera att författarna endast utrett verksamhetens lämplighet inom det studerade systemet.  

8.1.3 PASSAR SSABS KUNDER FÖR VMI? 

Slutsatsen som författarna drar av analysen i avsnitt 7.1.3 Passar SSABs kunder för VMI? är att kunderna passar 

för VMI. Detta eftersom de studerade kunderna verkar ha en vilja att ingå i ett VMI-samarbete och de verkar 

även villiga att dela med sig av den nödvändiga informationen. Deras informations- och kommunikationssystem 

är även av sådan karaktär att de klarar av att dela och hantera den stora mängden information som krävs vid 

ett VMI-samarbete.  
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8.1.4 UPPFYLLER SSABS RELATION TILL KUNDERNA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR VMI-

SAMARBETE? 

Slutsatsen som författarna drar av analysen i avsnitt 7.1.4 Uppfyller SSABs relation till kunderna 

förutsättningarna för VMI-samarbete? är att relationen till de studerade kunderna uppfyller förutsättningarna 

för VMI-samarbete. Detta eftersom tilliten mellan SSAB och deras kunder verkar finnas där och relationerna 

med samtliga studerade kunder har varit långsiktig. Anslutbarheten anser författarna vara hög då både de 

studerade kunderna och SSAB har välkända och kraftfulla affärssystem som troligen går att integrera. Denna 

slutsats anses vara motiverad eftersom Företag C uppgav att deras affärssystem SAP är anslutet till SSABs 

affärssystem Jeeves genom EDI, vilket innebär att information från ett affärssystem översätts och skickas till ett 

annat affärssystem.  

8.1.5 VAD BEHÖVER SSAB ELLER KUNDEN ÄNDRA PÅ FÖR ATT ETT VMI-SAMARBETE 

SKA VARA LÄMPLIGT? 

Utifrån analysen i avsnitt 7.1.5 Vad behöver SSAB eller kunden ändra på för att ett VMI-samarbete ska vara 

lämpligt? framkom det att samtliga förutsättningar för VMI-samarbete mellan SSAB och de studerade 

kunderna inte uppfylls. De förutsättningar som inte uppfylls är relaterade till karakteristiken på SSABs 

produkter. De produktrelaterade förutsättningarna har dock analyserats tidigare och slutsatsen blev att 

samtliga produkter inte är lämpliga för VMI, men att en del produkter är det. Författarna av denna rapport 

anser att SSAB i dagsläget kan erbjuda VMI till kunder men för endast ett begränsat urval av produkter. 

Slutsatsen för denna frågeställning blir alltså att SSAB och kunden inte behöver ändra på något för att VMI ska 

vara lämpligt i de studerade fallen i denna rapport.  

8.1.6 VILKA INCITAMENT FINNS DET FÖR SSAB RESPEKTIVE KUNDEN FÖR ATT INLEDA 

ETT VMI-SAMARBETE? 

I avsnitt 7.1.6 Vilka incitament finns det för SSAB respektive kunden för att inleda ett VMI-samarbete? 

konstaterades det att både SSAB och de studerade kunderna såg ett flertal incitament till att inleda VMI-

samarbete. Slutsatsen som författarna drar är att incitamenten för SSAB är att de kan öka sin service mot kund 

genom erhålla en högre lagertillgänglighet, kortare ledtid, att de kan planera sin produktion på ett bättre sätt 

genom att få tillgång till precisare prognoser vid ett tidigare skede samt att de kan knyta kunderna närmare sig 

och förhoppningsvis kunna öka sin försäljning till bekostnad av deras konkurrenter. Incitamenten för kunderna 

är att de kan få en högre lagertillgänglighet från SSAB, kortare ledtider, att de inte har onödigt höga lager hos 

sig samt att de inte behöver lägga ned tid på manuellt arbete för orderläggning, transportplanering och 

lageruppföljning. 
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8.2 HUR BÖR SSABS VMI-ERBJUDANDE SE UT? 

Denna frågeställning analyserades i avsnitt 7.2 Hur bör SSABs VMI-erbjudande se ut? med hjälp av tidigare 

presenterad teori kring rollfördelning och insamlad empiri. De underfrågor som har tagits fram för att besvara 

denna frågeställning är som tidigare nämnt följande: 

 2.1 Vad tycker kunderna? 

 2.2 Vilka ansvarsområden bör SSAB respektive kunden ha? 

I avsnitten nedan kommer författarnas slutsatser för respektive underfråga att presenteras och motiveras. 

8.2.1 VAD TYCKER KUNDERNA? 

Utifrån i analysen i avsnitt 7.2.1 Vad tycker kunderna? drar författarna följande slutsats för denna fråga: 

Kunder tycker att lagrets placering inte är avgörande för dem utan de är öppna och kan tänka sig att ha lagret 

placerat hos sig. De tycker även att SSAB bör sköta lagerstyrningen då de anser att SSAB är bättre på detta än 

de själva. Påfyllningen av lagret anser kunderna ska skötas av den part som har lagret placerat hos sig, vilket 

innebär att kunderna vill sköta lagerpåfyllningen om lagret är placerat hos dem. När det gäller lagernivåer vill 

kunderna ha ett lager med som styrs utifrån en min-nivå och en maxnivå. Kunderna vill avslutningsvis att SSAB 

äger produkterna i lagret och att fakturering sker när produkterna tas ut ur lagret för användning och de är 

även villiga att ansluta sina informationssystem till SSAB för att ge SSAB tillräckligt med information för att 

kunna sköta VMI-samarbetet på ett framgångsrikt vis. 

8.2.2 VILKA ANSVARSOMRÅDEN BÖR SSAB RESPEKTIVE KUNDEN HA? 

Slutsatser kring rollfördelning som författarna drar bygger på avsnitten 7.1 Finns förutsättningar för VMI-

samarbete mellan SSAB och deras kunder? och 7.2 Hur bör SSABs VMI-erbjudande se ut? där förutsättningar för 

VMI-samarbete och rollfördelning i ett eventuellt VMI-samarbete analyserats. Rollfördelningen som författarna 

kommer att fastställa i detta avsnitt bygger på Elvander et als. (2007) teorier som delar upp rollfördelning i 

följande fyra dimensioner och Stahres (2014) teorier. Slutsatserna kommer att utgå ifrån de nedan listade 

dimensionerna från Elvander et al. (2007) och kompletteras med teorier från Stahre (2014) som behandlar vem 

som ska inventera lagret samt prognostisera. 

 Lagerrelaterade dimensioner.  

 Informationsrelaterade dimensioner.  

 Beslutsrelaterade dimensioner.  

 Integrationsrelaterade dimensioner.  

De lagerrelaterade dimensionerna består som tidigare nämnt av lagrets placering, påfyllnad av lagret samt 

ägande av lagret. Beträffande lagrets placering anser författarna att detta bör vara beläget hos kunderna 

eftersom SSAB då kan erbjuda en mer standardiserad VMI-lösning och eftersom kunderna inte anser denna 

fråga vara avgörande. Vidare bör påfyllnaden av lagret ske av kunderna, eftersom dessa i intervjuer har uttryckt 

att de vill utföra detta om lagret är placerat hos dem. Vidare anser författarna att detta också är det mest 

kostnadseffektiva alternativet för SSAB, eftersom företaget då inte behöver ha personal eller material på plats 

hos kund.  

Författarna anser att SSAB bör äga produkterna i VMI-lagret fram till att kunden använder dem. Anledningen 

till SSAB bör äga produkterna är att kunderna vid intervjuer har uttryckt en stark önskan om det samtidigt som 

detta är något SSAB kan acceptera. Författarna tycker att det bör ingå en form av Closed End Agreement för att 

skydda SSAB mot skillnader i kundernas prognoser och verkligt utfall.  
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En aktivitet som inte tagits upp i ovanstående slutsatser, men som enligt Stahre (2014) är viktig att fördela är 

den fysiska inventeringen av lagret. Författarna anser att SSAB bör sköta denna aktivitet eftersom både kunder 

och SSAB har uttryckt en önskan om att den part som äger produkterna i lagret även bör sköta inventeringen.  I 

Figur 39 nedan sammanfattas ovanstående slutsatser, där de röda rutorna representerar hur de 

lagerrelaterade dimensionerna samt inventeringen bör fördelas i VMI-samarbetet. 

 

Figur 39 - Illustrering av hur de lagerrelaterade dimensionerna bör fördelas i VMI-samarbetet samt vem som bör sköta inventeringen. 

De informationsrelaterade dimensionerna består som tidigare nämnt av leverantörens insyn i kundens 

efterfrågedata, informationsdelning rörande efterfrågan och lagernivåer hos kund samt nivå av IT-integration. 

Beträffande leverantörens insyn i kundens efterfrågedata så anser författarna att SSAB bör ha tillgång till 

kundernas efterfrågeprognoser och utestående order. Anledningen till detta är att författarna anser att ju mer 

information som delas, desto bättre utfall kommer VMI-samarbetet att få. Kundernas vilja att dela med sig av 

denna information ger även en indikation på att de litar på SSAB, vilket är en viktig aspekt för ett lyckat VMI-

samarbete.   

För att visa god tillit till SSAB och underlätta informationsdelning så anser författarna att kunderna som är 

aktuella för VMI-samarbeten bör se till att nödvändig information finns tillgänglig online för SSAB. Detta sker 

enklast, anser författarna, genom att företagens affärssystem kopplas till varandra via exempelvis EDI. 

Anledningen till att författarna anser detta vara det bästa alternativet är att SSAB då har tillgång till nödvändig 

information i realtid samtidigt som företaget har erfarenhet av EDI-anslutning sedan tidigare.  

Författarna anser att SSABs kunder bör sköta prognostiseringen av sitt stålbehov vid ett VMI-samarbete. 

Anledningen till detta är att slutkunderna, enligt författarna, har bättre kännedom om sin verksamhet och 

slutkundernas efterfrågan. I Figur 40 nedan sammanfattas ovanstående slutsatser, där de röda rutorna 

representerar hur de informationsrelaterade dimensionerna samt prognostiseringsarbetet bör fördelas i VMI-

samarbetet. 
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Figur 40 - Illustrering av hur de informationsrelaterade dimensionerna samt prognostiseringsarbetet bör fördelas i VMI-samarbetet 

De beslutrelaterade dimensionerna består som tidigare nämnt av observation av lagernivåer och beställningar, 

leverantörens frihet gällande lagernivåer, leverantörens frihet rörande orderkvantitet och leveranstidpunkt och 

bestämmande av när transport ska ske. Författarna anser att observation av lagernivåer och beställningar bör 

ske kontinuerligt. Anledningen till detta är att de flesta kunderna har ojämn förbrukning över året, vilket 

medför ökad risk för lagerbrist och överdimensionerade lager vid periodvis observation och beställning.  

Författarna anser att det bör finnas min- och maxnivå att förhålla sig till på VMI-lagret. Anledningen till detta är 

att både kunder och SSAB vill ha ett säkerhetslager i lagret. Samtidigt har kunderna uttryckt en önskan om att 

ha en maxnivå på lagret, under förutsättning att lagret är placerat hos dem.  

När det gäller leverantörens frihet rörande orderkvantitet och leveranstidpunkt anser författarna att SSAB ska 

bestämma orderkvantiteten och leveranstidpunkten. Detta då det blir enklare för SSAB att lagerstyra och 

transportplanera. Kunderna har också uttryckt att de helst ser att SSAB sköter lagerstyrningen.  

Författarna anser att SSAB bör bestämma när transport från deras produktion till kundens VMI-lager ska ske. 

Anledningen till detta är att kunden har uttryckt en önskan om att det ska ske på detta sätt samtidigt som SSAB 

får möjlighet att planera sin verksamhet bättre. I Figur 41 nedan sammanfattas ovanstående slutsatser, där de 

röda rutorna illustrerar hur de beslutsrelaterade dimensionerna bör fördelas i VMI-samarbetet. 
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Figur 41 - Illustrering av hur de beslutsrelaterade dimensionerna bör fördelas i VMI-samarbetet 

De integrationsrelaterade dimensionerna består som tidigare nämnt av nivå av horisontell integration av 

kunder, nivå av horisontell integration av produkter och nivå av vertikal integration. När det gäller nivån av 

horisontell integration av kunderna anser författarna att SSAB bör fokusera på en VMI-kund i taget. 

Anledningen till detta är att produkterna inte är generiska, vilket innebär att kunderna köper olika produkter.  

När det gäller nivån av horisontell integration av produkter anser författarna att SSAB bör fokusera på en VMI-

artikel i taget. Anledningen till detta är att förbrukningen för respektive artikel är unik och således är det svårt 

att sköta beställningar av flera artiklar samtidigt, utan att undersöka behovet av respektive artikel separat.  

Den vertikala nivån av integration anser författarna bör dimensioneras så att SSAB tar hänsyn till kundens VMI-

lager, sitt eget lager och sin egen produktion. Detta eftersom VMI-lagret måste övervakas för att se när 

beställningspunkterna nås, samtidigt som den egna produktionen måste ha tillräckligt med kapacitet avsatt för 

varje enskilt VMI-lager. Det egna centrallagret bör också tas hänsyn till då det kan uppstå situationer där 

centrallagret behöver användas i VMI-samarbeten. I Figur 42 nedan sammanfattas ovanstående slutsatser, där 

de röda rutorna illustrerar hur de integrationsrelaterade rutorna bör fördelas i VMI-samarbetet. 
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Figur 42 - Illustrering av hur de integrationsrelaterade dimensionerna bör fördelas i VMI-samarbetet 

8.3 HUR PÅVERKAS KOSTNADSSTRUKTUREN AV DENNA VMI-LÖSNING? 

Denna frågeställning analyserades i avsnitt 7.3 Hur påverkas kostnadsstrukturen av denna VMI-lösning? med 

hjälp av tidigare presenterad teori och insamlad empiri och data. De underfrågor som har tagits fram för att 

besvara denna frågeställning är som tidigare nämnt följande: 

3.1 Vilka kostnader påverkas av VMI-lösningen? 

3.2 Hur påverkas dessa kostnader? 

3.3 Hur ändras de totala kostnaderna? 

Enligt analysen i avsnitt 7.3.1 har författarna dragit slutsatsen att det framförallt endast är 

lagerföringskostnaden som bör påverkas av en VMI-lösning. Även administrationskostnader och övriga 

kostnader kan ändras, men detta är i sådana fall försumbart i förhållande till lagerföringskostnaden. Vid en 

övergång från direktleveranser till ett VMI-samarbete går det att konstatera, enligt analys i avsnitt 7.3.1, att 

lagerföringskostnaden ökar.  

Det är däremot svårt att dra en generell slutsats vad gäller hur lagerföringskostnaden förändras vid en 

övergång från nuvarande konsignationslager till ett VMI-samarbete. I det studerade fallet minskade den 

beräknade lagerföringskostnaden för ett VMI-lager i förhållande till lagerföringskostnaden för nuvarande 

konsignationslager. Till stor del berodde detta på att författarna inte anser att alla artiklar som säljs via detta 

lager i dagsläget bör säljas via VMI-lagret. Det är dock troligt att situationen är rätt lika för andra 

konsignationslager också, vilket i sådana fall innebär att det finns många artiklar som i dagsläget säljs via dessa 

konsignationslager som författarna inte anser bör ingå i ett VMI-samarbete. Om så är fallet så bör 

lagerföringskostnaderna generellt minska vid en övergång från konsignationslager till ett VMI-samarbete.   

Ytterligare parametrar som påverkar hur lagerföringskostnaden förändras vid övergången från 

konsignationslager till VMI-lager är vilken lagertillgänglighet SSAB bestämmer sig för att ha i lagret. Författarna 

har genomfört sina beräkningar med en lagertillgänglighet på 95 % på artikelnivå, men en högre 
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lagertillgänglighet skulle givetvis ge en högre lagerföringskostnad. De av författarna beräknade 

lagerföringskostnaderna finns återgivna i Figur 43.  

 

Figur 43 - De av författarna beräknade lagerföringskostnaderna 
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8.4 SAMMANFATTNING 

I Tabell 23 nedan sammanfattas de slutsatser som presenteras i detta kapitel. 

Tabell 23 - Sammanfattning av slutsatser för respektive frågeställning 

Frågeställning Slutsats 

1. Finns förutsättningarna för VMI-samarbete mellan 
SSAB och deras kunder? 

Utifrån de studerade fallen har det i studien 
framkommit att förutsättningarna för VMI-
samarbete existerar. 

1.1 Passar SSABs produkter för VMI? En del av produkterna passar för VMI, medan en del 
inte gör det. 

1.2 Passar SSABs verksamhet för VMI? Ja, SSABs verksamhet passar för VMI. 

1.3 Passar SSABs kunder för VMI? Ja, de kunder som har studerats passar för VMI. 

1.4 Uppfyller SSABs relation till kunderna 
förutsättningarna för VMI-samarbete? 

Ja, relationen uppfyller förutsättningarna. 

1.5 Vad behöver SSAB eller kunden ändra på för att 
ett VMI-samarbete ska vara lämpligt? 

För att erbjuda VMI till kunderna, med de VMI-
artiklar som av författarna anses lämpliga, i de 
studerade fallen behöver ingen part ändra något. 
Men för att kunna erbjuda VMI för alla artiklar 
behöver kunden ändra på sin efterfråga så att 
samtliga artiklar har en låg efterfrågevarians. För att 
SSAB ska kunna erbjuda VMI till alla kunder för alla 
artiklar krävs det dessutom att produkternas 
benämningar standardiseras genom hela 
försörjningskedjan och att standardiserade 
produkter tas fram som kunden sedan själv 
behandlar för att få rätt mått. 

1.6 Vilka incitament finns det för SSAB respektive 
kunden för att inleda ett VMI-samarbete? 

SSAB: öka lagertillgängligheten, optimera 
produktionsplaneringen, knyta kunderna närmare 
sig, öka försäljningen. 
 
Kund: högre lagertillgänglighet från SSAB, optimera 
lagernivåer, eliminera manuellt arbete för att 
orderlägga, transportplanera och följa upp lagret. 

2. Hur bör SSABs VMI-erbjudande se ut? SSAB har ansvar för alla delar utom prognostisering 
och att lagra in artiklar som anländer till VMI-lagret, 
som istället kunden har ansvar för. SSABs och 
kundens affärssystem bör anslutas via EDI och SSAB 
ska äga produkterna som ligger i lagret. Kunden 
faktureras när produkterna tas ut och ett Closed End 
Agreement bör ingå i avtalet. 

2.1 Vad tycker kunderna? Att SSAB ska sköta lagerstyrningen, att 
affärssystemen ska anslutas, att lagrets placering 
inte är avgörande för dem samt att de kan sköta 
inlagringen av anlända produkter. 

2.2 Vilka ansvarsområden bör SSAB respektive 
kunden ha? 

Kund sköter inlagring av anlända produkter och 
prognostiserar. Resterande ansvar faller på SSAB. 

3. Hur påverkas kostnadsstrukturen av denna VMI-
lösning? 

Kostnaderna för framförallt lagerföring kommer att 
öka i de fall kunderna går över från direkt försäljning 
till VMI. Studien indikerar även att i de fall kunderna 
går över från konsignationslager till VMI så minskar 
lagerföringskostnaderna. Övriga kostnader som 
påverkas kan försummas i jämförelse med 
lagerföringskostnaderna. 

3.1 Vilka kostnader påverkas av VMI-lösningen? Lagerföringskostnader, administrationskostnader 
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och övriga kostnader ändras. 

3.2 Hur påverkas dessa kostnader? Lagerföringskostnader ökar i de fall direktkunder går 
över till VMI och studien indikerar att de minskar i de 
fall konsignationskunder går över till VMI. 
Administrations- och övriga kostnader kommer 
troligen öka i båda fallen, men dessa är försumbara i 
jämförelse med lagerföringskostnaderna. 

3.3 Hur påverkas de totala kostnaderna? Endast lagerföringskostnaderna ändras i betydande 
storlek och dessa ökar eller minskar beroende på 
vilken typ av kund som SSAB inleder ett VMI-
samarbete med. 
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9 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer rapportens samtliga delar att diskuteras. Fokus kommer ligga på de viktigaste delarna 

och en diskussion av vad som kunde har gjorts bättre kommer föras. 

9.1 RAPPORTDISPOSITION 

Rapportens disposition illustrerades i Figur 2 i avsnitt 1.5 Disposition och beskriver vilka delar rapporten består 

av. En sak som författarna anser kan diskuteras är det faktum att i avsnitt 7.3 Hur påverkas kostnadsstrukturen 

av denna VMI-lösning? utförs beräkningar på ett VMI-upplägg som inte fastställs förrän avsnitt 8.2 Hur bör 

SSABs VMI-erbjudande se ut?. Anledningen till detta är att beräkningar av detta slag passar bättre i Kapitel 7 

Resultat och analys än i Kapitel 8 Slutsats. En motivering till att författarna anser att det går att göra 

beräkningarna innan VMI-upplägget fastställs är att författarnas analys i avsnitt 7.3.1 Vilka kostnader påverkas 

av VMI-lösningen och hur påverkas dessa? visar att endast lagerföringskostnader kommer kvantifieras i 

rapporten. Det i kombination med att analyserna i avsnitten 7.1.6 Vilka incitament finns det för SSAB respektive 

kunden för att inleda ett VMI-samarbete?, 7.2.1 Vad tycker kunderna? och 7.2.2 Vilka ansvarsområden bör 

SSAB respektive kunden ha? tydligt pekar på att ägandet av produkterna i VMI-lagret kommer falla på SSAB vid 

ett eventuellt VMI-samarbete. Därför anser författarna att det är motiverat att göra beräkningarna innan VMI-

lösningen har fastställts.  

9.2 KVANTIFIERING 

I detta avsnitt diskuteras de beslut som författarna tagit och som påverkar studiens beräkningar och urval av 

VMI-artiklar.   

Användande av EOQ-formeln 

I kvantifieringen av lagerföringskostnaderna har författarna gjort en rad förenklingar som innebär att 

resultaten, i form av lagerföringskostnad i VMI-samarbeten, kan avvika från verkligheten. Genom att använda 

EOQ-formeln har författarna automatiskt gjort fyra förenklingar som listas här nedan. 

1. Beräkningar har gjorts på 2013 års efterfrågan. 

2. Kvantitetsrabatter existerar ej. 

3. Finns inga kapacitetsbegränsningar i lagring, produktion eller transport. 

4. Ordersärkostnad är svår att beräkna korrekt. 

Den första förenklingen ansåg författarna kunde göras eftersom intäktsförändringar har avgränsats bort i 

studien. På så sätt erhölls kostnader som kunde jämföras direkt med varandra utan att blanda in eventuell 

merförsäljning. Detta innebär att studiens beräkningar exempelvis visar hur kostnaderna hade varit i lagret hos 

Företag A om ett VMI-samarbete existerat under år 2013 och detta kan jämföras med hur kostnaderna faktiskt 

såg ut när konsignationslager användes. Om författarna hade tagit hänsyn till att försäljningen kan öka om VMI 

införs hade det troligen påverkat resultaten i kostnadsberäkningar då ökad försäljning troligen innebär en 

högre medellagernivå. Författarna anser att SSAB bör ha detta i åtanke vid beslut om VMI ska erbjudas till en 

kund.  

Den andra avgränsningen har författarna gjort för att förenkla beräkningarna, och motiveringen till att 

förenklingen kan göras är att intäkter inte tas hänsyn till. Alltså har författarna ingen insyn i om SSAB erbjuder 

kvantitetsrabatter eller inte. Om SSAB faktiskt erbjuder kvantitetsrabatter så bör dessa tas hänsyn till vid analys 

av intäkter, som författarna tidigare har nämnt att SSAB bör genomföra innan beslut tas. Vidare har författarna 

även antagit att inga kapacitetsbegränsningar finns i lagring, produktion och transport. Denna avgränsning 

diskuteras dock i avsnitt 9.1 Avgränsningar och berörs därför inte mer här.  
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Den sista förenklingen kopplad till EOQ-formeln är att författarna inte har gjort en noggrann beräkning av 

ordersärkostnaden. Författarna använde istället en ordersärkostnad på 200 kr som erhölls tillsammans med 

annan data från SSAB. Då detta kan ha viss påverkan på resultatet i kostnadsberäkningarna så anser författarna 

att SSAB bör göra en noggrann utredning för att fastställa en så exakt ordersärkostnad som möjligt. Då EOQ-

formelns utfall bland annat beror på ordersärkostnadens storlek så är det rimligt att anta att den ekonomiska 

orderkvantiteten blir en annan om en mer korrekt ordersärkostnad används.  

Beräkning av säkerhetslager och medellagernivån 

Vidare har författarna gjort några fler förenklingar vid beräkningarna. När säkerhetslagret beräknades så antog 

författarna att ledtiden, som i dagsläget är 8 veckor, är oförändrad samt att det inte existerar någon osäkerhet i 

ledtiden. Då ledtiden möjligtvis kan minskas genom VMI-samarbeten så är det rimligt att anta att nivån på 

säkerhetslagret för Företag A, B och C i ett verkligt VMI-samarbete skulle bli lägre än de framräknade värdena i 

denna studie. På samma sätt innebär antagandet att inte osäkerhet i ledtiden förkommer att säkerhetslagret i 

verkligheten kan bli högre om en osäkerhet i ledtiden faktiskt förekommer. Dock är denna förenkling relevant i 

denna studie då författarna även har antagit att produktion, transport och plockning av produkter fungerar 

felfritt. 

Vid beräkning av medellagernivån för konsignationslagret hos Företag A användes endast data för det senaste 

halvåret och författarna antog att förbrukningen hade sett likadan ut om lagret hade funnits sedan ett år 

tillbaka. Detta är ett antagande som påverkar resultatet då medellagernivån kan ha varit annorlunda om lagret 

hade funnits under hela 2013. Dock anser författarna att det inte hade gått att göra på något annat sätt då data 

för hela 2013 år saknas eftersom lagret inte existerade innan november år 2013.  

Urval av produkter 

Författarna anser även att urvalet av lämpliga VMI-artiklar kan diskuteras. För att avgöra om produkter är 

standardiserade valde författarna att studera försäljningen de senaste två åren till Företag A, B och C. Om en 

artikel hade sålts båda åren så ansågs den vara standardiserad. Författarna anser att det hade varit nödvändigt 

att ha data för fler år bakåt i tiden, exempelvis fem år, för att kunna avgöra om en produkt är standardiserad 

eller inte. Då försäljningsdata för endast år 2012 och 2013 erhölls anser författarna att denna förenkling var 

nödvändig för att kunna analysera produkterna.  

Vidare valde författarna ut produkter som anses ha en jämn efterfrågan genom att sorterar bort produkter 

med en efterfrågevarians som översteg 30 %. Att just siffran 30 % valdes beror till stor del på att många artiklar 

hade en efterfrågavarians som låg mellan 20 % och 30 % så för att få tillräckligt många artiklar att göra 

beräkningar på för respektive företag så valdes gränsen 30 %. Huruvida det är rimligt att anta att en produkt 

som har en efterfrågevarians på 30 % har en jämn efterfrågan anser författarna att de inte kan avgöra, utan det 

är upp till SSAB att göra den bedömningen. En motivering som författarna har till att använda denna gräns är 

att ett flertal teorier säger att vid ett VMI-samarbete bör efterfrågevariansen minska för de artiklar som ingår i 

VMI-avtalet. Detta är rimligt att anta då ett lyckat VMI-samarbete underlättar produktions- och 

transportplanering samt optimerar lagernivåer.  

9.3 FÖRFATTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL VMI  

Författarna har främst fokuserat på de positiva aspekterna av VMI. Detta eftersom författarna anser att om 

förutsättningarna för VMI uppfylls av SSAB, samt deras produkter och kunder, så bör utfallet av VMI-

samarbeten få positiva effekter. Om förutsättningarna för VMI-samarbeten däremot inte uppfylls så kan en 

implementering troligtvis få negativa konsekvenser i form av höga kostnader och skadade relationer mellan 

parterna. Detta eftersom VMI medför att parterna blir mer beroende av varandras informationsdelning och 

beslut, vilket innebär att om dessa aspekter inte fungerar så påverkas företagens verksamheter i större 

utsträckning. Företagen tar alltså på sig ansvarsområden, som de inte hade tidigare, som måste uppfyllas för 

att samarbetet ska fungera. Exempelvis är kunderna beroende av att SSAB kan sköta lagerstyrningen på ett 
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korrekt sätt så att brist inte uppstår, medan SSAB är beroende av att kunderna delar med sig av korrekt 

information av hög kvalitet inom utlovad tid.  

Anledningen till att författarna inte har tittat på dessa negativa konsekvenser i rapporten är eftersom det kan 

anses underförstått att kostnader ökar och relationer skadas om samarbetet inte fungerar och leder till 

problem för parterna. Vidare har författarna inte tagit hänsyn till intäktsförändringar, och således har det inte 

varit möjligt att utreda huruvida kostnadsökningarna eventuellt överstiger intäktsökningarna vid VMI. Risken 

att implementera VMI och få högre kostnader i förhållande till intäkter bör utredas av SSAB innan VMI-

samarbeten inleds.  

9.4 VAL AV STUDERADE KUNDER 

Författarna anser att det är viktigt att diskutera urvalet av kunder som har ingått i den här studien. Företag A, B 

och C har valts ut av SSAB baserat på önskemål från författarna om direkt- och konsignationslagerkunder som 

är representativa för andra kunder. Detta innebär att författarna har önskat att prata med kunder vars åsikter 

och situation är likartad i förhållande till andra direkt- och konsignationslagerkunder. Det bör dock påpekas att 

det är, som sagt, SSAB som har valt ut företagen baserat på dessa önskemål, vilket innebär att författarna inte 

har haft möjlighet att kontrollera huruvida önskemålen har följts. SSAB har dock bättre kunskap om vilka 

kunder som kan anses vara representativa. Därför anser författarna att valet av kunder troligtvis hade blivit 

mindre representativt om SSAB inte valt kunderna.  

Om SSAB således inte följt författarnas önskemål så kan det innebära att dessa tre företags åsikter inte är 

representativa för övriga direkt- och konsignationslagerkunder. Konsekvensen av detta skulle bli att författarna 

inte hade kunnat dra trovärdiga slutsatser för SSABs situation beträffande kunderna som helhet. Författarna 

anser dock inte att SSAB har några incitament att inte följa önskemålen gällande vilka kunder som ska ingå i 

studien. Detta eftersom företaget är intresserat av VMI-konceptet och eftersträvar ett bra beslutsunderlag.   

9.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID EMPIRIINSAMLING 

I detta avsnitt ämnar författarna diskutera kring tillvägagångssätten vid empiriinsamlingen i studien. Vid 

intervju med Företag A deltog en av de anställda vid SSABs avdelning för extern logistik och detta kan ha 

påverkat intervjuobjektets svar. Exempelvis genom att försköna svaren vid frågor kring Företag As relation till 

SSAB. Författarna anser i detta fall att påverkan på sin höjd varit marginell. Detta eftersom Företag A innan 

studiens början uttryckt intresse för att inleda VMI-samarbete med SSAB, vilket rimligtvis inte skett om 

relationen till SSAB som leverantör ansetts vara dålig. En ytterligare anledning till att påverkan på svaren 

troligtvis varit marginell är att Företag B och C givit liknande svar beträffande exempelvis relationen till SSAB, 

trots att intervjuerna skedde utan närvaro av anställda från SSAB.   

Författarna har vid insamling av empiri intervjuat kunder belägna i Norden och skickat enkäter till säljare 

verksamma på den tyska marknaden. Således kan det anses vara svårt att jämföra kundernas och säljarnas 

svar, då de arbetar under olika förutsättningar. Författarna anser dock att detta inte påverkar studiens resultat, 

då SSABs eventuella framtida VMI-samarbeten inte är begränsade till en viss nationell marknad. Vidare har 

svaren varit likartade från de olika intervju- och enkätobjekten, vilket tyder på att den geografiska skillnaden 

troligtvis inte inverkar i någon större utsträckning.   
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9.6 AVGRÄNSNINGAR OCH FRAMTIDA FORSKNING  

I avsnitt 1.4 Avgränsningar presenterades fyra avgränsningar som författarna av denna rapport har gjort. De 

lyder enligt nedan: 

1. Vid framtagandet av VMI-lösningen kommer intäktsförändringar inte att tas hänsyn till. Detta eftersom de 

anses vara svåra att kvantifiera samtidigt som SSAB även har uttryckt att intäkterna inte bör tas hänsyn till, 

då de anser sig ha bättre inblick i hur dessa förändras än författarna. 

Intäktsförändringar har alltså inte tagits hänsyn till av ovan nämnda anledningar, men författarna tror att det i 

framtiden kan vara av intresse för SSAB att även studera hur ett VMI-samarbete påverkar intäkterna. Detta 

eftersom ökade intäkter kan vara avgörande för om VMI-samarbetet lönas sig eller inte för SSAB. I fallet med 

Företag A, som i dagsläget har ett konsignationslager med SSAB, har den här rapporten visat att 

lagerföringskostnaderna kan sjunka avsevärt vid ett VMI-samarbete. I detta fall kan det vara tillräckligt att 

studera hur kostnaderna påverkas för att avgöra om VMI-samarbete är lämpligt. I fallen med Företag B och 

Företag C, som i dagsläget är direktkunder, har denna rapport visat att lagerföringskostnaderna kommer öka 

vid ett VMI-samarbete. I dessa fall anser författarna att det är avgörande för SSAB att även göra en analys kring 

hur intäkterna kan tänkas förändras från respektive företag för att erhålla ett tillräckligt omfattande 

beslutsunderlag att grunda sina beslut på. Om författarna hade haft en längre tidsram, samt om SSAB inte hade 

uttryckt en önskan om att intäkterna inte ska studeras, så hade en analys kring intäkterna gjorts i denna 

rapport. På så sätt tror författarna att beslutsunderlaget hade haft än mer tyngd och det hade blivit lättare att 

dra tydliga slutsatser. Författarna tror alltså att slutresultatet av denna rapport hade påverkats betydligt om 

intäktsförändringar hade tagits hänsyn till. Antingen i form av att annorlunda slutsatser hade kunnat dras eller i 

form av att de nuvarande slutsatserna hade kunnat motiveras ännu mer. 

2. Då SSAB har flera försäljningskanaler behöver en avgränsning göras för att projektets omfattning ska vara 

hanterbar. Eftersom de största kunderna får stål levererat via antingen direkt distribution från 

produktionen eller via ett konsignationslager, och eftersom SSAB tror att dessa kunder är de mest aktuella 

för VMI-samarbete, så kommer denna rapport endast ta hänsyn till dessa två försäljningskanaler. Detta 

innebär att SSABs försäljningskanal via säljlager avgränsas bort. 

Försäljningskanalen via säljlager avgränsades bort på grund av den begränsade tidsramen och eftersom SSAB 

tror att de kunder som är aktuella för VMI i dagsläget går via direkt försäljningen eller konsignationslager. De 

kunder som SSAB säljer till via säljlager köper även mindre kvantiteter än vad kunder i de andra två kanalerna 

gör. Författarna anser att denna avgränsning är högst relevant och inte påverkar detta arbete nämnvärt. Detta 

eftersom kunderna som köper stål från säljlager är små kunder som troligen inte kommer öka sina inköp i 

någon större grad vid ett VMI-samarbete. Då SSAB har uttryckt att kunder ska vara tillräckligt stora och 

strategiska för dem för att erbjudas VMI så anser författarna att kunderna via säljlagret faller utanför denna 

definition vilket innebär att SSABs vilja till samarbete med dessa kunder troligen skulle vara låg. Författarna tror 

alltså att slutresultatet av denna rapport inte hade påverkats nämnvärt om även säljlager hade inkluderats i 

studien. 

3. Produktion, samt de flöden som ligger innan produktionen, kommer ej tas hänsyn till i utredningen. Dessa 

antas istället fungera felfritt eftersom en utredning som inkluderar dessa delar skulle bli alldeles för 

omfattande och delvis ligga utanför författarnas kärnkompetens. 

Även produktionen, och de delar i försörjningskedjan som ligger innan produktion har avgränsats bort i denna 

rapport. Detta bland annat eftersom en utredning kring huruvida SSABs produktion, och övriga delar 

uppströms i försörjningskedjan, kan stödja VMI vore tillräckligt omfattande för att utgöra en egen rapport. 

Författarna tror dock att SSAB bör göra en noggrann utredning av dessa delar innan beslut tas om VMI är något 

SSAB bör erbjuda. Detta eftersom ett av de viktigaste incitamenten för VMI för kunderna är att deras 
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lagertillgänglighet kan öka och detta kan kräva höga nivåer av säkerhetslager om ledtiden från produktion till 

leverans är osäker eller lång. SSAB behöver alltså utreda huruvida variationer i ledtiden från produktion finns, 

och hur stor dessa i sådana fall är, för att ta reda på hur stort säkerhetslager som faktiskt krävs för att 

upprätthålla en önskad lagertillgänglighet. Om VMI leder till att kunderna köper mer måste SSAB även ta reda 

på huruvida produktionen har kapacitet att hantera detta. Författarna anser att SSAB även bör utreda om deras 

leverantörer kan stödja VMI. Om VMI medför att SSAB behöver öka sin produktionstakt så behöver det även 

säkerställas att försörjningen av råvaror från leverantörerna kan stödja den ökade produktionen. Då denna 

studie förutsätter att produktionen och övriga delar uppströms i försörjningskedjan kan stödja VMI felfritt, så 

tror författarna av denna rapport att en utredning kring dessa delar hade påverkat slutsatserna i rapporten 

relativt omfattande. Om VMI exempelvis erbjuds till kunder utan att en utredning av produktionen har gjorts 

kan det uppstå försörjningsproblem från SSAB till deras kunder då produktionen inte klarar av att upprätthålla 

kundernas behov. 

4. Författarna antar även att transporter och plock av gods fungerar felfritt. Denna avgränsning görs då 

författarna bedömer att en djupare utredning av detta inte skulle kunna ske med hänsyn till givna 

tidsramar.  

Författarna avgränsade bort transporter och plock av gods genom att anta att dessa fungerar felfritt. 

Författarna tror inte att en utredning av dessa hade påverkat slutsatserna av denna rapport i någon större 

utsträckning eftersom SSAB använder sig av tredjepartslogistikföretag för transporterna, vilka har transport 

som kärnkompetens. Vidare kan felplock ske, men med så stora produkter är det rimligt att anta att antalet 

tillfällen som felplock sker är litet. 

Sammanfattningsvis anser författarna att SSAB bör genomföra vidare utredningar beträffande huruvida 

produktionen, transporterna och plockningen av gods kan stödja framtida VMI-samarbeten. Även en djupare 

utredning kring intäktsförändringar vid VMI-samarbeten bör genomföras, för att på så sätt dra slutsatser kring 

huruvida VMI-konceptet är lönsamt för SSAB. Dessa utredningar bör ske innan beslut rörande VMI-samarbeten 

tas.   
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11 BILAGOR 

I detta kapitel återfinns de bilagor som författarna har hänvisat till i rapportens olika delar.  

11.1 BILAGA 1 – INTERVJU- OCH ENKÄTUNDERLAG 

Underlag för intervjuer med kunder och avdelningen för extern logistik på SSAB samt enkätundersökning med 

säljare. 

11.1.1 ENKÄTUNDERSÖKNING MED SÄLJARE PÅ SSAB 

Säljare 1 

1. What advantages do you see with VMI for SSAB? 

More business opportunities and maybe better prices 

2. How do your perceive your relationship with your customers? 

With most of them open minded, some are difficult 

3. How do you forecast? 

For the yearly budget according to history, customer’s information + experience 

4. Are your products standardized for each customer? 

No 

5. Are the specifications of the products constant for each customer? 

No 

6. Are the part numbers of the products the same throughout the whole supply chain? 

No 

7. Is the demand stable? 

No 

a. If not: what characteristics does the demand have? 

The demand is volatile according the economic development 

8. How do you track de stock levels? 

Right now I don’t track, earlier manually 

Säljare 2 

1. What advantages do you see with VMI for SSAB? 

Supplying by VMI guarantees 1. customer’s loyalty 2.  keeping away competitors 3. gaining higher prices than 

from Direct Rolling orders and 4. Closed-end gives us calculated risk. 
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2.      How do you perceive your relationship with your customers? 

Loyal, trustful, win-win 

3.      How do you forecast? 

Statistical trend + forecast of the customer 

4.      Are your products standardized for each customer? 

We work with a limited number of articles. 

5.      Are the specifications of the products constant for each customer? 

Yes. 

6.      Are the part numbers of the products the same throughout the whole supply chain? 

Yes. 

7.      Is the demand stable?  

a.      If not: what characteristics does the demand have?  

Monthly call-off quantities vary according to the production pace of the OEM. 

8.      How do you track de stock levels? 

Jeeves 

Säljare 3 

1. What advantages do you see with VMI for SSAB? 

Closer contact to the customer, not that big price discussion. Better membership, closer to the customer 

business  

2. How do you perceive your relationship with your customers? 

Normally o.k., open and good dialogs but also sometimes strong discussions 

3. How do you forecast? 

Per year / try to get a forecast from customer / check history / hope to have a good feeling for market in the 

future 

4. Are your products standardized for each customer? 

Yes and no 

5. Are the specifications of the products constant for each customer? 

No 

6. Are the part numbers of the products the same throughout the whole supply chain? 

No 

7. Is the demand stable? 
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No 

a. If not: what characteristics does the demand have? 

According the market, the periods going faster and faster (up and down) 

8. How do you track de stock levels? 

I have no customer yet 

 

11.1.2 INTERVJU MED EXTERN LOGISTIK PÅ SSAB 

Två area managers intervjuades samtidigt och deras gemensamma svar presenteras nedan. 

1. Vad krävs för att ni ska erbjuda VMI till era kunder? 

Att vi kan vinna något på det och med vinna syftar vi på relationsmässigt och ekonomiskt. Vi vill tjäna någonting 

på det. Antingen relationsmässigt och då kanske få bättre produktion. Hamna i en bättre konkurrenssituation 

gentemot andra. Det är även viktigt att vi har resurser för det. Att vi har personal och system som stödjer VMI. 

Att kunden är tillräckligt stor och/eller strategisk för att VMI ska vara värt. Vi har inte haft VMI förut så vi vet 

inte hur mycket resurser som krävs. VI måste ha resurser för att göra det ordentligt med kunden, annars är det 

ingen idé. 

2. Vad anser ni är fördelarna med VMI-samarbete för er? 

Hoppas och tror att vi måste upplevas som att vi ger bättre service, leveransprecision. Spara något i båda 

ändarna. VI kan förhoppningsvis knyta kunden närmare oss och på så sätt få en konkurrensfördel. 

3. Hur sköter ni lagerstyrningen i dagsläget? 

När det gäller kundlager så har vi ingen styrning från vår sida, utan tillverkar mot order som vi får från 

kunderna. Sedan lagerlägger vi det hos kunderna och äger materialet tills kunden väljer att använda det, varpå 

vi skickar en faktura. Vi har dock en del i avtalet som kallas för Closed End Agreement som innebär att om 

kunden inte har plockat ut materialet under en viss tid (cirka 3-6 månader beroende på kund) så fakturerar vi 

kunden ändå. 

När det gäller vårt centrallager så styr vi det genom att använda oss av ett beställningspunktsystem där vi tittar 

på prognoser samt försäljningshistorik. Om vi säljer en plåt någonstans så tillverkar vi en ny. Ledtiden är viktig 

för beställningspunkten och vi har även något som vi kallar för hängslen och livremmar, där vi studerar historisk 

försäljning och uttag från centrallagret för att se hur mycket vi har sålt per vecka tidigare om på så sätt kunna 

uppskatta hur länge det nuvarande lagret kommer räcka under antagandet att försäljningen är densamma som 

tidigare. Vi skickar också alltid fulla lastbilar till kunderna.  

4. Hur sköter ni prognostiseringen? 

Det är våra säljare som gör prognoser och dessa prognoser aggregeras sedan ihop till en total prognos i 

demand manager. 

5. Är produkterna standardiserade? 

När det gäller direktkunder så beställer de oftast samma typ av produkt i några år, sedan byter de när de 

exempelvis byter truckmodell. När det gäller kundlager så träder vårt Closed End Agreement i kraft om kunden 

byter material och på så sätt tas det som blir över i lagret av det gamla materialet om hand. Vi får däremot 

skapa en ny serie plåtar som de vill ha för framtida tillverkning. Äldre konsignationslagerkunder är ganska 

stabila vad gäller produkter, medan nya konsignationslagerkunder kan vara ostabila i början för att sedan bli 

stabila. 
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6. Är deras specifikationer konstanta? 

Både ja och nej, se frågan ovan. 

7. Är deras benämning standardiserad i hela försörjningskedjan? 

Nej, artikelnumren är olika. Vi översätter kundens artikelnummer till våra artikelnummer. Finns i avtalet vilket 

artikelnummer som ska användas och vi har även översättningstabeller i EDI som vi använder oss av. Vi vet 

vanligtvis vilka artiklar de menar. 

 

8. Är deras efterfrågan stabil? 

Kundens efterfrågan följer vår konjunkturcykel. Gäller försäljning totalt. Våra kundlager är över tid stabila, 

trenderna är säsongsberoende, sker inga snabba förändringar som är oväntade. Uppgång och nedgång sker 

övertid så det sker inte plötsligt. När kundens kund byter leverantör så påverkas vi förstås. 

9. Hur följer ni produkternas lagernivåer? 

Vi kollar i affärssystemet Jeeves veckovis och det gäller både kundlager och centrallager. 

10. Vad har ni för informationssystem? 

Affärssystemet Jeeves. 

11. Vad har ni för kommunikationssystem? 

Biztalk för att kommunicera med kund. Via EDI tar vi emot och skickar all information som rör en order. 

12. Hur vill ni att VMI-samarbetet ska se ut? 

Att vi får mer insyn i deras verksamhet för att kunna planera vår egen bättre. Presentera prognoser halvårsvis 

som är stabila, om de ändrar sig ska det vara bortom 8 veckor i ledtid. Komma överens om min/max-nivå på 

deras lager som vi styr. Ha ett avtal om hur stor vårt säkerhetslager ska vara. Vi vill även att försörjningen till 

deras lager sker en gång i veckan. Vi vill ha tillräckligt bra kommunikation så att om de ser en förändring så 

meddelar de den till oss genast. Rapporteringen är A och O i VMI.  

13. Hur ser ni på er relation till kunderna? 

Vi tror att de tycker att vi har förbannat bra produkter, men att vår leveransprecision inte är så bra. Relationen 

med kunderna tror vi är väldigt bra. De tycker nog att vi trots allt inte är allt för kassa på att leverera, vi är inte 

sämre än våra konkurrenter. VMI kan förhoppningsvis förbättra leveransprecisionen. Vi litar på våra kunder, vi 

gör dock inventeringar hos kunderna om vi äger sakerna. Om vi äger produkter åker vi till kund och inventerar, 

det måste vi. 

Även en logistikkoordinator intervjuades och frågorna samt svaren presenteras nedan. 

1. Vad krävs för att ni ska erbjuda VMI till era kunder?  

En standardiserad modell för VMI. Resurser, både interna men även på IT, för att kunna ”serva” kunderna med 

en VMI-lösning. Krävs en förståelse för hur VMI fungerar och när man ska/kan använda konceptet hos våra 

säljare. 

2. Vad anser ni är fördelarna med VMI-samarbete för er?  

Ur ett Supply Chain perspektiv tror jag vi får bättre omsättning på våra konsignationslager och därmed binder 

mindre kapital. Ur ett Säljperspektiv tror/hoppas jag att vi kan använda detta som en mervärdestjänst för våra 

kunder och därmed knyta dom tätare till oss på SSAB = att dom köper av oss istf konkurrenter. 
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3. Hur sköter ni lagerstyrningen i dagsläget?  

Genom orderläggning från kund. Liten/minimal styrning av konsignationslager idag. 

4. Hur sköter ni prognostiseringen?  

Genom vårt prognosverktyg (Demand Manager) som våra säljare ska knappa in prognoser i, månadsvis. Dessa 

prognoser aggregeras och skickas till Jeeves (vårt OLF-system) och används vid bestämmande av 

beställningspunkt. Osäker på om detta gäller konsi-lager. 

5. Är produkterna standardiserade?  

Nej, konsignationslager bygger inte sällan på kundspecifika produkter. 

6. Är deras specifikationer konstanta?  

Ja och nej. Ofta beställer kunder samma produkter under en längre tid men ibland byter man material i en 

applikation varför ofta tjocklekar påverkas. 

7. Är deras benämning standardiserad i hela försörjningskedjan?  

Nej. Kunderna använder sina benämningar, vi våra. 

8. Är deras efterfrågan stabil?  

Hyfsat stabil även om vissa produkter har en högre frekvens än andra. 

9. Hur följer ni produkternas lagernivåer?  

Genom att monitorera i Jeeves. 

10. Vad har ni för informationssystem?  

Jeeves 

11. Vad har ni för kommunikationssystem?  

EDI m.h.a. ett transaktionsnav från Microsoft (Biztalk) 

12. Hur vill ni att VMI-samarbetet ska se ut?  

Att det finns en standardiserad process som kan presenteras för kunderna med klara och tydliga guidelines för 

vad vi förväntar oss av kunderna och vad dom kan förvänta sig av SSAB. Kräver en större kundkontakt från SC 

än vad som finns idag. 

13. Hur ser ni på er relation till kunderna?  
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Ur ett SC-perspektiv mycket begränsat. Här behövs ett större samarbete tillsammans med Sälj. Ur ett SSAB-

perspektiv har vi nog ganska bra (för bra?) relation med de flesta kunderna. Tror att våra säljare för ofta ”bryter 

ryggen” och lovar lite för stort för att tillfredsställa kunderna. 
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11.1.3 INTERVJU MED FÖRETAG A 

1. Är ni intresserade av VMI? 

Ja vi är intresserade av VMI! 

2. Varför är ni intresserade av VMI? 

Eftersom det finns många fördelar både för oss som kund och för SSAB som leverantör. 

3. Vad anser ni är fördelarna med ett VMI-samarbete för er? 

Ett VMI-samarbete skulle innebära att vi kan minska de resurser som vi i dagsläget lägger på det manuella 

arbetet vid beställningar. Med andra ord skulle antalet steg, från att vi lägger order till att ordern levereras, 

minska. Vi tror även att informationsdelningen skulle bli bättre vilket skulle sänka antalet mänskliga fel vid 

prognostiseringen. Vi är även medvetna om att informationskostnaderna skulle öka, men detta anser vi vägs 

upp av att de totala SCM-kostnaderna skulle minska. 

4. Hur ser ni på er relation med SSAB? 

För oss är det en gammal tradition att ha SSAB som kund. Vi anser oss ha en god relation till SSAB och 

uppskattar det långsiktiga förhållandet som vi har haft med dem. Trots att informationsflödet genom åren har 

ökat och takten i vilken information delas stiger, så har vi valt att ha kvar SSAB som kund. Vi utvärderar 

leverantörer ständigt och är öppna mot leverantörerna med vilka vi väljer att köpa av. 

5. Hur ser er lagerstruktur ut? 

Vi har ett lager i anslutning till vår fabrik. Lagret består av två delar, ett lager som vi kallar för 

konsignationslager som består av sådant material som ska in i produktion härnäst och ett lager som består av 

artiklar som ska lagras en längre tid. 

6. Är ni villiga att dela med er av all nödvändig information? 

Ja, vi är villiga att dela med oss av all nödvändig information såsom lagernivåer och prognoser. 

7. Vad har ni för informationssystem? 

MS Dynamics 2012. Detta system fungerar som så att produktion inte kan ske om inte alla resurser finns på 

plats. Med resurser menas både material men även mänskliga resurser. 

8. Vad har ni för kommunikationssystem? 

MS Dynamics.  

9. Har ni samma benämning på produkterna som SSAB? 

Nej, vi har våra egna artikelnummer. 

10. Hur tycker ni att VMI-samarbete bör se ut? 

a.  Vart ska lagret vara placerat? 

Vi ser helst att vi har ett lager hos SSAB och att plåten skickas till oss därifrån. Vi förstår dock att    SSAB har ont 

om plats. Därför kan vi tänka oss att ha lagret hos oss då vi är väldigt flexibla och har mycket lagerplats. Mark 

kostar väldigt lite hos oss så vi kan bygga ut om det skulle behövas, men det ideala för oss vore ett lager hos 

SSAB där de har sju dagars säkerhetslager. 
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b. Vem ska äga lagret? 

I dagens läge äger SSAB de produkter som ligger hos oss tills vi använder dem, och så vill vi att det ska vara 

även i fortsättningen.  

c. Vem ansvarar för transportplaneringen? 

Vi anser att det är fördelaktigt om SSAB ansvaras för transportplaneringen. Detta underlättar för dem när de 

ska planera sin produktion. 

d. Vem ska sköta påfyllningen av lagret? 

Vi har truckar här så vi sköter påfyllningen. SSAB behöver bara lämna av plåten hos oss. 

e. Hur mycket insyn kan SSAB få i er efterfrågedata såsom historisk efterfrågadata, prognoser 

och utstående order? 

Vi är helt öppna med det så de kan få total insyn. 

f. Till vilken grad vill ni integrera era IT-system med SSABs? 

Vår önskan är att vi integrerar våra system till den grad att SSAB kan se realtidsdata hos oss. Detta tror vi dock 

blir svårt så vi kan säga att vi vill integrera dem så långt det går. 

g. Vilken frihet får SSAB gällande lagernivåer, exempelvis max/min-gräns för lagret? 

De får total frihet. 

11. Vad ska SSAB ansvara för i VMI-lösningen? 

Allt förutom påfyllningen i lagret. 

 

11.1.4 INTERVJU MED FÖRETAG B 

1. Är ni intresserade av VMI? 

Ja, vi är intresserade av VMI. 

2. Varför är ni intresserade/inte intresserade? 

Främst för att slippa ansvara för lagerstryrningen då vi anser att leverantören är bättre på att sköta detta. 

3. Vad anser ni är fördelar med VMI-samarbete för er? 

Inte behöva ansvara för lagerstyrning och istället för tid över till annat. 

4. Hur ser ni på er relation till SSAB? 

a. Hur länge har ni varit kunder hos SSAB? 

Vi har haft ett bra och långsiktigt samarbete överlag. Genom åren har relationen pendlat mellan att vara bra till 

att vara frostig och just nu är den någonstans mitt emellan. De är både kund och leverantör till oss så vi är 

beroende av varandra.  

5. Är ni villiga att dela med er av all nödvändig information? 

a. Om inte: vad kan ni tänka er dela? 

Vi ser inte någon risk att leverera inköpsprognoser. Vi är medvetna om att öppenhet är viktigt för att VMI ska 

lyckas. Gränsen går vid att dela lagersaldo, så vi är inte villiga att dela med oss av den exakta försäljningen då vi 

i viss mån är konkurrenter med varandra.  
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6. Vad har ni för informationssystem? 

Affärssystem MS Dynamics 

7. Vad har ni för kommunikationssystem? 

Affärssystemet MS Dynamics 

8. Hur ser er lagerstruktur ut? 

Vi har endast ett lager och det ligger i anslutning till vår fabrik. 

9. Har ni samma benämning på produkterna som SSAB? 

Vi har i möjligaste mån försökt använda artikelnr från våra kunder. Vi har alltså som kund, men inte som SSAB. 

Varje verk (kund) har en egen benämning, så då använder vi den benämningen. 

10. Hur tycker ni att VMI-samarbetet bör se ut?  

a. Vart ska lagret vara placerat? 

Eftersom vi är nära så har vi det helst hos SSAB. 

b. Vem ska äga lagret? 

 

SSAB 

c. Vem ska sköta påfyllning av lagret? 

SSAB 

d. Hur mycket insyn kan SSAB få i er efterfrågedata (historisk efterfrågedata, prognoser, 

utstående order)?  

 

Inköpsinformation OK att dela, men inte aktuell försäljning pga. konkurrens. 

e. Till vilken grad vill ni integrera era IT-system med SSABs? (Kan SSAB gå in i ert ERP-system 

eller ska ni skicka information till SSAB eller ska ni ha ett gemensamt onlinesystem?) 

Skulle gärna vilja slippa skicka filer. Vi är öppna för att ha en integrationsmotor eller webbservice där 

inköpsprognoser genereras av tjänsten. Vi ser helst att tjänsten visar realtidsdata.  

f. Vilken frihet får SSAB gällande lagernivåer? (Max/min-gräns?) 

 

Räcker för oss att vi vet om lagernivåerna, att vi kan gå in och titta på påfyllningsorder och se aktuellt saldo. 

SSAB ska hålla sig till prognosen. VI tror att man behöver komma överens om en miniminivå.  

 

g. Transportplaneringen? 

Olika avdelningar hos oss skulle behöva hämta. Vi behöver ett inköpsordernr för att logistiken ska veta vad de 

ska hämta. Lättast om SSAB gör det med tanke på att de vill att de plåtar som först kommer in i lagret även ska 

vara de som går ut först. 
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11. Vad ska SSAB ansvara för?  

Sammanfattande: Skapandet av leveransplaner och inköpsnivåer sköts av oss, och SSAB får sköta lagret. 

Manuellt inköpsarbete vill vi komma ifrån. Vi prognostiserar och SSAB får sköta lagret. Det optimala är att 

skicka iväg prognoser till SSAB med korta och långa behov.  

 

11.1.5 INTERVJU MED FÖRETAG C 

1. Är ni intresserade av VMI? 

Ja, det är vi. Vi är generellt sett open minded till winwin-situationer. 

2. Varför är ni intresserade/inte intresserade? 

Generellt sett när det gäller hemtagningsmetoder så vill vi närma oss metoder som har en tydlig koppling till 

vår produktion. I dagsläget kör vi MRP, men vi tror VMI är bättre. Vi har en hemmasnickrad VMI-lösning för 

fästelement. Dragande i stället för tryckande. 

3. Vad anser ni är fördelar med VMI-samarbete för er? 

I ett renodlat VMI-upplägg sköter leverantören allt. Finns många fördelar om servicen kommer till ett rimligt 

pris. Vi har historiskt sett haft för mycket plåt i lager. VMI kan hitta mer optimala lagernivåer. Beror på typ av 

VMI-lösning. VMI-lösningen i dagsläget innebär en del manuellt arbete, detta är inte att föredra. Hoppas få 

lägre lagernivåer samt minska administration för oss själva. Vi borde kunna sänka våra lagerkostnader och bli 

mer flexibla och då förhoppningsvis eliminera de långa frystiderna. 

4. Hur ser ni på er relation till SSAB? 

a. Hur länge har ni varit kunder hos SSAB? 

Vi har haft en långsiktig relation. Den är generellt sett okej men frystiderna tycker vi är för långa. SSAB och 

stålbranschen i allmänhet är väldigt oflexibla. Detta påverkar oss genom att vi själva får låg flexibilitet gentemot 

våra kunder.  

5. Är ni villiga att dela med er av all nödvändig information? 

a. Om inte: vad kan ni tänka er dela? 

Ja, vi ser inga problem med att dela detta. Vi eftersträvar att kunna ge så bra prognoser med så lite fel som 

möjligt. De berörda bitarna som efterfrågan och lagernivåer är inga problem att dela. 

6. Vad har ni för informationssystem? 

Affärssystemet SAP. 

7. Vad har ni för kommunikationssystem? 

EDI och affärssystemet SAP. 

8. Hur ser er lagerstruktur ut? 

Vi har ett centrallager här och ett distributionslager cirka fyra mil härifrån. Vi fyller på vårt centrallagerförst och 

distributionslagret fungerar mestadels som en buffert.  

9. Har ni samma benämning på produkterna som SSAB? 
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Nej, vi har våra egna benämningar. 

10. Hur tycker ni att VMI-samarbetet bör se ut?  

a. Vart ska lagret vara placerat? 

Här hos oss. Ju närmare oss desto bättre. 

b. Vem ska äga lagret? 

Det beror på hur lösningen ser ut. Det som avgör är hur vi köper (FCA, DDU) och i slutändan avgör den 

situationen som är wnwin. Vi tror dock att det bästa vore om leverantören äger lagret. 

c. Vem ska sköta påfyllning av lagret? 

Vi sköter den delen. 

d. Hur mycket insyn kan SSAB få i er efterfrågedata (historisk efterfrågedata, prognoser, 

utstående order)?  

Total insyn. Vi är helt öppna. 

e. Till vilken grad vill ni integrera era IT-system med SSABs? (Kan SSAB gå in i ert ERP-system 

eller ska ni skicka information till SSAB eller ska ni ha ett gemensamt onlinesystem?) 

Ser inga problem när det gäller sekretess, det viktigaste är att hitta en lösning som alla tjänar på. Vi är flexibla, 

vi strävar alltid efter att ge våra leverantörer de bästa förutsättningarna. Vi vill alltså integrera IT-systemen så 

mycket som behövs för att samarbetet ska bli lönsamt. 

f. Vilken frihet får SSAB gällande lagernivåer? (Max/min-gräns?) 

Vi vill jobba med rätt lagernivåer, vad som är rätt är svårt att säga. Många faktorer som avgör, 

leveransförmåga, avstånd, leveransfrekvens. Vi måste gå igenom plåt för plåt vad som är rätt. Det är relaterat 

till vilka volymer som körs och vilken servicenivå kan vi förvänta oss av detta? Vi varierar produktionstakt alltså 

måste vi ha annorlunda min-nivåer beroende på takt. Om lagret är lokaliserat här så vill vi ha påverkan, annars 

får SSAB bestämma helt själva. 

g. Transportplaneringen? 

Standard är att vi tar över ägandeskapet när det kommer hit. SSAB bör göra det vid detta case. Den som har 

bäst förutsättningar (avtal med transportföretaget). Om SSAB sätter lagernivåer bör de ansvara för 

transporterna, om det är tvärtom så är bör ansvaret ligga på oss. 

 

11. Vad ska SSAB ansvara för? 

Sammanfattande: lagret här hos oss (vår byggnad = vi sätter min/max-nivåer som övervakas månadsvis), upp 

till SSAB att sköta att lagret ligger på rätt nivåer, SSAB äger transporterna, SSAB äger produkterna som ligger i 

lager. Vi skickar en prognos på vårt behov, SSAB borde sköta inventeringen av lagret.  
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11.2 BILAGA 2 – HISTORISK FÖRSÄLJNINGSDATA 

11.2.1 FÖRETAG A 

Artikelnummer 
Antal plåtar beställda 

2012 
Antal plåtar beställda 

2013 Totalt antal plåtar  

2144  35x2540x2700   6 6 

2144  40x2000x4000   2 2 

2144  45x2380x2460 4 12 16 

2144  50x3050x3150 4 10 14 

2144  75x1470x4100 10 2 12 

HX400  10x2760x4880 198 160 518 

HX400  10x2890x5005 184 120 473 

HX400  10x3080x5530 245 120 575 

HX400  12x3080x5300 330 123 813 

HX400  12x3280x5450     75 

HX400  12x3350x5450 244 189 593 

HX400  15x2660x4600 347 170 959 

HX400  16x2530x3870   3 38 

HX400  20x2480x3860 330 228 1013 

HX400  25x2600x3300 270 204 829 

HX400  30x2400x4460 2 2 12 

HX400  40x1500x2500 18 5 38 

HX400  50x2450x4100 1   3 

HX400  6x2500x6000 5 14 24 

HX400  8x2500x6000 90 93 293 

HX400  8x2580x4460 307 242 919 

HX450  30x2500x6000 4 1 9 

HX450  35x2000x4000   2 2 

HX500  12x2480x4500 35 18 123 

HX500  15x2000x4000     24 

HX500  15x2200x4000 24 17 61 

HX500  20x2610x4065 6 7 13 

HX500  25x2110x3665 18 13 55 

HX500  30x2000x4000 23 18 75 

HX500  35x2000x4000 6 4 22 

HX500  40x2530x3480     12 

HX500  40x2600x3300 31 20 104 

HX500  50x2300x3150 8   38 

HX500  50x2500x3400 8 7 15 

HX500  60x2000x4000 1 1 4 

W70D  
105x1850x2400 1   2 

W70D  20x2400x4070 28 4 74 

W70D  30x3100x4150 15 4 34 

W70D  35x1500x2500   3 7 
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W70D  50x2650x3770 6 5 15 

W70D  60x2575x2700 2 5 13 

W70D  70x2150x2800 1 3 9 

W70D  80x2100x3300   2 2 

W70E  10x2500x6000 16 7 40 

W70E  12x2500x6000 2   5 

W70E  15x2500x6000 6 5 13 

W70E  20x2500x6000     16 

W70E  25x2100x4200 2 2 7 

W70E  50x3200x3500   2 2 

W70E  8x2500x6000 4   8 

W70F  15x2500x6000 2   2 

W70F  20x2500x6000 2   2 

W70F  25x2350x4700 2   2 

  2842 1855 8035 

 

 

11.2.2 FÖRETAG B 

Artikelnummer 
Antal plåtar beställda 

2012 
Antal plåtar beställda 

2013 Totalt antal plåtar  
 AR500  100x1600x6100   1 1 0 

AR500  100x1600x6680   2 2 0 

AR500  100x1650x6100   1 1 0 

AR500  100x1650x6680   0 0 0 

AR500  100x2120x4420 2   2 0 

AR500  100x2120x5550 1   1 0 

HX400  16x1740x9360   7 7 0 

HX400  5x2000x5000   1 1 0 

HX450  12x2700x7600 12   12 0 

HX450  12x3250x9500 16   16 0 

HX450  14x2500x12150 3   3 0 

HX450  14x2550x7500 6   6 0 

HX450  16x2000x7800 8   8 0 

HX450  16x2750x7250 8   8 0 

HX450  16x3200x8100 4   4 0 

HX450  18x1600x12000 1   1 0 

HX450  22x2800x12500 12   12 0 

HX450  22x2890x6600 6   6 0 

HX450  25x1650x6750 32   32 0 

HX450  25x1850x6750 32   32 0 

HX450  25x1850x7100 8   8 0 

HX450  25x1850x8300 2   2 0 

HX450  9x1900x12400 1   1 0 
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HX500  20x2500x8000 -9   -9 0 

HX500  30x2100x12890 1   1 0 

HX500  30x2600x10750 3   3 0 

HX500  30x2600x10800 2   2 0 

HX500  30x2600x5500 1   1 0 

HX500  40x2500x10000 4   4 0 

HX500  50x1900x8000 1   1 0 

HX500  50x1900x8500 1   1 0 

HX500  50x2051x11300 3   3 0 

HX500  50x2051x9700 3   3 0 

HX500  50x2350x7700 1   1 0 

HX500  50x2350x7750 1   1 0 

HX500  50x2350x8500 4   4 0 

HX500  50x2550x6100 1   1 0 

HX500  60x1600x7850 1   1 0 

HX500  60x1600x9450 1   1 0 

HX500  60x2300x7100 4   4 0 

HX500  75x2000x4000 -2   -2 0 

HX500  75x2300x7100 23   23 0 

HX500  80x2000x4900 1   1 0 

S235JRAR  
140x1700x3930 3   3 0 

S235JRAR  30x2400x8450 1   1 0 

S235JRAR  35x2100x8950 2   2 0 

S235JRAR  35x2600x8950 5 24 29 1 

S235JRAR  40x2500x9350 4   4 0 

S235JRAR  40x2500x9500   1 1 0 

S235JRAR  40x2550x9350 34 43 77 1 

S235JRAR  40x2650x8830 2 10 12 1 

S235JRAR  50x2350x7000 2   2 0 

S235JRAR  60x2100x8300 9 7 16 1 

S235JRAR  60x2550x5200 29 18 47 1 

S235JRAR  70x2150x5800 2 18 20 1 

S275JRN  12x2850x6800 7 13 20 1 

S275JRN  15x2210x8800 1   1 0 

S275JRN  15x2250x7850   13 13 0 

S275JRN  15x2350x7800 2 16 18 1 

S275JRN  15x2450x10350 8 21 29 1 

S275JRN  15x2920x9670 1 6 7 1 

S275JRN  17x2210x8800 2 3 5 1 

S275JRN  17x2400x9500   9 9 0 

S275JRN  17x2550x8900   31 31 0 

S275JRN  19x2990x7450 2   2 0 

S275JRN  19x3000x6000   2 2 0 

S275JRN  20x2390x8320 7 4 11 1 
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S275JRN  20x2500x12000   3 3 0 

S275JRN  30x2500x12000   2 2 0 

S275JRN  40x2550x9350   3 3 0 

S275JRN  55x2350x7050   48 48 0 

S275JRN  55x2400x6100 55 46 101 1 

S275JRN  55x2500x6050 1   1 0 

S275JRN  8x1950x8500 3   3 0 

S275JRN  8x2450x8600   34 34 0 

S355J0N  120x2150x4450   7 7 0 

S355J0N  80x2450x6080   15 15 0 

S355J2  100x1740x4500   2 2 0 

S355J2  100x1900x6000 4 11 15 1 

S355J2  100x2000x6000   1 1 0 

S355J2  120x2000x4000   1 1 0 

S355J2  14x2050x9100 1 3 4 1 

S355J2  14x2200x8550   4 4 0 

S355J2  15x2450x8550 26 19 45 1 

S355J2  15x2930x10800 3   3 0 

S355J2  15x2930x12600 1   1 0 

S355J2  16x2450x9130 2   2 0 

S355J2  18x2650x7550 5 10 15 1 

S355J2  20x1775x7200   3 3 0 

S355J2  20x2500x12000 2 10 12 1 

S355J2  20x3100x7050 3 1 4 1 

S355J2  21x3050x7175 1 32 33 1 

S355J2  22x1764x8120 1 51 52 1 

S355J2  22x1774x7180 1 6 7 1 

S355J2  22x1984x8120 1 30 31 1 

S355J2  22x2160x8120 1 38 39 1 

S355J2  22x2790x6205 1 21 22 1 

S355J2  25x1775x7200   3 3 0 

S355J2  25x2160x9500 9 6 15 1 

S355J2  25x2500x12000 8 6 14 1 

S355J2  28x2160x9500   8 8 0 

S355J2  28x2560x9500 1 3 4 1 

S355J2  30x2500x12000   2 2 0 

S355J2  30x2600x6550   3 3 0 

S355J2  30x2600x9100   4 4 0 

S355J2  30x2600x9400   1 1 0 

S355J2  30x2620x10400 1   1 0 

S355J2  30x2625x9370   2 2 0 

S355J2  35x2500x12000   1 1 0 

S355J2  40x2050x12300   2 2 0 

S355J2  40x2500x12000 1   1 0 

S355J2  40x2500x5000 2 1 3 1 
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S355J2  50x2050x7750   1 1 0 

S355J2  50x2500x6000   5 5 0 

S355J2  50x2500x6250 1 6 7 1 

S355J2  50x2500x7750   2 2 0 

S355J2  50x2500x8000   2 2 0 

S355J2  50x2500x9000   1 1 0 

S355J2  50x2750x8000   2 2 0 

S355J2  60x2170x4550 2 4 6 1 

S355J2  70x1900x5100   1 1 0 

S355J2  70x2000x4500 1   1 0 

S355J2  70x2450x4650   5 5 0 

S355J2  70x2500x6400 3 9 12 1 

S355J2  80x2500x4550 2 5 7 1 

S355JR N  13x1850x9100   2 2 0 

S355JR N  13x2050x9100   2 2 0 

S355JR N  14x2050x9100   10 10 0 

S355JR N  14x2200x8550   5 5 0 

S355JR N  15x2450x8550 2 50 52 1 

S355JR N  16x2450x9130 1 2 3 1 

S355JR N  18x2650x7550   40 40 0 

S355JR N  20x2500x12000 1   1 0 

S355JR N  20x3100x7050   2 2 0 

S355JR N  25x2160x9500 6 3 9 1 

S355JR N  30x2500x12000 1 4 5 1 

W70E  20x2500x10000 1   1 0 

W70E  30x3000x10400 1   1 0 

W70E  40x2500x6000   2 2 0 

W70E  50x2100x7200 1   1 0 

W70E  60x1800x8000   1 1 0 

W70E  80x1930x7750   1 1 0 

W70EZ  45x2500x10000   1 1 0 

W90E  35x1830x7200 1   1 0 

W90E  35x2000x7300 1   1 0 

W90E  35x2051x5900 1   1 0 

W90E  35x2200x12100 2   2 0 

W90E  35x2225x12200   2 2 0 

W90E  35x2230x12200 1 1 2 1 

W90E  50x2650x8600 1   1 0 

W96E  12x2500x10000 18 13 31 1 

W96E  15x2500x10000 35 23 58 1 

W96E  18x2500x12600 19 4 23 1 

W96E  20x2200x7900 3 1 4 1 

W96E  22x2500x12600 75 34 109 1 

W96E  25x2500x12600 38 25 63 1 

W96E  30x2500x10000 1   1 0 
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W96E  35x2260x12000   2 2 0 

W96E  6x1650x7800   1 1 0 

W96EZ  15x2500x10000   2 2 0 

W96EZ  18x2500x10000 25 30 55 1 

W96EZ  20x2200x7900   1 1 0 

W96EZ  20x2500x7700 23 22 45 1 

W96EZ  25x2500x7700 13 9 22 1 

W96EZ  30x2500x12300 1   1 0 

W96EZ  30x2500x7700 17 19 36 1 

W96EZ  32x2500x12000 2 2 4 1 

W96EZ  35x2500x12300 49 67 116 1 

W96EZ  35x2500x7700 106 129 235 1 

W96EZ  35x2630x7150 49 98 147 1 

W96EZ  35x3150x7150 1   1 0 

W96EZ  40x2500x12300 12 28 40 1 

W96EZ  40x2500x7700 54 66 120 1 

W96EZ  45x2500x7700 1 1 2 1 

W96EZ  50x2000x12300 31 14 45 1 

W96EZ  50x2500x7700 16 4 20 1 

 

11.2.3 FÖRETAG C 

Artikelnummer 
Antal beställda 
2012 

Antal beställda 
2013 Totalt antal plåtar  

HX400    8.0x2000x6000 794 672 1466 

HX400    12.0x1570x5855 2611 1992 4603 

HX400    12.0x1335x5565 653 456 1109 

HX450    12.0x1925x4774 292 162 454 

HX400     16.0x2080x 5840 656 507 1163 

HX450    8.0x1586x5790   586 586 

HX400     16.0x1830x 5600 164 104 268 

HX400     12.0x1370x 5380 611 752 1363 

W70D     30.0x1900x3680 160 12 172 

HX400     14.0x1135x 3890 468 648 1116 

HX400    10.0x1990x5825 186 132 318 

HX400     14.0x1730x 5075 131 192 323 

HX400     14.0x1535x 4771 70 133 203 

HX400    10.0x1852x3758 490 430 920 

W70D     25.0x2100x4000 26   26 

HX450    8.0x1440x5686 352 220 572 

HX450    8.0x1190x5506 182 126 308 

W70D     35.0x1500x2500 10   10 

W70D     35.0x2450x4350 8   8 

HX400  12x1370x5380 8   8 
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HX400     12.0x1225x 5190   422 422 

HX450  14x2080x5840   5 5 

HX450  10x1570x5855   6 6 

  7872 7557 15429 
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11.3 BILAGA 3 – LAGERNIVÅER PÅ KONSIGNATIONSLAGRET HOS FÖRETAG A 

 

R
o

w
 Lab

e
ls

2013-12-01
2013-12-10

2013-12-11
2013-12-12

2013-12-16
2013-12-18

2013-12-23
2014-01-02

2014-01-10
2014-01-15

2014-01-16
2014-01-20

2014-01-23
2014-01-27

8949
6

3
2

8950
1

17

8951
2

3

8952
1

2
0

8953
1

0

8954
3

8955
2

8956
6

0

8957
1

8958
3

8959
5

4

8960
99

195
55

45
44

117
46

105
48

232
83

8961
3

37
13

5
6

52
75

34

8962
10

126
57

78

8963
22

12
43

8964
2

19
101

114
67

8965
15

13
14

12
21

68
193

319
256

8966
1

29
49

33
41

8967
7

12
64

94
119

8968
28

691
242

8969
84

49
141

56
123

232

8970
3

3

8971
3

1
0

8972
2

5
4

11
9

8973
5

3
8

8974
2

3

8975
12

6
9

8

8976
2

1
0

2

8977
2

8978
9

3
4

3

8979
1

3

8980
1

8981
3

8982

8983
3

8984

G
ran

d
 To

tal
325

1197
211

398
72

50
30

50
142

488
298

588
443

855
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R
o

w
 Lab

e
ls

2014-02-05
2014-02-10

2014-02-12
2014-02-18

2014-02-19
2014-02-24

2014-02-25
2014-02-26

2014-02-27
2014-02-28

2014-03-04
2014-03-07

2014-03-10
2014-03-14

2014-03-20
2014-03-21

2014-03-28
2014-03-31

2014-04-04
2014-04-11

2014-04-16
2014-04-22

2014-04-25
2014-04-30

2014-05-05
G

ran
d
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tal

8949
8

19

8950
10

28

8951
5

8952
1

2
1

7

8953
1

2
3

4
11

8954
3

8955
2

8956
5

4
15

8957
2

7
10

8958
3

8959
3

2
1

15

8960
280

363
190

101
201

98
108

207
274

80
79

155
150

70
64

63
61

59
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8961
26

58
30

31
104

30
29

37
58

21
16

19
14

22
20

740

8962
81

80
151

70
201

59
58

56
54

1081

8963
71

43
50

57
53

50
46

83
73

27
24

654

8964
404

85
84

83
73

69
58

1159

8965
510

530
132

126
136

141
134

251
114

107
99

94
3285

8966
195

55
130

63
59

49
44

33
27

21
829

8967
582

670
143

553
123

113
107

305
97

187
86

84
70

67
3483

8968
112

107
103

94
83

77
68

62
54

44
38

1803

8969
194

276
102

100
94

95
91

87
80

157
68

60
58

2147

8970
2

8

8971
11

4
3

2
24

8972
12

17
15

13
12

100

8973
7

23

8974
5

8975
7

6
5

4
57

8976
6

5
4

13
12

11
10

9
75

8977
2

8978
11

23
17

16
15

101

8979
3

0
4

11

8980
2

3
9

15

8981
2

5

8982
12

12

8983
3

6

8984
2

4
6

12

G
ran

d
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2333

2086
248

490
337

1088
4

138
237

697
308

961
111

508
5

1047
399

427
948

521
275

63
517

26
506

19427
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11.4 BILAGA 4 – TABELL FÖR SERVICEFUNKTIONEN  

Tabell för servicefunktionen 

F(k) K-värde 

0,0000 3,5900 

0,0000 3,5800 

0,0000 3,5700 

0,0000 3,5600 

0,0000 3,5500 

0,0000 3,5400 

0,0001 3,5300 

0,0001 3,5200 

0,0001 3,5100 

0,0001 3,5000 

0,0001 3,4900 

0,0001 3,4800 

0,0001 3,4700 

0,0001 3,4600 

0,0001 3,4500 

0,0001 3,4400 

0,0001 3,4300 

0,0001 3,4200 

0,0001 3,4100 

0,0001 3,4000 

0,0001 3,3900 

0,0001 3,3800 

0,0001 3,3700 

0,0001 3,3600 

0,0001 3,3500 

0,0001 3,3400 

0,0001 3,3300 

0,0001 3,3200 

0,0001 3,3100 

0,0001 3,3000 

0,0001 3,2900 

0,0001 3,2800 

0,0001 3,2700 

0,0001 3,2600 

0,0002 3,2500 

0,0002 3,2400 

0,0002 3,2300 

0,0002 3,2200 

0,0002 3,2100 

0,0002 3,2000 

0,0002 3,1900 

0,0002 3,1800 

0,0002 3,1700 
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0,0002 3,1600 

0,0002 3,1500 

0,0002 3,1400 

0,0002 3,1300 

0,0002 3,1200 

0,0003 3,1100 

0,0003 3,1000 

0,0003 3,0900 

0,0003 3,0800 

0,0003 3,0700 

0,0003 3,0600 

0,0003 3,0500 

0,0003 3,0400 

0,0003 3,0300 

0,0004 3,0200 

0,0004 3,0100 

0,0004 3,0000 

0,0004 2,9900 

0,0004 2,9800 

0,0004 2,9700 

0,0004 2,9600 

0,0005 2,9500 

0,0005 2,9400 

0,0005 2,9300 

0,0005 2,9200 

0,0005 2,9100 

0,0005 2,9000 

0,0006 2,8900 

0,0006 2,8800 

0,0006 2,8700 

0,0006 2,8600 

0,0006 2,8500 

0,0007 2,8400 

0,0007 2,8300 

0,0007 2,8200 

0,0007 2,8100 

0,0008 2,8000 

0,0008 2,7900 

0,0008 2,7800 

0,0008 2,7700 

0,0009 2,7600 

0,0009 2,7500 

0,0009 2,7400 

0,0010 2,7300 

0,0010 2,7200 

0,0010 2,7100 
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0,0011 2,7000 

0,0011 2,6900 

0,0011 2,6800 

0,0012 2,6700 

0,0012 2,6600 

0,0012 2,6500 

0,0013 2,6400 

0,0013 2,6300 

0,0014 2,6200 

0,0014 2,6100 

0,0015 2,6000 

0,0015 2,5900 

0,0016 2,5800 

0,0016 2,5700 

0,0017 2,5600 

0,0017 2,5500 

0,0018 2,5400 

0,0018 2,5300 

0,0019 2,5200 

0,0019 2,5100 

0,0020 2,5000 

0,0021 2,4900 

0,0021 2,4800 

0,0022 2,4700 

0,0023 2,4600 

0,0023 2,4500 

0,0024 2,4400 

0,0025 2,4300 

0,0026 2,4200 

0,0026 2,4100 

0,0027 2,4000 

0,0028 2,3900 

0,0029 2,3800 

0,0030 2,3700 

0,0031 2,3600 

0,0032 2,3500 

0,0033 2,3400 

0,0034 2,3300 

0,0035 2,3200 

0,0036 2,3100 

0,0037 2,3000 

0,0038 2,2900 

0,0039 2,2800 

0,0040 2,2700 

0,0041 2,2600 

0,0042 2,2500 
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0,0044 2,2400 

0,0045 2,2300 

0,0046 2,2200 

0,0047 2,2100 

0,0049 2,2000 

0,0050 2,1900 

0,0052 2,1800 

0,0053 2,1700 

0,0055 2,1600 

0,0056 2,1500 

0,0058 2,1400 

0,0060 2,1300 

0,0061 2,1200 

0,0063 2,1100 

0,0065 2,1000 

0,0066 2,0900 

0,0068 2,0800 

0,0070 2,0700 

0,0072 2,0600 

0,0074 2,0500 

0,0076 2,0400 

0,0078 2,0300 

0,0080 2,0200 

0,0083 2,0100 

0,0085 2,0000 

0,0087 1,9900 

0,0090 1,9800 

0,0092 1,9700 

0,0094 1,9600 

0,0097 1,9500 

0,0100 1,9400 

0,0102 1,9300 

0,0105 1,9200 

0,0108 1,9100 

0,0111 1,9000 

0,0113 1,8900 

0,0116 1,8800 

0,0119 1,8700 

0,0123 1,8600 

0,0126 1,8500 

0,0129 1,8400 

0,0132 1,8300 

0,0136 1,8200 

0,0139 1,8100 

0,0143 1,8000 

0,0146 1,7900 
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0,0150 1,7800 

0,0154 1,7700 

0,0158 1,7600 

0,0162 1,7500 

0,0166 1,7400 

0,0170 1,7300 

0,0174 1,7200 

0,0178 1,7100 

0,0183 1,7000 

0,0187 1,6900 

0,0192 1,6800 

0,0197 1,6700 

0,0201 1,6600 

0,0206 1,6500 

0,0211 1,6400 

0,0216 1,6300 

0,0222 1,6200 

0,0227 1,6100 

0,0232 1,6000 

0,0238 1,5900 

0,0244 1,5800 

0,0249 1,5700 

0,0255 1,5600 

0,0261 1,5500 

0,0267 1,5400 

0,0274 1,5300 

0,0280 1,5200 

0,0286 1,5100 

0,0293 1,5000 

0,0300 1,4900 

0,0307 1,4800 

0,0314 1,4700 

0,0321 1,4600 

0,0328 1,4500 

0,0336 1,4400 

0,0343 1,4300 

0,0351 1,4200 

0,0359 1,4100 

0,0367 1,4000 

0,0375 1,3900 

0,0383 1,3800 

0,0392 1,3700 

0,0400 1,3600 

0,0409 1,3500 

0,0418 1,3400 

0,0427 1,3300 
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0,0436 1,3200 

0,0446 1,3100 

0,0455 1,3000 

0,0465 1,2900 

0,0475 1,2800 

0,0485 1,2700 

0,0495 1,2600 

0,0506 1,2500 

0,0517 1,2400 

0,0527 1,2300 

0,0538 1,2200 

0,0550 1,2100 

0,0561 1,2000 

0,0573 1,1900 

0,0584 1,1800 

0,0596 1,1700 

0,0609 1,1600 

0,0621 1,1500 

0,0634 1,1400 

0,0646 1,1300 

0,0659 1,1200 

0,0673 1,1100 

0,0686 1,1000 

0,0700 1,0900 

0,0714 1,0800 

0,0728 1,0700 

0,0742 1,0600 

0,0757 1,0500 

0,0772 1,0400 

0,0787 1,0300 

0,0802 1,0200 

0,0817 1,0100 

0,0833 1,0000 

0,0849 0,9900 

0,0865 0,9800 

0,0882 0,9700 

0,0899 0,9600 

0,0916 0,9500 

0,0933 0,9400 

0,0950 0,9300 

0,0968 0,9200 

0,0986 0,9100 

0,1004 0,9000 

0,1023 0,8900 

0,1042 0,8800 

0,1061 0,8700 
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0,1080 0,8600 

0,1100 0,8500 

0,1120 0,8400 

0,1140 0,8300 

0,1160 0,8200 

0,1181 0,8100 

0,1202 0,8000 

0,1223 0,7900 

0,1245 0,7800 

0,1267 0,7700 

0,1289 0,7600 

0,1312 0,7500 

0,1334 0,7400 

0,1358 0,7300 

0,1381 0,7200 

0,1405 0,7100 

0,1429 0,7000 

0,1453 0,6900 

0,1478 0,6800 

0,1503 0,6700 

0,1528 0,6600 

0,1554 0,6500 

0,1580 0,6400 

0,1606 0,6300 

0,1633 0,6200 

0,1659 0,6100 

0,1687 0,6000 

0,1714 0,5900 

0,1742 0,5800 

0,1771 0,5700 

0,1799 0,5600 

0,1828 0,5500 

0,1857 0,5400 

0,1887 0,5300 

0,1917 0,5200 

0,1947 0,5100 

0,1978 0,5000 

0,2009 0,4900 

0,2040 0,4800 

0,2072 0,4700 

0,2104 0,4600 

0,2137 0,4500 

0,2169 0,4400 

0,2203 0,4300 

0,2236 0,4200 

0,2270 0,4100 
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0,2304 0,4000 

0,2339 0,3900 

0,2374 0,3800 

0,2409 0,3700 

0,2445 0,3600 

0,2481 0,3500 

0,2518 0,3400 

0,2555 0,3300 

0,2592 0,3200 

0,2630 0,3100 

0,2668 0,3000 

0,2706 0,2900 

0,2745 0,2800 

0,2784 0,2700 

0,2824 0,2600 

0,2863 0,2500 

0,2904 0,2400 

0,2944 0,2300 

0,2986 0,2200 

0,3027 0,2100 

0,3069 0,2000 

0,3111 0,1900 

0,3154 0,1800 

0,3197 0,1700 

0,3240 0,1600 

0,3284 0,1500 

0,3328 0,1400 

0,3373 0,1300 

0,3418 0,1200 

0,3464 0,1100 

0,3509 0,1000 

0,3556 0,0900 

0,3602 0,0800 

0,3649 0,0700 

0,3697 0,0600 

0,3744 0,0500 

0,3793 0,0400 

0,3841 0,0300 

0,3890 0,0200 

0,3940 0,0100 

0,3989 0,0000 
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11.5 BILAGA 5 – DATA FÖR ARTIKLARNA I KONSIGNATIONSLAGRET HOS FÖRETAG A 

 

  MLN Vikt/st MLV LFK 

8949 5 1534 77 388 11 608 

8950 8 3030 251 140 37 671 

8951 3 1031 29 013 4 352 

8952 1 3922 51 791 7 769 

8953 1 3275 31 490 4 724 

8954 3 1178 33 301 4 995 

8955 2 1767 33 301 4 995 

8956 3 1731 55 814 8 372 

8957 3 3533 113 690 17 054 

8958 3 2198 65 940 9 891 

8959 3 707 22 570 3 385 

8960 129 723 936 007 140 401 

8961 26 942 246 067 36 910 

8962 83 1058 876 105 131 416 

8963 43 1136 484 912 72 737 

8964 136 1338 1 814 448 272 167 

8965 153 1538 2 351 168 352 675 

8966 62 1720 1 065 518 159 828 

8967 141 1441 2 025 159 303 774 

8968 147 1503 2 209 988 331 498 

8969 106 1684 1 793 352 269 003 

8970 3 2521 71 590 10 738 

8971 3 1178 33 301 4 995 

8972 10 1052 103 986 15 598 

8973 6 1037 61 289 9 193 

8974 3 1666 44 320 6 648 

8975 7 1518 107 525 16 129 

8976 6 1884 114 852 17 228 

8977 2 2198 40 860 6 129 

8978 13 2695 343 613 51 542 

8979 1 3337 40 857 6 129 

8980 3 3768 111 591 16 739 

8981 2 884 17 453 2 618 

8982 7 2355 153 981 23 097 

8983 2 1570 29 890 4 484 

8984 3 2944 73 600 11 040 

Summa       2 387 531 

 

 


