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Förord 

 

Vi vill tacka respondenterna på företagen som delat med sig av den kunskap 

de besitter om VMI. Utan deras intresse och tillmötesgående av att besvara 

våra frågor hade denna uppsats inte varit möjlig. 

 

Vi vill även tacka Petra Andersson för den handledning vi fått samt tacka 

opponenter för väl genomförda opponeringar under uppsatsens gång. 

Slutligen vill vi tacka vår examinator Åsa Gustafsson för kritik och åsikter 

vid seminarietillfällena under uppsatsens skrivande. Detta har varit till 

mycket hjälp för det genererade slutresultatet. 
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Sammanfattning 

 

Examensarbete, civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, logistik, 2FE02E, VT 2012 

 

Författare: Hanna Gunnarsson och Ulrika Svensson 

Handledare: Petra Andersson 

 

Titel: VMI – Informationsbehov och problem som uppkommer i olika VMI-

former 

Bakgrund: Betydelsen för samarbetet mellan kund och leverantör har under 

de senaste åren ökat. Ett sätt att arbeta är VMI, Vendor Managed Inventory, 

leverantörsstyrda lager. I VMI styr leverantören flödet av material till 

kunders lager. För att möjliggöra detta krävs att parterna delar information. 

För att underlätta informationsdelningen finns olika IT-system där 

informationen kan göras tillgänglig. Hur VMI-samarbetet är utformat kan 

skilja sig åt i olika former. Med avseende på samarbetet är det intressant att 

se vilka problem som kan uppstå.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera olika VMI-former samt 

vilka informationsbehov som finns. Vidare studeras hur informationen delas. 

Slutligen identifieras vilka problem som kan uppstå och om koppling finns 

till vilken form av VMI som används, vilken information som delas samt hur 

den delas. 

 

Metod: Uppsatsen är uppbyggd på en kvalitativ forskningsmetod med ett 

inslag av en kvantitativ metod. Vidare baseras uppsatsen på ett deduktivt 

angreppssätt eftersom författarna inte ämnar skapa nya teorier. Samt att 

uppsatsen följer ett positivistiskt synsätt för att författarna kommer arbeta 
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objektivt. Insamling av empirisk data sker genom surveyundersökningar där 

data samlas in genom semi-strukturerade intervjuer på sju företag med VMI i 

verksamheten.  

 

Resultat, Slutsats: Studien identifierar tio olika former av VMI varav tre 

former används bland de intervjuade företagen, manuellt leverantörsstyrt 

lager, VMR och CMI. Informationsbehovet är mer omfattande i CMI och 

VMR än i manuellt leverantörsstyrt lager. Överföring av information sker 

vanligtvis genom EDI-meddelanden. Beroende på hur väl integrerat VMI-

samarbetet är i företagen och i vilken utsträckning information delas upplevs 

problem olika. Problem som författarna påträffat är bland annat tappad 

kontroll, att överföringarna av information inte sker korrekt, felaktig 

information, informationsfördröjningar samt svårigheter att arbeta med 

prognoser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  5 (99) 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ___________________________________________ 11 

1.1 Bakgrund _______________________________________________ 11 

1.2 Problemdiskussion _______________________________________ 12 

1.3 Problemformulering ______________________________________ 13 

1.4 Syfte __________________________________________________ 14 

1.5  Uppsatsens disposition ____________________________________ 14 

2. Metod _____ _________________________________________ 15 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt _________________________________ 15 
2.1.1 Deduktion ________________________________________________ 15 

2.1.2 Induktion ________________________________________________ 15 

2.1.3 Val av angreppssätt ________________________________________ 16 

2.2 Vetenskapligt synsätt _____________________________________ 16 
2.2.1 Positivism ________________________________________________ 16 

2.2.2 Hermeneutik ______________________________________________ 16 

2.2.3 Val av vetenskapligt synsätt __________________________________ 17 

2.3 Forskningsmetod _________________________________________ 17 
2.3.1 Kvantitativ forskningsmetod _________________________________ 17 

2.3.2 Kvalitativ forskningsmetod __________________________________ 18 

2.3.3 Val av forskningsmetod _____________________________________ 19 

2.4 Datainsamling ___________________________________________ 19 
2.4.1 Insamling av primärdata och sekundärdata ______________________ 19 

2.4.1.1 Primärdata ______________________________________________ 20 

2.4.1.2 Sekundärdata ____________________________________________ 20 

2.4.1.3 Val av data ______________________________________________ 20 

2.4.2 Intervju __________________________________________________ 20 

2.4.2.1 Strukturerad intervju ______________________________________ 21 

2.4.2.2 Semi-strukturerad intervju__________________________________ 21 

2.4.2.3 Ostrukturerad intervju _____________________________________ 21 

2.4.2.4 Val av intervju ___________________________________________ 21 

2.5 Undersökningsdesign _____________________________________ 22 
2.5.1 Surveyundersökning ________________________________________ 22 

2.5.2  Fallstudie ________________________________________________ 22 

2.5.3  Val av undersökningsdesign _________________________________ 22 



 

 

 

  6 (99) 
 

2.6 Urval ________________________________________________ 23 
2.6.1 Sannolikhetsurval ________________________________________ 23 

2.6.2 Icke-sannolikhetsurval ____________________________________ 24 

2.6.3 Val av urval ______________________________________________ 24 

2.7  Sanningskriterier ________________________________________ 25 
2.7.1 Trovärdighet ______________________________________________ 25 

2.7.2 Äkthet ___________________________________________________ 26 

2.7.3 Tillämpning av sanningskriterier ______________________________ 26 

2.8 Generaliserbarhet ________________________________________ 27 

2.9 Analysmetod ____________________________________________ 28 

2.10 Metodsammanfattning ___________________________________ 29 

2.11 Arbetsgång/tidsplan _____________________________________ 29 

3. Teori ________________________________________________ 30 

3.1 VMI ___________________________________________________ 30 
3.1.1 Olika former av VMI _______________________________________ 31 

3.1.1.1 Manuellt leverantörsstyrda lager _____________________________ 31 

3.1.1.2 CMO __________________________________________________ 31 

3.1.1.3 VMR __________________________________________________ 32 

3.1.1.4 CMI ___________________________________________________ 32 

3.1.1.5 CMR __________________________________________________ 32 

3.1.1.6 JMI ___________________________________________________ 32 

3.1.1.7 DMI ___________________________________________________ 33 

3.1.1.8 SMI ___________________________________________________ 33 

3.1.1.9 RMI ___________________________________________________ 34 

3.1.1.10 SOI __________________________________________________ 34 

3.2 Informationsbehov _______________________________________ 36 
3.2.1 Informationsdelning baserat på användning _____________________ 36 

3.3 Informationssystem inom VMI ______________________________ 38 
3.3.1 EDI _____________________________________________________ 39 

3.3.1.1 Olika former av EDI ______________________________________ 39 

3.3.1.1.1 Egenutvecklade system __________________________________ 39 

3.3.1.1.2 VANs ________________________________________________ 40 

3.3.2 Alternativa IT-lösningar _____________________________________ 41 

3.4  Dimensioner på informationsdelning _________________________ 42 
3.4.1 Partneravtal ______________________________________________ 42 



 

 

 

  7 (99) 
 

3.4.2 Informationskvalité ________________________________________ 42 

3.5 Analysmodell ___________________________________________ 44 

4. Empiri ______________________________________________ 45 

4.1 Leverantörsföretag _______________________________________ 45 
4.1.1 Stål & Verktyg ___________________________________________ 46 

4.1.1.1 Företagfakta _____________________________________________ 46 

4.1.1.2 Användning och form av VMI ______________________________ 46 

4.1.1.3 Informationsdelning ______________________________________ 47 

4.1.1.5 Problem och effekter med VMI _____________________________ 48 

4.1.2 Anonymt företag __________________________________________ 48 

4.1.2.1 Företagsfakta ____________________________________________ 48 

4.1.2.2 Användning och form av VMI ______________________________ 48 

4.1.2.3 Informationsdelning ______________________________________ 49 

4.1.2.4 Informationssystemet _____________________________________ 49 

4.1.2.5 Problem och effekter av VMI _______________________________ 49 

4.1.3 Bufab ___________________________________________________ 50 

4.1.3.1 Företagsfakta ____________________________________________ 50 

4.1.3.2 Användning och form av VMI ______________________________ 50 

4.1.3.3 Informationsdelning ______________________________________ 51 

4.1.3.4 Informationssystem _______________________________________ 51 

4.1.3.5 Problem och effekter med VMI _____________________________ 51 

4.1.4 Metsä Group _____________________________________________ 52 

4.1.4.1 Företagsfakta ____________________________________________ 52 

4.1.4.2 Användning och form av VMI ______________________________ 52 

4.1.4.3 Informationsdelning ______________________________________ 53 

4.1.4.4 Informationssystem _______________________________________ 53 

4.1.4.5 Problem och effekter med VMI _____________________________ 53 

4.2 Kundföretag ____________________________________________ 54 
4.2.1 Cargotec ________________________________________________ 55 

4.2.1.1  Företagfakta ____________________________________________ 55 

4.2.1.2 Användning och form av VMI ______________________________ 55 

4.2.1.3 Informationsdelning ______________________________________ 56 



 

 

 

  8 (99) 
 

4.2.1.5 Problem och effekter av VMI _______________________________ 57 

4.2.2 IKEA ___________________________________________________ 58 

4.2.2.1 Företagsfakta ____________________________________________ 58 

4.2.2.2 Användning och form av VMI ______________________________ 58 

4.2.2.3 Informationsdelning ______________________________________ 59 

4.2.2.4. Informationssystemet _____________________________________ 59 

4.2.2.5 Problem och effekter av VMI _______________________________ 60 

4.2.3 Staples __________________________________________________ 61 

4.2.3.1 Företagsfakta ____________________________________________ 61 

4.2.3.2 Användning och form av VMI ______________________________ 61 

4.2.3.3 Informationsdelning ______________________________________ 62 

4.2.3.4 Informationssystem _______________________________________ 62 

4.2.3.5 Problem och effekter med VMI _____________________________ 62 

4.3 Empirisk sammanfattning __________________________________ 64 
4.3.1 Leverantörsperspektivet _____________________________________ 64 

4.3.2 Kundperspektivet __________________________________________ 65 

5. Analys ______________________________________________ 66 

5.1 Vilka former av VMI förekommer? __________________________ 66 
5.1.1 Manuellt leverantörsstyrt lager ________________________________ 67 

5.1.2 CMO ____________________________________________________ 68 

5.1.3 VMR ____________________________________________________ 68 

5.1.4 CMI ____________________________________________________ 69 

5.1.5 CMR ____________________________________________________ 70 

5.1.6 JMI _____________________________________________________ 70 

5.1.7 SMI _____________________________________________________ 70 

5.1.8 RMI ____________________________________________________ 70 

5.1.9 SOI _____________________________________________________ 71 

5.1.10 Sammanfattning av de olika formerna av VMI __________________ 71 

5.1.11 Kategorisering av företagen _________________________________ 74 

5.2 Vilka informationsbehov finns inom VMI? ____________________ 74 
5.2.1 Manuellt leverantörsstyrda lager ______________________________ 74 

5.2.1.1 Sammanfattning manuella leverantörsstyrda lager _______________ 75 

5.2.2 VMR ____________________________________________________ 76 



 

 

 

  9 (99) 
 

5.2.2.1 Sammanfattning av VMR __________________________________ 76 

5.2.3 CMI ____________________________________________________ 77 

5.2.3.1 Sammanfattning CMI _____________________________________ 77 

5.2.4 Sammanfattning av informationsbehov _________________________ 78 

5.3 Hur delas informationen mellan kund och leverantör i ett VMI-

samarbete? _________________________________________________ 79 
5.3.1 Manuellt leverantörsstyrda lager ______________________________ 79 

5.3.2 VMR ____________________________________________________ 79 

5.3.3 CMI ____________________________________________________ 80 

5.3.4 Sammanfattning om hur information överförs ____________________ 80 

5.4 Vilka problem kan uppstå i informationsdelningen mellan kund och 

leverantör? _________________________________________________ 82 
5.4.1 Manuellt leverantörsstyrt lager ________________________________ 82 

5.4.2 VMR ____________________________________________________ 83 

5.4.3 CMI ____________________________________________________ 85 

5.4.4 Intresse till att dela information _______________________________ 85 

6. Slutsats ______________________________________________ 86 

6.1 Resultat ________________________________________________ 86 

6.2 Egna reflektioner _________________________________________ 90 

6.3 Kritik till eget arbete ______________________________________ 90 

6.4  Förslag till vidare forskning ________________________________ 91 

7. Källförteckning _______________________________________ 92 

8. Bilagor ______________________________________________ 96 

Bilaga 1 Intervjumall ________________________________________ 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  10 (99) 
 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1 Intervjuform ..................................................................................... 25 
Tabell 2 Tidsplan ........................................................................................... 29 
Tabell 3 Sammanfattning VMI-former .......................................................... 35 
Tabell 4 Leverantörsföretag ........................................................................... 45 

Tabell 5 Kundföretag ..................................................................................... 54 
Tabell 6 Sammanfattning leverantörer ........................................................... 64 
Tabell 7 Sammanfattning kunder ................................................................... 65 
Tabell 8 Företagens VMI-former ................................................................... 73 
Tabell 9 Kategorisering av VMI bland företagen .......................................... 74 

Tabell 10 Informationsbehov i deolika VMI-formerna ................................. 87 

Tabell 11 Samarbete mellan företagen........................................................... 90 

 

Figurförteckning 

Figur 1 Disposition ........................................................................................ 14 
Figur 2 Analysmodell 1 ................................................................................. 28 

Figur 3 Metodsammanfattning ....................................................................... 29 
Figur 4  DMI .................................................................................................. 33 

Figur 5 SMI .................................................................................................... 34 
Figur 6 Egenutvecklat EDI ............................................................................ 40 
Figur 7 VANs ................................................................................................. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/Uppsats%202012-06-06.docx%23_Toc326772430
file:///E:/Uppsats%202012-06-06.docx%23_Toc326772435


 

 

 

  11 (99) 
 

1. Inledning 

______________________________________________________________ 

Inledningskapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning om partnerskap, 

försörjningskedjan och VMI. Bakgrunden mynnar ut till en 

problemdiskussion om betydelsen av informationsbehov och IT i VMI-

samarbetet. I denna diskussion utformas den problemformulering som 

uppsatsen baseras på. Inledningskapitlet avslutas med uppsatsens syfte och 

fortsatta disposition. 

_____________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

Det är viktigt att ha leverantörer som är pålitliga och som erbjuder produkter 

med kvalité till bra priser. I dagens ekonomi handlar valet av leverantör inte 

bara om priser och vilken kvalitet som erbjuds.  Nu läggs även stor vikt vid 

korta leveranstider, effektiva betalningssystem och att det finns 

välorganiserade flöden med leverantörerna. Det förutsätter att företag har en 

snabb uppdatering och teknisk integration genom hela försörjningskedjan för 

att tiden från produktidé till distribution av färdiga produkter ska bli så kort 

som möjligt (Nilsson, Paulsson & Tryggestad 2000).  

 

Relationen mellan leverantör och kund har tidigare haft drag av distans och 

känsla av att vara varandras motparter. Prognoser är något som har 

hemlighållits och kunskap om slutkundens intresse har befunnit sig vid sista 

delen i försörjningskedjan. Det finns nu en starkare betoning på samarbete på 

längre sikt, integrerade funktioner och informationsdelning. Det blir allt mer 

vanligt att utbilda sina leverantörer samt att informationsutbytet ökar 

kostnadsstrukturen och produktionsplanerna, detta för att skapa effektiva 

försörjningskedjor (Nilsson, Paulsson & Tryggestad 2000). 

 

I försörjningskedjor finns det en utmaning med att göra slutkunden nöjd 

genom att ha produkter och service tillgängliga i rätt tid, i rätt kvalitet och till 
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rätt pris genom nära samarbete genom hela försörjningskedjan (Nilsson, 

Paulsson & Tryggestad 2000). Under senare år har det utvecklats ett flertal 

olika strategier för försörjningskedjan att uppnå detta, en av dem är Vendor 

Managed Inventory, som senare benämns VMI (Ståhl Elvander 2007). VMI 

översätts på svenska till leverantörsstyrda lager (Jonsson & Mattsson 2005). 

Begreppet innebär att leverantören administrerar kunders lager, ansvaret för 

funktionerna äga, inneha och kontrollera delas upp organisatoriskt och 

befinner sig i olika former (Mattsson 2002). Det är leverantören som tar hela 

ansvaret för hanteringen och styrningen av lagret. Ägande av lagret kan 

antingen vara hos kund eller hos leverantör (Jonsson & Mattsson 2005).  

 

1.2 Problemdiskussion 

VMI har blivit erkänd som en viktig metod för att se vilka potentialer och 

möjligheter som kan uppstå vid ett nära samarbete mellan företag när 

problem uppstår i försörjningskedjor. Den design som används är avgörande 

för hur framgångsrik implementeringen kommer bli (Ståhl Elvander 2007). 

Beroende på hur företagen arbetar kan designen skilja sig i olika former av 

VMI. Enarsson (2006) menar att variationerna kan bestå av ägare av lagret, 

ansvarsnivåer och graden av integration.  

 

VMI kan effektivisera försörjningskedjan genom informationsdelning och 

koordination mellan parterna (Kupl 2002). Tillförlit och informationsdelning 

är faktorer i VMI som måste identifieras vid implementering av VMI (Barratt 

2004). Prajago & Olhager (2011) menar att för att ett VMI-samarbete ska bli 

framgångsrikt är det viktigt att det finns ett klart och tydligt avtal. Samt att 

det är viktigt att ha ett integrerat materialflöde och informationssystem, det 

kan innebära både möjligheter och utmaningar för företagen.   

 

Tidigare forskning har belyst att informationsdelning mellan leverantör och 

kund är en viktig faktor inom ett VMI-samarbetet. Mindre forskning har 

gjorts om vilket behov av informations som finns. Genom att se vilket behov 
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parterna har av att dela information kan en koppling göras till om behovet 

påverkas av vilken slags VMI-form som används. Skiljer sig behovet av 

information beroende på hur pass integrerat VMI-samarbetet är.  

 

Claassen, van Weele & van Raaij (2008) menar att om VMI ska anses som en 

framgång beror på kundens relationsförhållande till leverantören, vilken 

kvalité deras IT-system har och vilken intensitet av information som finns 

dem emellan. Simchi-Levi, Simchi-Levi & Kaminsky (2007) beskriver att det 

är IT-system som förbättrar informationsflödet och minskar konflikterna. Det 

är därmed viktigt att investera i IT-system och kunskap kring informationen. 

Dock är det ofta dyrt att införa avancerade IT-system. 

 

VMI-samarbetet påverkas av hur mycket kunden väljer att dela med sig av 

den information de har och leverantörens möjlighet att använda sig av och ta 

emot informationen som erhålls i besluten (Kupl 2002). Kuk (2004) menar att 

om en korrekt och aktuell information delas kan störningar i produktionen 

undvikas och materialbristen minskas. 

 

Detta skapar intresse av att se vilken information som företagen behöver och 

vilka IT-system som används. Den information som delas har den en 

påverkan på hur överföringen av informationen sker inom VMI-samarbetet. 

Vidare är det intressant att se om behovet tillgodoses och om problem med 

informationsdelningen kan uppstår.  

 

1.3 Problemformulering 

1. Vilka former av VMI förekommer? 

2. Vilka informationsbehov finns inom VMI? 

3. Hur delas informationen mellan kund och leverantör i ett VMI-samarbete? 

4. Vilka problem kan uppstå i informationsdelningen mellan kund och 

leverantör? 
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1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att identifiera olika VMI-former samt vilka 

informationsbehov som finns. Vidare studeras hur informationen delas. 

Slutligen identifieras vilka problem som kan uppstå och om koppling finns 

till vilken form av VMI som används, vilken information som delas samt hur 

den delas. 

 

1.5  Uppsatsens disposition 

 

 

Inlednining 

I bakgrunden presenteras  
utvecklingen av försörjningskedjan, 

partnerskap och VMI . 
Problemdiskussion och 

problematiken för 
informationsdelningen inom VMI 

som leder till en 
problemformulering. Avslutas med 

presentation av syfte. 

Metod 

• Presentation av möjliga 
tillvägagångssätt samt motivering 
av  metodval 

Teori 

• Presentation av VMI, de olika 
formerna, informationsbehov, 
informationssystem samt 
dimensioner med 
informationsdelning som kommer 
att ligga till grund för analysen och 
slutsatsen 

Empiri 

• Datainsamling av egna 
undersökningar i form av intervjuer 
på Stål & Verktyg, anonymt 
företag, Bufab, Metsä Group, 
Cargotec,  IKEA och Staples.  

Analys 

• Analys och diskussion av 
inhämtade teorier som ställs mot 
den inhämtade empirin. Analysen 
är indelad efter de olika 
problemområderna.  

Slutsats 

• Ger svar på problemfrågorna. 
Kritik mot det egna arbetet samt 
presentation till vidare forksning.  

  

Visar hur uppsatsens disposition är utformad 

 

Figur 1 Disposition 
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2. Metod  

______________________________________________________________ 

I metodkapitlet beskrivs olika tillvägagångssätt samt vilket metodval som 

kommer att ligga till grund för uppsatsen. Det sker en presentation av 

vetenskapligt angreppssätt, vetenskapligt synsätt, forskningsmetoder, 

datainsamling, undersökningsdesign, urval, sanningskriterier och 

generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande figur över 

metodvalen. 

______________________________________________________________ 

 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt  

Vid en vetenskaplig forskning finns det två sätt att angripa en studie på, 

deduktion eller induktion. Det är ett ställningstagande som anger förhållandet 

mellan teori och praktik (Bryman & Bell 2005).  

 

2.1.1 Deduktion 

Det vetenskapliga angreppssättet deduktion är det vanligaste förekommande 

förhållandet mellan teori och praktik (Bryman & Bell 2005). Vikt läggs på att 

utforma problemformuleringar, testa teorier och skapa hypoteser (GrØnmo & 

Winquist 2006). Utifrån dessa hypoteser finner forskaren observationer och 

information för att kunna acceptera eller förkasta hypoteserna. Ett deduktivt 

angreppssätt bidrar till objektivitet genom att styrka en befintlig teori och 

därmed speglas inte undersökningen av forskarens subjektiva uppfattningar 

(Davidsson & Patel 2011). Det deduktiva angreppssättet är vanligt 

förekommande vid kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2005).   

 

2.1.2 Induktion  

Det vetenskapliga angreppssättet induktion beskriver att forskningen lägger 

vikt på att tolka och bygga upp teorier. Angreppssättet är tidskrävande 

eftersom nya teorier ska byggas och en generell relation ska skapas (Bryman 

& Bell 2005). Forskaren arbetar inte med en redan befintlig teori och därför 
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har forskarens egna idéer och föreställningar en påverkan på den teori som 

byggs (Davidsson & Patel 2011). Det induktiva angreppssättet är vanligt 

förekommande vid kvalitativ forskning
 
(Bryman & Bell 2005).  

 

2.1.3 Val av angreppssätt 

Uppsatsen följer ett deduktivt angreppssätt med den anledningen att det finns 

existerande teorier inom forskningsområdet. Teorierna som används kommer 

ställas i relation med empiri, för att se om det finns ett samband mellan den 

teori som används och informationen som framställs i empirin. Utifrån teorin 

kommer frågor att formuleras som ställs under intervjuerna. Att uppsatsen 

inte följer ett induktivt angreppssätt baseras på att författarna inte syftar att 

skapa nya teorier. 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt  

Vad som kan betraktas som godtagbar kunskap är det centrala inom en 

epistemologisk och kunskapsteoretisk frågeställning. Det finns två olika 

vetenskapliga synsätt, positivismen och hermeneutiken (Bryman & Bell 

2005). 

 

2.2.1 Positivism 

Positivismen är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som grundas i det 

naturvetenskapliga synsättet. Både deduktion och induktion finns som 

innehåll inom positivismen. Det som kan ses som kunskap är företeelser som 

styrks av sinnena (Bryman & Bell 2005). Forskningen inom positivismen 

lägger fokus på förklaring och beskrivning samt generalisering och 

abstraktion. Forskare försöker göra en klar åtskillnad mellan orsaker och 

känslor och på så vis är de objektiva (Gummesson 2000).  

 

2.2.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken är en utformning av texters tolkning och förståelse. 

Grundvalen lägger tyngd vid att ta fram meningen med texten ur det 
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perspektiv upphovsmannen haft genom analysering av upphovsmannens 

texter (Bryman & Bell 2005). Forskningen inom hermeneutiken lägger fokus 

på det specifika och det konkreta i texterna. Synsättet tyder på subjektivitet 

när åtskillnaden är mindre tydlig mellan teori och egna tolkningar. Forskare 

inom hermeneutiken låter deras handlingar styras av orsaker och känslor och 

de tenderar att påverkas av både vetenskap och egna upplevelser 

(Gummesson 2000). 

 

2.2.3 Val av vetenskapligt synsätt  

Uppsatsen följer ett positivistiskt synsätt.  Författarna vill inhämta kunskap 

till teorikapitlet från vetenskapliga artiklar och annan tryckt litteratur. Efter 

inhämtad empiri genom intervjuer kommer en jämförelse ske mellan teori 

och empiri. Hanteringen av det inhämtade materialet kommer att behandlas 

objektivt genom att egna åsikter och värderingar inte ska påverka resultatet.  

Eftersom uppsatsen inte baseras på subjektiva tolkningar utesluts 

hermeneutiken som grund för uppsatsen.  

 

2.3 Forskningsmetod  

Inom valet av forskningsmetod finns det två olika forskningsmetoder att 

använda, kvantitativ forskningsmetod och kvalitativ forskningsmetod 

(Bryman & Bell 2005).   

 

2.3.1 Kvantitativ forskningsmetod  

En kvantitativ forskningsmetod utgörs av ett deduktivt synsätt och 

karaktäriseras av positivismen som det vetenskapliga synsättet. 

Forskningsmetoden grundas på insamling av numerisk data (Bryman & Bell 

2005). Statistiska analyser genomförs utifrån information som omvandlats till 

mängder och siffror (Holme & Solvang 1991). Vikten läggs på korrelationen 

mellan variabler och den kvantitativa forskningsmetoden kan därmed 

beskrivas som en statisk bild av den sociala verkligheten (Bryman & Bell 

2005).  
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Den kvantitativa forskningsmetoden karaktäriseras till att vara formaliserad 

och strukturerad. Med utgångspunkt från frågeställningen preciserar metoden 

vilka förhållanden som är av speciellt intresse. Det är viktigt att göra 

formaliserade analyser och att kontrollera om resultaten som uppnåtts 

stämmer för alla deltagande enheter (Holme & Solvang 1991). Forskaren 

undviker en personlig relation med undersökningspersonerna vid kvantitativ 

studie då exempelvis enkätundersökningar är vanliga (Bryman & Bell 2005). 

 

2.3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsmetod utgörs ofta av ett induktivt synsätt. Fokus 

ligger på den sociala verklighetens förståelse, en så kallad tolkningsinriktad 

kunskapsteoretisk ståndpunkt (Bryman & Bell 2005). Kvalitativ 

forskningsmetod grundas på ord. Den teori som ska behandlas kommer från 

insamling och analys av data (Holme & Solvang 1991) 

 

I en kvalitativ studie söker forskaren värderingar och en förståelse av 

beteenden (Bryman & Bell 2005). Insamlingen av information görs på olika 

vis vilket kan ge en förståelse för forskningsområdet . Teknikerna kan vara 

direkt observation, deltagande observation, analys av källor, informant- och 

respondentintervjuer. Genom insamlingen ges en beskrivning av helheten i 

det sammanhang problemet finns (Holme & Solvang 1991). 

 

Vid kvalitativa undersökningar föredras att genomföra djupintervjuer med ett 

fåtal personer, det på grund av att ett standardiserat frågeformulär kan vara 

för trubbigt och att respondenten inte kan få plats för berättelser av djupare 

erfarenheter (Dahmström 2011). Ett standardiserat frågeformulär används 

inte därför att forskaren har intresse av att resultatet kommer från individens 

egna synpunkter och uppfattningar. Det kommer fram när den undersökta 

individen till viss del kan styra intervjun på egen hand (Holme & Solvang 

1991). 



 

 

 

  19 (99) 
 

 

Fyra principer bör uppfyllas vid en frågeställning som är av kvalitativ 

karaktär. Den första principen är en personlig relation till 

undersökningsenheterna där det ska finnas en ömsesidig tillit och en social 

närhet. En andra princip är att av verkligheten ska en sann och riktig 

återgivning ges. En tredje princip är att deskriptiva beskrivningar ska anges 

om de enheter som undersöks, detta för att ge en god förståelse för rapporten. 

Den fjärde principen handlar om att på bästa möjliga sätt framföra individens 

egna uttrycksätt vilket ger en förståelse av rapporten. Det ges genom direkta 

citat från den undersökta enheten (Lofland 1971). 

   

2.3.3 Val av forskningsmetod  

Uppsatsen fokuserar på ett område som kommer att identifieras och därefter 

analyseras i form av ord. Intervjuer genomförs på Stål & Verktyg, anonymt 

företag, Bufab, Metsä Group, Cargotec, IKEA och Staples för att få en 

förståelse av företagens användning av VMI som sammanställs i empirin. I 

den empiriska undersökningen kommer författarna inte använda ett 

standardiserat frågeformulär. Det på grund av att författarna vill att 

respondents egna uppfattningar och synpunkter ska komma fram. Med 

hänsyn till dessa antaganden kommer denna uppsats till största del styras i en 

kvalitativ forskningsmetod. Teorin påverkar utformningen av den empiriska 

undersökningen, därmed finns det ett litet drag av en kvantitativ 

forskningsmetod. 

 

2.4 Datainsamling 

 

2.4.1 Insamling av primärdata och sekundärdata 

Det finns två olika datainsamling, primärdata och sekundärdata. Primärdata 

är data som inte tidigare funnits tillgänglig. Sekundärdata är data som redan 

finns insamlat och bearbetas vidare eller används direkt (Svenning 2003).  
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2.4.1.1 Primärdata 

När forskaren själv samlar in data kallas det för primärdata (Dahmström 

2011). Data kan samlas in genomföras bland annat genom enkäter, 

strukturerade intervjuer samt strukturerade observationer. Forskning som 

grundar sig på primärdata tar ofta lång tid och är kostsamt (Bryman & Bell 

2005). Primärdata består av ögonvittnesskildring och förstahandsrapportering 

(Davidsson & Patel 2011).  

 

2.4.1.2 Sekundärdata 

Forskare som använder tidigare data som andra forskare har framställt 

benämns sekundärdata. Det finns fördelar med att använda sekundärdata 

exempelvis tidsbesparing, låga kostnader, för att få information med hög 

kvalitet och möjlighet att göra longitudinella analyser. Möjligheten finns 

även för tvärkulturella analyser samt använda delar av data. Det finns även  

begränsningar i att använda sekundärdata som svårt att finna ursprunget till 

informationen och att det tar tid att lära känna materialet. Det är viktigt att 

kontrollera kvalitén på insamlad data om den inte kommer från erkända 

källor (Bryman & Bell 2005). 

 

2.4.1.3 Val av data 

Uppsatsen kommer använda både primärdata och sekundärdata. 

Inledningskapitlet och teorikapitlet grundas på sekundärdata i form av 

vetenskapliga artiklar och facklitteratur. Det vetenskapliga artiklarna som 

söks i databasen OneSearch beta på Linnéuniversitetets hemsida. I databasen 

söks begrepp som VMI, relationship, information, supply chain, 

informationsharing och EDI.  Primärdata som kommer användas grundas i de 

intervjuer som genomförs på företagen.  

  

2.4.2 Intervju 

Det finns tre olika tekniker för utförandet av intervjuer, strukturerad intervju, 

semi-strukturerad intervju och ostrukturerad intervju (Bryman & Bell 2005). 
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2.4.2.1 Strukturerad intervju 

Vid en strukturerad intervju får respondenten besvara frågor från en 

färdigställd enkät. Varje respondent får samma frågor efter ett specifikt 

frågeschema. För frågorna finns ett antal svarsalternativ antingen i form av 

slutna, förkodade eller med fasta svarsalternativ. Vid strukturerad intervju 

kan svaren jämföras enkelt efter att svaren sammanställts (Bryman & Bell 

2005). 

 

2.4.2.2 Semi-strukturerad intervju 

Semi-strukturerad intervju karaktäriseras av att ordningsföljden av frågor kan 

variera och uppsättningen för frågor utgörs av ett frågeschema. I valet av en 

semi-strukturerad intervju finns det möjlighet för intervjuaren att ställa 

följdfrågor, vilket inte är möjligt i en strukturerad intervju (Bryman & Bell 

2005). 

 

2.4.2.3 Ostrukturerad intervju 

Ostrukturerad intervju har karaktären av att intervjun utgår från allmänna 

frågeställningar eller kring ett visst tema. Mellan olika ostrukturerade 

intervjuer förekommer olika frågeformuleringar och ordningsföljden av 

frågor kan skiljas åt (Bryman & Bell 2005). 

 

2.4.2.4 Val av intervju 

Till empirikapitlet sker en användning av semi-strukturerade intervjuer, med 

avseende på författarnas möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuerna följer en 

intervjumall som används till viss del men den intervjuade personen tillåts gå 

djupare in på deras användning av VMI i verksamheten. 

 

Således används inte tekniken för en strukturerad intervju med avseende på 

att användningen av en enkät med slutna svarsalternativ inte skulle bidra med 
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tillräcklig information. En ostrukturerad intervju ligger inte till grund 

eftersom ett behov finns av mer strukturerade frågor kring ämnet. 

 

2.5 Undersökningsdesign 

Insamling och analys av data är innebörden i en undersökningsdesign. Nedan 

presenteras två typer av undersökningsdesigner, surveyundersökning och 

fallstudie (Bryman & Bell 2005). 

 

2.5.1 Surveyundersökning 

I en surveyundersökning finns olika mönster och samband som ska hittas 

genom analysering av två eller fler variabler. Variablerna har kommit fram 

genom en uppsättning kvantifierbar data (Bryman & Bell 2005). 

Surveyundersökning innebär att göra en undersökning på en större avgränsad 

grupp. Det kan göras genom exempelvis frågeformulär eller som en intervju. 

Vid användande av surveyundersökningar finns det möjlighet att samla 

information med ett flertal variabler. På samma vis kan det bidra med en stor 

mängd information om ett begränsat antal variabler (Davidsson & Patel 

2011).   

 

2.5.2  Fallstudie 

I en fallstudie är det endast ett fall som studeras detaljerat och ingående som 

sedan analyseras teoretiskt. Fallstudien kan fokuseras till en viss plats. 

Deltagande observation och ostrukturerade intervjuer är kvalitativa metoder 

som kan användas när fallet ska undersökas mer intensivt och detaljerat 

(Bryman & Bell 2005).  

 

2.5.3  Val av undersökningsdesign 

Empirikapitlet baseras på surveyundersökningar. Motiveringen är att semi-

strukturerade intervjuer kommer att genomföras på sju företag som sedan 

sammanställs. I analyskapitlet sker jämförelser av den information som 

framkommer för att hitta samband mellan företagen. Samt hitta samband 
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mellan de situationer som råder på företagen och vad som står i teorin. Det 

kommer således inte läggas vikt vid endast ett fall och därför utesluts 

fallstudie som undersökningsdesign. 

 

2.6 Urval 

En avgörande aspekt vid kvalitativa intervjuer är urvalet av 

undersökningsenheter respektive undersökningspersoner. Det är av 

väsentlighet att rätt enheter och personer är med i urvalet av undersökningen, 

annars finns det risk för att undersökningen blir oanvändbar (Holme & 

Solvang 1991). Det finns två begrepp angående urval och dess tekniker, 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval
 
(Bryman & Bell 2005).  

2.6.1 Sannolikhetsurval 

Metoden karaktäriseras av urvalet som gjorts på slumpmässig grund, där 

sannolikheten för att populationens respektive enhet att bli vald är känd sedan 

tidigare. Vid sannolikhetsurval kan resultaten från undersökningen 

generaliseras till hela populationen, då samplingsfelet blir mindre (Bryman & 

Bell 2005). 

 

Det finns olika typer av sannolikhetsurval. Obundet slumpmässigt urval 

innebär möjligheten för att populationens respektive enhet kommer med i 

urvalet är lika stor. Det är den vanligaste metoden vid sannolikhetsurvalets 

olika tekniker. Systematiskt urval innebär att ur urvalsramen väljs enheter 

direkt. Vid ett stratifierat slumpmässigt urval görs ett obundet slumpmässigt 

urval eller ett systematiskt urval från de skikt som framkommit då 

populationen stratifierats. Klusterurvalets innebörd är att den primära 

samplingsenheten utgörs av grupper av enheter och inte av populationens 

enheter (Bryman & Bell 2005). 
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2.6.2 Icke-sannolikhetsurval 

En icke-sannolikhetsbaserad urvalsmetod baseras inte baserats på 

sannolikhetsurval som gjorts på slumpmässig grund. I urvalet är därför 

möjligheten att komma med inte densamma för alla enheter i populationen. 

Vid icke-sannolikhetsurval finns det ett antal olika former. En form är 

bekvämlighetsurval där forskaren använder personer som finns tillgängliga 

för tillfället. Snöbollsurval är vanligast förekommande vid en kvalitativ 

forskningsmetod. Med denna teknik används personer som kan vara 

väsentliga för undersökningen som i sin tur genererar fler personer till 

undersökningen. Det är då osannolikt att samplet kommer vara representativt 

för populationen. Ett kvoturval representerar individer i en population i olika 

kategorier såsom kön, ålder och etnisk bakgrund (Bryman & Bell 2005). 

 

2.6.3 Val av urval 

Undersökningsdesignen baseras på ett icke-sannolikhetsurval i form av bland 

annat ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval med syftet att få kontakt 

med personer som arbetar och har en insikt om VMI-systemet.  Anledningen 

till att ingen användning av sannolikhetsurval sker är på grund av behovet att 

göra studien på företag som använder VMI i verksamheten. Det är därför inte 

rimligt att använda sannolikhetsurval när företag som inte använder VMI 

finns bland populationen till urvalet. Författarna väljer företag i närliggande 

regioner för det underlättar till en personlig intervju genom besök på 

företagen. Författarna anser att vid en telefonintervju kan det vara svårt att få 

ett helhetsperspektiv på företagets användning av VMI. Undantag finns då 

möjligheten att besöka två företag är problematiskt och därmed sker 

telefonintervjuer.  
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Tabell 1 Intervjuform 

Visar intervjuform för företagen 
 

2.7  Sanningskriterier  

I kvalitativ forskning är det viktigt med etablering och bedömning av dess 

kvalitet. Trovärdighet och äkthet är grunden för granskning av den kvalitativa 

forskningen
 
(Bryman & Bell 2005).   

 

2.7.1 Trovärdighet 

Trovärdigheten består av fyra delkriterier. Det första kriteriet är tillförlitlighet 

som är bekräftelsen av att forskarens uppfattning stämmer i enlighet med den 

verklighet som utforskats. Det uppfylls genom rapportering av forskningens 

resultat till deltagarna och genom att säkerställa att forskningen gjorts efter de 

ställda reglerna. Det andra kriteriet är överförbarhet som beskriver hur pass 

överförbar forskningens resultaten är till yttre förhållanden. Pålitlighet är det 

tredje kriteriet som beskriver att det skapas en komplett och tillgänglig 

skildring. Det sista kriteriet är möjlighet att styrka och bekräfta som avser 

säkerställandet att forskaren handlat i god tro. Det betyder att forskaren inte 

Företag Intervjuform Datum 

 Personligintervju 2012-04-27 

Anonymt 

företag 

Telefonintervju 2012-05-03 

 Personlig intervju 2012-05-07 

 Telefonintervju 2012-05-11 

 Personlig intervju 2012-04-26 

 Personlig intervju 2012-05-07 

 Personlig intervju 2012-05-10 
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påverkar utförandet eller slutsatserna om forskningen med individuella 

värderingar
 
(Bryman & Bell 2005). 

 

2.7.2 Äkthet  

Äkthetskriterierna består av fem delkriterier. Det första kriteriet är rättvis bild 

som avser om det studerande objektets åsikter och uppfattningar leder till en 

rättvis bild av undersökningen. Ett annat kriterium rör den ontologiska 

autenticiteten som beskriver om den sociala miljön ger en bättre förståelse för 

de personer som deltar i undersökningen. Pedagogisk autenticitet avser om 

de medverkande i undersökningen får en bättre förståelse av hur andra 

människor upplever situationen. Katalytisk autenticitet tar hänsyn till om 

situationen förändras för de medverkande i undersökningen. Det sista 

kriteriet rör taktisk autenticitet och tar upp om det förekommer ökade 

möjligheter till åtgärder för undersökningens deltagare (Bryman & Bell 

2005).  

 

2.7.3 Tillämpning av sanningskriterier 

Den teoretiska och empiriska datainsamlingen ger en direkt bild av 

verkligheten och tolkas inte genom egna uppfattningar och värderingar, 

därigenom uppfylls äkthetskriteriet rättvis bild. Empirin är insamlad genom 

fem personliga intervjuer på företagen och två telefonintervjuer, samtliga 

intervjuer är under bandinspelning. Det för att författarna ska kunna lyssna på 

intervjuerna igen och se om informationen uppfattas rätt. Därmed finns det en 

möjlighet att styrka och bekräfta. Den slutliga uppsatsen skickas till 

respondenterna på företagen och på så vis kommer uppsatsen styrkas genom 

tillförlitlighet. Överförbarheten uppfylls inte då resultaten baseras bland annat 

på den empiriska datainsamlingen från de företag som används i uppsatsen 

och således finns det risk studiens resultat inte gäller för andra företag.  
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2.8 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet beskriver om hur pass generaliserbar resultatet är till andra 

situationer och grupper. En försiktighet bör finnas då ett resultat ska 

generaliseras, detta på grund av att resultatet kan vara representativt endast 

för den specifika studien (Bryman & Bell 2005). 

Vid tillfällen då inte hela populationen ska studeras ska ett slumpmässigt 

urval göras, som kan representera populationen. Det kan göras genom ett 

stickprov eller genom ett sampel. Om det resultatet blir representativt kan en 

generalisering göras (Davidsson & Patel 2011). 

2.8.1 Uppsatsens generaliserbarhet  

Uppsatsen kommer inte vara generaliserbar till andra studier på grund av att 

resultaten kommer att baseras på bland annat den empiriska inhämtningen för 

just denna studie. I denna studie representeras endast sju företag vilket är en 

låg siffra i jämförelse med det totala antalet företag inom denna kategori i 

populationen. Det är oftast endast en person på varje företag som författarna 

kommer i kontakt med. Med hänsyn till att det är ett relativt litet antal företag 

och det är i de flesta fall endast en respondent som står till svars för deras 

användning av VMI anser författarna att generaliserbarheten inte uppfylls. 

Generaliserbarheten försämras även eftersom studien inte görs med ett 

slumpmässigt urval.    
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2.9 Analysmetod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Analysmodell 1 

Visar analysmetoden för uppsatsen. 

 

Figur 2 visar hur författarna till uppsatsen analyserar det teoretiska och 

empiriska material som samlats in. Inledningsvis analyseras problemfråga 1 

genom användning av teorierna om vilka former av VMI som finns. De tre 

följande problemfrågorna byggs på problemfråga 1.  Problemfråga 2 

analyseras med teorin om informationsbehov. Problemfråga 3 analyseras med 

Problemfråga 1 

Vilka former av VMI 

förekommer? 

Problemfråga 2 

Vilka informationsbehov 

finns? 
 

Problemfråga 3 

Hur delas informationen 

mellan kund och leverantör i 

ett VMI- samarbete? 
 

 

Problemfråga 4 

Vilka problem kan uppstå i 

informationsdelningen 

mellan kund och leverantör? 
 

Form av VMI 

 

Dimensioner på 

informationsdelning 

 

 Informationsbehov 
 

  

     

 Informationssystem inom 

VMI 

Empiri 

Stål och verktyg 

Anonymt företag 

Bufab 

Metsä Group 

Cargotec 

IKEA 

Staples 
 

 
Analys 

Empiri vs. Teori 

Empiri vs. Empiri 

Teori vs Teori 

 

Slutsats 
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hjälp av teorier om informationssystem inom VMI. Avslutningsvis analyseras 

problemfråga 4 med teorier om dimensioner på informationsdelning. 

Samtliga problemfrågor analyseras även med hjälp av studiens empiriska 

datainsamling. Därvid ställs empiri mot teori, empiri mot empiri samt teori 

mot teori. Efter att problemfrågorna analyserats besvaras problemfrågorna i 

slutsatsen. 

2.10 Metodsammanfattning 

 

Figur 3 Metodsammanfattning 

Visar en sammanfattning av uppsatsens metodval 

 

 

2.11 Arbetsgång/tidsplan 

Tabell 2 Tidsplan 

Visar uppsatsens planerade tidsplan 

•Deduktion 
Vetenskapligt 
angreppsätt 

•Positivism Vetenskapligt synsätt 

•Kvalitativ forskningsmetod med inslag 
av kvantitativ forskningsmetod 

Forskningsmetod 

•Primär- och sekundärdata 

•Semi-strukturerade intervjuer Datainsamling 

•Surveyundersökning Undersökningsdesign 

•Icke-sannolikhetsurval 

•Snöbollsurval 
Urval 

•Tillförlitlighet, Äkthet 

•Möjlighet att styrka och bekräfta 
Sanningskriterier 

•Ej generaliserbar Generaliserbarhet 

Område Vecka  8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Forskningsområde  x x x x            

Inledning      x x          

Metod       x x x        

Teori        x x x x      

Empiri          x x x x    

Analys & Slutsats             x x x  

Granskning och 

presentation 

              x x 
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3. Teori 

______________________________________________________________ 

Teorikapitlet introduceras med en presentation av VMI samt en beskrivning 

av dess olika former. Därefter presenteras teorier om informationsbehov, 

informationsdelning baserat på användning, informationssystem, EDI, 

alternativa IT-lösningar samt dimensioner på informationsdelning. 

______________________________________________________________ 

 

3.1 VMI 

 

För begreppet VMI finns följande definition: 

”Is a continuous replenishment programme that uses the exchange of 

information between the retailer and the supplier to allow the supplier to 

manage and replenish product at the store or warehouse level. In this 

programme, the retailer supplies the vendor with the information necessary 

to maintain just enough products to meet customer demand” (van Weele 

2010 s. 411).  

 

När en implementering skett av VMI är det vanligast att leverantören äger det 

lager som finns i fysisk form hos kunden och därmed tagit hela ansvaret för 

styrningen av lagret. Leverantören har frihet att välja när samt storleken på 

ordern efter det avtal som finns reglerat om lagernivåer som leverantören ska 

arbeta inom. Genom att kunna flytta lagertyngdpunkten uppströms kan 

leverantören på ett mer optimalt sätt fördela lagerhållna kvantiteter mellan 

det egna lagret och det lager som befinner sig hos kunden (Mattsson 2002). 

 

Jonsson & Mattsson (2005) menar att oavsett vilken form av VMI som 

tillämpas måste leverantören få tillgång till information kring aktuella 

kvantiteter i lager från kunden, aktuell försäljning, prognoser, leveransplaner 

eller annan typ av efterfrågeinformation.  
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3.1.1 Olika former av VMI  

Beroende på leverantörens ansvarsnivå samt graden av integration finns olika 

former av VMI (Enarsson 2006).  En skillnad kan vara att i de olika formerna 

av VMI kan ägaren till lagret variera, det vill säga äganderätten ändras. Det 

finns även en skillnad om vilka olika ansvar som fördelas mellan leverantör 

och kund (Mattsson 2002). 

 

3.1.1.1 Manuellt leverantörsstyrda lager 

Det finns VMI som baseras på visuell kontroll av lagernivåer och en manuell 

styrning av lagret. Leverantören besöker kunden med jämna intervall och 

undersöker fysiskt vad som finns i lagret.  Lagret fylls sedan på efter 

granskning av det förväntade behovet. Både leverantör och kund kan stå som 

ägare för lagret. Om kunden står som ägare av lagret är det viktigt att det 

finns ett avtal om maximal påfyllnad (Mattsson 2002). VSP som står för 

Vendor Stocking Programs, är ett begrepp som har en nära likhet till 

funktionen för ett manuellt leverantörsstyrt lager. Vid påfyllning av lagret 

används inget informationssystem (Harrison & Van Hoek 2002, se Ståhl 

Elvander 2007 s. 42). I fortsättningen benämns formen som manuellt 

leverantörsstyrt lager. 

 

3.1.1.2 CMO 

CMO står för Co-Managed Inventory, som på svenska översätts till 

”samarbetsstyrda lager”. I CMO utgår leverantören från erhållna saldo- och 

efterfrågeinformation. Dessa faktorer styr kundens lager och påfyllnad genom 

att leverantören gör egna orders i kundens system. Leveransen sker när 

kunden godkänt ordern. En annan utmärkande faktor inom CMO är att det är 

leverantören som genomför det operativa lagerstyrningsarbetet, ansvaret för 

storleken på lagret finns hos både kund och leverantör. Ägandet av lagret 

finns hos kund och efter leverans sker fakturering till kund (Mattsson 2002). 
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3.1.1.3 VMR 

VMR står för Vendor Managed Replenishment, som på svenska översätts till 

”leverantörsstyrd lagerpåfyllning”. Ansvaret för styrning och påfyllning av 

lagret sker av leverantören. Kunden äger lagret men till skillnad från CMO 

behöver inte varje påfyllnadsorder godkännas. Kunden och leverantören har 

ett avtal om min- och maxgränser på lagernivån. Inom dessa gränser har 

leverantören frihet att anpassa leveranstidpunkter och mängd efter 

leverantörens lagersituation (Mattsson 2002).  

 

3.1.1.4 CMI  

CMI står för Co-Managed Inventory. Fokus ligger på att leverantören får en 

prognos från kunden och mindre tyngd ligger på lagernivåer och 

försäljningsdata vid påfyllning (Seifert 2003, se Ståhl Elvander 2007 s. 40).  

CMI stödjer gemensamma beslut och låter information delas (www.cpfr.org, 

se Ståhl Elvander 2007 s.40).  

 

3.1.1.5 CMR  

CMR står för Co-Managed Replenishment. Liknande princip som för CMI. 

CMR är ett sätt att arbeta mot CPFR, Collaborative planning forecasting 

replenishment. CPFR arbetar till att skapa en nära relation mellan kund och 

leverantör (www.cpfr.org, se Ståhl Elvander 2007 s.40). CPFR är uppbyggt 

på fem principer: gemensamt mål med verksamhetsplan, överenskomna 

prognoser, på bästa vis nyttja kärnkompetens, gemensamt mätsystem för 

prestationer och att dela risker och nyttor mellan varandra (Jonsson & 

Mattsson 2005). 

 

3.1.1.6 JMI  

JMI står för Jointly Managed Inventory. I JMI ska prognoser och påfyllning 

vara ett gemensamt ansvar (Seifert 2003, se Ståhl Elvander 2007 s.41). 

Förtroende mellan handelspartners utvecklas genom ökad interaktion och 

ökad förståelse om varandras verksamheter. Integrationen av planering och 

http://www.cpfr.org/
http://www.cpfr.org/
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genomförande inom varje företag ökar. I JMI kan planeringssamarbetet samt 

arbetsgruppen för samarbetet förbättras (Ståhl Elvander 2007).  

 

3.1.1.7 DMI  

DMI står för Distributors Managed Inventory. DMI fungerar som ett 

samarbete med leverantörens kunder där det initierande företaget vill ha 

samarbetet. Om fokus hade ändrats från leverantörens synvinkel till kundens 

synvinkel hade VMI kunnat ersätta DMI. Med det menas att DMI fokuserar 

på dess kunder och VMI fokuserar på företagets leverantörer (Nolan 1997, se 

Ståhl Elvander 2007 s. 40-41). 

 

 

Figur 4 DMI 

Sammanfattande figur över DMI 

 

3.1.1.8 SMI  

SMI står för Supplier Managed Inventory. SMI är ett sätt att se från kundens 

synvinkel till sina leverantörer. Företagets leverantörer får ett visst fokus och 

används endast i tillverkningsindustrin och tillverkningsscheman överförs 

som data. Det är leverantören som bestämmer frekvens och kvantitet i 

påfyllningen.  I SMI delas ingen Point-Of-Sales data (Pohlen & Goldsby 

2003, se Ståhl Elvander 2007 s.43). 
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Figur 5 SMI 

Sammanfattande figur över SMI 

 

3.1.1.9 RMI 

RMI som står för Retailer-Managed Inventory. Konceptets ursprung kommer 

från detaljhandeln. Innan påfyllning är möjlig måste kunden godkänna orders 

som skickas från leverantören (Ståhl Elvander 2007).  

 

3.1.1.10 SOI 

SOI som står för Supplier Owned Inventory. I SOI står leverantören som 

ägare av lagret (Kuk 2003, se Ståhl Elvander 2007 s. 44). 
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 Definition 

 

Funktion 

Manuellt leverantörsstyrt 

lager 

 

Leverantören besöker kunden med jämna tidsintervall 

för att fysiskt fylla på lagret.  

CMO Co-Managed 

Inventory 

Leverantören utgår från erhållna saldo- och 

efterfrågeinformation och gör orders i kundens 

system. Leverans sker efter kundens godkännande av 

order. 

 

VMR Vendor Managed 

Replenishment 

Kund äger lagret. Leverantörens ansvar för styrning av 

lager. Kontrakt över min- och maxlager. 

CMI Co-Managed 

Inventory 

Fokus ligger på att leverantören får en prognos från 

kunden och inte på lagernivåer och försäljningsdata. 

CMR  

 

Co-Managed 

Replenishment 

Liknande princip som för CMI. CMR arbetar mot 

CPFR. 

JMI 

 

Jointly Managed 

Inventory 

Prognoser och påfyllnad är ett delat ansvar. 

DMI 

 

Distributors 

Managed 

Inventory 

Fungerar som ett samarbete med företagets kunder där 

det initierande företaget vill ha detta samarbete.  

SMI 

 

Supplier 

Managed 

Inventory 

Företagets leverantörer får ett visst fokus och används 

endast i tillverkningsindustrin och 

tillverkningsscheman överförs som data.  

RMI 

 

Retailer-

managed 

Inventory 

Om påfyllning ska kunna ske måste alla orders 

godkännas.  

SOI 

 

Supplier Owned 

Inventory 

Lagret ägs av leverantören. 

Tabell 3 Sammanfattning VMI-former 

Sammanfattande tabell över de olika formerna av VMI 
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3.2 Informationsbehov  

I en försörjningskedja sker det en omfattande informationsdelning som kan 

ha variationer mellan företag (Mattsson 2002).  Den information som 

vanligtvis delas mellan parterna i ett VMI-samarbete är information som 

lagernivåer, position av lager, försäljningssiffror, status på order, planer för 

tillverkning och leverans samt statistik över resultat (Angulo, Nachtmann & 

Waller 2004). Vilken information som delas kan variera och kan utföras i 

olika frekvenser samt att kraven på kommunikationsmetod och tekniska 

lösningar kan vara olika (Mattsson 2002).  

 

I stort sätt leder all informationsdelning till en slags påverkan, vilket är syftet 

med att dela information. Det går däremot att skilja mellan olika typer av 

påverkan som resultatet av informationsdelningen mellan företag. Detta avser 

främst i vilken utsträckning informationen som finns i det ena företagets 

databas blir direkt påverkat av den andres system vid informationsdelning 

(Mattsson 2002).  

 

Vid ett VMI-samarbete går båda parter med på att den information som delas 

endast kommer delas mellan dem. Informationen kommer därmed inte göras 

tillgänglig till andra. Det är på grund av att samma leverantör kan användas 

till kundens konkurrenter och parterna måste vara försäkrade om att 

informationen som delas inte kommer göras tillgänglig till kundens 

konkurrent (Enarsson 2006; Kuk 2004). Om det inte finns någon vilja för 

informationsdelning kan stora investeringar i IT gå förlorade (Fawcett, 

Osterhaus, Magnan, Brau & Mc Carter 2007). 

 

3.2.1 Informationsdelning baserat på användning 

För att se hur effektivt utbytet av information är kan det vara till nytta att 

kategorisera och strukturera de olika behoven av information (Mattsson 

2002). När det talas om användning av information kan den beskrivas i fyra 
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olika slag, strukturinformation, aktivitetsinformation, planeringsinformation 

och uppföljningsinformation.   

 

Strukturinformation avser informationen om företagens samarbetspartners. 

Strukturinformation kan innehålla adresser, ansvarig inköpare eller säljare, 

leveransvillkor, olika artikelbenämningar, förpackningsenheter, mått och 

annan prestanda. Eftersom informationen är en slags grunddata och ändras 

mindre frekvent, blir därmed betydelsen mindre med avseende på effektivitet 

och kostnader (Mattsson 2002). 

 

Aktivitetsinformation är all information som behövs mellan kund och 

leverantör i den dagliga operativa verksamheten. Kan principiellt bestå av 

uppgifter om vad som önskas pågå, vad som faktiskt pågår och dess 

omfattning.  Exempelvis order om att leverera produkt, säkerställa gemensam 

uppfattning, information om underlag av tekniska specifikationer. Det kan 

även innehålla information om vad som utförs i form av leveransavisering 

eller vad som är utfört i form av en följesedel (Mattsson 2002).  

 

Planeringsinformation är den information som ligger till grund för att 

möjliggöra planering, exempelvis historisk efterfrågan och prognoser. Till 

planeringsinformation tillhör bland annat point-of-sale som överförs. Det 

sänds vidare uppströms i försörjningskedjan, vilket blir grund för planering 

av verksamheten. Information om planeringen i sig tillhör även denna 

kategori, exempelvis leveransplaner, aktuella leveranstider och den framtida 

kapacitetstillgången (Mattsson 2002).  

 

Uppföljningsinformation är information kring det verkliga utfallet av 

aktiviteterna och planerna. Det kan exempelvis vara information kring 

leverantörens leverans- och serviceförmåga (Mattsson 2002).       
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3.3 Informationssystem inom VMI 

”The most important requirement for an effective retailer-supplier 

partnership, especially one toward the VMI end of the partnership spectrum, 

is advanced information systems on both the supplier and retailer sides of the 

supply chain” (Simchi-Levi, Simchi-Levi & Kaminsky 2007, s. 125) 

 

Att implementera VMI och få ett effektivt informationsflöde kräver en 

effektiv databas med förbindelser mellan parter i försörjningskedjan för att 

möjliggöra ett smidigt och enkelt flöde av information (Keh & Park 1997). 

Det är IT systemen som effektiviserar informationsflödet och minskar 

konflikterna. Det är då av stor betydelse att investera i IT system och kunskap 

kring informationen, däremot är avancerade IT system kostsamma (Simchi-

Levi, Simchi-Levi & Kaminsky 2007).  

 

Informationsdelningen påverkar leveranssäkerheten (Zhou & Benton 2007) 

och försörjningskedjans integration av logistiksystem (Li, Yang, Sun & Sohal 

2009). Informationens volym och komplexitet som mellan handelspartners 

måste kommuniceras kan ökas genom IT. Mellan kundens och leverantörens 

verksamheter kan IT bidra och underlätta en orientering av prognoser och 

schemaläggningar. På så sätt kan problem som kan uppstå minska (Paulraj & 

Chen 2007). 

 

Forskare har uppmärksammat ett problem inom VMI. Leverantören har 

sällan haft framgångar i integreringen av information som är tillgänglig från 

kunden i deras egna system. Detta leder till att leverantören missar 

möjligheten att fullt utnyttja informationen i produktplaneringsprocessen. 

Detta leder till att en mer effektiv produktplanering är till stor del förlorade 

(Ståhl Elvander 2007). 
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3.3.1 EDI 

EDI är ett kommunikationssystem som står för Electronic Data Interchange. 

EDI har funktionen av överföring av data mellan datorsystem där 

informationen kan tolkas och behandlas av det mottagande systemet.
 
När det 

förekommer större informationsmängder i form av frekventa utbyten kommer 

systemet till störst användning. EDI används främst då informationsutbytet är 

regelbundet och frekvent mellan företag. EDI är ett relativt dyrt system och 

därför är det främst större företag som använder det (Jonsson & Mattson, 

2005). 

 

Genom att använda EDI som informationssystem kan materialet styras 

genom leverantörens egna system
 
, detta kan göras genom användandet av ett 

standarddokument. Systemets transaktioner gör att ett dokument kan bli 

direkt bearbetad och hanterad av den mottagande organisationen. EDI ersätter 

mer traditionella överföringar av dokument som mail, telefon och fax 

(Mattsson 1999). 

 

Det kan vara svårt med kommunikationen mellan kund och leverantör på ett 

mer enhetligt sätt då det finns många olika former av EDI. Därmed utgör EDI 

ett problem för VMI (Enarsson 2006).  

 

3.3.1.1 Olika former av EDI  

 Det finns olika typer av EDI som används. De vanligaste förekommande 

systemen är egenutvecklade system och VANs, Value – Added Networks 

(Grant, Lambert, Stock, Ellram 2006). 

 

3.3.1.1.1 Egenutvecklade system 

Egenutvecklade system involverar ett EDI som ägs, styrs och underhålls av 

ett enskilt företag. Det är en av parterna som byggt upp systemet, sedan får 

deras partners koppla detta system till sitt befintliga eller ändra det nuvarande 
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systemet. Situationen rekommenderas när företaget som äger systemet är 

relativt stort samt har stor påverkan. Nackdelen med systemet är att det krävs 

kostsamma investeringar och det finns risker att leverantören inte vill 

använda systemet (Grant et al. 2006).  

 

 

3.3.1.1.2 VANs 

VANs är ett tredjeparts nätverk, alla transaktioner går genom ett tredjeparts 

företag som fungerar som ett centralt clearing institut. Detta är det mest 

vanliga av EDI systemen. VANs används genom att kunden sänder 

information som ska gå till olika leverantörer genom VAN. VAN sorterar 

informationen och skickar till rätt mottagare. Informationen transformeras 

inte direkt till mottagaren utan mottagaren måste gå in i systemet och hämta 

informationen som skickats. Systemet är flexibelt och parterna kan arbeta 

med olika slags IT system, vilket är den största fördelen med VANs. 

Systemet är enkelt att använda och är mindre kostsamt än egenutvecklade 

system.  (Grant et al. 2006). 

   

Figur 6 Egenutvecklat EDI 

Figur över egenutvecklat EDI, från "Fundamentals of Logistics 

Management" s. 77 



 

 

 

  41 (99) 
 

 

Figur 7 VANs 

Figur över VANs, från ”Fundamentals of Logistics Management” s. 77 

 

3.3.2 Alternativa IT-lösningar 

En IT-lösning kan baseras på både onlinekommunikation och en batch-

överföring, ett hjälpmedel kan vara EDI. Vid onlinekommunikation är 

leverantören via internet kopplad till leverantörens system för planering av 

material. Genom systemet kan lagerstyrningsarbetet ske direkt. En utmaning 

för leverantörens är att ta lärdom om kundens system, vilket kan vara svårt 

om det är flera kunder med egna affärssystem. Beroende på systemlösning 

kan problem uppstå med onlinekommunikation. Till exempel då en order kan 

behöva läggas in i systemet två gånger, i både sitt och partnerns affärssystem 

(Mattsson 2002).  

 

Vid en batch-överföring krävs att i informationen mellan kund och leverantör 

kan leverantören utföra registreringen i det egna affärssystemet. 

Informationen som kunden tar del av kan vara om kommande påfyllningar av 

lagret och information om en kommande leverans (Mattsson 2002).  
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3.4  Dimensioner på informationsdelning 

3.4.1 Partneravtal 

Avtalen måste vara tydliga och okomplicerade för parterna i relationen för att 

flödet ska fungera. Avtalet bör innehålla prognosriktighet där eventuella 

prognosavvikelser leverantören möter ska informeras. Det är även viktigt att 

information om kundens lagersaldo behandlas med hänsyn till att leveranser 

sker efter lagernivån. Produktintroduktioner/utfasningar beskriver att tills 

dess att efterfrågan har stabiliserats för nya produkter bör dessa produkter 

hållas utanför VMI-systemet. Det har sin grund i att det skapas ett lågt 

säkerhetslager av produkter med stabiliserad efterfråga som skapar ett jämnt 

flöde i VMI. I avtalet bör det även finnas tillämpningar om 

informationsutbyten. Avtal ska finnas om vilken information som skickas 

från kunden, samt när och hur den skickas och hur mottagandet av 

informationen verifieras. Vidare finns krav på avtal om felhantering och 

reservrutiner för att undvika störningar i flödet av varor. Det är viktigt att 

veta vilka rutiner som ska användas om fel skulle uppstå i 

informationsdelningen (Norrman 2004). 

 

3.4.2 Informationskvalité  

Den insamlade och överförda informationen företag emellan utgör grund för 

beslut för företag. Kvalitén på informationen har fem olika dimensioner vilka 

är tillförlitlighet, giltighet, rätt tidpunkt, fullständig och enkel att förstå och 

använda (Jonsson 2008).  

 

Tillförlitlig: innebär att informationen som överförs ska stämma överens med 

verkligheten (Jonsson 2008). Angulo, Nachtmann & Waller (2004) menar att 

använda information som är gammal och felaktig kan leda till att problem 

skapas nedåt i försörjningskedjan, bland annat att samma arbete utförs flera 

gånger och ökade kostnader som gör att processen blir mindre effektiv. 
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Giltighet: Hur pass aktuell informationen är, är en annan dimension av 

kvalitén på informationen och är av betydelse för hur utbytet av 

informationen har utförts. Informationens giltighet påverkar hur mycket 

kommunikationen, samarbetet och överenskommelsen om informationen 

kommer att vara mellan kunden och leverantören (Jonsson 2008). En annan 

aspekt att ta hänsyn till är om den information som görs tillgänglig är pålitlig. 

Informationens noggrannhet beskriver de fel som kan uppstå i informationen 

efter bristande planering och lagerplanering samt att metoden för prognoser 

är av sämre slag (Tibben-Lembke & Amato 2001).  

 

Rätt tidpunkt: Tibben-Lembke & Amato (2001) beskriver att det finns 

utmaningar för företag som arbetar med VMI. En av utmaningarna är att den 

information som ska vara underlag för beslutsfattande finns tillgänglig i rätt 

tid, informationsfördröjning. Informationsfördröjning kan uppstå som följd 

av bristande kommunikation.  

 

Fullständig: För att informationen ska vara fullständig krävs att all 

informationsdata finns tillgänglig vid utbytet av informationen (Jonsson 

2008). 

 

Enkel att förstå och använda: Leverantören kan även finna informationen 

som svår att förstå och på så sätt innehåller informationen brist på kvalité 

även om leverantören får tillgång till en komplett försäljningshistorik i form 

av att informationen är giltig, tillförlitlig och fullständig (Jonsson 2008). Det 

är av betydelse att informationen som kunden överför uppfattas rätt av 

leverantören. Om inte informationen kan integreras till leverantörens 

beslutstagande har informationen inget värde (Kupl 2002). 
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3.5 Analysmodell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figur 8 Analysmodell 2 

 

Analysmodell 

 

 

 

 

Problemfråga 1 

Vilka former av VMI 

förekommer? 

Problemfråga 2 
Vilka informationsbehov finns? 

 

Problemfråga 3 

Hur delas informationen mellan 

kund och leverantör i ett VMI 

samarbete? 

 

 

Problemfråga 4 

Vilka problem kan uppstå i 

informationsdelningen mellan 

kund och leverantör? 
 

Form av VMI 
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4. Empiri 
______________________________________________________________ 

I empirikapitlet redogörs resultaten som framkommit från intervjuer på 

företagen. Sammanlagt redovisas intervjuer med sju stycken företag. Kapitlet 

inleds med fyra leverantörsföretag följt av tre kundföretag. Varje företag 

presenteras inledningsvis med en kort beskrivning om deras verksamhet. 

Följaktligen beskrivs respektive företags användning och form av VMI med 

deras informationsdelning, informationssystem samt problem och effekter 

med VMI. 

______________________________________________________________ 

 

4.1 Leverantörsföretag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabell 4 Leverantörsföretag 

Tabell över leverantörsföretagen 
 

 

 

 

 

Leverantör 

företag 

Kontaktperson Befattning Datum 

 Lars Davidsson Delägare 2012-04-27 

 

Anonymt  

företag 

Anonym Logistics 

Manager 

2012-05-03 

 
Johan Lindqvist Marknadschef 2012-05-07 

 Emma 

Hasselquist 

Production 

Planner 

2012-05-11 
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4.1.1 Stål & Verktyg   

 

Plats för intervju: Växjö    Logotyp Stål & Verktyg1 

Respondent: Lars Davidsson 

 

4.1.1.1 Företagfakta 

Stål & Verktyg är ett lagerhållande företag inom industri och bygg med 34 

anställda som är beläget i Växjö. Företaget arbetar bland annat med 

utformning av arbetsplats, ergonomi, verktygsval, personligt skydd samt 

lagerhållning mot yrkesindustrin. Deras sortiment består av över 500 000 

artiklar och av dessa lagerhålls cirka 20 000
2
.  

 

4.1.1.2 Användning och form av VMI 

Sedan Stål & Verktygs bildande 1992 har företaget arbetat VMI. I samarbetet 

är det främst skruvar, bultar och andra förnödenheter som fylls på hos deras 

kunder. Personal på företaget åker till kunderna cirka en gång i veckan för att 

se vilka artiklar som behövs fyllas på och i vilka kvantiteter. Fakturering av 

varorna sker veckovis. Det är kunden som äger lagret. Tillsammans med 

kunden bestäms vilka min- och maxgränser som ska styra påfyllningen
3
.  

 

Produkterna som Stål & Verktyg har i VMI-samarbetet är av 

standardkaraktär. Därmed finns möjligheten att prioritera kunderna inom 

VMI-samarbetet. Detta genom att när en påfyllnad sker och Stål & Verktyg 

inte har produkten tillgänglig enligt avtalat kan företaget köpa in produkten 

från en av sina konkurrenter för att öka företagets leveranssäkerhet och 

behålla en god relation till kunden
4
.  

                                                 
1
 http://sov.se/ 

2
 Ibid 

3
 Lars Davidsson delägare Stål & Verktyg, personlig intervju den 27 april 2012 

4
 Ibid 
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4.1.1.3 Informationsdelning 

Företaget använder i allt mindre omfattning av prognoser, de arbetar istället 

så att kunden försäkrat om att köpa en viss volym som Stål & Verktyg i sin 

tur beställer. På det viset är det kundens ansvar att göra säkra prognoser. Det 

är dock vissa av Stål & Verktygs kunder som skickar prognoser för ett år 

framåt. Företaget har intresse av att få information från kund kring eventuella 

framtida stora inköp samt förändringar i produktionen. De har intresse av att 

information tillhandahålls om någon av kunderna ska avsluta någon av sin 

tillverkning så Stål & Verktyg kan utesluta dessa artiklar ur sortimentet. 

Information som delas till kunderna är vilka produkter och i vilka kvantiteter 

de köper, vilket underlättar för kunderna att se åtgången av en viss produkt. 

Bara vid de tillfällen som kunderna begär orderbekräftelse sänds det till 

kunderna. Det är viktigt att företagen anger respektive artikelnummer så en 

korrekt fakturering kan ske
 5

.  

 

4.1.1.4 Informationssystem 

Företaget använder Garp som är ett inköpt befintligt affärssystem. 

Affärssystemet är inget som deras har kunder tillgång till. I systemet finns all 

information för att driva verksamheten exempelvis prognoser, leveranser och 

orders. Lars Davidsson ser gärna att systemet utvecklas till att en enklare 

överföring av lagernivåer möjliggörs vilket idag sker manuellt. Personal på 

Stål & Verktyg skriver ner på papper i vilken kvantitet som lagret fylls på vid 

besök hos kunderna. Företaget hade gärna utvecklat denna process till att 

implementera en digital version, exempelvis genom scanning som överför 

information till en dator. Överföring av information till kund sker idag via 

mail eller genom en personlig kontakt när personal från Stål & Verktyg 

besöker kunderna
6
.   

 

                                                 
5
 Lars Davidsson delägare Stål & Verktyg, personlig intervju den 27 april 2012 

6
 Ibid 
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4.1.1.5 Problem och effekter med VMI 

Lars Davidsson anser inte att de haft några större problem med VMI-

samarbetet men tror att vissa av kunderna upplever att de tappar kontrollen 

över styrning av produkter
7
.  

 

Lars Davidsson anser inte att de borde ha öppna system med varandra då 

detta kan skapa oro bland kunderna över att produkterna inte finns på lager
8
. 

 

4.1.2 Anonymt företag  

Vid intervju med företaget ombads författarna att företaget skulle vara 

anonym. 

 

4.1.2.1 Företagsfakta 

Företaget är ett ventilations- och byggproduktsföretag och är en leverantör 

som arbetar inom tre olika affärsområden, ventilation, building systems och 

building components. Kunderna är främst byggföretag. Företaget finns i 31 

länder, huvudsakligen i Europa och har omkring 4 300 anställda. 

 

4.1.2.2 Användning och form av VMI 

Företaget har använt VMI sedan år 2005 och samarbetar med tio av sina 

dotterbolag. Företagets lager finns hos dotterbolagen, vilka även äger dessa 

lager. De produkter som ingår i VMI-samarbetet är råmaterial, stål och 

färdigprodukter. Påfyllningen sker genom ett uppföljningssystem som är 

baserat på prognoser och när beställningspunkten nås skapas en inköpsorder 

på automatik. Respondenten berättade att de har en överenskommelse om 

min- och maxlager, företaget menar att det inte är ett avtal på grund av att 

VMI-samarbetet är inom koncernen. Frekvens för påfyllning varierar 

beroende på produkt och omsättning, råmaterial fylls på en gång i månaden 

                                                 
7
 Lars Davidsson delägare Stål & Verktyg, personlig intervju den 27 april 2012 

8
 Ibid 
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och påfyllning av färdigprodukter sker en gång per vecka. Fakturering sker 

vid leveranser. 

 

4.1.2.3 Informationsdelning  

Företaget delar i princip all information med dotterbolagen. Respondenten 

påpekade att information som historisk förbrukning, artikelnummer 

prognoser, ledtider, aktuella lagernivåer, min- och maxlager samt planerade 

inleveranser krävs för att möjliggöra en effektiv lagerstyrning. Respondenten 

poängterar att det viktigaste är att dotterbolagen visar en så korrekt 

förbrukningsnivå som möjligt.  

 

4.1.2.4 Informationssystemet 

I dagsläget använder företaget det inköpta affärssystemet Microsoft 

Dynamics som de flesta av bolagen i koncernen använder. Företaget och 

deras dotterbolag har inte fullt öppna system med varandra. Företaget finner 

all nödvändig information i det interna affärssystemet som extraheras till en 

extern databas. Överföringen till den externa databasen sker som ett EDI-

meddelande. Denna externa databas som uppdateras frekvent har kunderna 

tillgång till.    

 

4.1.2.5 Problem och effekter av VMI 

Tekniska problem som kan uppstå med IT systemen kan minskas genom 

utbildningar om hur man jobbar med prognoser om förväntad förbrukning. 

Respondenten menar att en ökad kvalité på prognoserna skulle förbättrat 

företagets prestanda. 
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4.1.3 Bufab 

Logotyp Bufab
9
 

Plats för intervju: Värnamo   

Respondent: Johan Lindqvist 

4.1.3.1 Företagsfakta 

Bufab köper in, utvecklar, producerar och säljer ett brett sortiment av 

fästelement/Small Parts
10

. Företagets sortiment består av standardprodukter 

som skruvar och muttrar samt andra kundanpassade komponenter som säljs 

till kunder i bland annat verkstads- och möbelindustrin
11

. Bufab är uppdelat i 

mer än 30 olika bolag som finns i Europa, Asien samt USA
12

.  Totalt har 

företaget 700 anställda, varav 90 i Värnamo
13

. 

4.1.3.2 Användning och form av VMI 

VMI har använts i verksamheten sedan år 2003 och idag har Bufab ett 

samarbete med ett 20-tal leverantörer. I VMI-systemet ingår hela företagets 

sortiment. Bufab använder ett tiotal olika varianter av VMI som varierar 

beroende på kund. Det finns också olika lösningar på vart lagret kan befinna 

sig samt vem som står som ägare för lagret. Hur påfyllningen av produkter 

sker är beroende på kund och vilken form som används. Företaget använder 

min- och maxgränser på lager och för att se aktuella lagernivåer kan företaget 

använda bland annat ett beställningssystem på webben, ett vågsystem eller 

webbkamera. Vågsystem fungerar så artiklarna befinner sig på en våg och när 

vikten understiger en viss gräns ska Bufab leverera till kunden. Påfyllning 

sker i genomsnitt en gång per vecka. Även betalningssättet varierar, vanligast 

är genom fakturering en gång i månaden
14

. 

 

                                                 
9
 http://www.bufab.com/Default.aspx 

10
 http://bufab.com/ 

11
 Johan Lindqvist marknadschef Bufab, personlig intervju den 7 Maj 2012 

12
 http://www.bufab.com/ 

13
 Johan Lindqvist marknadschef Bufab, personlig intervju den 7 Maj 2012 

14
 Ibid 

http://bufab.com/
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4.1.3.3 Informationsdelning 

Kunden skickar information som en prognos om vilket behov som finns en 

månad framåt samt om ett år. Bufab får information från sina kunder om 

lagersaldo och förbrukning. Kunden får statistik och förbrukning från Bufab 

för respektive produktgrupp. Vid uppstart av ett VMI-samarbete delas 

information om artikelnummer för att möjliggöra en effektiv styrning
15

. 

 

4.1.3.4 Informationssystem 

Bufab använder ett affärssystem vid namn Guda X, företaget har gjort 

förändringar i systemet så att de ska passa dem på bästa vis.  Företaget 

använder två olika sätt att överföra information, genom EDI och webb-

system. Genom EDI skickas varje vecka prognoser för ett år framåt. 

Företaget kommunicerar även med streckkoder vid besök hos kunderna. Då 

använder företaget en mellanhand, Strålfors, som tar upp scanningen från 

Bufabs affärssystem och transformerar informationen så den stämmer 

överens med kundens system
16

.  

 

4.1.3.5 Problem och effekter med VMI 

Enligt Johan Lindqvist uppstår ibland felaktigheter i informationen som 

överförs. Det kan leda till konsekvenser som att brist på material uppstår som 

avstannar kundens produktion. Ett annat problem som kan uppstå är 

felbedömningar om produktionsstrukturen för en produkt. Det innebär att det 

är svårt att beräkna hur många komponenter som ingår till en ny produkt
17

. 

 

Bufab vill få mer information än de i dagsläget får kring signaler om någon 

av kundernas produkter kommer att utgå från sortimentet. Detta skulle bidra 

                                                 
15

 Johan Lindqvist marknadschef Bufab, personlig intervju den 7 Maj 2012 
16

 Ibid 
17

 Ibid 
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till att företaget i god tid kan minska eller utesluta dessa artiklar ur 

sortimentet
18

.  

 

 

4.1.4 Metsä Group  

     
Logotyp Metsä Group 19 

 

Plats för telefonintervju: Författare: Växjö 

  Respondent: Pauliström 

 

Respondent:  Emma Hasselquist  

 

4.1.4.1 Företagsfakta 

Metsä group ingår i en koncern som arbetar inom pappersbruk
20

. I företagets 

sortiment finns bland annat träprodukter, kartong, massa och mjukpapper. 

Metsä Group består av olika affärsområden, Metsä Board, Metsä Fibre, 

Metsä Wood, Metsä Forest och Metsä Tissue
21

. Koncernen har tre 

pappersbruk, varav ett i Pauliström med cirka 200 anställda
22

.  

 

4.1.4.2 Användning och form av VMI 

Enligt Emma Hasselquist har Metsä Group använt VMI sedan år 2002 och 

har ett VMI-samarbete med fyra kunder. I samarbetet ingår hela företagets 

produktsortiment som bland annat består av hushållspapper, toalettpapper och 

pappershanddukar. Påfyllning av lager sker hos kund som även står som 

ägare för lagret. Dagligen sker påfyllning hos kunderna. Lagernivån räknas ut 

efter prognoser och produkters ABC-klassificering. Gränsen för min- och 

maxlager bestäms genom förväntade ledtider. Större produkter fylls på mer 

                                                 
18

 Johan Lindqvist marknadschef Bufab, personlig intervju den 7 Maj 2012 
19

 http://www.metsagroup.com/ 
20

 Emma Hasselquist Production planner Metsä Group, telefonintervju den 11 maj   
21

 http://newmetsa.metsagroup.com/ 
22

 Emma Hasselquist Production planner Metsä Group, telefonintervju den 11 maj   

http://newmetsa.metsagroup.com/
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frekvent än mindre produkter. Fakturering sker varje dag när alla orders är 

skickade
23

.  

 

4.1.4.3 Informationsdelning 

Information som Metsä Group får tillgång till är lagerrapporter, förbrukning 

och prognoser som baseras månadsvis. Från en av kunderna får de även 

tillgång till försörjningshistorik. Till företagets kunder skickas 

orderspecifikationer samt om det är någon avvikelse i leveransen, exempelvis 

defekter. Information om artikelnummer är även information som delas i 

VMI-samarbetet
24

. 

 

4.1.4.4 Informationssystem 

Affärssystemet som Metsä Group använder är SAP där all intern information 

finns tillgänglig. Deras kunder har inte tillgång till Metsä Groups egna 

affärssystem. Fördelar med IT systemet anser företaget är att arbetet 

underlättas och smidigheten med autoorders då systemet kommunicerar och 

uppdateras automatiskt. Lagerrapporter uppdateras varje dag genom EDI-

meddelanden. EDI överföringen sänds via ett externt IT bolag. I vissa av 

VMI-samarbetena måste kunden godkänna orders som skickats till dem om 

det gäller stora kvantiteter med ett högt värde
25

.    

 

4.1.4.5 Problem och effekter med VMI  

Företaget ser en förbättringspotential i kommunikationen vid de tillfällen 

prognosändringar uppkommer. Med en av företagets kunder delas ingen 

information om prognos, istället får Metsä Group information om 

försörjningshistorik. Det anser företaget fungerar mindre bra. Vilket beror på 

att företaget får information om tidigare kampanjprodukter och information 

om produkter som sålts mycket under en viss period och inte under hela året. 

                                                 
23

 Emma Hasselquist Production planner Metsä Group, telefonintervju den 11 maj   
24

 Ibid   
25

 Ibid 
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Metsä Group vill istället ha information om det jämna flödet av produkter 

under årets gång. Metsä Group önskar att dessa produkter gjordes till vanliga 

orders istället för att de finns i VMI-samarbetet
26

.  

 

Företaget har upplevt att fel information har skickats till sina kunder. Andra 

problem som har uppstått i informationssystemet är att olika enheter med 

olika koder kommunicerar felaktigt. Det i sin tur har orsakat att lagersaldot 

från kunden inte stämmer. Vilket leder till att påfyllningsfrekvenserna blir 

felaktiga
27

. 

 

4.2 Kundföretag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 Kundföretag 

Tabell över kundföretagen 
 

 

 

 

 

                                                 
26

 Emma Hasselquist Production planner Metsä Group, telefonintervju den 11 maj   
27

 Ibid   

Kund 

Företag 

Kontaktperson Befattning Datum 

 Anders R. Svensson Materialplanerings 

– och logistikchef 

2012-04-26 

 Marcus Öhman Need Planner 2012-05-07 

 Lennart Simm 

Christer Jonsson 

 

Petronella Gunnskog  

Logistikchef 

Supply Chain 

Planning Manager 

Supply Chain 

Planner 

2012-05-10 
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4.2.1 Cargotec  

     

Logotyp Cargotec28 

Plats för intervju: Lidhult 

Kontaktperson: Anders R. Svensson 

  

4.2.1.1  Företagfakta 

Cargotec arbetar med lasthanteringslösningar. Rederier, fartygs- och 

hamnoperatörer, logistikföretag, skeppsvarv, åkerier, lastbilsoperatörer och 

försvarsmakten är några av företagets kunder. Cargotec består av tre olika 

varumärken, Kalmar Industries, Hiab och MacGregor
29

. Varumärket Kalmar 

Industries tillverkar containrar och gaffeltruckar, Hiab tillverkar 

lastbilskranar och flak och MacGregor tillverkar kranar och ramper till 

fartygsmaskinerier
30

.  Totalt finns Cargotec i 120 länder på 600 platser med 

sammanlagt 11 000 anställda
31

. 

 

Kalmar Industries är beläget i Lidhult där monteringen av gaffel- och 

containertruckar sker. I Lidhult arbetar 450 anställda. På 

monteringsverkstaden i Lidhult har de sammanlagt 15 000 olika slag av 

artiklar i rörelse
32

. 

 

4.2.1.2 Användning och form av VMI  

Cargotec har använt VMI sedan år 2003. Påfyllning sker genom att 

leverantören besöker företaget och fyller på de produkter som behövs. 

Påfyllningsfrekvensen är i snitt en gång per vecka. Det är leverantören som 

                                                 
28

 http://www.cargotec.com/en-global 
29

 http://www.cargotec.com/en-global/about-us/company-overview/Pages/default.aspx 
30

 Anders R. Svensson Materialplanerings – och logistikchef Cargotec, personlig intervju den 

26 april 2012 
31

 http://www.cargotec.com/en-global/about-us/Pages/default.aspx 
32

 Anders R. Svensson Materialplanerings – och logistikchef Cargotec, personlig intervju den 

26 april 2012 

http://www.cargotec.com/en-global/about-us/company-overview/Pages/default.aspx
http://www.cargotec.com/en-global/about-us/Pages/default.aspx
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styr flödet och har ansvaret för att produkterna ska finnas på plats när 

monteringen ska äga rum 
33

. 

 

Idag har företaget ett VMI-samarbete med tre av sina 300 leverantörer. I 

samarbetet ingår standardprodukter i form av skruvar, muttrar, brickor, 

slangar och kontorsmaterial. Att de enbart har VMI-samarbeten med företag 

som erbjuder standardprodukter är för smidigheten samt att det är enkelt att 

visualisera med ögat. En annan avgörande faktor till att det enbart är 

standardprodukter är att om en påfyllning inte skulle ske enligt avtal kan 

företaget köpa in produkten från en annan leverantör. Företaget har avtal med 

sina leverantörer om min- och maxlager som påfyllning ska ske inom. 

Betalningssättet görs genom månadsfaktureringar, för att det ska vara möjligt 

har företagen tillgång artikelnummer. Det är både Cargotec och 

leverantörerna som kan stå som ägare av lagret
34

.    

 

4.2.1.3 Informationsdelning 

Cargotec delar information om historik med sina leverantörer. Cargotec 

önskar ge information om variationer till sina leverantörer. Ett 

informationsbehov Cargotec har är att leverantören signalerar i god tid när 

problem uppstår. Företaget vill också veta i vilken frekvens produkter 

används för att se om vissa produkter ska uteslutas ur produktsortimentet. För 

att underlätta leverantörens arbete vill de ha information om upp- och 

nedgångar för produkter. Det är viktigt att kunden har artikelnumret som 

Cargotec använder för att en fakturering ska möjliggöras
 35

.  

 

4.2.1.4 Informationssystemet 

Cargotec använder LN före detta Baan. Det är ett inköpt affärssystem som 

företaget även egenutvecklat så att det ska passa företaget på bästa vis.  Där 

                                                 
33

 Anders R. Svensson Materialplanerings – och logistikchef Cargotec, personlig intervju den 

26 april 2012 
34

 Ibid 
35

 Ibid 
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finns all information gällande prognoser, orderkvantiteter, leveransstatus. 

Informationen som finns tillgänglig i systemet är endast synlig för Cargotec. 

Till leverantörerna skickas information via EDI-meddelande en gång i veckan 

som sker genom ett tredjepartsföretag
36

. 

 

4.2.1.5 Problem och effekter av VMI  

Företaget har tidigare haft mer omfattande VMI-samarbeten med ett flertal 

leverantörer men valde att avsluta alla VMI-samarbeten utom tre. Det var på 

grund av att informationen ofta nådde företaget för sent. Om problem 

uppstod fick Cargotec inte veta detta i tid vilket ledde till att företaget 

upplevde att de tappade kontrollen. Cargotec kunde då inte i god tid hantera 

effekterna av problemen. Företagets leverantörer hade då tillgång till 

lagersaldo och en mer omfattande informationsdelning ägde rum. 

Produkterna som då användes var av specialiserat slag och var svåra att 

ersätta om de inte levererades vid rätt tidpunkt
37

.  

 

Deras leverantörer önskar få prognoser, vilket Cargotec anser svårt eftersom 

företaget handskas med vissa variationer. Variationerna är svåra att förutsäga 

i god tid. Exempelvis kan stora orders komma och därmed krävs det att både 

kunden och leverantören är flexibla
38

. 
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 Anders R. Svensson Materialplanerings – och logistikchef Cargotec, personlig intervju den 

26 april 2012 
37

 Ibid 
38
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4.2.2 IKEA  

 
    Logotyp IKEA39 

Plats för intervju: Älmhult   

Respondent: Marcus Öhman 

 

Marcus Öhman arbetar främst på avdelningen kök i Älmhult, fokus på den 

avdelningens användning av VMI kommer beskrivas nedan.  

 

4.2.2.1 Företagsfakta  

IKEA är ett möbelföretag som utvecklar och säljer möbler och heminredning. 

De har ett brett produktsortiment inom bland annat kök, badrum, sovrum och 

vardagsrum
40

. Företaget säljer till både privat- och företagskunder
41

. Det 

finns 287 varuhus i 26 länder. Företaget har 131 000 medarbetare i totalt 41 

länder 
42

.  I Älmhult arbetar cirka 2 000 personer
43

.  

 

4.2.2.2 Användning och form av VMI 

IKEA har använt VMI sedan år 2006 och idag har avdelningen kök sex till 

åtta VMI-samarbeten. Idag har företaget ett VMI-samarbete på produkter 

som vitvaror, köksluckor, kökslådor samt köksstommar
44

.  

 

Vem som äger lagret kan skilja sig mellan olika samarbeten. Vid vissa 

samarbeten äger IKEA lagret när varorna kommer till kajen, andra när 

varorna kommer till distributionscentret och den sista formen är när varorna 

kommer till varuhusen. Beroende på försäljning och hur högfrekvent 

produkten är sker påfyllning av lagret allt från varje dag till en gång i 

månaden. Leverantören skickar ett förslag på order till IKEA som företaget 

                                                 
39

 http://www.ikea.com/se/sv/ 
40

 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/index.html 
41

 Marcus Öhman Need planner IKEA, personlig intervju den 7 Maj 2012 
42

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/index.html 
43

 Marcus Öhman Need planner IKEA, personlig intervju den 7 Maj 2012 
44

 Ibid 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/index.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/index.html
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godkänner automatiskt genom ett ordersystem. Betalning sker vid mottaget 

gods
45

.  

 

Vid påfyllning av lagret använder IKEA min- och maxgränser och target 

stock. Min- och maxgränserna är statiska tills IKEA lägger in nya värden. 

Target stock är dynamisk som följer prognosens värden som sätter nya min- 

och maxgränser
46

.  

 

4.2.2.3 Informationsdelning 

Information som delas till leverantören är prognosinformation, lagersaldon 

samt försäljningsinformation. Prognoserna som görs tillgängliga är från två 

till 52 veckor framåt och sänds i olika frekvenser. Varje vecka skickar 

företaget två veckors prognoser medan lagernivåerna uppdateras dagligen. 

IKEAs leverantörer efterfrågar prognoser för en längre period än 52 veckor 

framåt. IKEA får information kring eventuella avvikelser i form av bristande 

kvalité samt om nivån på leveransen är annorlunda
47

.  

 

4.2.2.4. Informationssystemet 

IKEA använder flera olika affärssystem, affärssystemen är inköpta och i olika 

omfattning utvecklade av företaget. IKEA skickar informationen som ett 

EDI-meddelande mellan IKEAs och leverantörens servrar som sedan skickar 

informationen till rätt system inom respektive företag. Det är av stor vikt att 

båda företagen har rätt artikelnummer för att överföring av information av 

ska kunna ske korrekt. Marcus Öhman anser att systemet är ganska komplext 

och hade gärna sett att systemet stabiliserades något. Vid avvikelser sker inte 

överföringen via EDI-meddelande utan som mail eller kontakt via telefon
48

.  
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4.2.2.5 Problem och effekter av VMI 

Vid överföringar genom EDI har det ibland skett förseningar i överföringen 

samt att vid vissa tillfällen har inte informationen skickats iväg. Vid dessa 

tillfällen har mycket manuellt arbete krävts genom att leverantören själv fått 

räkna ut vilket behov som finns samt ibland fått säkerställa att den 

information som skickats är korrekt
49

. 

 

Det har inträffat fel i informationen som finns tillgänglig i systemen. Till 

exempel att lagersaldot inte stämmer med det faktiska lagersaldot, att 

försäljningsinformationen inte varit uppdaterad, att prognosinformationen 

varit felaktig samt att det interna systemet inte uppdaterats i tid. Dessa 

felaktigheter har i sin tur bidragit till att företaget haft brist eller för mycket 

material i lager. IKEA har många interna system med en komplex IT-struktur 

och det kan vara anledning till att fel uppstår
50

. 

 

Marcus Öhman anser att det finns utrymme för leverantören att leverera mer 

produkter än prognoserna visar, att leverantören alltså använder den 

bestämda maxnivån på lagret. Detta bidrar till att IKEA får ökade lager samt 

en ökad kapitalbindning
51

.  
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4.2.3 Staples  

                  

 Logotyp Staples
52 

Plats för intervju: Växjö    

Respondenter: Lennart Simm, Christer Jonsson och Petronella Gunnskog 

 

4.2.3.1 Företagsfakta 

Staples levererar kontorsmaterial och har ett utbud på över 15 000 artiklar. 

Staples ingår i en koncern och är störst i branschen inom kontorsmaterial. 

Postorder och webb, avtalskunder och butiker är Staples tre 

försäljningskanaler. Företaget har kunder i form av både företag och 

privatkonsumenter i totalt 27 länder
53

. I Sverige finns det ett lager som är 

placerat i Växjö med cirka 100 anställda på lagret samt kontoret
54

.    

 

4.2.3.2 Användning och form av VMI 

Staples har arbetat med VMI sedan år 2002. Artiklarna som ingår i VMI-

samarbetet kommer från en leverantör och omfattar cirka 150 olika 

produkter, bland annat toapapper, pappershanddukar och tvål. Påfyllning sker 

genom att när beställningspunkten nås gör leverantören en order och sänder 

den till Staples. Påfyllning av lager sker minst en gång per dag. Företaget 

ABC-klassificerar produkterna beroende på hur viktiga de är för företaget. 

Beroende på vilken klassificering som produkten har varierar lagernivåerna 

samt min- och maxgränserna. Det är viktigt att parterna vet artikelnummer 

för att en korrekt påfyllning ska kunna ske. Det är Staples som äger det lager 

som finns hos dem
55

. Fakturering av varorna sker dagligen
56

.  
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4.2.3.3 Informationsdelning 

Dagligen sänder Staples information om lagersaldo till sin leverantör. Annan 

information som Staples sänder till sin leverantör är förbrukning och 

prognoser för varje månad
57

. Staples får historik om de köpt in mer eller 

mindre jämfört med förra året. Annan information som Staples får från 

leverantören är om det är någon artikel som det är restorder på. De får även 

information om lagda orders
58

.  

 

 4.2.3.4 Informationssystem 

Staples affärssystem heter SAP vilket även deras VMI-leverantör använder 

men parterna kan inte se in i varandras system. Information dem emellan 

överförs som EDI-meddelanden via automatik. Petronella Gunnskog menar 

genom att de inte gör egna orders eller sänder iväg mail angående 

beställningar kan detta spara omkring två timmars arbete dagligen
59

.  

 

4.2.3.5 Problem och effekter med VMI 

Företaget har haft problem med överföringen av information dem emellan. 

Vid kampanjer ändrar Staples parametrarna och dessa har inte alltid gått fram 

vilket lett till att de haft brist på varor. Företaget har en stor omsättning på 

lagret och har de brist av produkter under en längre tid ger detta stora 

konsekvenser och servicenivån sjunker snabbt mot deras kunder. Staples 

anser att det är svårt att sätta parametrar och att aktivt arbeta med 

parametrarna så de blir korrekta
60

. Lennart Simm anser att dessa produkter 

därför eventuellt borde uteslutas från samarbetet och därmed enbart arbeta 

med standardartiklar.   
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Det har förekommit ett antal systemfel. En av orsakerna är att Staples och 

leverantören haft olika artikelnummer vilket har lett till problem. 

Överföringen har inte gått igenom på rätt sätt vilket har bidragit till att fel 

produkter och fel kvantiteter har synliggjorts i leverantörens system. Effekten 

har blivit att storleken på ordern ej överensstämt med det verkliga behovet 

och artiklar har fyllts på i fel kvantiteter. Att problem med överföring av data 

förekommit kan bero på att de nyligen bytt datasystem. Effekterna av 

problemet är att lagret har blivit antingen för stort att de inte haft plats för 

varorna på rätt ställe eller att det blivit brist på produkter
61

.   

 

Petronella Gunnskog säger att hon får göra dubbelarbete för att inte tappa 

kontrollen. Eftersom de själva inte lägger några orders kollar hon ofta upp att 

allt verka stämma eftersom det har blivit problem med överföringen vid ett 

antal tillfällen.  

 

Lennart Simm anser att om de skulle haft delade system med leverantören 

skulle problemen minska med att överföringen inte går igenom eller att det är 

fel information som överförs. Det skulle leda till säkrare leveranser samt att 

personal på Staples inte behöver lägga tid på att felsöka orders och produkter. 
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4.3 Empirisk sammanfattning 

4.3.1 Leverantörsperspektivet 

 

  

 

 

Anonymt företag 

 

  

Information 

som delas 

I mindre 

omfattning 

prognoser.  

Historik 

Artikelnummer 

Min-och maxlager 

Historisk 

förbrukning, 

Prognoser, 

Ledtider,  

Aktuella 

lagernivåer,  

Min- och 

maxager, 

Planerade 

inleveranser 

Artikelnummer 

Produktbehov 

om ett år 

framåt , 

Lagersaldo 

Min- och 

maxlager, 

Statistik 

förbrukning 

Artikelnummer 

Lagerrapporter, 

Förbrukning, 

Orderbekräftelse

Eventuella 

avvikelser 

Prognoser 

Min- och 

maxlager 

Artikelnummer 

Överföring av 

information 

Mail, personlig 

kontakt 

EDI-meddelande EDI-

meddelande 

Webbsystem 

Streckkoder 

EDI-

meddelande 

Problem i 

informations- 

system 

Nej Ja Nej Ja 

Felaktigheter i 

information 

Nej Nej Ja Ja 

Tabell 6 Sammanfattning leverantörer 

Empirisammanfattning för leverantörsföretagen 
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4.3.2 Kundperspektivet 

 

 
Tabell 7 Sammanfattning kunder 

Empirisammanfattning för kundföretagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Information      

som delas 

Historik,  

Avvikelser 

Min-och 

maxlager 

Artikelnummer 

Prognosinformation, 

Försäljningsinformation 

Lagersaldon.  

Information om 

eventuella avvikelser 

Min-och maxlager 

Artikelnummer 

Lagersaldo, 

Förbrukning, 

Prognoser, 

Historik, 

Information om 

restorders, 

Lagda orders 

Min-och 

maxlager 

Artikelnummer 

Överföring 

av 

information 

EDI-

meddelande 

EDI-meddelande EDI-

meddelande 

Problem i 

informations- 

system 

Nej Ja 

 

Ja 

Felaktigheter 

i information 

Ja Ja Ja 



 

 

 

  66 (99) 
 

5. Analys 
______________________________________________________________ 

I analyskapitlet tillämpas de teorier som presenterats i teorikapitlet. 

Teorierna ställs mot den empiriska undersökningen. Kapitlet är uppdelat i 

fyra problemområden. Kapitlet inleds med de olika formerna av VMI som 

kategoriseras. Utifrån dessa kategorier identifieras informationsbehovet och 

hur informationen delas. Avslutningsvis presenteras de problem som kan  

uppstå i informationsdelningen. 

______________________________________________________________ 

 

5.1 Vilka former av VMI förekommer? 

Mattsson (2002) beskriver tre olika former av VMI, manuellt leverantörsstyrt 

lager, CMO och VMR. Det som bland annat skiljer manuellt leverantörsstyrt 

lager, CMO och VMR åt är att i ett manuellt leverantörsstyrt lager kan både 

kund och leverantör äga lagret medan i CMO och VMR är det kunden som är 

ägare av lagret. En annan skillnad är hur påfyllning sker och hur ansvaret 

delas upp.   

 

Ståhl Elvander (2007) beskriver indelningar av VMI som kan förekomma, 

CMI, CMR, DMI, SMI, RMI, SOI samt JMI. CMI fokuserar på prognoser 

som erhålls från kunden och mindre fokus på lagernivåer och 

försäljningsdata. Det beskrivs även att CMR arbetar som CMI men skillnaden 

är att CMR liknar mer CPFR. Jonsson & Mattsson (2005) styrker detta i sin 

beskrivning av CPFR att arbetet bygger på gemensamma prognoser. 

Prognoser är även en central del i JMI där prognoser och påfyllnad är ett 

gemensamt ansvar. DMI och SMI skiljer sig på så sätt att DMI lägger 

tyngden på det fokuserade företagets kunder och SMI på dess fokuserande 

företagets leverantörer. RMI har funktionen av att kunden måste godkänna 

ordern innan påfyllning kan ske. Leverantören står för ägandet av lagret vid 

formen SOI. 
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Mattson nämner tre former medans Ståhl Elvander beskriver sju olika former 

av VMI som kan förekomma. De kategoriseringar som Mattson nämner 

förklaras med fler variabler än vad Ståhl Elvanders indelningar av VMI gör. 

Författarna till studien har sett liknande drag i Mattsson och Ståhl Elvanders 

former. Skillnaden ligger i att Mattsson beskriver formerna mer som olika 

arbetssätt inom varje indelning av VMI medans Ståhl Elvander tar upp 

specifika situationer. Dessa situationer beskriver inte ansvarsfördelningen 

lika ingående som Mattson gör. Exempelvis Mattssons CMO som innebär att 

leverantören utgår från saldo- och efterfrågeinformation. Samt att kunden gör 

orders i kundens system som måste godkännas. Ägande av lagret befinner sig 

hos kunden och det är leverantören som ska utföra det operativa arbetet. Ståhl 

Elvanders form JMI belyser att prognoser och påfyllning är gemensamt 

ansvar. JMI beskrivs även en ökad interaktion i varandras verksamheter. 

Syftet i de båda formerna CMO och JMI är detsamma att utgå och 

gemensamt arbeta med efterfrågeinformation. Ståhl Elvander nämner en ökad 

interaktion som Mattsson beskriver att leverantören lägger orders i kunden 

system som sedan ska godkännas. Mattsson använder fler variabler och Ståhl 

Elvander fokuserar på färre men i vissa av formerna är innebörden desamma.   

 

5.1.1 Manuellt leverantörsstyrt lager 

Cargotec är det både kund och leverantör som kan stå som ägare av lagret. 

Enligt Mattssons (2002) förklaring av manuellt leverantörsstyrt lager kan 

både kund och leverantör stå som ägare av lager. Leverantören besöker 

fysiskt lagret med jämna tidsintervall samt att lagret kännetecknas av en 

visuell kontroll och manuell styrning. Cargotec och Stål & Verktyg uppger 

att en fysisk kontroll av lagret sker cirka en gång i veckan för att se behovet 

av påfyllnad. På Stål & Verktyg skriver personal manuellt ner vad som fylls 

på och i vilken kvantitet. På Cargotec sker registreringen med hjälp av en 

scanner. Det överensstämmer med Mattssons (2002) beskrivning av den 

visuella kontrollen och den manuella styrningen. Med dessa antagande 
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kategoriserar författarna Cargotec och Stål & Verktyg till manuellt 

leverantörsstyrt lager.    

 

5.1.2 CMO 

Mattsson (2002) beskriver CMO som att leverantören utgår från erhållna 

saldo- och efterfrågeinformation. Leverantören gör orders i kundens system 

samt att kunden ska godkänna ordern. Det är leverantören som har ansvar för 

det operativa arbetet och ägandet av lagret finns hos kund. Fakturering sker 

vid leverans. 

 

Författarna hittar vissa drag av CMO hos samtliga intervjuade företag. Bufab, 

anonymt företag, Metsä Group, IKEA och Staples delar saldo- och 

efterfrågeinformation. Hos Cargotec och Stål & verktyg har leverantören 

ansvar för det operativa arbetet. Ägandet av lagret befinner sig hos kund på 

Stål & Verktyg, anonymt företag, Metsä Group och Staples. På Bufab och 

IKEA kan ägandet variera. På IKEA ska orders godkännas innan leverans 

kan ske. Även på Metsä Group måste kunden godkänna orders om vid stora 

volymer till ett högt värde. Att inget företag kategoriseras i CMO är för att 

leverantören inte lägger orders i kundens system.     

 

5.1.3 VMR 

Bufab använder olika påfyllningssystem bland annat ett vågsystem och 

webbkamera som går efter min- och maxlager. Även Stål & Verktyg, Metsä 

Group och det anonyma företaget arbetar inom bestämda min- och maxlager. 

Inom gränserna har leverantören frihet att bestämma i vilken kvantitet 

kundens lager ska fyllas på och ansvarar för att material levereras till 

kunderna. Mattsson (2002) menar att i VMR finns det avtal om min- och 

maxgränser samt att leverantören bestämmer när och i vilken kvantitet 

påfyllning ska ske samt att kunden äger lagret. Bufab uppger att det är både 

kunden och de själva som kan äga lagret. Stål & Verktyg, anonymt företag 

och Metsä Group äger inte det lager som finns hos kunden. I intervjun med 
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Stål & Verktyg uppfattande författarna att företaget arbetar mer efter en 

manuell påfyllning därför kategoriseras inte företaget i VMR.    

  

På Staples och IKEA skickas dagligen information om lagersaldot till 

företagets leverantörer. Cargotec, IKEA och Staples har ett avtal om min- och 

maxgränser, inom gränserna på lagret väljer deras leverantör i vilken 

kvantitet som lagret ska fyllas på. IKEA uppger att ägaren av lagret skiljer 

mellan de olika samarbetena medans Staples uppger att de själva äger lagret.  

Cargotec tydliggör att leverantören har ansvaret för påfyllning fram till 

monteringen. Enligt Mattssons (2002) teori om VMR har leverantören 

ansvaret för styrningen av lagret, Författarna drar slutsatsen om att Cargotec 

enbart har ett inslag av VMR. 

 

Författarna kategoriserar Bufab, Metsä Group, IKEA och Staples i VMR 

eftersom de uppfyller Mattssons (2002) teorier om vad som utmärker denna 

form  

 

5.1.4 CMI 

Ett anonymt företag använder ett uppföljningssystem som baseras på 

prognoser och utefter detta görs påfyllning. Därmed påvisar det till (Seifert 

2003, se Ståhl Elvander 2007) teori där fokus ligger på prognoser. Teorin 

beskriver även att all information delas samt att besluten tas gemensamt inom 

CMI. Det anonyma företaget som använder VMI inom koncernen delar i 

princip all information. IKEA använder sig av target stock som gör att min- 

och maxgränser baseras på prognoser, alltså litet drag av CMI. Det anonyma 

företaget uppfyller två av de tre principerna med säkerhet för CMI och 

författarna placerar företag därför inom denna form. Det anonyma företaget 

placeras i denna form på grund av att dragen till CMI är så pass utmärkande. 
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5.1.5 CMR 

Formen CMR är en liknande princip som CMI. Det anonyma företaget är 

kategoriserad som en form av CMI och därför anser författarna att det 

anonyma företaget även har ett drag av CMR.  

 

5.1.6 JMI 

Ståhl Elvander (2007)  beskriver att ett förtroende utvecklas genom en ökad 

interaktion och förståelse om varandras verksamheter. Författarna anser att 

Stål & Verktyg och Cargotec som använder ett manuellt leverantörsstyrt 

lager har en ökad interaktion och förståelse om varandras verksamheter. 

Eftersom leverantören besöker kunden eller kunden blir besökt med jämna 

tidsintervall. Författarna anser även att ett anonymt företag som ingår i en 

koncern har en förståelse och ökad interaktion i dotterbolagens verksamhet. 

Författarna ser endast ett litet drag i verksamheterna till JMI och därför 

kategoriserar författarna inte företagen i denna form. 

 

5.1.7 SMI 

(Pohlen & Goldsby 2003, se Ståhl Elvander 2007) beskriver SMI som att 

leverantören bestämmer frekvens och kvantitet vid påfyllning. I samtliga 

företag har leverantören frihet att välja påfyllningskvantitet inom max- och 

minlagret. Författarna anser att företagen har ett visst drag av SMI. 

 

5.1.8 RMI 

Ståhl Elvander (2007) beskriver RMI som att orders måste godkännas om 

påfyllning ska vara möjlig. Författarna hittar ett litet drag hos Metsä Group 

där kunden måste godkänna ordern vid större kvantiteter till ett högt värde. 

Samt IKEA där ordern godkänns automatiskt genom ett ordersystem.  
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5.1.9 SOI 

Enligt (Kuk 2003, se Ståhl Elvander 2007 s. 44) står leverantören som ägare 

av lagret.Bufab, Cargotec och IKEA har en koppling till SOI hos samtliga 

företag kan både kund och leverantör stå som ägare till lagret.   

 

5.1.10 Sammanfattning av de olika formerna av VMI 

Sammanfattningsvis har författarna identifierat 10 stycken olika former av 

VMI. Författarna har kategoriserat företagen till tre olika former, manuellt 

leverantörsstyrt lager, CMI och VMR. Författarna hittade dock drag hos 

företagen i de flesta formerna av VMI förutom i DMI där inget utmärkande 

drag till dessa former hittades. Författarna har dock kategoriserat företagen 

till en form för var företag på grund av vissa former utmärktes mer hos 

företagen.  
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VMI- former 

Stål och 

verktyg 

Anonymt 

företag 
Bufab 

Metsä 

group 
Cargotec IKEA Staples 

Manuellt leveransstyrt 

lager 
    

   

Visuell kontroll och 

manuell styrning 
X    X 

  

Leverantör undersöker 

fysiskt lagret med 

jämna intervall 

X    X 
  

Antingen leverantör 

eller kund kan äga 

lagret 

  X  X X 
 

CMO     
   

leverantör får saldo- & 

efterfrågeinformation 
 X X X 

 
X X 

leverantören gör 

orders i kundens 

system 

    
   

Kunden skall ge 

godkännande 
   / 

 
X 

 

leverantör står för 

operativa arbetet 
X / / / X / / 

ägande hos kund X X / X / / X 

fakturering vid 

leverans 
X X / X 

 
X X 

VMR     
   

leverantörens ansvar 

för påfyllning och 

styrning 

X X X X X X X 

kunden äger lagret X X / X / / X 

avtal om min- och 

maxgränser 
X / X X X X X 

leverantör bestämmer 

när och hur mycket 
X X X X X X X 

CMI     
   

Fokus på prognos, ej 

saldon 
 X   

 
/ 

 

Gemensamma beslut     
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Tabell 8 Företagens VMI-former 

 

Tabellen visar hur företagen arbetar med VMI. 

X betyder att informationen delas i större omfattning 

/ betyder att informationen delas i mindre omfattning   

 

 

 

 

 

 Stål och 

verktyg 

Anonymt  

företag 
Bufab 

Metsä 

group 
Cargotec IKEA Staples 

Delar all information   X   
   

CMR     
   

liknar CMI  X   
   

Mot CPFR     
   

JMI     
   

prognoser & påfyllnad 

gemensamt ansvar 
 X / / 

 
/ / 

ökad interaktion och 

förståelse om varandra 

verksamheter 

X X   X 
  

DMI     
   

samarbete med 

leverantörens kunder 
    

   

SMI     
   

från kund till 

leverantörens synvinkel 
    

   

tillverkningsschema 

överförs som data     
   

leverantör bestämmer 

frekvens och kvantitet 
X X X X X X X 

RMI     
   

Kund godkänner 

orders för påfyllning 
   / 

 
X / 

SOI     
   

Leverantör äger lagret   /  / /  
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5.1.11 Kategorisering av företagen 

 

  Anonymt 

företag 

     

Manuell X    X   

VMR   X X  X X 

CMI  X      

Tabell 9 Kategorisering av VMI bland företagen 

Sammanfattande tabell av företagens kategorisering i de olika VMI-formerna.  

 

5.2 Vilka informationsbehov finns inom VMI? 

Informationsbehovet i de olika formerna av VMI presenteras efter Mattssons 

(2002) indelningar av information som baseras på användning, 

strukturinformation, aktivitetsinformation, planeringsinformation och 

uppföljningsinformation 

 

5.2.1 Manuellt leverantörsstyrda lager 

Strukturinformation: Mattsson (2002) menar att strukturinformation är 

information som företagen skapade vid ingången vid ett samarbete och har 

uppdaterats under samarbetets gång. I intervjuerna har Cargotec och Stål & 

Verktyg poängterat att det är viktigt att ha information kring partnerns 

artikelnummer för att en korrekt fakturering skall kunna ske. Parterna har 

även avtalat om min- och maxlager som påfyllningen ska ske inom.  

 

Aktivitetsinformation: Mattsson (2002) beskriver att aktivitetsinformation är 

den information som berör den dagliga operativa verksamheten. På både 

Cargotec och Stål & Verktyg är det personal som vid besök visuellt 

undersöker behov av påfyllning. Detta bidrar till att information kring 

aktivitetsinformation minskar med en kontinuerlig kontakt och de ser visuellt 

när lagernivåerna minskar. Cargotec önskar få signaler om avvikelser. 
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Cargotec ger inte sina leverantörer någon aktivitetsinformation. Stål & 

Verktyg sänder vid begäran en orderbekräftelse om när en påfyllning skett. 

Stål & Verktyg anser sig inte behöva någon aktivitetsinformation.  

 

Planeringsinformation: Planeringsinformation är den information som 

möjliggör planering. Vidare beskrivs att informationen kan beröra prognoser 

och historisk efterfrågan för att planering ska vara möjlig (Mattsson 2002). 

Cargotec ger leverantören information om historik från tidigare år. 

Information ges även om eventuella stora orders för att underlätta 

leverantörens materialplanering. Stål & Verktyg ger kunden information om 

gjorda produktinköp för att identifiera produkters förbrukning och de då kan 

planera verksamheten. Cargotec får information angående gjorda 

produktinköp för att se om produkter köpts in men aldrig används så de kan 

uteslutas ur sortimentet. Information som Stål & Verktyg får är ett fåtal 

prognoser men ingen historisk förbrukning. Stål & Verktyg får även kundens 

planer om eventuella större inköp och om de har planer på att ta bort 

produkter från sortimentet.  

 

Uppföljningsinformation: Mattsson (2002) beskriver uppföljningsinformation 

som vad det verkliga utfallet blev av aktiviteter och planering. Den empiriska 

undersökningen visade inga resultat på att information av denna kategori 

delades. 

 

5.2.1.1 Sammanfattning manuella leverantörsstyrda lager 

Aktivitetsinformationen i ett manuellt leverantörsstyrt lager är relativt litet, 

detta anser författarna kan bero på att informationsbehovet är mindre när en 

visuell kontroll finns. Planeringsinformation som identifierats på företagen 

innehåller information kring historiska inköp och ett fåtal prognoser samt om 

stora förändringar kommer att äga rum. Författarna anser att detta kan ha sin 

grund i att produkterna är av standard karaktär och kan ersättas av annan 

leverantör vid behov. En annan orsak till att det är relativt lite information 
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som delas anser författarna är den tillförlitlighet som uppstår eftersom en 

mycket nära relation genom frekventa personliga besök. Leverantören får då 

även en ökad förståelse om kundens verksamhet vilket kan göra att 

informationsbehovet minskar.  

 

5.2.2 VMR  

Strukturinformation: Informationen skiljer sig inte något från den 

information som delas i manuellt leverantörsstyrt lager.  

 

Aktivitetsinformation: Mattsson (2002) beskriver att aktivitetsinformation kan 

innehålla information om vad som önskas pågå, vad som pågår just nu och i 

vilken omfattning. Metsä Group, Bufab, IKEA och Staples, och delar 

information om lagersaldo. IKEA och Staples skickar försäljningsinformation 

till leverantören.  Metsä group skickar information om orderspecifikation, 

restorders samt eventuella avvikelser till kunden.  Aktivitetsinformation som 

IKEA får är eventuella avvikelser i form av kvalitet och ändrade volymer. 

Staples får information om restorders samt information om lagda orders.  

 

Planeringsinformation: De fyra företagen arbetar med prognoser och 

omfattningen varierar i form och hur lång tid prognoserna sträcker sig. Metsä 

Group och Bufab skickar information om statistik och förbrukning av 

produkter. Staples får förbruknings samt historik om köpta produkter, för att 

se om de minskat eller ökat.  

 

Uppföljningsinformation: Liknande manuellt leverantörsstyrt lager finner 

författarna i den empiriska undersökningen inga resultat på att information av 

denna kategori delades.  

 

5.2.2.1 Sammanfattning av VMR 

IKEA och Staples som är kunder delar båda lagersaldon, 

försäljningsinformation och prognoser. Leverantörerna Bufab och Metsä 
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Group har liknande informationsbehov av att de delar information om 

lagersaldon, statistik, förbrukning och prognoser. Leverantörerna måste få 

information kring lagersaldon för att lagerstyrningsarbetet kunna ske. 

Sammantaget har företagen inom VMR liknande behov av information. 

Informationsdelningen är omfattande i VMR. Att behovet av informationen 

är omfattande kan bero på att påfyllningsfrekvensen är ofta hög och för att 

möjliggöra påfyllningen krävs en stor delning av information.  

 

5.2.3 CMI 

Strukturinformation: Det anonyma företaget har liknande företagen med 

formen manuellt leverantörsstyrt lager och VMR avtal om min- och 

maxlager. Dock är detta avtal en överenskommelse.  Det finns en bestämd 

beställningspunkt om när order ska ske. 

 

Aktivitetsinformation: Det anonyma företaget delar aktivitetsinformation i 

form av aktuella lagernivåer. 

 

Planeringsinformation: Mattsson (2002) menar att exempelvis aktuella 

leveranstider tillhör planeringsinformationen och att i kategorin finns den 

information som rör planeringen. Det anonyma företaget delar prognoser, 

ledtider, planerade inleveranser samt historisk förbrukning. 

 

Uppföljningsinformation: Författarna hittade inget informationsbehov som 

det anonyma företaget hade i form av uppföljningsinformation. 

 

5.2.3.1 Sammanfattning CMI 

Författarna hittade en avvikelse i formen CMI jämförande med de andra 

formerna där det anonyma företaget gör påfyllningen baserat på prognoser. 

Författarna fann liknande VMR och manuellt leverantörsstyrt lager 

informationsdelning om prognoser och historisk förbrukning i 
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planeringsinformationen. Aktivitetsinformationen var även där liknande 

VMR om lagernivå.  

 

5.2.4 Sammanfattning av informationsbehov  

Jonsson & Mattsson (2005) menar att oavsett vilken form av VMI som 

tillämpas måste leverantören få tillgång till information kring aktuella 

kvantiteter i lager från kunden, aktuell försäljning, prognoser, leveransplaner 

och annan typ av efterfrågeinformation. Vilket betyder att det är samma 

information som kundens personal kan använda när de styr sitt lager som 

leverantören ska dela med leverantören. Detta är något författarna inte delar 

då slutsatsen att manuellt leverantörsstyrda lager har ett mindre behov av att 

dela information. Cargotec och Stål & Verktyg delade lite eller ingen 

information kring prognoser, leveransplaner, aktuella kvantiteter i lager då 

detta kontrollerades manuellt utan några mätinstrument. VMR skiljde sig från 

manuellt leverantörsstyrt lager då informationen delades i större utsträckning 

än vad som skedde i manuellt leverantörsstyrda lager. I manuellt 

leverantörsstyrt lager delades information om historik och om framtida 

planer. Företagen med VMR utmärktes genom att alla företag delade 

information om lagersaldo, prognoser, statistik, förbrukning och 

försäljningsinformation.  

 

Enligt Angulo, Nachtmann & Waller (2004) är de vanligaste behoven av 

information lagernivå, position av lager, siffror kring försäljning, status på 

order, vilka planerna för tillverkning samt statistik över resultat. Samtliga 

intervjuade företag anser sig inte ha alla dessa behov. Författarna fann att i 

manuellt leverantörsstyrt lager fanns ett informationsbehov om framtida 

planer för material till produkter. I formen VMR fann författarna att det fanns 

ett informationsbehov av försäljningsinformation samt aktuell lagernivå. I 

CMI fanns ett informationsbehov i form av aktuell lagernivå. Således håller 

författarna delvis med men de avviker Angulo, Nachtmann & Waller (2004) 

teorier i behov om position av lager och statistik över resultat. 
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5.3 Hur delas informationen mellan kund och leverantör i ett VMI-

samarbete? 

 

5.3.1 Manuellt leverantörsstyrda lager 

Enligt Grant et al. (2006) involverar egenutvecklade system EDI som både 

ägs, styrs och underhålls där en av parterna byggt upp systemet.  Både 

Cargotec och Stål & Verktyg använder redan befintliga affärssystem, de har 

alltså inga egenutvecklade system. Inget av dessa system görs synligt för 

andra parter och på så vis måste överföringen av information ske på annat 

sätt. Hur denna överföring sker är olika i de båda företagen.  

 

Cargotec får och skickar information som EDI-meddelanden en gång i 

veckan. EDI-meddelandena går genom ett tredjepartsföretag som översätter 

informationen mellan parterna så att den passar deras system. Stål & Verktyg 

får och sänder information via mail eller genom en personlig kontakt hos 

leverantörerna. Företaget använder inget av de tidigare nämnda systemen från 

teorikapitlet. Författarna anser att detta kan bero på att det är relativt lite 

information som delas. Formen manuellt leverantörsstyrt lager bidrar till att 

en personlig kontakt och att en relation byggs då information kan överföras 

på det vis.  

 

5.3.2 VMR  

Norrman (2004) menar att det ska finnas ett avtal om hur informationen delas 

samt hur informationen verifieras vid mottagandet av informationen. 

Samtliga företag inom VMR använder inköpta affärssystem som de själva har 

utvecklat så att de passar företaget på bästa vis. Inget av företagen har valt att 

ha fullt öppna system i VMI-samarbetet. Jonsson & Mattsson (2005) 

beskriver att när större informationsmängder förekommer i frekventa utbyten 

är EDI till stor användning. Bufab, Metsä Group, IKEA och Staples använder 

samtliga EDI överföringar. Företagen har frekventa uppdateringar av 
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information i VMI-samarbetena. De använder EDI i form av VANs. Grant et 

al. (2006) beskriver VANs som ett tredjeparts nätverk som fungerar som ett 

centralt clearing institut där alla transaktioner av information sker.  

 

Vissa av företagen nämner även att när en överföring som inte sker per 

automatik används ofta mail eller telefon. Det inträffar främst vid avvikelser 

eller liknande och företagen anser sig behöva ett snabbt svar.  

 

5.3.3 CMI 

Som de andra intervjuade företagen använder det anonyma företaget även ett 

inköpt affärssystem. Majoriteten av dotterbolagen använder samma 

affärssystem, dock är systemen är ej öppna mot varandra. Informationen 

överförs som EDI-meddelande mellan företagen där informationen extraheras 

till en extern databas där den även kan hämtas. Denna externa databas 

uppdateras frekvent.   Simchi-Levi, Simchi-Levi & Kaminsky (2007) 

beskriver att IT-system förbättrar flödet av information samt att konflikterna 

minskas. Vidare beskrivs vikten av att investera i IT-system och skapa 

kunskap kring det. Det anonyma företaget har välutvecklade IT-system. 

Respondenten på företaget poängterade att utbildning och utveckling av IT-

systemen är viktigt för att minska problem som kan uppstår.    

 

5.3.4 Sammanfattning om hur information överförs 

Keh & Park (1997) menar att införa VMI och ett effektivt informationsflöde 

behöver en databas med förbindelser mellan parter i försörjningskedjan för 

ett smidigt och enkelt flöde av information ska kunna möjliggöras. Företagen 

som arbetar med VMR och CMI har välutvecklade interna IT system för när 

och hur överföringen av information ska gå till. Vilket överensstämmer med 

Keh & Parks teorier. 

 

Jonsson & Mattson (2005) menar att EDI är ett relativt dyrt system vilket gör 

att det är främst större företag som använder EDI. Av de undersökta 



 

 

 

  81 (99) 
 

företagen var det enbart Stål & Verktyg som är under 40 anställda som inte 

använder EDI. De resterande företagen har samtliga minst 100 anställda 

vilket författarna anser som stora företag och samtliga av dem använder EDI. 

Samtliga företag utom Stål & Verktyg finns även på den globala marknaden.       

 

Grant et al. (2006) beskriver att egenutvecklade system och VANs är de 

vanligast förekommande EDI-systemen. Av de undersökta företagen var det 

ingen som hade ett helt egenutvecklat system. Fortsättningsvis beskriver 

Grant et al. (2006) att egenutvecklade system är kostsamma och risken finns 

att leverantören inte vill använda systemet. Författarna delar denna åsikt då 

de flesta företagen inte var intresserade att ha helt integrerade affärssystem. 

Vilket författarna anser kan bero på de systemen är komplexa samt utbilda 

sina partners i systemen är mycket tidskrävande.   

 

Mattson (2002) förklarar att det finns två typer av IT-lösningar batch och 

onlinekommunikation. När onlinekommunikation används är leverantören 

kopplad via internet till leverantörens system för planering av material och 

lagerstyrningsarbetet kan då ske direkt. Detta system är det inget av de 

intervjuade företagen som använder vilket författarna anser kan bero på 

kostnaderna samt svårt för personalen att hantera mer än ett system. Mattsson 

(2002) beskriver vidare att när leverantören kan utföra en registrering i det 

egna affärssystemet kallas det för batch. Information som då överförs kan 

innehålla påfyllning av lagret och information om kommande leverans. 

Företagen inom VMR och CMI använder en form av batch-överföring genom 

EDI. I manuellt leverantörsstyrda lager får kunden ingen information om 

kommande leveranser som i de andra formerna av VMI. Överföringen sker 

ändå som en form av batch-överföring eftersom registreringen av information 

sker i det egna systemet. 
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5.4 Vilka problem kan uppstå i informationsdelningen mellan kund och 

leverantör? 

 

5.4.1 Manuellt leverantörsstyrt lager 

Stål & Verktyg uppger att om mer automatiserade system infördes skulle 

informationen bli mer korrekt då företaget idag arbetar mycket manuellt.  

Vidare antyds det att ett öppet system inte är att föredra för det skulle skapa 

oro om produkterna inte skulle finnas på lager. Barratt (2004) menar att 

faktorer som tillförlit och informationsdelning i VMI måste identifieras när 

VMI ska införas. Lars Davidsson menar då på att öppna system vid 

informationsdelning skulle göra att tilliten dem emellan skulle försämras.  

 

Cargotec handskas med variationer och därför har företaget svårt att ge 

prognoser som leverantörerna efterfrågar. Mattsson (2002) kategoriserar 

prognoserna till planeringsinformation som är grunden för möjliggöra 

planering i verksamheten. Cargotecs leverantörer skulle kunna ha en 

effektivare produktionsplanering om prognoser skulle ges. 

 

Tidigare hade Cargotec ett antal andra VMI-samarbeten med mer 

specialiserade produkter och en annan form av VMI. De delade då mer 

information om bland annat lagersaldo och samarbetet liknade mer formen av 

VMR. Anledningen till att Cargotec avslutade VMI-samarbetena var för att 

de fick försenad information om bland annat störningar vilket bidrog till att 

de tappade kontrollen. Tibben-Lembke & Amato (2001) menar att 

informationsfördröjning kan uppstå som följd av bristande kommunikation. 

Författarna anser efter intervju med Anders R. Svensson att anledningen till 

att informationen kom försent var bland annat på grund av bristande 

kommunikation vilket överensstämmer med Tibben-Lembke & Amato 

(2001) teorier. 
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5.4.2 VMR 

Jonsson (2008) menar att den överförda informationen ska stämma överens 

med verkligheten. Angulo, Nachtmann & Waller (2004) menar att gammal 

och felaktig information kan leda till problem nedåt i försörjningskedjan. 

Vilket sker genom bland annat att samma arbete utförs flera gånger samt 

ökade kostnader som gör att processen blir mindre effektiv. På IKEA har 

förseningar i överföringen av informationen inträffat och ibland har det hänt 

att informationen inte skickats alls. IKEAs leverantörer som befinner sig 

längre ner i försörjningskedjan har fått säkerställa att informationen verkligen 

stämmer. Petronella Gunnskog på Staples upplever situationer med 

dubbelarbete i form av säkerställning att informationen verkligen stämmer för 

att undvika att kontrollen tappas.  

 

Metsä Group, IKEA och Staples stöter på problem om att informationen 

innehåller felaktigheter. Felaktigheterna har bestått av att den skickade 

information om lagersaldot inte stämt överens med det faktiska lagersaldot. 

Metsä Group och Staples upplever att problem kan uppkomma med att olika 

enheter med olika koder kommunicerar fel i informationssystemen. För dessa 

företag har problemen bidragit till antingen under- eller överskott av varor. 

Norrman (2004) menar att ett avtal om felhanteringar bör finnas för att 

störningar i flödet av varor ska kunna undvikas. Metsä Group, IKEA och 

Staples situation stämmer även överens med Angulos, Nachtmanns & 

Wallers (2004) teori som menar att genom ökade kostnader blir processen 

mindre effektiv. 

 

Bufab stöter på problem med kunders felbedömning om produkters 

produktionsstruktur, vilket gör att informationen blir felaktig. Under 

kategorin informationens noggrannhet som Tibben, Lembke & Amato (2001) 

beskriver bland annat att bristande planering och lagerplanering kan bidra till 

att fel i informationen uppstår.  
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Lennart Simm på Staples anser att felaktigheterna och problemen skulle 

kunna minskas om Staples hade haft mer delade system med leverantörerna. 

Enligt Jonsson (2008) är informationen fullständig vid tillfällen då all 

informationsdata finns tillgänglig vid informationsdelningen. De fyra 

företagens informationsdelning hade kunnat bli fullständig om ett delat IT-

system med partnern skulle använts.  

 

Norrman (2004) presenterar att det bör finnas ett avtal om prognosriktighet 

mellan kund och leverantör där eventuella prognosavvikelser ska informeras. 

Staples har haft brist på varor då parametrar i prognoserna vid kampanjer har 

ändrats men då leverantören inte har tagit del av ändringen. Författarna anser 

att Staples avtal om prognosriktighet därmed inte uppfyllts på grund av att 

kommunikationsfel uppstår vid kampanjer. Staples menar att det finns 

svårigheter med att sätta parametrarna till prognoserna. Därmed kan en brist 

på informationens noggrannhet ses då Tibben-Lembke & Amato (2001) 

menar att om prognoser är av sämre slag kan informationen upplevas som fel. 

Även Metsä Group upplever att bedömning av materialanskaffning vid 

kampanjer är en utmaning. 

 

Jonsson (2008) beskriver att även om en komplett försäljningshistorik skickas 

kan leverantören uppleva informationen som svårförståelig. Även Kupl 

(2002) menar att det är viktigt att informationen uppfattas rätt av 

leverantören. Dessutom har informationen inget värde om inte informationen 

kan integreras till beslutstagande. Metsä Group har ett VMI-samarbete med 

en kund som inte ger prognoser utan ger försäljningshistorik. Företaget har 

haft problem med att använda informationen på ett effektivt sätt. En 

missvisande bild kan ges då varor som ingår i kampanjer visar större 

försäljningsvolymer än vad varorna vanligtvis har.     
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5.4.3 CMI 

Ett anonymt företag anser att företagets prestanda skulle förbättras genom en 

bättre kvalité på prognoserna. Som tidigare nämnts av Tibben-Lembke & 

Amato (2001) finns det problem med informationens noggrannhet då 

prognoser är av sämre slag.  

 

5.4.4 Intresse till att dela information  

Enarsson (2006) och Kuk (2004) beskriver att i ett partnerskap i VMI går 

parterna med på att information kommer att delas mellan parterna och inte 

göras tillgänglig för andra. Parterna måste vara försäkrade om att 

informationen som delas inte kommer göras tillgänglig till exempelvis 

kundens konkurrenter. Fawcett et al. (2007) menar också att om det inte finns 

någon vilja för informationsdelning kan fördelarna med stora investeringar gå 

förlorade i IT. Författarna har under den empiriska undersökningen sett att 

alla företag delat den information som de anser sig behöva för ett fungerande 

VMI-samarbete. Informationsdelningen kännetecknades inte av någon rädsla 

för att dela informationen. Därmed kan ingen ovilja för informationsdelning 

ses.  
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6. Slutsats 

______________________________________________________________ 

I slutsatsen redogör författarna vad som framkommit i analyskapitlet. Vilket 

leder till att problemfrågorna som presenterades i inledningskapitlet 

besvaras. Vidare diskuteras egna reflektioner för studien samt att författarna 

ger kritik mot eget arbete. Kapitlet avslutas med en presentation om förslag 

till vidare forskning.  

______________________________________________________________ 

 

6.1 Resultat  

Författarna har identifierat vilka olika former som finns av VMI. Författarna 

har kategoriserat de sju intervjuade företagen efter Mattssons (2002) och 

Ståhl Elvanders (2007) former av VMI. Stål & Verktyg och Cargotec är 

kategoriserade som manuellt leverantörsstyrt lager. Bufab, Metsä Group 

IKEA och Staples är kategoriserade som VMR och det anonyma företaget är 

en form av CMI. Inget av de intervjuade företagen hade enligt författarna 

formen av CMO, CMR, DMI, SMI, RMI, SOI samt JMI, vissa av företagen 

hade vissa drag av dem. Författarna anser att när den tekniska utvecklingen 

går framåt och företagen har arbetat med VMI under en längre period kan 

vissa av samarbetena utvecklas till andra former av VMI.   
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Författarna har identifierat skillnader i vilket informationsbehov som finns i 

de olika formerna av VMI. 

 

Tabell 10 Informationsbehov i deolika VMI-formerna 

Figuren visar vilket informationsbehov som de olika företagen anser sig ha. 

X betyder att informationen delas i större omfattning 

/ betyder att informationen delas i mindre omfattning   

 

Sammanfattningsvis kan författarna konstatera att i grunden baseras VMI-

samarbeten på strukturinformation och behovet av strukturinformationen är 

likartade i de tre formerna. Anledningen kan vara att företagen haft ett 

samarbete innan införandet av VMI. Det kan även bero på att informationen 

är nödvändig för att ett VMI-samarbete skall fungera effektivt. 

Aktivitetsinformation är mer omfattande i VMR jämfört med manuellt 

leverantörsstyrda lager och CMI. Detta kan ha sin grund att aktiviteten 

påfyllning i ett manuellt leverantörsstyrt lager är rutinmässig och under stor 

kontroll när leverantören ser fysiskt vad som behövs fyllas på. Samt att 

kunden kan signalera om någon produkt börjar ta slut, vilket kan vara svårt i 

VMR och CMI då kontrollen av lagersaldo och leveranser sker mer 

Form av information Manuellt 

Leverantörsstyrt 

lager 

VMR CMI 

Strukturinformation    

Artikel nummer X X X 

Min & Max lager X X / 

Aktivitetsinformation    

Orderbekräftelse / X  

Avvikelser X X  

Lagersaldo  X X 

Försäljningsinformation  X  

Restorders  X  

Planeringsinformation    

Historiska inköp X X X 

Prognoser / X X 

Ledtider   X 

Planerade inleveranser X X X 

Uppföljningsinformation    
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automatiskt. Orsaken till att mindre aktivitetsinformation anses viktig att dela 

i företaget som använder CMI kan vara att de är väl integrerade i varandras 

verksamheter. Planeringsinformation är mest omfattande i CMI och VMR. 

Det kan bero på att i det manuellt leverantörsstyrda lagret finns den 

kontinuerliga kontakten och att produkterna är av standardiserat slag som 

möjliggör inköp på annat håll om problem skulle uppstå. Att det är en större 

mängd information som delas i VMR och i CMI kan även bero på att 

påfyllningsfrekvensen ofta är högre i dessa former. För att möjliggöra den 

höga frekvensen krävs en större mängd information. Författarna kunde 

däremot inte kategorisera något av informationsbehoven som 

uppföljningsinformation. 

 

Hur informationen delas har identifierats i studien. Inget av de intervjuade 

företagen använde egenutvecklade affärssystem eller onlinekommunikation 

där samarbetspartnerna hade tillgång till varandras IT-system. Flertalet 

företag hade inköpta affärssystem som anpassats efter företagen. Dock är det 

inget av företagen som hade öppna system med sina samarbetespartners. Det 

vanligaste sättet att överföra information är genom EDI-meddelande. 

Författarna kan inte se någon skillnad i överföringen av information mellan 

de olika formerna. Den skillnad som författarna såg var att det företag som 

inte använder EDI kan bero på storleken på företaget samt att företaget inte är 

etablerad på den globala marknaden. VMR och CMI sänder information mer 

frekvent än i det manuellt leverantörsstyrda lagret. Detta anser författarna 

beror på att behovet av information är mindre i det manuellt leverantörsstyrda 

lagret. Företagen som använder EDI-meddelande använder någon form av 

VANs där ett tredjepartsföretag transformerar informationen för användning i 

ett annat IT-system.  Ett av företagen använder mail och personlig 

kommunikation som informationskanal. Vid behov av snabba 

informationsöverföringar fungerar mail och telefon som alternativ 

informationskanal för vissa företag även om de vanligtvis använder EDI som 

överföringsmetod. 
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Författarna har identifierat vilka problem som kan uppstå i 

informationsdelningen och flertalet företag har upplevt att de haft problem 

med överföringen och att IT-systemen krånglar. I manuellt leverantörsstyrda 

lager är problemen färre än vad som uppkommit i VMR. Detta kan bero på 

att frekvensen för informationsdelningen inte är lika hög i manuellt 

leverantörsstyrt lager som i VMR och CMI. Samt att informationen inte delas 

lika mycket i manuellt leverantörsstyrt lager. I manuellt leverantörsstyrt lager 

uppstår problem i det manuella arbetet samt att företagen arbetar med 

variationer vilket försvårar att göra prognoser. Denna variation anser 

författarna dock inte vara utmärkande för manuellt leverantörsstyrt lager.  

 

Vanligt förekommande problem inom VMR är fel vid överföringen av 

information. Exempelvis att informationen skickats för sent eller att den varit 

felaktig i form av att det faktiska lagersaldot inte stämt överens med 

lagersaldot på den överförda informationen. Det kan även förekomma 

felaktigheter i prognosinformation. Samt att försäljningsinformation och 

interna system inte uppdateras i tid. Informationen kan bli felaktig i form av 

att olika koder kommunicerar. Informationen har även blivit felaktig på grund 

av svårigheter med att bedöma åtgången av material till nya produkter.  Det 

är även svårigheter med att ha VMI med produkter som är på kampanj. I 

VMR har problem även identifierats om känslan av att tappa kontrollen när 

kunden själv inte styr påfyllningen av lagret.  

 

Företaget med formen CMI anser sig inte ha några större problem förutom 

möjlighet till säkrare prognoser. Anledningen till att flest antal problem har 

uppstått i VMR anser författarna beror på den stora utväxlingen av 

information. I CMI delas också en stor mängd information frekvent men 

eftersom de är i samma koncern så är förståelsen och kunskapen om 

verksamheten bättre och därmed finns ett mer effektivt informationsflöde.    
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6.2 Egna reflektioner 

 

   Kund Kund/Leverantör Leverantör 

   

   

   

  Anonymt företag 

Tabell 11 Samarbete mellan företagen 

Tabell över samarbetet mellan företagen 

 

Som framgår i Tabell 11 är det vissa av företagen som samarbetar med 

varandra. Vid intervju med Anders R. Svensson på Cargotec framgick att 

Bufab och Staples är leverantörer till företaget. Vid intervju med Lennart 

Simm, Christer Jonsson och Petronella Gunnskog framgick att Metsä Group 

är leverantör till Staples. Vid intervjuerna har författarna ställt frågor om hur 

det vanligaste arbetssättet är och genom svaren som gavs gjordes empiri, 

analys och slutsats. Det hade varit intressant att även intervjua de personer 

som ansvarade för samarbetena på de utvalda företagen. På så vis hade ett 

dyad perspektiv gett en ökad förståelse för hur samarbetet ser ut samt se om 

samma åsikter delas om VMI och dess informationsdelning.       

 

6.3 Kritik till eget arbete 

Författarna anser att studien hade gett en rättvisare bild av verkligheten om 

ett större antal företag hade intervjuats. Om ett mer omfattande empiriskt 

material hade hämtats in hade chansen funnits att fler av teorins VMI-former 

skulle kunnat kopplas och jämförelsen mellan dessa hade då blivit av mer 

djupgående karaktär. Att intervjua fler personer på varje företag hade kunnat 

bidra till en djupare förståelse för arbetet med VMI. Att enbart intervjua en 
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person på företaget vid ett tillfälle ger endast denna respondents åsikter och 

tidigare erfarenheter om VMI-samarbetena. Om intervjuer hade skett vid mer 

än ett tillfälle hade chansen funnits att få bredare bild för hur deras VMI-

samarbete går till. Om intervjuer på fler företag med fler respondenter samt 

vid fler tillfällen hade genomförts anser författarna att uppsatsens 

generaliserbarhet hade ökat.  

 

Författarna valde att byta ämne under uppsatsens gång och därför har 

tidsplanen för uppsatsen varit svår att följa. Alla delar av tidsplanen 

genomfördes senare än planerat, framförallt empirin som avslutades vecka 

21. Att byta ämne var ändå något som författarna ansåg som nödvändigt för 

att kunna genomföra studien på bästa vis. Om byte av ämne gjorts tidigare 

hade förmodligen mer tid funnits för att göra mer omfattande intervjuer.    

 

 6.4  Förslag till vidare forskning  

Författarna anser att det skulle vara intressant att gå djupare in på de problem 

som kan uppstå och göra en större undersökning till varför de uppstår, 

effekterna av problemen samt se hur dessa problem kan minskas. Det hade då 

varit effektivt att se det genom ett dyad perspektiv för att få båda parters 

synpunkter kring problemen. Det hade även varit intressant att intervjua 

företag som använt VMI men valt att avsluta samarbetet. Att på så vis 

undersöka vad anledningen var till avslutat samarbete. Problemen och 

effekterna kan då jämföras om VMI-samarbetets problem ska försöka 

åtgärdas eller om det möjligtvis är bättre att avsluta VMI-samarbetet. Eller 

möjligtvis ändra samarbetet i form av ökad eller minskad integration av 

information.  

 

Det hade även varit intressant att jämföra olika försörjningskedjor inom olika 

branscher för att se hur VMI-samarbetena skiljer sig åt. Vidare se om de har 

olika behov av information och om överföringen sker på olika vis och om 

problemen skiljer sig åt beroende på vilken bransch som företagen arbetar i.       
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8. Bilagor 

Bilaga 1  

 

Intervjumall 

 

Användning 

1. Under hur många år har ni haft VMI? 

2. Vilka produkter befinner sig i VMI-systemet? Några speciella 

egenskaper? Volymer? Värde Om inte, varför? Är det någon produkt 

ni anser borde finnas utanför VMI-systemet? Isåfall Varför? 

3. Vart befinner sig lagret? 

4. Hur sker påfyllningen av lagret och i genomsnitt hur ofta sker 

leveranser? 

5. Hur går betalningen till, när varorna levereras eller betalas de när 

varorna förbrukas?  

6. Använder ni er utav några min- och maxgränser på lagernivåerna?  

7. Finns det något säkerhetslager? 

Informationsdelning 

8. Vilket informationssystem använder ni er av? 

9. Vilken information görs tillgänglig i informationssystemet? 

Prognoser, saldon, lagernivåer, position av lager, försäljningssiffror, 

status på order, planer för tillverkning och leverans samt statistik 

över resultat 

- Vilka informationsbehov har ni? 

10. Hur sker överföring av information? 

11. Uppdateras informationen under jämna tidsintervaller? Hur ofta? 

Skulle informationen kunna uppdateras oftare än vad den gör idag? 

12. Skulle ni kunna använda er av informationen bättre än vad ni gör 

idag? Isåfall hur? 
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Leverantör 

13. Vad tror ni kunden får för för- och nackdelar med VMI? 

14. Har ni ansett att ni omedvetet givit felaktig information till era 

kunder som sedan har fått en påverkan? Vad för påverkan? 

15. Har ni upplevt att er kunden vilja dölja relevant information?   

16. Har ni någon gång känt att ni lämnat för mycket information som 

leverantören dragit egen vinning av? 

Kund 

17. Är det någon information leverantören vill få tillgång till som ni inte 

vill göra tillgänglig? 

18. Hur pass noggrann är ni med att informationen är korrekt och 

uppdaterad? 

19. Visar ni samma information för alla leverantörer? 

20. Hur kan leverantören se information gällande lagersaldo? 

21. Vad tror ni leverantören får för för- och nackdelar med VMI? 

22. Har ni ansett att ni givit felaktig information till era leverantörer som 

sedan har fått en påverkan? 

23. Har ni upplevt att er leverantör vilja dölja relevant information?   

24. Har ni någon gång känt att ni lämnat för mycket information som 

kunden dragit egen vinning av? 

 

Problem och effekter 

25. Vilka för- och nackdelar ser ni med er VMI resp. 

informationssystem? 

26. Har relationen med er leverantör utvecklats på något sätt? Djupare 

och bättre? Till det sämre? Hur?  

27. Anser ni att win-win situationen är lika stor för båda parter? Eller 

anser ni att någon av parterna har haft större vinning?   

28. Vilka blev de största effekter ni uppmärksammat med samarbetet? 
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29. Är det någon information som ni inte delar eller någon information ni 

inte får tillgång till? I så fall varför? Hur påverkar detta ert VMI-

system? Finns det någon information som ni skulle vilja ta del av 

med som ni i dagsläget inte gör? 

30. Anser ni att problem brukar uppstå på grund av att informationen är 

på något vis felaktig? 

31. Vad anser ni skulle kunna göras bättre med er informationsdelning? 

32. Uppstår det några problem med informationssystemet? vilka problem 

som tekniska fel, att systemet är svårt att förstå, att systemet inte 

visar all information som önskas vara tillgänglig? 

33. Har ni något ni vill tillägga eller övriga kommentarer
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