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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till Bertil Andersson på Volvo personbilar Sverige som varit vår 
uppdragsgivare under arbetet. Vidare vill vi tacka Manne Petersson och Lars-Olof Anders-
son på Volvo Car Customer Service för visat intresse och den hjälp vi fått under intervju-
erna. 

Vidare vill vi tacka de återförsäljare som ställt upp och tagit sig tid att delta i studien. Ett 
stort tack därför till Ingemar Wernersson på Bilia Personbilar Sisjön, Ingemar Jonsen, 
Borås Bil Ulricehamn, Lennart Lindström och Leif Britzén, Skånebil Ängelholm, Mats Ny-
berg, Jan Gunnar Blad och Ulf Sokoloft vid Nybergs Bil Jönköping och Torbjörn Lundh, 
Skobes Bil Tranås. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare på Internationella Handelshögskolan i Jönköping Su-
sanne Hertz som genom saklig kritik och behövliga råd hjälpte oss att samanställa detta ar-
bete. 
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Sammanfattning 
Kraven på företag ökar ständigt och konkurrensen på marknaden blir allt hårdare. För att 
vinna kundernas långsiktiga förtroende ställs inte längre krav enbart på det bästa företaget 
utan på den bästa försörjningskedjan. 

Volvo Cars upplever en ändrad konkurrenssituation och deras återförsäljare får allt svårare 
att kunna lagerhålla rätt reservdelar. Livscykeln för produkter blir allt kortare och Volvos 
modellprogram allt större. Det medför att antalet delar att lagerhålla blir allt fler. För att 
möta marknadens trender och kundernas krav har Volvo utvecklat LDC-konceptet som 
innebär utbyggnad av ett antal regionlager på strategiska orter i Sverige, vilka är tänkta att 
försörja återförsäljarna inom respektive region med reservdelar genom behovsstyrd lager-
påfyllnad, så kallad Vendor Managed Inventory (VMI). 

Syftet med studien är att undersöka Volvo personbilar Sveriges (VPS) motiv till ändrad 
kundservicestrategi genom LDC. Vidare ämnar vi att kartlägga LDC-konceptet och dess 
funktion, identifiera för- och nackdelar med behovsstyrd lagerpåfyllnad och olika lagerstra-
tegier. Därefter undersöker vi hur återförsäljare påverkas av en övergång till leverantörspå-
fyllda lager med regionala distributionscentraler (behov av att förändra sin organisation och 
arbetssätt). Avslutningsvis undersöks hur alliansen med VPS förändras för de återförsäljare 
som ansluter sig till LDC och förbättringspotential för LDC-konceptet i drift och under 
implementeringsfasen. 

Vi har valt att söka svaren på våra syften genom att utföra intervjuer hos utvalda återförsäl-
jare samt genom intervjuer med nyckelpersoner inom VPS och Volvo Cars. 

Våra slutsatser visar att VPS har en väl underbyggd strategi bakom LDC-konceptet och att 
VPS motiv syftar till att förbättra kundservicen och försörjningskedjans totala prestation. 
Återförsäljarna är införstådda i behovet av förändring vid införandet av ett nytt logistiksy-
stem. Vår studie visar dock att det största problemet för återförsäljarna vid införandet av 
LDC-konceptet är att få personalen att ändra arbetssätt och rutiner. En oväntad slutsats 
som framkom under studien var att alliansen och transparensen inte hade förändrats i den 
utsträckning vi förväntat oss efter ett införande av LDC. Den viktigaste förbättringsåtgär-
den som framkommit under studien är att VPS bör arbeta för att integrera samtliga funk-
tioner och saluförda artiklar för eftermarknaden i LDC-konceptet för att kunna erbjuda 
återförsäljarna en helhetslösning. 
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Abstract 
Demands on businesses are constantly increasing and the competition in the market-place 
is becoming ever tougher. To gain the long-term confidence of customers, not only the 
best businesses, but also the best supply chains are required.  

Volvo Cars is experiencing a changing competitive situation and their retailers are having 
trouble stocking the right spare parts. Shorter product life cycles and the growth of Volvo’s 
product program result in an increase in the number of spare parts to be stocked. In order 
to adapt to market trends and meet customer demands, Volvo has developed the LDC 
model, establishing a number of regional warehouses in strategic locations in Sweden, de-
signed to supply spare parts to the regions’ retailers through so-called Vendor-Managed In-
ventory (VMI).  

The purpose of the study is to examine Volvo personbilar Sverige’s (VPS) motivation for a 
modified customer-service strategy through LDC. Furthermore, we aim to survey the LDC 
model and its function, and to identify the pros and cons of VMI and different inventory 
strategies. Next we will examine how retailers are affected by a transition to VMI and re-
gional distribution centers (the need to adapt the organizations and working methods). Fi-
nally we will examine how the alliance with VPS for the retailers choosing to join LDC is 
transformed, and the potential for improvement for the LDC model in action and in the 
implementation phase.  

To attain our purposes, we have chosen conduct interviews with select retailers and key 
persons at VPS and Volvo Cars.  

Our conclusions show that VPS has a well-developed strategy behind the LDC model and 
that VPS’ motive is to enhance customer service and the total performance of the supply 
chain. The retailers understand the need for change during the introduction of a new logis-
tics system. However, our study shows that the biggest problem for the retailers when in-
troducing the LDC model is getting employees to change their working methods and rou-
tines. An unexpected conclusion of the study was that the alliance and transparence had 
not changed to the extent we had expected after the introduction of LDC. The most im-
portant improvement suggested by the study is that VPS should work to integrate all func-
tions and finished products for the after-sales market in the LDC model, allowing them to 
offer retailers a complete solution.  
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 Inledning 

1 Inledning 
Följande uppsats skrivs för Volvo personbilar Sverige (VPS) och vår handledare Bertil Andersson, logis-
tikchef för servicemarknad inom Norden. Uppsatsen är det avslutande momentet på vår magisterutbildning 
inom ämnesområdet International Logistics and Supply Chain Management vid Internationella Handels-
högskolan i Jönköping. 

1.1 Bakgrund 
Kraven på företag ökar ständigt. Det finns flera anledningar till detta, både interna som ex-
terna påtryckningar. De interna påtryckningarna kan bestå utav att ägare och ledning vill se 
en högre avkastningsgrad, det vill säga en högre vinstmarginal. Tillvägagångssätten mot att 
öka sin vinst kan vara många, det kan exempelvis bestå av att minska det bundna kapitalet i 
företaget. Det kan ske genom outsourcing eller att delar av företaget flyttas till låglönelän-
der. Många organisationer tvingas också bli mer effektiva. (Matsson, 2002, Coyle, Bardi & 
Langley, 2003) 

Det är inte endast de interna påtryckningarna som påverkar företag. En annan allt svårare 
del att bemöta är de ökande externa kraven. Konkurrensen från andra aktörer inom samma 
marknadssegment blir allt hårdare. Konkurrenterna blir allt bättre och effektivare och utgör 
ett allt större hot. En tillbakablick visar att företag förr främst kämpade mot konkurrenter i 
den omgivande regionen. Utvecklingen går dock mot att konkurrensen blir av alltmer glo-
bal karaktär. Idag konkurrerar företag med andra aktörer över hela världen. (Matsson, 2002, 
Coyle et al. 2003). Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (1999) menar även att produktlivscykeln 
har blivit allt kortare, vilket har medfört att nya produkter kommer till allt oftare. 

Företag idag jobbar allt hårdare med att bli bättre och mer effektiva. Trender pekar på att 
det inte alltid räcker att det egna företaget agerar effektivt utan att hela försörjningskedjan 
är effektiv. Ett begrepp som blir allt mer populärt, som allt fler företag tillämpar, är Supply 
Chain Management (SCM) (Ballou, 2004). Begreppet Supply Chain Management behandlas 
vidare i uppsatsens teorikapitel, men innebär i vida ordalag att företag skall samarbeta inom 
sin försörjningskedja, det vill säga med sina leverantörer och kunder för att öka effektivite-
ten.  

En trend inom främst tillverkande företag är att försöka minimera lager och därmed mins-
ka kostnader. Det vanliga har varit att företag internt försökt uppnå lagerminimering men 
det finns även metoder för att samarbeta och minimera lager externt inom försörjningsked-
jan (Matsson, 2002). En allt vanligare metod är att företag övergår till Vendor Managed In-
ventory (VMI eller leverantörspåfyllda lager). Denna metod grundar sig i att leverantören 
ansvarar och sköter påfyllnaden av lagret hos kunden (Coyle et al. 2003). 

Det av Ford Motor Company ägda Volvo Cars agerar liksom många andra stora företag på 
den globala marknaden. Ford har delat upp sina varumärken i kategorier för att täcka skilda 
segment av marknaden. Volvo Cars tillhör idag premiumsegmentet inom Ford koncernen 
och anses vara en lyxbil med konkurrenter såsom Mercedes, Audi och BMW 
(www.volvocars.se).  

Volvo Cars är likt andra företag utsatt för hård konkurrens och måste ständigt förbättra sin 
verksamhet. De strävar mot att möta slutkundens krav för att kunna behålla och erhålla nya 
kunder. En viktig omställning som har förändrat konkurrenssituationen för bilhandeln är 
ett EU beslut (EG 1400/2002) som har medfört en upplösning av gamla gruppundantag. 
Det innebär konkret att flera handlare kan öppna verksamheter inom samma område som 
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gamla auktoriserade återförsäljare och reparera och sälja delar, vilket tidigare i och med 
gruppundantaget inte var tillåtet. Det är numera även tillåtet att använda ”alternativa delar” 
vid reparation av Volvobilar, även för en auktoriserad Volvoverkstad. De nya reglerna gäll-
er givetvis inte bara Volvo, utan samtliga bilmärken som saluförs inom EU.  

1.2 Problematisering 
Trenden med kortare produktlivcyklar har medfört att det för Volvo blir svårare och svåra-
re att tillhandahålla reservdelar till det ständigt ökande produktutbudet på ett kostnadsef-
fektivt sätt. Även Volvos återförsäljare för reservdelar får det allt svårare att lagerhålla rätt 
produkter då artiklarna blir allt fler och omsättningshastigheten per artikel minskar. 

VPS ser den förändrade marknadsbilden som EU (EG 1400/2002) medfört både som po-
tentiella risker, men även som potentiella möjligheter. Riskerna som identifierats är främst 
återförsäljarnas och kundernas ökade möjligheter att välja andra reservdelar än Volvo origi-
nal. Möjligheterna som identifierats är att nya Volvohandlare kan etablera verksamheter, 
vilket kan stärka Volvos marknadsandel. 

För att kunna möta marknadens påtryckningar och den skiftande konkurrenssituationen 
har VPS i Göteborg valt att förändra sin logistikprocess rörande eftermarknaden i Sverige. 
Förändringen består av att gå ifrån ett centrallager till ett antal regionallager runt om i Sve-
rige. Projektet kallas internt inom VPS för Local Distribution Centres (LDC). I LDC-
konceptet ingår även att VPS tar på sig ett större ansvar för lagerhållning av reservdelar till 
sina återförsäljare. Grundprincipen är att systemet skall vara behovsstyrt och att VPS sköter 
påfyllnaden av reservdelar till återförsäljaren från respektive regionlager.  

VPS har i dagsläget ett regionlager i drift i Enköping som förser återförsäljarna inom regio-
nen med reservdelar. VPS skall under 2006 införa ytterligare ett regionlager i Skåne. Avtal 
skrivs med återförsäljare under december 2005 och framåt. Längre fram i tiden planeras yt-
terligare implementeringar av regionlager på strategiskt valda orter i Sverige.  

Övergången till LDC i Sverige är ett stort projekt som kommer att pågå under flera års tid 
framöver. Övergången är en viktig del då den medför en totalförändring av logistikproces-
sen för reservdelar i Sverige. Det är viktigt att övergången sker på ett bra sätt så att det blir 
ett effektivt flöde. Vår uppgift, som diskuterats fram med handledaren Bertil Andersson, är 
att undersöka länken mellan VPS och återförsäljare. Studien skall vara objektiv och är se-
dan tänkt att stödja både VPS och deras återförsäljare i den fortsatta implementeringspro-
cessen av LDC-konceptet. Studien har ett tvådelat perspektiv. Den ena delen ämnar att be-
lysa Volvo och den andra delen ämnar att behandla återförsäljarna. Genom detta upplägg 
får vi en samlad bild av alliansen mellan Volvo och återförsäljarna. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka följande: 

• VPS motiv till ändrad kundservicestrategi för eftermarknaden. 

• Kartlägga LDC-konceptet och dess funktion, identifiera för- och nackdelar med 
behovsstyrd lagerpåfyllnad och olika lagerstrategier. 
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• Hur återförsäljare påverkas av en övergång till leverantörspåfyllda lager med re-
gionala distributionscentraler. (Behov av att förändra sin organisation och ar-
betssätt).  

• Hur alliansen förändras för de återförsäljare som ansluter sig till LDC. 

• Förbättringspotential för LDC-konceptet i drift och under implementeringsfa-
sen. 

1.4 Företagspresentation 
Beslutet att starta företaget Volvo togs 1924 av Assar Gabrielsson och Gustaf Larsson och 
den första serietillverkade bilen ÖV4, kallad Jakob, rullade ut genom portarna på fabriken i 
Göteborg 1927. Volvo har genom historien byggt ett starkt varumärke som förknippas 
med hög säkerhet, vilket också har varit visionen ända sedan Gustav Larsson år 1936 for-
mulerade säkerhet som ett kärnvärde för företaget. Idag går Volvo koncernen under nam-
net Volvo Car Corporation (VCC) och ägs av koncernen Ford Motor Company sedan 
1999. Inom koncernen fungerar Volvo som ett ”center of excellence for safety”, vilket be-
tyder att VCC:s utveckling inom säkerhet starkt påverkar alla andra bilmärken som ägs av 
Ford Motor Company. Verkställande direktör för VCC heter Fredrik Arp. 

Volvo finns idag i ca 120 länder och de största marknaderna är USA, Sverige, Storbritanni-
en och Tyskland. VCC har sina största fabriker i Torslanda, Sverige och i Gent, Belgien vil-
ka tillsammans med fabrikerna i Olofström, Skövde och Uddevalla stod för försäljningen 
av 456 000 bilar 2004, vilket är rekord och ett steg närmre den långsiktiga visionen om 
600 000 sålda bilar. Volvo har ca 2400 återförsäljare och verkstäder i världen varav ca 1500 
i Europa och 400 i Nordamerika. I dagsläget finns ungefär 5 miljoner Volvoägare runt om i 
världen, vilket självklart ställer höga krav på en fungerande eftermarknad. Volvo styr för-
sörjningen av reservdelar från ett centrallager för reservdelar i Göteborg, som behandlar ca 
7,5 miljoner orderrader varje år. 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningar har varit nödvändiga för att kunna fokusera på utvalda delar i stället för att 
endast ge en övergripande bild av hela problematiken. Arbetet är ämnat att belysa länken 
mellan VPS och dess återförsäljare i försörjningskedjan av reservdelar.  

Avgränsningarna är följande: 

Vi har valt att endast behandla försörjningskedjan av reservdelar för den svenska efter-
marknaden. Vi kommer vidare inte att utföra några detaljerade undersökningar rörande ar-
betssätt utan har valt att endast studera detta ytligt för att få en bild av förfarandet och hur 
det påverkas av LDC vid en sådan implementering. Beräkningar kommer ej utföras av re-
servdelar i form av lagerstyrningsparametrar. Ruttplanering kommer heller inte att behand-
las. Direkta detaljfrågor och beräkningar kommer således ej att behandlas då tidigare studier 
och beräkningar från Volvos sida föreligger. Avtal mellan VPS och återförsäljare kommer 
inte att behandlas. Avslutningsvis kommer inte frågor gällande huruvida Volvo Cars står sig 
i konkurrensen mellan andra försörjningskedjor i bilbranschen att behandlas. 
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 Metod 

2 Metod 
I kapitlet kommer de forskningsmetoder vi valt att använda vid insamlandet av empiriska data att redogö-
ras och beskrivas kortfattat. Varje val av metod motiveras utifrån vår syn på lämplighet. 

2.1 Vetenskapliga förhållningssätt 
Enligt Patel & Davidson (1994) finns det två fundamentala vetenskapliga förhållningssätt; 
positivism och hermeneutik. De två förhållningssätten skiljer sig åt och vi anser det viktigt 
att redogöra för vilket val vi gjort vid genomförandet av vår studie.  

2.1.1 Positivism  
Patel & Davidson (1994) menar att det positivistiska förhållningssättet fokuserar på att ge-
nom användandet av modeller skapa en förklaring till en något förenklad verklighet. De 
menar vidare att positivismen tar avstånd från spekulation, metafysik och icke-vetenskap 
för att i stället utgå från naturvetenskapens fasta regelverk. En undersökning får inte ge-
nomsyras av känslor och egna tankar från forskaren utan skall strikt baseras på exakta fakta. 
En forskare skall gå att byta ut och ersättas av en annan utan att resultatet förändras. 

2.1.2 Hermeneutik  
Hermeneutikens huvudskaliga mål är att söka insikt och helhetsförståelse enligt Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (1997). Förhållningssättet skiljer sig från positivismen genom att 
den tillåter forskaren att försöka förstå och tolka andra människor. Det innebär att det är 
möjligt att tolka och förstå människors avsikter eftersom det yttras i språk och handling 
(Patel & Davidson, 1994). Inom hermeneutiken tillåts forskaren pendla mellan en objektiv 
och en subjektiv synvinkel. Detta möjliggör att forskaren under en intervju kan byta syn-
vinkel och därmed reflektera över situationen med olika synsätt. Eriksson och Wiedershe-
im-Paul (1997) argumenterar för att forskaren måste ta en aktiv roll under intervjuerna för 
att öka sin förståelse för problemet.  Hermeneutiken menar att en referensram skall använ-
das som verktyg för att förstå problemet. Efter avslutad empirisk undersökning skall sedan 
referensram och empirisk data jämföras. 

Det positivistiska förhållningssättet begränsar enligt vår mening möjligheten till nytt lärande 
och förståelse i vår typ av studie. Hermeneutiken förespråkar i större utsträckning egna 
tankar och förståelse. Vi har valt att använda oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt vid 
genomförandet av studien. Anledning är att vi ska genomföra en studie som till stora delar 
behandlar mjuka faktorer såsom intervjuer med människor och hur dessa tycker om de för-
ändringar som har genomförts eller skall genomföras. Vi har vidare antagit en aktiv roll un-
der intervjuerna för att snabbt kunna byta vinkling av ett problem för att nya aspekter skall 
kunna framkomma. Valet att arbeta ur ett hermeneuistiskt utgångsläge grundar sig vidare i 
att Volvo efterfrågat att studien skall vara objektiv och belysa länken mellan Volvo och 
återförsäljarna.  Det så att återförsäljarna skall kunna ge sin syn kring relationen och arbetet 
ihop med Volvo utan att känna press eller hot från VPS.  

2.2 Metodansats 
Det finns olika perspektiv och traditioner vid valet av metoder för en undersökning. Data-
insamling kan ske på olika sätt och de har olika styrkor och svagheter (Bell, 1995). Målet 
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enligt Yin (1994) är att bestämma sig för den metod som lämpar sig bäst till det aktuella ar-
betet.  

Patel & Davidson (1994) menar att det finns två metoder att tillgå vid genomförandet av en 
studie; kvantitativa och kvalitativa undersökningar. De två metoderna har olika mål, det är 
därför viktigt att reflektera över den aktuella studiens syfte för att kunna välja rätt metod. 
Målet med en kvantitativ undersökningsmetod är att genom statistiska mätningar logiskt 
studera och strukturera upp mönster och förutsäga och kontrollera kommande situationer 
genom att dra generella slutsatser. Det insamlade materialet skall formuleras och analyseras 
i numerisk form.  

En kvalitativ undersökning har som mål att skapa en förståelse och en beskrivning av en 
viss situation (Patel & Davidson, 1994). I en kvalitativ undersökning är det helheten som är 
det viktiga (Merriam, 1994). Kvalitativa undersökningar är lämpliga när en djupare och mer 
ingående studie skall genomföras. Patton (2002) menar att en djupstudie bör genomföras 
när en mer nyanserad noggrann undersökning efterfrågas inom ett särskilt ämne. Motsatsen 
till en djupstudie är en breddstudie som syftar till att dra mer generella slutsatser. Ett sätt att 
gå djupare är enligt Patel & Davidson, (1994) att genomföra intervjuer och observationer 
med små urval, exempelvis i form av fallstudier. Den kvalitativa metoden präglas också av 
flexibilitet i undersökningens skede genom att forskaren är öppen för ny kunskap och för-
ståelse (Patel & Davidson, 1994). Lantz (1993) sammanfattar de båda metoderna genom att 
hävda att den kvalitativa ansatsen är inriktad på förståelse i motsats till den kvantitativa an-
satsen som är inriktad på att bestämma ”hur mycket”. 

Det kvalitativa undersökningssättet var den metod vi använde oss av vid genomförande av 
denna studie. Anledningen till valet var att vi ville skapa oss en djupare förståelse, snarare 
än en överblick, för hur företag såg på förändringen av logistiken av reservdelar. 

2.3 Urval av företag 
Valet av uppdragsgivare för studien grundade sig i viljan att sätta oss in i hur ett stort mul-
tinationellt företag jobbar i termer av försörjningskedjor och allianser. Vi kontaktade Volvo 
Cars och efterfrågade ett lämpligt uppsatsområde. Efter samtal med Bertil Andersson 
framkom ett intressant uppsatsområde, nämligen LDC-konceptet. 

Urval av de återförsäljare som skulle ingå i studien genomfördes enligt följande. Vi valde att 
skapa en kravbild för vilken typ av återförsäljare som skulle ingå i studien. Kravet grundade 
sig i att de skulle vara återförsäljare som befann sig i olika stadier i förhållande till föränd-
ringen av logistiksystemet (LDC-konceptet). Vi kunde urskilja tre olika stadier som återför-
säljare kunde befinna sig i.  

• Återförsäljare som ställer sig negativa i dagsläget till att ansluta sig till LDC och 
leverantörspåfyllda lager 

• Återförsäljare som står utanför LDC och leverantörspåfyllda lager men är posi-
tiva till en implementeing i framtiden 

• Återförsäljare som har implementerat LDC och leverantörspåfyllda lager 

Urvalet föll sig enligt följande: 

• Bilia Väst Sisjön: i planerar idagsläget ej en implementering av LDC-konceptet. 
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• Borås Bil Ulricehamn: positiva till att implementera LDC-konceptet men är ej 
inplanerade att ingå i den närmsta planeringen. 

• Skånebil Ängelholm: positiva till en implementering och inplanerade för LDC-
konceptet till september 2006 oktober.  

• Nybergs Bil Jönköping: har arbetat i LDC-konceptet sedan sommaren 2005. 

• Skobes Bil Tranås: har arbetat i LDC-konceptet sedan andra kvartalet 2004. 

2.3.1 Urval av respondenter 
Urvalet av respondenter inom Volvo Cars gjordes i samråd med Bertil Andersson med syf-
te att ge en bred bild av nuvarande logistiksystem för reservdelar inom Sverige och det nya 
LDC-konceptet.  

Urvalet av respondenter hos återförsäljarna har genomförts i samråd med Bertil Andersson 
och återförsäljarna själva. Anledningen till det förfarandet var att de själva kunde utse den 
eller de som bäst var insatta i LDC-projektet och dess påverkan på den egna organisatio-
nen. Vi ansåg att urvalet var bra då olika personer med skiljande positioner inom varje åter-
försäljare varit med i arbetet rörande LDC-konceptet. Då de olika organisationernas upp-
byggnad skilde sig åt, varierade antalet respondenter på orterna. Urvalet av respondenter 
blev som följer; Bilia, Ingemar Wernersson, Bildelsansvarig. Borås Bil, Ingemar Johnsen, 
ansvarig servicemarknad. Skåne Bil, Lennart Lindström, Reservdelsansvarig och Leif Brit-
zén, Bildelschef. Nybergs Bil, Mats Nyberg, VD, Jan Gunnar Blad, lagerchef och Ulf Soko-
loft, butik och bildelschef. Skobes Bil, Torbjörn Lundh, chef servicemarknad. 

2.4 Datainsamling  
Vid genomförande av en undersökning måste information/data samlas in. Kvalitativ data 
som är den aktuella dataformen vid genomförandet av denna undersökning kan bestå av 
beskrivningar, citat och utdrag från den empiriska verkligheten (Patel & Davidsson, 1994). 
Informationen skall sedan bearbetas för att ge en tydligare bild av studiens syfte och sedan 
försöka besvara denna. Det finns enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) två katego-
rier vid insamling av data; primär- och sekundärdata.  

2.4.1 Primärdata  
Primärdata är information som inte tidigare har samlats in. Det vill säga ny data som sam-
lats in för ett specifikt ändamål (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Om primärdata 
samlas in genom intervjuer är det viktigt att intervjua rätt nyckelpersoner för att få ut så rik-
tig information som möjligt (Merriam, 1994). Det finns dock risk att svaren trotts valet av 
respondent blir missvisande. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) kan ointresse 
eller stress påverka svaren. För att eliminera dessa risker valde vi att kontakta respektive re-
spondent i förväg och informera angående intervjun. Respondenterna fick även ett e-brev 
med information och vissa inledande frågeställningar. 

Det finns två olika typer av intervjuer; telefonintervjuer och personliga intervjuer som 
genomförs genom besök (Patel & Davidsson, 1994). Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(1997) menar att personliga intervjuer är bättre då frågorna är av mer komplicerad typ. Den 
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personliga intervjuformen gör det också lättare att förtydliga eventuella oklarheter i frågor-
na  

Det finns ett flertal modeller som beskriver olika intervjustrukturer. Vi har valt att utgå från 
modellen ur Merriam (1994), som menar att det finns tre olika kategorier för personliga in-
tervjuer; strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. 

Strukturerad Intervju: är uppbyggd av ett antal frågor som ämnas besvaras med direkta 
svar. Även ordningen på frågorna är förutbestämd. Den strukturerade intervjuformen kan 
liknas med en enkät. Metoden är lämplig då de som genomför intervjun har stor kunskap 
inom område och ett större antal personer ska intervjuas eller när forskaren vill undersöka 
olika hypoteser eller prioriterar ett kvantifierbart resultat.  

Ostrukturerad Intervju: är en form där frågorna framkommer under intervjuns gång. 
Ofta vet intervjuaren för lite angående ämnet i inledningen för att kunna ställa direkta frå-
gor. Intervjun kan ingå som en del av en förstudie. Eventuellt kan senare intervjuer ske 
med samma respondent men då genom annan vald intervjuform.  

Semistrukturerad intervjuform: kan ses som en mix av ostrukturerad och strukturerad 
intervjuform. En semistrukturerad intervju används när en viss sorts information skall sam-
las in från alla respondenterna. Ett par frågeställningar skall undersökas men formuleringar 
beslutas till viss del under själva intervjun, vilket ger respondenten möjligheten att svara 
mer fritt. Det leder till att materialet formas mer av vad respondenten har för bild i ämnet.  

Enligt Patton (2002) är det viktigt att fånga upp vad respondenten säger med egna ord. Vi 
valde därför att spela in intervjuerna på band, för att i efterhand kunna göra en mer nog-
grann sammanställning och mer precist kunna redovisa svaren. Jensen (1995) menar att det  
kan vara en nackdel att banda intervjuerna eftersom respondenten kan bli obekväm vid an-
vändandet av bandspelare, vilket kan påverka svaren. Vi anser dock inte att den inhämtade 
informationen från respondenterna har påverkats av inspelningen då samtliga inblandade 
blivit informerade i förväg och godkänt intervjuförfarandet. Vi valde också att föra anteck-
ningar under intervjun för att snabbt kunna föra ner svar och andra funderingar kring in-
tervjun. Intervjuerna genomfördes på respektive företag.  

För att samma information skulle erhållas framställdes en intervjuguide. Guiden utforma-
des i tre varianter för att passa samtliga återförsäljare. Intervjuguiderna återfinns under ka-
pitlet bilagor. 

2.4.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som sedan tidigare är insamlad (Lundahl & Skärvad, 1999). Insam-
lingen har oftast skett av annat ändamål än den aktuella för egen studie. Av denna anled-
ning är det viktigt att sekundärdata granskas kritiskt då denna kan vara vinklad fel eller ha 
framkommit genom felaktiga urval (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Vid användan-
det av sekundärdata skall därför ursprung och till vem informationen är samlad till att efter-
sökas för att kunna användas på ett korrekt sätt.  

2.5 Studiens genomförande 
Vi har samlat in sekundärdata genom böcker inom de för teoriramen relevanta områdena. 
Vidare har data samlats in genom vetenskapliga artiklar med mer direkt anslutning till valda 
teoriområden. Artiklarna skall också ge en mer aktuell bild av områdena, då de speglar det 
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senaste inom forskningen. Sekundärdata har också hämtats från EU-upplysningen (EG 
1400/2002) i form av beslut angående bilbranschen. Sökningen efter relevanta data utför-
des huvudsakligen på Jönköpings Högskolas bibliotek. Vi anser att informationen vi har 
funnit är relevant då ofta samma fakta kunde hittas från olika håll. 

Vi har vid genomförandet av detta arbete valt att genomföra två delstudier för att skapa oss 
en bild av länken mellan Volvo Cars och dess kunder i form av återförsäljare. Den första 
delstudien syftade till att ge en bild av VPS och LDC-konceptet. Det kändes relevant då 
Volvo Cars är ett stort företag och det fanns ett behov i initieringsskedet att skapa sig en 
överblick. Då uppsatsämnet berör en länk måste båda sidor av länken belysas för att en 
korrekt bild ska kunna ges. Delstudie två syftade till att undersöka återförsäljarnas bild av 
LDC-konceptet och alliansen med VPS.  

Den första delstudien bestod av intervjuer, enligt ostrukturerad intervjuform, med Bertil 
Andersson Logistikchef Servicemarknad Norden och ett studiebesök på Volvos reservdels-
lager i Göteborg (RA). Under studiebesöket hölls intervjuer av ostrukturerad karaktär med 
Manne Petersson och Lars-Olof Andersson som arbetar inom Logistic Development på 
Volvo Car Customer Service (VCCS).  

När en tydligare bild av företaget och problemområdet för studien kunnat urskiljas så fort-
satte arbetet med att mer ingående söka information om LDC-konceptet och övergången 
till leverantörspåfyllda lager. Metoden för arbetssättet var att samla in primärdata genom att 
studera dokument och information rörande projektet utdelat av VPS och att utföra ytterli-
gare intervjuer med Bertil Andersson. Under dessa tillfällen tillämpades en semistrukturerad 
intervjuform. 

Under delstudie två, som rörde återförsäljerens sida av länken, valde vi att använda oss av 
en semistrukturerad intervjuform. Vi ansåg att vår kunskap inom valt område var för be-
gränsad för att kunna nyttja en strukturerad intervju. Vi ville därför skapa en dialog med re-
spondenterna för att se om, för oss, ny information av synen på samarbetet mellan VPS 
och dess återförsäljare kunde framkomma under intervjun. 

En semistrukturerad intervju är dock svårare och mer tidskrävande att analysera eftersom 
det blir en stor informationsansamling, men vi anser ändå denna metod vara den rätta för 
vår typ av studie.  

2.6 Trovärdighet och generaliserbarhet 
Insamlandet av data enligt den kvalitativa metoden ger ofta en hög grad av giltighet men 
saknar dock ofta viss tillförlitlighet (Jensen, 1995). Anledningen till att tillförlitligheten blir 
lägre är att datainsamlingen inte är lika standardiserad som den är i en kvantitativ under-
sökning. I den icke standardiserade datainsamlingen ingår bland annat intervjuerna, då des-
sa kan ge missvisande fakta eller ge skiljande svar om samma undersökning genomförs av 
annan forskare. Anledningen till det är att respondenten kan påverkas av forskaren i viss 
grad, eller vara stressad eller bara ointresserad. Dessa faktorer kan påverka de svar forska-
ren erhåller från respondenten, och där med sänka tillförlitligheten något. Jensen (1995) 
menar dock att detta inte behöver vara något stort problem så länge forskaren är medveten 
om det. En av de mest fundamentala delarna i en undersökning är att sträva efter en hög 
trovärdighet. Trovärdigheten handlar om att till största möjliga mån avspegla verkligheten 
genom de framtagna resultaten som analyserats av insamlade data framtagna till undersök-
ningen. Trovärdigheten kan kontrolleras genom två parametrar som problematiserar en 
undersökning; reliabilitet och validitet. 
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2.7 Reliabilitet 
Reliabilitet avspeglar tillförlitligheten och stabiliteten i studien, vilket innebär att upprep-
ningar i undersökningen ska leda fram till samma resultat (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1997). Vid en kvalitativ datainsamling hämtas primärdata bland annat från intervjuer, vilka 
kan ge missvisande svar som beskrivits tidigare. Datainsamlingsmetoden innebär således att 
sannolikheten att kunna erhålla samma resultat vid upprepning av undersökningen är föga 
trolig. En kvalitativ undersökning kan därför sällan genomföras igen.  

Vi har trotts svårigheterna med ovan beskrivna fakta försökt att öka studiens reliabilitet ge-
nom att genomföra intervjuerna på samma sätt med samtliga företag (dock anpassades in-
tervjuguiden efter återförsäljarens typ enligt urvalet). Vidare skickades ett förberedande in-
tervjuunderlag ut till respondenten innan intervjun ägde rum, så att denne skulle ha möjlig-
het att förbereda sig till viss del. Detta underlag var utformat så att samtliga respondenter 
skulle förbereda sig efter samma preferenser.  

2.8 Validitet 
Validitet är ytterligare ett mått att bedöma en studie utifrån. Då reliabilitet uppskattar till-
förlitlighet och stabilitet i studien granskar validiteten hur väl undersökningen återspeglar 
verkligheten, kort sagt om studien analyserar det den avser att analysera (Patel & Davidson, 
1994). Validitet kan vidare delas upp i två olika underrubriker; inre och yttre validitet 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997). Den inre validiteten kontrollerar hur teori och empi-
ri överensstämmer, exempelvis modeller, analyssätt och hur dessa används i den utredande 
delen av studien. Yttre validitet behandlar bland annat hur väl respondentens svar under en 
intervju överensstämmer med verkligheten. Den inre validiteten är således beroende av hur 
väl författarna till undersökningen i fråga lyckats koppla ihop teori och empiri för att skapa 
en trovärdig och tillförlitlig slutsatts. Den yttre validiteten påverkas främst av respondenten 
och hans förståelse av ämnen, men indirekt är även detta författarens ansvar att se till att 
respondenten är på det klara om vad som kommer att efterfrågas.  

2.9 Metodkritik 
I denna studie består en del av den insamlande primärdata av en personlig intervju vid ett 
tillfälle på vart och ett av företagen. Viss komplettering har dock skett via e-brev med re-
spektive respondent i efterhand. Det tunna underlaget (endast 5 återförsäljare) kan anses 
som en svaghet i vår studie. Denna situation har sin uppkomst i att tiden har varit begrän-
sad. Vår undersökning kan därför vara färgad av våra respondenters bild. Det är därför inte 
säkert att våra slutsatser och teorier går att applicera på andra företag.  

Ytterligare en kritik är att alla framkomna data inte kunnat redovisas på grund av sekretess-
skäl, varpå beskrivningen av LDC konceptet och de fakta som framkommit under våra in-
tervjuer med nyckelpersoner inte kommer att behandlas i detalj utan på en mer generell 
nivå. 
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3 Teori 
Kapitlet syftar till att skapa en teoretisk bakgrund till studien. Vissa avsnitt i teoriramen är tänkta att 
introducera läsaren till ämnet samt att definiera begreppens innebörd varpå dessa avsnitt inte direkt kom-
mer att behandlas vidare i analysdelen av studien. Uppsatsen grundar sig i att gå ifrån en övergripande 
strategisk nivå för att söka motiv och stöd för motiven genom teorin. Vi har även tagit med teori om VMI 
och SCM för att ytterligare kunna belysa problematiken och möjligheterna med LDC-konceptet. Avsnitten 
speglar även kundservice ur olika perspektiv då detta är andemeningen med hela LDC-konceptet. Arbetet 
berör till stor del organisationsaspekter och förändringsarbete varpå även sådana avsnitt återfinns i teorira-
men. Även mätningar återfinns då det är viktigt för att kunna utvärera de resultat som uppnås.    

3.1 Strategi 
Begreppet strategi har funnits i många år, men det är först de senaste 20-25 åren som det 
börjats användas inom näringslivet. Bengtsson & Skärvad (2001) anser att strategibegreppet 
till en början inom företagsvärlden främst innebar ”konsten att utnyttja företagets resurser i syfte 
att uppnå företagets mål”. Kortfattat handlar strategi således om hur företagets mål skall upp-
nås.  

Mål

Strategi

 
 

 

 

 

Figur:  Sambandet mellan mål och strategi (Bengtsson & Skärvad, 2001).  

 
Anledningen till det ökande intresset för strategier i organisationer de senaste åren torde 
kunna spåras till den ökade konkurrensen på världsmarknaden. Detta då företag har svårt 
att överleva på en marknad om de inte är tillräckligt effektiva och konkurrenskraftiga vilket 
det krävs planering till (Mattsson, 2002). Det har under senare år skett stora förändringar i 
form av att teknologin har gått framåt i snabb takt samtidigt som produkter har fått en kor-
tare livscykel (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1999). En viktig aspekt att tänka på är att det 
inte finns någon standardmall för vad strategin skall innehålla och omfatta (Ax, Johansson 
& Kullvén 2002). Varje företag måste därför ta fram en egen strategi som är anpassad till 
deras unika situation och förutsättningar. 

En strategi syftar ofta till att förbättra och uttrycka företagets position gentemot kunder 
och konkurrenter, samt principer för resursfördelning (Bengtsson & Skärvad, 2001). 
Bengtsson et al. (2001) menar vidare att de huvudsakliga delarna med en strategi är att bli 
unik, uppnå konkurrensfördelar, förbättra sin position gentemot kunderna och att fördela 
olika resureser inom företaget. Aaker (1984) menar vidare att en strateg skall innefatta före-
tagets långsiktiga mål och fastställa huruvida företaget vill växa eller behålla nuvarande stor-
lek? Ax, Johansson & Kullvén (2002) fortsätter resonemanget med vad som skall ingå i en 
strategi med att det är viktigt att framställa företagets styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot gentemot sina konkurrenter. Den skall också besktiva valet av organisationsstruktur 
som företaget skall arbete utifrån 
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Mintzberg (1991) menar att det finns olika perspektiv och därmed olika sätt att se på strate-
gier. Företag kan använda en strategi på olika sätt för att erhålla ett strategiskt ”vapen” mot 
sina konkurrenter. En uppfattning som ofta förekommer är att företag och organisationer 
alltid handlar väl övervägt och rationellt. Många företag har dock ofta ingen uttalad förut-
bestämd strategi (Mintzberg, 1991) 

Mintzberg (1991) menar att strategier kan delas upp i två fundamentala block; medvetna el-
ler omedvetna. Medvetna kännetecknas av att de är förutbestämda och dokumenterade. 
Omedvetna strategier kan avslöjas av att dokumentation saknas eller att det vid exempelvis 
en intervju talas om en strategi som bygger på den utveckling företaget genomgått. Det be-
höver dock inte endast vara något negativt med en framväxande omedveten strategi. I vissa 
fall kan den bransch företaget agerar i vara synnerligen osäker. Det kan då vara direkt 
olämpligt med en bestämd plan i form av en långsiktig strategi. Företaget måste i sådana si-
tuationer vara förberett på förändringar kan komma att omvandla deras krav på agerande 
(Mintzberg, 1991) 

PlaneradStrategi

Realiserad 
Strategi

Ej realiserad 
strategi

Medveten strategi

Framväxande

strategi

 
Figur: Olika former av strategier. (Mintzberg, 1991). 

 
Ett företag har som tidigare nämnts flera olika sektioner och varje sektion har sina egna 
strategier som skall leda varje enskild avdelning till lokalt uppsatta mål. Det viktigaste enligt 
Hill (2000) med ett företags strategier är att de är samordnade mellan avdelningarna. Det är 
en förutsättning om företaget som helhet vill kunna erhålla ett gott resultat. De samlade 
strategierna skall sättas samma till en gemensam företagsstrategi. Vidare är företagsstrate-
gins mest fundamentala syfte att samtliga delar inom företaget strävar mot samma huvud-
mål (Hill 2000). För att nå detta syfte måste enligt Hill (2000) samtliga berörda avdelningar 
integreras med varandra. En anledning till integreringen är att de olika avdelningarna ska 
kunna skapa förståelse för varandras arbetssätt och mål. Enligt Slack & Lewis (2003) skall 
en strategi hos ett företag vara en långsiktig plan och de nämner följande; 

” Operation strategy is the total pattern of decisions which shape long tern capabilities of any type 
of operation and their contribution to overall strategy, through the reconciliation of market re-
quirement with operation resources” 
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Ballou (2004) menar att när ledningen har identifierat att logistik/SC påverkar en stor del 
av företagets kostnader och förstått att besluten inom logistik/SC resulterar i olika nivåer 
av kundservice, kan de använda vetskapen för att penetrera nya marknader, ta nya mark-
nadsandelar och i slutändan öka sin lönsamhet. 

Ballou (2004) föreslår tre strategiska syften med en logistikstrategi:  

• Kostnadsreducering 

• Kapitalreducering 

• Förbättring av service 

Vidare menar Ballou (2004) att en proaktiv logistikstrategi oftast börjar med företagsmål 
och kundens krav på service.  

3.2 Supply Chain Management (SCM) 
Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) definierar SCM enligt föl-
jande:  

“Supply Chain Management encompasses the planning and management of all activities involved 
in sourcing and procurement, conversion, and all Logistics Management activities. Importantly, it 
also includes coordination and collaboration with channel partners, which can be suppliers, inter-
mediaries, third-party service providers, and customers. In essence, Supply Chain Management in-
tegrates supply and demand management within and across companies” (CSCMP 2005) 

CSCMP (2005) menar att Supply Chain Management är en integrerande funktion med det 
primära ansvaret att länka samman affärsfunktioner och affärsprocesser inom och genom 
företaget till en högpresterande affärsmodell. Det inkluderar logistikfunktioner såsom att 
effektivt planera, implementera och kontrollera flöden och lagring av gods, service och re-
laterad information från ax till limpa, i syfte att möta kundens förväntningar. SCM driver 
koordinering av processer och aktiviteter genom marknad, försäljning, produktdesign, fi-
nansiering och informationsteknologi (CSCMP 2005). 

Coyle, Bardi & Langley (2003) menar att en Supply Chain rör hela kedjan, från säljarens le-
verantörer till slutkunden och att effektivitet inom en försörjningskedja uppnås genom ef-
fektiv kolaborering av resurser och samarbete mellan de ingående parterna i kedjan. 

För att företag ska lyckas inom sin försörjningskedja trycker Chopra & Meindl (2001) på 
vikten av att företagens supplystrategi passar ihop med deras affärsstrategi, detta definieras 
som Strategic fit. För att uppnå strategic fit måste företagens funktioner stödja varandra 
och arbeta mot samma mål. De presenterar tre grundläggande steg för att strategic fit ska 
uppnås: 

• Förstå din kund 

• Förstå din försörjningskedja 

• Uppnå Strategic fit genom att matcha kundens önskemål med din försörjningskedja 

Morash (2001) skriver att de företag som lyckas bäst inom en försörjningskedja  är de som 
har de bästa systemen för mätning. Morash talar även om vikten av att göra rätt från början 
istället för att försöka lösa problem i efterhand.  
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Ballou (2004) menar att logistikens huvudsyfte är att skapa värde för kunder och leverantö-
rer samt värde för företagets aktieägare. Vidare menar Ballou (2004) att värde vanligen mäts 
i termer av tid och plats. Med det menas att produkter inte har något värde alls om de inte 
finns där de efterfrågas i rätt tid. Gattorna & Walters (1996) menar att en förståelse av 
kunder och deras organisationskultur är av stor vikt i beslut rörande försörjningskedjan. De 
menar att för att företaget ska nå långsiktig framgång måste deras strategi, kultur och led-
ning ligga i linje med och reflektera ”logiken” hos sina kunder. 

I en studie av Morash (2001) framkom följande områden som viktigast att uppfylla inom en 
försörjningskedja: (områderna är numrerade efter hur framstående en punkt är, ett är vikti-
gast) 

1. Kundservice 

2. Kvalité 

3. Informationssystem support 

4. Distributionsflexibilitet 

5. Låga logistikkostnader 

6. Produktivitet 

7. Leveranshastighet 

3.3 Vendor Managed Inventory (VMI) 
VMI står för Vendor Managed Inventory och kan enligt Avaheden, Wiberg, & Gustavsson 
(2003) översättas till leverantörspåfyllda lager. Coyle, Bardi, & Langley (2003) menar att in-
nebörden av VMI är att leverantören tar över ansvaret för påfyllning av ett eller flera av 
sina kunders lager. Detta sker enligt Jensen (2001) & Chopra & Meindl (2004) genom att 
kunden delar med sig av aktuella lagersaldon och kommande behov. Seuring & Goldbach 
(2002) lägger till att VMI bidrar till att öka transparensen∗ i försörjningskedjan vilket även 
stöds av Donath, Mazel, Dubin & Patterson (2002).  

VMI uppkom i mitten av 1980-talet som ett led i kostnadsreducering genom effektiviserad 
lagring inom Target och Wal-Mart (Blatherwick, 1998). Walker (2005) benämner VMI som 
en ”pull” metod för lagerpåfyllning där materialet fylls på när det efterfrågas. Den elemen-
tära skillnaden mellan VMI och prognosbaserade system är enligt Walker (2005) att VMI är 
ett påfyllnadssystem där leverantören sköter kundens lager. Således behövs ingen order från 
kund till leverantör. Leverantören ansvarar vid ett VMI samarbete enligt Donath et al. 
(2002) för att material finns i rätt tid, på rätt plats och i rätt kvantitet. Jensen (2001) skriver 
att VMI-samarbeten kan pressa lagernivåer med 30-60 % och öka leveransservicen till 
närmre 100 %. Donath et al. (2002) menar även att ledtiden kortas ner genom VMI. 

För att VMI ska fungera effektivt talar Simchi-Levi, Kaminsky & Simchi-Levi (2004) om 
gemensam planering med hjälp av datoriserad informationsöverföring. De menar även att 
                                                 
∗ Transparens: Öppenhet mellan olika avdelningar eller företag. Det kan exempelvis röra sig om delad säljda-

ta. 

 

 13



 Teori 

marknadsprognoser ska delas mellan parterna för att i förlängningen kunna bygga bort yt-
terligare osäkerheter i efterfrågan mellan kund och leverantör. Detta stöds av New & 
Westbrook (2004) som menar att en ökad informationsdelning och transparens möjliggör 
en enklare planering för leverantören gällande påfyllning av lager hos kund. Detta sker ge-
nom att leverantören får bättre överblick över kedjan och kan skönja trender och fluktua-
tioner snabbare. Donath et al. (2002) talar även om en systemsammankoppling mellan par-
terna genom ERP-system (Enterprice Resource Planning) för ökad effektivitet och struk-
tur. Arnold & Chapman (2004) menar att intranät och extranät kan delas mellan företagen 
genom en uppladdning av information från företagens egna intranät till ett gemensamt ex-
tranät. Det systemet kan även användas för information rörande VMI. 

För att fördelarna med VMI-samarbete ska kunna åtnjutas till fullo krävs enligt Donath et 
al. (2002) utbildning av logistikpersonal så att dessa kan identifiera den egna verksamhetens 
kostnadsdrivare och effektivisera dessa. De talar även om vikten av stöd i ledningsgruppen 
för att få en effektiv förändring ur VMI-samarbetet. Govil & Proth (2002) talar om VMI 
som ett steg mot optimal kundanpassning men hävdar samtidigt att VMI för optimal funk-
tionalitet kräver någon form av klassificering av kundgrupper som ingår. Dock bör även 
produktgrupper identifieras och Avaheden et al. (2003) menar att en ABC-klassificering är 
ett bra sätt för att identifiera nyckelprodukter, något som även stöds av Fagerberg & Chris-
tenson (1997)  

Ett VMI-samarbetes genomslag och effektivitet kan mätas genom följande fyra presta-
tionsmått: (www.vendormanagedinventory.com) 

• Lagrets värde 

• Lagrets omsättningshastighet 

• Servicenivå till återförsäljare 

• Servicenivå till slutkund 

Wisén & Lindblom (2002) talar mycket om vikten av förberedelse innan implementering av 
systemet sker. Systemet måste fungera från start så att inga onödiga brister till följd av sy-
stemfel eller kommunikationsbrister uppkommer. Dock argumenterar Wisén et al. (2002) 
att en inkörningsperiod av systemet är nödvändig.  

Avaheden et al. (2003) menar att vinster i transportkostnader görs främst då leverantören 
står för transporterna. Detta då denne kan samordna transporter till flera kunder och på så 
vis kunna effektivisera sin ruttplanering. I större nätverk är det ofta fördelaktigt att lägga ut 
transportfunktionen till en tredjepartslogistiker för att kunna uppnå effektivare transporter 
exempelvis Cross-docking∗ (Coyle et al. 2003). 

Jensen (2001) framhåller som fördel med VMI kontra prognosbaserade beställningar att 
lagret kan minskas, samtidigt som banden mellan kund och leverantör stärks. Vidare menar 
han att det administrativa arbetet minskar samtidigt som kundservicen bibehålls eller ökas. 
Donath et al. (2002) lyfter även fram minskade lagringsytor och lagringskostnader som för-
delar som kan lyftas ur ett VMI-samarbete. De menar även att inkurans och mängden ska-
dat gods kan minskas. Chopra et al. (2004) framhåller effekterna av att slippa dubbla säker-

                                                 
∗ Cross-docking: Konsolidering av transporter, vanligtvis genom en tredjeprtslogistiker (Coyle et al. 2003). 
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hetslager som betydande i ett VMI samarbete. För att nå vinsten måste dock båda parters 
lagernivåer speglas när ramarna för VMI sätts upp. Disney & Towill (2003) menar att VMI 
bidrar till minskning av Bullwhip effekten∗

Donath et al. (2002) menar att VMI möjliggör att kunden kan gå från fixerade beställnings-
kvantiteter till beställning som motsvarar det efterfrågade behovet. Det gynnar även leve-
rantören då denna kan rätta sin produktion utifrån verkliga behov istället för mot en upp-
skattad prognos. 

VMI lämpar sig enligt Avaheden et al. (2003) inte så bra för säsongsberoende produkter 
utan kräver för optimal funktion relativt jämn förbrukning. De menar vidare att produkter-
na i ett VMI-samarbete bör ha relativt hög omsättningshastighet. Arnold et al. (2004) me-
nar vidare att lågvärdeprodukter med standardiserad design lämpar sig bättre för VMI än 
komplexa dyra produkter. Småros, Lehtonen, Appelqvist & Holmström (2003) framhåller 
att VMI erbjuder en bättre kontroll av lägre klassade produkter. Det betyder att de stora 
vinsterna med systemet ligger i styrningen dessa produkter och inte i de med högst omsätt-
ningshastighet som är en vanlig uppfattning.  

En potentiell nackdel med VMI är även enligt Chopra et al. (2004) att återförsäljare kan ha 
kompletterande produkter i sitt sortiment och flera VMI-samarbeten med olika leverantö-
rer. Tillverkaren får inte tillgång till statistiken för de kompletterande produkterna vilket 
medför att återfyllnadsbeslut tas utan hänsyn till kompletterande produkter. Alltså kommer 
lagret hos återförsäljaren bli större än optimalt. Chopra et al. (2004) menar att i en sådan si-
tuation lämpar det sig bättre att återförsäljaren tar återfyllnadsbesluten. Även om så är fallet 
bör information delas med leverantören löpande för bibehållen effektivitet.  

Donath et al. (2002) menar att en nackdel med VMI kan vara att återförsäljaren upplever 
att denne outsourcar en del av sin verksamhet och därmed förlorar kontrollen och vinst-
möjligheter för den. Avaheden et al. (2003) talar om rädsla att dela information mellan par-
ter och risken att den ena parten inte ser fördelarna med samarbetet. Ett VMI-samarbete 
kräver enligt Coyle et al. (2003) systemstöd i form av datorer för att klara det massiva in-
formationsutbytet. Idag har de allra flesta företag systemstöd av någon form, men ett sam-
arbete på den här nivån kräver integrering av systemen eller förvärv av ett nytt. Det är en-
ligt Coyle et al. (2003) en tidskrävande och kostnadskrävande process att införa ett nytt sy-
stem. 

3.4 Lagerteori 
Faber, de Coste & de Velde (2002) menar att lagerhållning i allt större utsträckning blir en 
mer kritisk aktivitet inom försörjningskedjan för att kunna erbjuda kunder bättre service än 
konkurrenter både vad gäller ledtid och pris. Vidare trycker de på vikten av ett fungerande 
lagerstyrningssystem för att lagerstyrning ska kunna användas som ett medel att öka kon-
kurrenskraften på marknaden.  

Lager existerar för att kunna svara upp mot osäkerhet i efterfrågan. Ballou (2004) menar att 
lagerhållning relaterar till kundservice eller till kostnadsekonomiska frågor som kan härledas 
ur kundservice. Ballou (2004) menar vidare att lager skapar en isolerande effekt för styr-
ningen av en försörjningskedja, då lager gör det möjligt att isolera delar av kedjan. Det gör 
                                                 
∗ Bullwhip effekten: oro bakåt i kedjan med ökade buffertlager som följd, vilket bidrar till onödigt hög kapi-

talbindning i lager (Disney & Towill, 2003) 
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att samordning och gemensam planering inte uppmuntras. Författaren hävdar även att en 
”lagerlös” kedja kräver planering och koordinering över flera delar av kedjan på samma 
gång.  

Graden av kundservice är den faktor som i störst grad påverkar designen av distributions-
systemet Ballou (2004). En låg nivå av kundservice tillåter få centraliserade lagerpunkter 
och billigare transporter. En hög kundservicenivå ställer helt motsatta krav och kräver såle-
des fler decentraliserade lagringspunkter med dyrare transporter som följd. Denna logik 
stöds även av Coyle, Bardi & Langley (2000) som skriver att kundservicen ökar då fler lager 
kommer närmre fler kunder och marknader. Avstånden blir då mindre och leveranstiderna 
kortare. Ballou (2004) hävdar dock att det finns en punkt i de högre nivåerna av kundservi-
ce där logistikkostnaderna ökar i större proportion än servicenivån. Därför menar författa-
ren att första prioritet vad gäller logistikstrategin är att bestämma önskad servicenivå för sy-
stemet.  

Mattsson (2002) skriver att centralisering av verksamheter kan leda till en negativ utveckling 
om volymerna blir för stora. En tillverkande enhet eller lager har ett maximum för vad som 
är effektivt att hantera. Överskrids den nivån uppstår skalnackdelar. Det kan bero på att ju 
mer som skall hanteras ju mer personal krävs. För mycket personal på en liten yta kan leda 
till problem då platsbrist kan uppstå. Även graden av byråkrati ökar vid en växande organi-
sation. 

Produktionsvolym

Skalfördelar 
Skalnackdelar 

Kostnad/styck 
 

 

 

 

 

 

 

Figur, Konceptuell modell för skalfördelar respektive skalnackdelar ( Matsson, 2002) 

 
Trenden inom företag går mot att vinna skalfördelar. Det gäller både inom produktion och 
inom lagerhållning (Mattsson, 2002). Tidigare var det främst produktionen som centralise-
rades, men under senare tid har även andra delar blivit viktiga att förbättra. Mattsson (2002) 
menar att aktiviteter såsom transporter, lager, plockning och packning kan vinna skalförde-
lar och därmed effektiviseras genom att centralisera områdena. Det som skapar skalförde-
larna är att volymerna bli större. Det finns då förutsättningar för att skapa mer sofistikerade 
hanteringsmetoder med en möjlighet till automatisering. Vidare menar Mattsson (2002) att 
ett centrallager kan påverka kapitalbindningen. Det beror på att med ett lager behövs en-
dast ett säkerhetslager medan om decentraliserade lager tillämpas så krävs ett säkerhetslager 
på varje enskilt lager. Den totala summan av kapitalbindningen kan således vara mindre vid 
nyttjande av centrallager. Mattsson (2002) talar vidare om en annan trend inom lagerhåll-
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ning i att företag i främst Europa övergår alltmer till att skapa regionlager i stället för att till-
lämpa lagerspridning efter landsgränser.  

Det som talar för centraliserade lager är att stora mängder gods kan samlas på ett ställe. Det 
blir stora flöden som enklare kan fylla lastbärare. De stora flödena bidrar och till att mer 
sofistikerade logistiksystem kan köpas, exempelvis datasystem och lagersystem, eftersom 
kostnaden kan fördelas på många hanterade varor. Nackdelen med centraliserade lager är 
att det kan vara svårt för mindre företag att få tillräckliga godsmängder. Detta ihop med 
långa transporter till distributionsområdena från lagret kan skapa ineffektivitet, lägre servi-
cegrad och höga transportkostnader (Tarkowski, Ireståhl & Lumsden, 1995). De menar vi-
dare att om marknaden är av global karaktär kan det vara svårt att bibehålla en tillräckligt 
hög servicegrad vid nyttjande av ett centraliserat lager.  

Ballou (2004) talar om tre relevanta kostnader vad gäller val av lagerpolicy: Anskaffnings-
kostnader, driftskostnader och stock-out kostnader. Dessa kostnader ligger i konflikt med 
varandra genom att de är så kallade trade-offs∗. Coyle et al. (2003) skriver om de olika val 
ett företag måste besluta om vid införandet av en lagerpolicy. Där betonar de att besluten 
som fattas är trade-offs genom att till exempel valet att bygga flera decentraliserade lager-
punkter skapar högre logistikkostnader, men erbjuder en bättre kundservice. 

Simchi-Levi, Kaminsky & Simchi-Levi (2003) framhåller de mest betydande trade-offs som 
föreligger vid val mellan centraliserad eller decentraliserad lagerpolicy som; säkerhetslagrets 
storlek, servicenivå till kund, totalkostnad, ledtid till kund samt transportkostnad. 

3.5 Outsourcing 
Outsourcing definieras enligt Axelsson (1998) som: 

”En process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare utförts internt 
inom företaget i och med denna förändring (outsourcingen) i stället köps från en extern leveran-
tör.” 

Det betyder alltså att ett företag väljer att lägga ut en viss affärsfunktion till en extern part. 
En vanlig del av verksamheten att outsourca är som finns att läsa under nästa rubrik att 
outsourca sin logistikfunktion till ett tredjepartslogistikföretag. 

Anledningarna till att företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet kan skilja sig åt. 
Enligt Venkatesan (1992) hör till de vanligaste anledningarna brist på kapacitet eller avsak-
nad av kompetens för att kunna utföra den tjänst som efterfrågas. Ax, Johansson & Kull-
vén (2002) menar att saknad kompetens och resurser kan leda till brister i kvalité. En annan 
anledning kan enligt Venkatesan (1992) vara att företaget inte anser sig ha det kapital som 
krävs för att kunna göra den investering en egen utveckling av den efterfrågade tjänsten 
kräver.  

Andersson (2000) menar att det ofta är omvandlingar i strukturen och möjligheter till nya 
skalfördelar som gör att en extern leverantör bedöms som bättre lämpad att leverera en 
vara eller tjänst än det fokala företaget. Andersson (2000) menar vidare att det outsourcan-
de företaget ofta ser möjligheten att bli hjälpt av leverantören som tar på sig den outsour-
cade delen av det fokala företagets verksamhet. 
                                                 
∗ Trade-off: Med trade-off menas att en minimering av en kostnad ökar en annan kostnad (Ballou, 2004) 
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Venkatesan (1992) talar om att det oftast är bäst att outsourca hela den del av verksamhe-
ten ett företag vill lägga ut på en extern part. Ett företag som exempelvis tillverkar plast, 
och väljer att lägga ut produktionen på en extern part, tjänar inte på att behålla lite av plast-
tillverkningen då de fortfarande måste behålla dyra maskiner och lagerytor för plasttilverk-
ning och bearbetning. Det samma gäller för outsourcing av transporter. Ett företag tjänar 
inte på att behålla några egna lastbilar som kör lite gods, när en extern part tar över det 
mesta av transporterna. Då står företaget med en dyr fordonsflotta utan tillräckligt med 
gods för att få upp fyllnadsgraden. Detta är enligt Venakatesan (1992) viktigt att ta i beakt-
ning när ett företag talar om outsourcing. 

3.6 Tredjepartslogistik (TPL) 
Berglund (1997) beskriver Tredjepartslogistik som outsourcing eller underleverantörskon-
traktering av logistiska funktioner till en extern serviceleverantör. Vidaredefinierar Coyle, 
Bardi & Langley (2003) en tredjeparts logistiker som en extern leverantör, som utför hela 
eller delar av ett företags logistiska funktioner. En TPL fungerar som länken mellan köpare 
och säljare och erbjuder ofta tjänster utöver den faktiska transporten såsom lagring, plock-
ning och clearing vid transport över landsgränser (Jonasson & Mattsson, 2005). 

Enligt Boyer, Frohlich & Hult (2005) kan TPL erbjuda tre huvudfunktioner: 

• Innovativa leveransalternativ 

• Ge tillgång till leveransdata och aktuell status 

• Enkelhet i returneringsrutiner vid eventuella fel 

Då en återförsäljare köper in produkter från flera olika leverantörer spelar dennes lo-
gistiklösningar tillsammans med pris en stor roll i valet av leverantör. För köparen betyder 
bra transportservice, dvs korta transporttider med liten variation, att denne kan dra fördelar 
i form av lägre lagernivåer och en ökad tillförlitlighet i sina operationsplaner (Ballou, 2004). 
För att uppmuntra leverantören till användning av den mest fördelaktiga logistiklösningen 
erbjuder återförsäljaren leverantören lojalitet. Denna lojalitet menar författaren gör det värt 
för leverantören att välja den logistiklösningen som är mest fördelaktig för slutkunden och 
inte nödvändigtvis den billigaste lösningen.  

Då valet av transportlösning står mellan flera parter tävlar flera leverantörer om återförsäl-
jarens lojalitet genom transportlösningar. En rationell återförsäljare svarar genom att erbju-
da leverantören med bäst system en större del av kakan. Andelen av återförsäljarens inköp 
beror på graden av service som kan erbjudas av andra leverantörer. Ballou (2004) menar 
dock att det i en dynamisk värld kan vara svårt att hålla sig till en transportlösning då ingen 
enskild part kan vara bäst på allt under en längre tid.  

Vidare menar Baghci & Virum (1998) att anledningen till att ha flera partners är att en till-
handahållare av logistiktjänster (LSP) sällan kan erbjuda samma tjänstenivå på alla markna-
der. Dessutom har ofta olika LSP olika inriktningar, vilket gör att de mer kompletterar var-
andra än konkurrerar med varandra. Om det kontrakterande företaget väljer att använda sig 
av en LSP blir antalet relationer att vårda och styra färre. Det blir lättare att bygga upp en 
bra relation med ett företag än att försöka samarbeta med flera olika LSP.  

Van Laarhoven, Berglund & Peters (2000) identifierar de främsta fördelarna med outsour-
sing till en TPL-aktör: 
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• Förbättrad kundservice och kundnytta 

• Kostnadsreduceringar 

• Möjlighet att penetrera nya marknader  

• Ökad flexibilitet 

• Fokusering på kärnkompetenser 

Enligt Venkatesan (1992) övergår det fasta kostnaderna för transporter som tidigare funnits 
inom det egna företaget till rörliga vid samarbete med en TPL då företaget endast betalar 
för det gods man faktiskt fraktar och slipper en dyr fordonsflotta. 

3.7 Kundservice 
Coyle, Bardi & Langley (2003) definierar kundservice på tre olika nivåer: Kundservice som 
aktivitet. På denna nivå är kundservice de aktiviteter ett företag måste uträtta för att hålla 
kunden nöjd. Nivån innefattar bland annat orderhandläggning, fakturering och returer. 
Under denna nivå återfinns kundserviceavdelningar och liknande. Nästa nivå är kundservi-
ce som prestationsmått. Här ses kundservice ur specifika prestationsmått såsom leveranssä-
kerhet och tidsmått. Den sista nivån är kundservice som filosofi. Nivån lyfter kundservice 
till en omsvepande ”prägel” inom organisationen lik den många organisationer har inom 
kvalitetsområdet. Istället för att peka på vissa aspekter av service rör denna filosofi alla av-
delningar inom organisationen. 

 
Rudberg (2003) presenterar en modell för hur kundservice skapas, från identifiering av en 
marknad, genom utvekling av produkter till kundtillfredsställelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur, Konceptuell skiss över kundtillfredsställelse ( Rudberg, 2003). 

 
Kunders preferenser och förväntningar på produkter och tjänster har under senare år för-
ändrats. Bakom förändringen i kravbild ligger enligt Harrison & van Hoek (2004) högre ut-
bildningsnivå, bättre förmåga att skilja på och bedöma produkter samt en ökad exponering 
och koppling mellan produkter och livsstil i media. De menar att förändringarna fått följ-
den att kunder strävar efter bättre och bättre produkter, men även fått följden att kunder 
kräver mycket mer service kopplad till produkterna de köper. Det fokala företaget har i sin 
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tur satt större press på sina leverantörer att sätta kundservice högre upp i prioriteringen vid 
tillverkningen med system som exempelvis Just In Time (JIT) (Harrison et al., 2004). 

Målet med ett fokus på kundservice är att skapa lojalitet bland kunderna. Harrison et al. 
(2004) identifierar ett antal nyckelpunkter gällande lojala kunder: 

• Lojala kunder skapar långsiktiga inkomster 

• Lojala kunder tenderar att köpa mer än nya kunder 

• Tenderar att öka inköpen med tiden 

• Ger kostnadsbesparing jämfört med kostnaden att attrahera nya kunder 

Av en organisations olika delar ses kundservice på olika vis. Produktionen, försäljningsav-
delningen och marknadsavdelningen har vanligtvis helt olika uppfattningar om konceptet 
kundservice (Coyle et al. 2003). För att ett företag skall lyckas helt med en kundservicestra-
tegi menar Rich & Heines (2000) att de olika avdelningarna måste ha samma bild av kund-
service. De identifierar de tre viktigaste grundstenarna i kundservice som kvalité, kostnad 
samt leverans. 

Harrison et al. (2004) visar på skillnader i upplevd service mellan en leverantör och dennes 
kund i en så kallad en ”Gap Model”: 

 

Service 

Specifikation 

Upplevd 

Service

Leverans 

Service

Förväntad 

Service 

Leverantör Kund

Gap 1

Gap 3Gap 2

Gap 4

 

 

 

 

 

 

 

Figur,: Gap Model. Harrison & Van Hoek (2004) 

 
Gap 1: Skillnader mellan vad kunden förväntar sig för service och hur detta översätts till en 
servicespecifikation av leverantören. 

Gap 2: Skillnader i hur specifikationen görs och hur den faktiska ordern ser ut 

Gap 3: Skillnader i vad kunden förväntar sig för service och hur servicen faktiskt upplevs 

Gap 4: Skillnader mellan hur kunden och leverantören ser på leveransservicen 

Harrison et al. (2004) menar att genom att täta de mellanrum som tas upp i Gapmodellen 
ovan, kan kundtillfredsställelsen förbättras, vilket sägs vara en nyckel till långsiktig lojalitet 
från kunder. Harrison et al. (2004) skiljer på de båda begreppen kundtillfredsställelse och 
kundlojalitet enligt följande:  
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• Kundtillfredsställelse är vad kunder tycker om företaget, kvalité och service, värde 
för pengarna. Det är en attityd (hur känner kunden för företagets produkter och 
dess service?) 

• Kundlojalitet är hur länge en kund stannar hos företaget, Det är ett beteende (köper 
kunden mer än en gång?) 

 
Kundservice handlar till stor del om trade-offs. Simchi-Levi, Kaminsky & Simchi-Levi 
(2004) talar om olika trade-offs som traditionellt har funnits inom en försörjningskedja och 
satt upp begränsningar för samarbete och service. Det har exempelvis funnits en trade-off 
mellan små lager och hög kundservice. Förut innebar små lager en osäkerhet som gjorde att 
företagen inte kunde erbjuda hög servicegrad vid fall av t ex produktionsstörningar. Simchi-
Levi et al. (2004) argumenterar dock för att denna trade-off inte föreligger längre, utan me-
nar att ökad transparens och information i försörjningskedjan har möjliggjort både pressade 
lagernivåer och en hög kundservice. Vidare diskuteras trade-off mellan kostnad och kund-
service, vilken även den har försvunnit om inte minskat markant. Ett integrerat Supply 
Chain tänkande och transparens möjliggör både låg kostnad och hög kundservice vilket inte 
var fallet för några år sedan (Simchi-Levi et al., 2004). 

3.8 Mätningar 
Kallio, Saarinen, Tinniilä & Vepsäläinen (2000) skriver angående mätningar att: 

 ”If you can’t measure it, you can’t control it. If you can’t control it, you can’t manage it. If you 
can’t manage it, you can’t improve it”.  

Morash (2001) menar att det har visat sig företag som använder sig av sofistikerade mätsy-
stem också ofta lyckas bättre än företag som inte tillämpar mätning av sina prestationer. 

Kontinuerliga mätningar kan leda till att företaget gör rätt redan ifrån början istället för att 
ändra på problemen i efterhand (Morash, 2001). Brist på bra mätvärden i din försörjnings-
kedja kan leda till att företagen misslyckas med att uppfylla kundens förväntningar (Lam-
bert & Pohlen, 2001). Vidare hävdar Lambert et al. (2001) att det finns flera olika faktorer 
som talar för mätning av din försörjningskedja. De främsta däribland är att få en helhets-
bild av försörjningskedjan och de samlade kostnaderna för att hantera en produkt genom 
flödet. 

Morash (2001) menar att mätningar behövs för att ett företag ska kunna få reda på huruvi-
da ett produktflöde i försörjningskedjan är effektivt. En interaktion mellan det fokala före-
taget och dess kund bör även den mätas och utvärderas enligt olika prestationsmått för att 
få fram nytta i termer av exempelvis produkter och kundnytta (Morash 2001). För att kun-
na öka en försörjningskedjas konkurrenskraft gentemot andra kedjors konkurrenskraft är 
mätningar av olika slag enligt Lambert et al. (2001) viktigt. 

Morash (2001) menar att de fyra viktigaste mätkategorierna är:  

• Kundnytta 

• Kvalitet 

• Logistikkostnader 

• Produktivitet. 

 21



 Teori 

Coyle, Bardi & Langley (2003) identifierar områdena; tid, kostnad & kvalitet som viktiga 
mått på effektivitet och kundnytta. Mätetalen under dessa är många, men de som märks ur 
mängden är: genomsnittlig ordercykeltid, leveranssäkerhet, leveranstid, felfrekvens, total le-
veranskostnad och administrativa kostnader.  

Coyle et al. (2003) framhåller kostnad som det viktigaste mätetalet för effektivitet i ett före-
tag, då detta är mycket viktigt ur konkurrensperspektiv. Bland kunderna framhålls enligt 
Coyle et al. (2003) leveranssäkerhet, felfria varor och rätt prissättning som de viktigaste 
måtten på tillfredsställelse.  

Morash (2001) framhåller mätning av försörjningskedjans totala prestationsförmåga och 
mätningar av hur beslut om besparingar i ett visst led av kedjan påverkar ett annat led. Han 
framhåller vikten av att mäta hela kedjan då en mätning av enskilda processer kan ge en 
missvisande bild av kedjans totala prestationsförmåga. Samtidigt framhåller Morash (2001) 
att det är viktigare att lyckas mäta vissa nyckelprocesser på djupet än att mäta allt och inte 
få fram användbara data. Viktigt är också att det som mäts ska stödja företagens strategi 
och värdefokus. 

Lambert et al. (2001) menar att det företag som är den styrande parten av försörjningsked-
jan också bör ha huvudansvaret för mätningen av kedjans prestation. Resultaten bör sedan 
delas med samtliga parter i försörjningskedjan som kan ha nytta av mätetalen. 

3.9 Allianser 
Förmågan att kunna utveckla och bibehålla effektiva allianser med leverantörer och köpare 
är idag en kritisk kompetens för företag, genom att det avgör deras framgång när det gäller 
att skapa övertag på marknaden, både för det egna företaget och för hela försörjningsked-
jan. (Skjott-Larsen, 1999).  

Strategiska allianser kan hjälpa de ingående företagen att behålla befintliga kunder och 
marknader, men även öppna möjligheter att nå nya (Elmuti & Kathawala, 2001). De menar 
vidare att anledningen till många alliansers misslyckanden är bristen på förarbete och ana-
lys. Med det menar de att företag som tänker sig ett ingående i en allians måste utvärdera 
potentiella vinster och förväntningar. Det är av yttersta vikt att företaget utvärderar hur al-
liansen kommer att passa in i deras affärsplan. Om företagen efter en sådan analys kommer 
fram till att en allians är en bra lösning måste en detaljerad plan utvecklas där spelreglerna 
och gränserna dras upp (Elmuti et al., 2001). 

Den fundamentala byggstenen i ett partnerskap grundar sig i sökandet efter högre kundnyt-
ta och möjlighet att öka sin lönsamhet och konkurrenskraft. För att ett samarbete skall 
kunna fortlöpa med målet att bli mer effektivt finns det i litteraturen ett antal viktiga para-
metrar som bör tas i beaktning. Logan (2000) menar att det är viktigt att samtliga parter 
som ingår i en allians känner att det är gynnsamt att samarbeta och att deras mål inte kom-
mer i konflikt med varandra. Det är viktigt att samarbetet leder till att alliansens alla parters 
mål uppnås. I vissa fall kan en part vara dominerande och den andra parten kan då få svårt 
att få igenom sina mål. Det kan leda till minskad effektivitet, lönsamhet och kundnytta (Lo-
gan, 2000).  

Det krävs klara mål från samtliga parter i en allians och dessa skall tillsammans kunna har-
monisera. Målen skall både vara av operationell och strategisk nivå (Whipple & Frankel, 
2000). Logan (2000) menar att det ofta är till fördel att satsa på långsiktiga relationer och 
försöka bygga en win-win situation. Långsiktighet tvingar också fram tillit mellan parterna. 
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Det kan vara nödvändigt om gemensam planering och verksamhetskontroll skall kunna 
ske. Öppen kommunikation är en viktig bit och att parterna delar på risker och belöningar 
(Logan, 2000). 

Whipple et al. (2000) menar att parterna som ingår i allians skall komplettera varandra för 
att ett bra resultat skall erhållas. Det har dock visat sig att företag som ingår allians med 
varandra lyckas i större utsträckning i de fall företagen är relativt lika varandra.  

Gulati (1998) trycker på vikten av att olika företag kräver olika typer av samarbeten. Det vill 
säga att om ett företag driver allianser med flera andra, kan dessa inte ses och styras på 
samma sätt, utan måste ses som individuella samarbeten.  

Lamming, Caldwell, Harrison & Philips (2001) talar om vikten av transparens inom en alli-
ans. De menar att transparens mellan företag idag måste ses som ett element av en försörj-
ningskedja och att det centrala i begreppet i transparens är kommunikation. De menar vida-
re att en hög transparensgrad mellan parterna kan leda till att förseningar och kostnader re-
duceras. 

Gattorna & Walters (1996) menar att principerna för strategiska allianser kan användas för 
att bestämma en kundservicestrategi för att möta kundens krav och förväntningar. De me-
nar att beroende på kundens situation kommer denne att kräva en viss typ av logistiklös-
ning. Agerar kunden på en marknad med snabba kast kommer denne behöva en responsiv 
logistiklösning för att kunna möta sina kunder. Detta kan kräva en dedikerad lösning med 
dedikerad personal. 

3.10 Förändringsprocesser 
Tushman & O’Reilly III (1996) menar att ur ett historiskt perspektiv har det visat sig att de 
företag som vågat satsa på att förändra sig och prova på ny teknologi har klarat sig bättre 
än de som valt att behålla gamla arbetssätt. De menar vidare att det finns tre sätt att agera 
som kan leda till ett företags misslyckande. Det första är att företaget bestämmer sig för att 
inte förändras. De väljer aktivt att inte utveckla sina arbetssätt och system. De försöker inte 
heller att utveckla verksamheten inom nya marknadsområden. Det andra agerandet som 
kan leda till ett misslyckande är att de har en positiv inställning till att förändras men de sat-
sar på fel teknologi eller arbetssätt. De har således vågat utveckla sitt företag, men inte lyck-
ats läsa av vad som motsvarar deras krav för framgång. Ett tredje problem som kan uppstå 
är att individerna i organisationen inte kan eller vill anpassa sig efter förändringen. Det kan 
vara omedvetet inbyggt i företagskulturen eller ett aktivt motstånd. Det kan också vara så 
att företaget varit framgångsrikt med ett tidigare innovativt arbetssätt. Detta har blivit för-
åldrat och företaget har tappat sin innovativa förmåga att vilja utvecklas och förändras.  

Tushman et al. (1996) menar att det är en svår uppgift att leda ett företag till att både behål-
la och utveckla befintligt arbetssätt och samtidigt utveckla nya för en eventuell radikal för-
ändring. Det är kanske den största utmaningen för ledningen att lyckas ha ett tvådelat fo-
kus, ett som fokuserar på ständig förbättring och en som fokuserar på utveckling av fram-
tida radikala förändringar. De företag som endast fokuserar på en utvecklingsväg som stra-
tegi kan lyckas på kort sikt men kan få de svårt att behålla sin konkurrenskraft i ett längre 
perspektiv 

Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (1999) menar att ledningen har en viktig uppgift när det gäller 
att främja organisationens långsiktiga såväl som kortsiktiga utveckling. Det är ledningsfunk-
tionen som upprättar organisationens strategier och därmed ansvarar för de förändringsar-
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beten som ska genomföras. Det har visat sig att en proaktiv syn på framtiden är mer fram-
gångsrikt än ett reaktivt förhållningssätt till förändringar.   

Tushman et al. (1996) menar att alla ledare kämpar med de problem som en förändring ofta 
medför. Det medför att det blir svårt att upprätthålla företagets innovativa förmåga. En 
förändring kan till en början vara negativ men syftar till att i en förlängning förbättra det 
aktuella området. 

Rich & Heines (2000) talar om företaget som ett system och att förändringar i ett delsystem 
måste stödjas av de andra delsystemen för att företaget som helhet ska vinna på föränd-
ringen. Detta gäller inte bara förändringar i kundservice utan förändringar i stort. De tryck-
er på att ansvaret att upprätthålla kundservicen ligger på samtliga delar av företaget och att 
grundstenen för detta är samarbete. 

En viktig del som ingår i en förändring är enligt Haynes (1997) och Wisén & Lindblom 
(2002) att göra en ordentlig uppföljning. Det ska vara som en tillbakablick över projektet 
och också utvärdera projektets framgång. Uppföljningen ska leda till att lärdom dras ur 
eventuella misstag för att kommande projekt ska kunna bli framgångsrika.  

3.11 Organisationsteori 
Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (1999) har iakttagit följande tre trender i organisationstänkan-
det; 

• En press mot mer flexibla organisationer, som är anpassningsbara, har relativt få 
hierarkiska nivåer och som har öppna gränser mellan funktioner och enheter. 

• En följsamhet och en reaktionsförmåga gentemot omgivningen som betyder upp-
märksamhet mot alla typer av intressenter, tex. de anställda, samhället, kunder, leve-
rantörer, aktieägare och media. 

• En förmåga till maktdelegering, som gör medarbetarna i stånd till att handla själva 
och kunna ta initiativ. Medarbetarnas insats belönas och man hjälper dem att uppnå 
nya kunskaper och färdigheter. Därmed förbättras deras arbetsmöjligheter. 

Av de tre trenderna kan man utläsa att organisationer måste förhålla sig till osäkerheter på 
ett medvetet och planerat sätt. Planerat i den meningen att de måste veta hur de skall hand-
la när oväntade händelser uppkommer. Vidare framkommer att personalen måste förvaltas 
genom att tillföras nya kunskaper och färdigheter samt genom att ge dem ökade ansvars-
områden. Bakka et al. (1999) går till och med så långt att de hävdar att organisationers för-
måga till omställning och utveckling under skiftande villkor är direkt avgörande för dess 
överlevnad. 

Bakka et al. (1999) menar att ett företag generellt direkt är beroende av ett bra och konflikt-
fritt samspel mellan olika individer, grupper och avdelningar inom företaget, och eftersom 
de anställda i ett företag bildar en eller flera sorters grupper blir det intressant undersöka 
hur individer fungerar och agerar i grupp.  

3.12 Organisationskultur 
Organisationskulturen påverkar till stor del ett företags agerande i olika situationer. En så-
dan situation kan vara en förändring. Kulturen uppkommer omedvetet inom organisatio-
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nen. Till en början kan det vara grundaren av företaget som präglar kulturen. Är personen 
innovativ och arbetar hårt gör ofta även dennes medarbetare det. Det kan bero på att män-
niskor ofta dras till andra som liknar dem själva. Annat som kan bygga upp en kultur är ex-
empelvis klädsel eller att medarbetarna alltid går och tar en öl på fredagen efter jobbet. Be-
teendet övergår från att vara tillfälliga händelser till att bli en omedveten handling som in-
går i det vardagliga handlandet som i en förlängning blir en del av företagets kultur.  (Bak-
ka, Fivelsdal & Lindkvist, 1999) 

Organisationskultur består enligt Tushman & O’Reilly III (1996) av värderingar sociala 
nätverk och beteenden. Kulturen inom företaget kan vara bra och skapa stabilitet under det 
löpande arbetet, men i de fall då en förändring måste genomföras kan problem uppstå. 
Agerandet kanske inte överensstämmer med hur de är vana att arbeta. Det kan skapa sega 
organisationer som är svåra att förändra. 

I en stabil omgivning med inkrementella förändringar är kulturen en kritisk komponent för 
framgång. Dock kan också kulturen vara ett hinder för att kunna genomföra radikala för-
ändringar, exempelvis där personalen har lärt sig ett visst arbetssätt och tycker det är bra 
(Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1999).  

Lambert & Cooper (2000) menar att det är viktigt att organisationskulturerna stämmer 
överens med varandra vid alliansbildande mellan företag. Gulati (1998) menar att företa-
gens hierarkiska uppbyggnad och kultur är viktiga bitar att ta i beaktande vid alliansens 
uppbyggnad. Elmuti & Katawala (2001) talar om vikten av en gemensam företagskultur för 
att alliansens framgång ska tryggas. 
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4 Empiri 
Följande empiriska kapitel kommer delas in i två avsnitt för att öka överskådligheten. Den första delen 
behandlar Volvo, dagens logistikprocess och LDC. Del två behandlar återförsäljarna och de intervjuer som 
genomförts. 

4.1 Delstudie, Volvo 
Nedan kommer Volvo Cars system för reservdelar att beskrivas, först centrallagret (RA) 
och hur logistikprocessen fungerar idag i Sverige. Vidare kommer LDC-konceptet att för-
klaras för att skapa en grundläggande bild av funktionen och olika processer. Avslutnings-
vis presenteras BIMA som är delar som återförsäljarna köper in av VPS men inte är reserv-
delar. 

Volvo Cars har ett centrallager för reservdelar som är beläget i Göteborg, Torslanda. Inom 
lagrets väggar finns ca 140 000 artiklar. Lagret försörjer hela världens behov av reservdelar 
till Volvobilar. I en förlängning kommer regionala lager att byggas ut i Sverige (LDC). 
Centrallagrets roll kommer då bli att försörja de regionala lagren med reservdelar inom Sve-
rige. Lagret kommer även att fortsätta försörja övriga världens behov av reservdelar precis 
som innan.   

Inom Volvo finns idag tre orderklasser som används av Volvo och återförsäljarna för att 
klassificera en specifik order: 

• Kvantorder: vanliga order som levereras med 5 dagars ledtid. 

• Dagorder: Brådskade order,levereras vanligen till återförsäljaren nästkommande 
dag. 

• Vehicle of Road (VOR): Akutorder för reparation av exempelvis av ambulanser 
och polisbilar, levereras direkt vi beställning.  

De reservdelar som återförsäljare köper men av någon anledning inte kan använda, köps 
tillbaka av Volvo vid två tillfällen varje år. Det kan vara delar som planerats till en viss 
kund, men kunden uteblir och delarna blir liggande som följd. Denna så kallade. ”Buy 
back” innefattar inte reservdelar som gått ur tiden, det vill säga delar som ändrats eller bytt 
artikelnummer. 

Inom dagens försörjningskedja finns ett system kallat kundradar, där kunders åsikter om 
service och bemötande fångas upp. Systemet nyttjas av samtliga återförsäljare för att brister 
och utvecklingsmöjligheter ska kunna fångas upp. 

4.1.1 Bakomliggande trendscenario till LDC konceptet 
Beslutet att gå från ett centralstyrt distributionssystem med ett stort centrallager till ett de-
centraliserat system med ett antal regionlager på strategiska orter grundar sig dels i trender 
Volvo har kunnat skönja som påverkar deras logistik.  

Volvos modellprogram blir allt större och de lanserar nya modeller eller varianter på befint-
liga modeller allt oftare. Det medför att antalet artiklar ökar allt fortare. Lägre volymer 
inom varje bilvariant bidrar också till att priser på delarna stiger och att antalet delar av var-
je artikel minskar. En annan trend som påvisats är att kunder blir att svårare att behålla. 
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Deras prismedvetenhet och det ökade utbudet på markanden medför att kunder allt oftare 
byter bilmärke, vilket gör det viktigare att kunna erbjuda snabb service utan väntetider till 
rätt pris. Volvos bilar får allt längre serviceintervaller vilket medför att behovet av service 
och reservdelar har börjat att minska. Variationen i efterfrågan blir också allt större vilket 
bidrar till att det blir allt svårare för återförsäljarna att planera sina inköp och ha rätt delar i 
lager. Det leder till ökad risk för inkurans∗. Även EU-beslutet (EG 1400/2002), som har 
inneburit friare handel och en uppluckring av gamla gruppundantag för bilhandeln har på-
verkat behovet av en förändring. 

För att kunna möta trenderna, erbjuda kunderna fortsatt bra service och för att kunna bi-
behålla lönsamheten har Volvo identifierat och utrett olika möjligheter att påverka logisti-
ken. 

Volvo kom genom utredningarna fram till att en ändring av logistikfunktionen för distribu-
tion av reservdelar skulle bibehålla kostnaderna samtidigt som en högre servicenivå kan 
skapas. En ändring skulle även kunna frigöra kapital och resurser för återförsäljarna samti-
digt som marknadsvärdet gynnas. Med andra ord skulle inte bara en logistikutveckling ske 
utan även en affärsutveckling. Nedan följer en lista på de faktorer Volvo valde att fokusera 
kring. 

• Fokus på kvalitativ planering för mer tid som värdeskapande faktor 

• Beprövad och framgångsrik “pull” filosofi för effektiv materialförsörjning 

• Tillgänglig modern teknik med självstyrande systemlösningar 

• Etablerade 3PL företag med effektiva distributionsnätverk 

• Helhetsoptimerad försörjningskedja – en gemensam framgångsfaktor  

4.1.2 LDC-konceptet 
LDC-konceptet innebär att Volvo går ifrån ett centrallager som försörjer alla återförsäljare 
till ett antal mindre distributionscentraler (LDC) som är tänkta att serva vissa regioner. 
Fördelen med lager närmre återförsäljarna är möjligheter till tätare leveranser och därmed 
kortare ledtider. Ett led i konceptet är att försörjningskedjan går ifrån gamla rutiner för be-
ställning av reservdelar genom prognoser för att gå till en form av sofistikerad VMI lösning 
där faktiska behov styr beställning av reservdelar. Därmed ändras materialförsörjningen 
från ett planeringstryck till ett behovssug eller från Push till Pull. 

De tätare leveranserna ger återförsäljaren möjligheten att pressa sina lager samtidigt som en 
högre grad av kundservice kan erhållas genom effektiv planering. För att kunna erbjuda 
återförsäljarna tätare leveranser, i vissa fall tre gånger per dygn (en nattleverans och två dag-
leveranser), tar Volvo på sig en högre logistikkostnad än tidigare, vilket gör att återförsälja-
ren får betala ett högre pris för reservdelarna denne köper. Kostnaderna är dock tänkta att 
kunna räknas hem av återförsäljaren genom att denne inte behöver ligga på onödigt stora 
lager, vilket även minskar risken för inkurans i det lagerförda sortimentet.  

                                                 
∗ Inkurans: I ovanstående sammanhang reservdelar som lagerförs, men som inte kan användas till reparatio-

ner på grund av att de blivit för gamla. 
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För att hjälpa återförsäljarna har Volvo tagit fram en kalkylmodell. I modellen kan återför-
säljarna skriva in nyckeltal rörande sin verksamhet och på så vis få en hint om hur och var 
de kan göra besparingar efter ett implementerand av LDC-konceptet. 

När LDC-konceptet är i full drift är det tänkt att Volvo RA endast ska agera som försörj-
ningslager för de olika regionlagren och inte som direkt försörjningslager till återförsäljare 
som nu är fallet. Förståligt nog kommer inte de olika regionlagren ha samma kvantiteter av 
delar utan ett framräknat sortiment av högfrekventa artiklar, men tanken är att brister inte 
ska uppstå med hjälp av tätare leveranser och ett effektivare planeringsarbete.  

Påfyllningen av reservdelar hos återförsäljaren sker i LDC-konceptet enligt fyra olika prin-
ciper: 

Automatisk påfyllning: Volvo och återförsäljarna har gemensamt räknat fram lagerstyr-
ningsparametrar. Parametrarna bestämmer vilka artiklar som ska finnas i lager och i vilka 
kvantiteter de ska finnas. Detta grundas givetvis i efterfrågan av olika delar. Dessa automa-
tiska påfyllningar görs löpande och rör framräknade högförbrukningsartiklar som till exem-
pel bromskivor eller lampor. I denna del av systemet finns möjlighet till återköp av ej sålda 
delar.  

Förplanering: Order som planerats minst tre dagar innan behovet av reservdelar uppstår i 
verkstaden hos återförsäljaren. I denna del av systemet finns möjlighet till återköp av ej sål-
da delar. 

Akutorder: Denna typ av order rör akuta behov vid reparationer av bilar hos återförsälja-
ren. Volvo  åtar sig att leverera inom tre timmar efter bryttid. I denna del av systemet finns 
möjlighet till återköp av ej sålda delar. 

Manuella köp: Utanför LDC systemet ligger även den gamla funktionen för manuella köp 
kvar. Det innebär att en återförsäljare kan beställa hem fritt antal enheter utöver den påfyll-
ning som räknats fram tillsammans med Volvo. Det innebär att en återförsäljare om han så 
önskar kan ligga på högre lager för vissa artiklar. Dock är återköpsfunktionen undantagen i 
fall av manuella köp. 

När en arbetsorder läggs i verkstaden hos återförsäljaren skickas signalen genom datasy-
stemet till det regionlager som försörjer just den återförsäljaren. Avläsning sker en gång i 
timmen. Då skapas ett påfyllnadsbehov, vilken sedan skickas till återförsäljaren. Om den ef-
terfrågade artikeln inte skulle finnas tillgänglig i regionlagret går en beställningssignal från 
regionlagret till Volvo RA som skapar en påfyllning för leverans till regionlagret. Sedan 
skickas delen från regionlagret till återförsäljaren. Vid akuta brister ska dock leverans ske 
direkt från RA till återförsäljaren istället för att först gå genom regionlagret. Kostnaden för 
dessa order är givetvis högre för Volvo, men återförsäljaren betalar samma pris. 

En stor skillnad mellan tidigare orderrutiner och rutinerna som följer LDC konceptet är att 
alla order packas i separata dedikerade lådor inom LDC konceptet. Det betyder att när det 
specifika behovet uppstår i verkstaden och beställning görs enligt något av ovanstående 
sätt, går signalen till regionlagret som expiderar ordern och packar och märker den med en 
slutkundsspecifik kod. Det gör att återförsäljaren, när ordern levereras, vet exakt till vilken 
bil delarna hör. Återförsäljaren behöver således inte lagerföra alla produkter som levereras 
in, utan kan skicka ut materialet direkt till den väntande bilen på liften. 

Utöver det behov av delar som finns i verkstaden har återförsäljarna även butiker som be-
höver försörjnig av delar. Butikens behov är svåra att förutsäga då kunden kommer in di-
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rekt till butik och inte kommunicerar sitt behov i förväg. Dessutom bedriver de flesta av 
återförsäljarna grossistverksamheter som innebär att de i sin tur säljer vidare reservdelar till 
mindre verkstäder och bensinmackar. Även grossistförsäljningen är svår för återförsäljaren 
att planera. Därför behöver återförsäljaren, för att kunna erbjuda kunden reservdelar även 
vid oförutsedda behov, ha ett visst sortiment i lager hela tiden. Därför finns funktionen 
med automatisk påfyllning i LDC-konceptet, vilken som nämnts tidigare, ser till att de mest 
efterfrågade (högfrekventa) artiklarna finns i återförsäljarens lager hela tiden.  

I LDC-konceptet faktureras varje beställning separat och då beställningar läggs in efter be-
hov av verkstaden blir antalet fakturor fler i LDC konceptet jämfört med traditionell or-
derhantering. Förut fakturerades hela leveranser men nu faktureras varje separat beställning 
som finns i leveransen. 

Inom ramen för LDC-konceptet finns en ny återköpsfunktion. Traditionellt har de reserv-
delar som återförsäljare köpt men av någon anledning inte kunnat använda, köpts tillbaka 
av Volvo vid två tillfällen varje år. Det kan röra sig om delar som planerats till en viss kund, 
men kunden uteblir och delarna blir liggande som följd. Denna sk. ”Buy back” innefattade 
inte reservdelar som gått ur tiden, dvs delar som ändrats eller bytt artikelnummer. Vid an-
slutning till LDC konceptet görs inledningsvis ett stort återköp av Volvo för att anpassning 
till konceptet skall kunna ske. Vissa delar som gått ur tiden skrotas även ut i detta skede. 
Syftet är att få ett kurant lager. Därefter kan återförsäljaren skicka tillbaka delar som inte 
kommer till användning enligt samma princip som tidigare med den stora skillnaden att 
återköpen sker löpande i systemet så att inga delar blir liggande för länge. Uteblir exempel-
vis kunden från sin avtalade reparation, skickas delarna tillbaka med lastbilen som sköter in-
leveranserna och går således tillbaka till det aktuella LDC lagret. 

4.2 Bil Materiel AB (BIMA) 
Bil Materiel AB (BIMA) är ett helägt dotterbolag till Volvo som tillhandahåller alltifrån 
tung utrustning, verktyg och förbrukningsartiklar för verkstäder till tillbehör såsom tvätt-
svampar och rattlås för bilen. BIMAs lager ligger idag innanför Volvos centrallagers väggar 
(Volvo RA). Återförsäljarna beställer produkter från BIMA, men BIMA är i dagsläget inte 
tänkt att ingå i LDC-samarbetet mellan Volvo och dess återförsäljare. Det finns dock ett 
projekt kallat BIMA export som innebär att VCCS köper artiklar av BIMA och säljer dem 
med Volvos artikelnummer till återförsäljaren, vilket möjliggör distribution i LDC. Dock är 
ingen tid satt för när detta ska vara klart. 

Anledningen till att BIMA nämns i denna studie är att det under studens gång framkommit 
att BIMA har en stor betydelse för återförsäljarna. 

4.3 Delstudie, Återförsäljare 
Denna del av det empiriska materialet beskriver de utvalda återförsäljarna för vår studie. En 
kort presentation av företagen och deras organisation görs för att den kommande intervju-
genomgången ska bli lättare att ta till sig och för att göra den lite mer nyanserad. De inter-
vjuguider som framtagits till intervjuerna återfinns i bilagorna. 

4.3.1 Bilia Personbilar Sisjön 
Intervjun genomfördes måndagen den 28:e november och hölls med Ingemar Wernersson, 
bildelsansvarig för Bilia väst. Bilia är idag indelade i fem regioner i Sverige, som Bilia väst 

 29



 Empiri 

räknas Göteborgsregionen med nio anläggningar. Ägare för Bilia koncernen är Bilia AB 
som är börsnoterat. Bilia väst sysselsätter idag ca 550 personer. Bilia väst agerar inom verk-
samheterna butik, grossist och verkstad och deras omsättning var år 2004 ca 900 miljoner i 
region väst varav ca 315 miljoner kronor för bildelsverksamheten. Bilia väst har en kund-
centrerad vision, där ett bekymmerslöst bilägande står i fokus. Bilia AB:s varumärke är 
starkt och företaget är den största Volvoåterförsäljaren i Sverige och står för nästan 40 % 
av de reservdelar som säljs. Som en potentiell framtida utveckling ser man inom Bilia en 
möjlighet att öka försäljningen av tillbehör i samband med nybilsköp. I dagsläget har Bilia 
AB och VPS inga planer på att ingå ett LDC-samarbete. 

Alliansen/länken mellan Volvo och återförsäljare 

Ingemar Wernersson anser att VPS i stort är en bra leverantör. Systemet är väl anpassat 
och fungerar bra för att kunna tillhandahålla reservdelar till Volvo och Renault. Bilia har till 
stor del anpassat och byggt upp sin verksamhet kring VPS. De arbetar nästan enbart med 
VPS som leverantör. ”Enklaste sättet är att endast använda sig av en leverantör”. Utöver 
VPS är BIMA en stor leverantör. 

Kontakten med VPS anser Ingemar fungerar bra i de flesta fall. Oftast sköts problem så-
som leveransfel, förseningar och restorder genom personlig kontakt med VPS. De lyckas i 
de flesta fall lösa problemen.  

Bilia Väst ställer sig tveksamma till LDC av flera anledningar. En anledning är att en över-
gång till LDC skulle medföra ett behov av stora förändringar och omställningar. Organisa-
tionen måste förändras både inom bildelslagerhållningen, verkstaden och den administrati-
va hanteringen. Den största anledningen till beslutet att inte ansluta sig till LDC är att simu-
lering och kalkyler visar på att projektet ej går ihop sig. Vissa anläggningar skulle eventuellt 
kunna visa ett positivt resultat med LDC men inte tillräckligt för att det skall löna sig. Det 
kostar således mer än de tänkta vinsterna. Ingemar menar att om LDC konceptet skall gå 
att räkna hem så måste det gå att använda de frigjorda lagerutrymmena på ett effektivt sätt 
som kan generera alternativa inkomster. Vidare är det svårt att minska på personalstyrkan 
då viss lagerhantering kommer att finnas kvar. BIMA kommer ju även i fortsättningen att 
finnas kvar som i dagsläget med den hantering och personal som krävas (tex beställningar 
och lagerhantering). Ingemar menar att det är svårt att beräkna vinster med LDC som inte 
direkt kan framkomma i beräkningarna, såsom alternativkostnader för eventuellt utnyttjan-
de av frigjort lager, ev. ökad servicegrad osv, 

Bilia arbetar själva kontinuerligt med att förbättra sin organisation och arbetssätt. De följer 
upp nyckeltal från bla Volvo och försäljning. De arbetar också mycket med lagerfrågor så-
som lageromsättningshastighet och inkurans i lager. Vidare söker de nya arbetssätt bland 
annat för att kunna förplanera mer.  

De ser ingen förbättringspotential angående samarbetet med VPS. Det som de skulle vilja 
påverka är möjligheten att enklare kunna returnera reservdelar. Idag sker returer två gånger 
per år. (De är medvetna om att returprocessen är bättre i LDC konceptet). Ingemar tror 
inte att samarbetet och alliansen skulle påverkas så mycket vid en anslutning till LDC gent-
emot VPS, varken mer ingående eller minskat. 

Beslut inom Bilia fattas på olika nivå beroende på frågans karaktär. Stora frågor sköts av Bi-
lia AB medan andra frågor kan beslutas på regionnivå. Frågan om LDC har diskuterats 
både på riksnivå och på regionnivå. Beräkningar och kalkylering har dock skett på region-
nivå. Vidare innefattas även bildelschefer i diskussionen. Dock har inte verkstadspersonal 
innefattas i beslutsfattandet.  
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Tillit och Lojalitet 

Bilia AB och Ingemar anser och tror att motiven till Volvos införande av LDC är viljan att 
tjäna mer pengar. Dock så är nog det direkta huvudmotivet det snabbt ökande antalet artik-
lar, att de genom LDC skall hjälpa återförsäljarna att kunna tillhandahålla en god service-
grad mot kunden utan att behöva hålla stora egna lager. Det blir dock en ökad kostnad för 
Bilia (enligt beräkningar) vilket medför att LDC ej blir en win-win situation för båda par-
terna.  

Bilia har arbetat med VPS under många och ser ingen anledning i dagsläget till att förändra 
detta samarbete. Dock ser de en ökande konkurrens med fler aktörer inom samma tidigare 
monopolistiska område.  

Möjligheten att ta in bildelar från andra leverantörer ser de som liten, dock har vissa delar 
såsom aluminiumfälgar köpts in på prov vid sidan av VPS som leverantör. VPS som leve-
rantör känns tryggt och de är även rädda om sin bonus som de erhåller om de är lojala och 
köper in stora mängder ifrån VPS. De ser även kvalitetsaspekten som en risk vid inköp från 
andra leverantörer problem med fler leverantörssamarbeten. Avslutningsvis så är inköp av 
reservdelar ej aktuellt utan i så fall tillbehör till bilar såsom fälgar. 

Volvo kunde vara bättre inom marknadsföringen av Volvo, dock svårt att sätta fingret på 
exakta förbättringspunkter. Ett exempel är dock att marknadsföra tillbehör vid nybilsköp 
bättre. Ett bättre systemstöd för detta. Det är svårt att presentera tillbehör såsom dragkro-
kar osv. 

Bilia har ett eget starkt varumärke, och när Volvo annonserar får de hjälp av detta då Bilia 
förknippas med Volvo. De menar även att företaget kan åka snålskjuts på andra återförsäl-
jares marknadsföring.  

Arbetssätt i dagsläget 

VR systemet är ett system som Volvo har för sina återförsäljare för att de skall kunna styra 
sina lager och planera inköp. Systemet skapar prognoser och visar statistik. Utifrån dessa 
data och prognoser görs inköpen. Inköp fullgörs i Köp För Web som är ett webbaserat sy-
stem som Volvo tillhandahåller. Till stor del sköter systemen inköpen automatiskt. Åf ko-
dar olika artiklar för vad som skall finnas hemma och i vilka kvantiteter. Order skapas un-
der natten baserat på dagens försäljning. Övrigt behov beställs manuellt. Bilia har inga egna 
system utöver dem som Volvo tillhandahåller.  

Utöver denna process så skickas delar mellan de olika Biliahandlarna med en slingbil. Det 
som är svårt att hantera och planera är grossistbehov och kundbehov i butiken. Plåtrepara-
tioner är lättare att planera. ”Det svåra är när det är mer komplicerade fel och det är svårt 
att avhjälpa problemet direkt”. Kunden vill inte komma in två gånger med bilen. Renault-
delar är andra delar som är svår att hålla i lager. Det beror på dess stora modellflora.  

Fördelningen mellan de olika ordertyperna är 20-25 procent dagorder och 75-80 procent 
kvantorder. Dock är andelen dagorder på Renaultsidan större än den är på Volvodelen. 
Andelen VOR är ganska liten och uppskattas till max 1 %.  

Andelen förplanerade reparationer är okänd. Ingen information om hur ofta brist pga 
okänt fel på en bil uppstår finns. 

Arbetssätt efter en eventuell övergång till LDC 
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Bilia är väl medvetna om att en övergång till LDC skulle medföra stora förändringar inom 
organisationen gällande bildelshantering, butik och verkstad. En viktig del skulle vara att ta 
fram nya arbetssätt för att förplanera bättre. Ett tänkbart sätt skulle vara att börja med nå-
gon form av fördiagnostisering. Tiden när leveranser skulle ske påverkar hur arbetssättet 
skulle ske. Det viktigaste är en bryttid på morgonen med en leverans vid lunch. Andra leve-
ransen bör komma handlaren tillhanda senast vid 14 tiden.  

Möjligheten att förenkla och förbättra processen kring dolda fel med ”bilen som står på lif-
ten” känns svårt. Svårt när delarna inte finns i lager. Det ställer höga krav på systemet med 
korta ledtider (LDC). Osäkert med om ledtiden och säkerheten i systemet fungerar så bra 
att delarna ej behöver lagerhållas.  

Ingemar har vidare svårt att se eller tro att LDC – konceptet skulle kunna medföra en ökad 
servicegrad gentemot kunden. Det är svårt då en fördiagnostisering kan bli nödvändig. Det 
som skulle kunna medföra en förbättring är att kundmottagaren blir bättre på att göra en 
första diagnos av problemet redan via telefonen när kunden ringer. ”I dag kan det vara lite 
slappt vid mottagningen av kunderna gällande felsökning av bilen”.  

Angående lagerstyrningsparametrar tror Ingemar att det skulle fungera, med erfarenhet av 
hur bra VR systemet fungerar i dagens arbetssätt. Vidare skulle möjligheten att få returnera 
delar som ej längre har ett behov vara bra.  

Angående det administrativa arbetet med tex beställningar så skulle inga större vinster kun-
na erhållas då inköp bara tar en kort stund per dag. Det som tar tid kan vara att jaga rätt på 
begagnade delar då detta behövs. Småbeställningar sker under dagen av många olika an-
vändare.  

Rollen av bildelschefen skulle komma att förändras. Dennes roll skulle till stor del försvin-
na i ett arbetssätt genom LDC. Vidare skulle andra besparingar kunna ske hos personal på 
lagret och även just att lagret skulle försvinna till stor del. I dagsläget är det ca 20 personer 
som arbetar på lagret bara på Bilia i Sisjön. Minst hälften av personalen skulle behöva spa-
ras in om LDC skall bli lönsamt. Vissa av dessa tjänster är svåra att ta bort då någon måste 
ta hand om inkommande material och utlämning till verkstaden och butik även vid LDC 
osv. 

Bilia vill eventuellt pröva en egen variant av LDC internt. I ett sådant försök skulle tex de 
stora anläggningarna försörja de mindre med delar och därigenom agera regionlager inom 
koncernen. Det finns en stor osäkerhet mot LDC. Det är svårt att avgöra hur regionlager 
skulle fungera och det är svårt att göra ett pilotprojekt. En variant av detta försök finns re-
dan då de mindre handlarna ofta får delar av de större handlarna. Ingemar påpekar även att 
de mindre handlarna är bättre på att fördiagnostisera då de ofta beställer delar internt inom 
Bilia. 

Transparensen skulle inte behöva påverkas mellan Bilia och VPS. Det är i dagsläget redan 
en ganska öppen kommunikation. VPS kan till stor del se in i återförsäljarnas lager och 
tvärt om. 

Lagerfrågor (förändringar) 

Det bundna kapitalet ses inte som en stor kostnad. Lagervärdet ligger på 30 miljoner på Bi-
lia region väst. Men så länge det är en tillräcklig hög omsättningshastighet ses det inte som 
ett problem. Omsättningshastigheten hos Bilia Väst är idag ca 7 ggr/år. Vissa delar av lagret 
omsätts fort medan vissa delar har lägre omsättning. Däck tex har lite lägre omsättning me-
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dan tex servicedelar har en högre omsättning. Lagret är uppdelat i olika delar via VR syste-
met, reservdelar och däck osv. De tillämpar också vissa hyllvärmarkoder för att minska ris-
ken för inkurans.  

Ett införande av LDC beräknas kunna medföra en besparing av lagerytan med ca 50-75 %. 
Ingemar ser inga stora möjligheter att utnyttja denna yta. En anledning till detta är att loka-
lens utseende fysiskt kan försvåra ett alternativt utnyttjande. Han nämner dock en viss möj-
lighet att kunna hyra ut ytan till annan rörelse (främst inom Bilia internt), eller att öka anta-
let verkstadsplatser (dock finns inget behov av detta då det finns viss överproduktion). 
Eventuellt skulle en fördiagnostiseringsplats kunna anläggas. Eventuellt skulle också en 
däckverkstad byggas eller att lagerhålla däck genom däckhotell åt kunden. Det finns idag 
inga beräkningar på hur mycket alternativa kostnader som skulle kunna räknas hem genom 
effektivt användande av friställd yta som kan möjliggöras genom ett införande av LDC 
inom Bilia Väst. 

Bilia Väst har idag mellan 15-20 000 artiklar i lager. Då finns samma artikel på flera anlägg-
ningar. Inkuransen hos Bilia idag är inte särskilt hög enligt Ingemar. I dag är det ca 10 % 
inkurans. Detta skulle kunna minskas med uppskattningsvis 75 % enligt Ingemar. Proble-
met är att allt i lager ej är reservdelar (en del utgörs av BIMA). 

Bilia Väst och Ingemar har inte kunnat påvisa att ett införande av LDC skulle kunna löna 
sig. Beräkningarna påvisar att det ökade priset på reservdelar övergår de besparingarna som 
kan erhållas. Det kan eventuellt gå att räkna hem vid ett utnyttjande av frigjord lageryta och 
neddragning i personalen, men det känns för osäkert i dagsläget. 

Ingemar anser dock att Bilia väst fått bra information från VPS. Information har skett till 
högre instanser och Ingemar själv. Han har också erhållit en kalkylmodell av Volvo. 

Slutkunden 

Ingemar anser att kunden kräver allt mer angående snabb service och enkelt bilägande. 
Kunden är mer beroende av snabbhet än priset på tjänsten och varan. Bilia arbetar idag 
med en kundradar som används av samtliga Volvohandlare för att mäta hur nöjd kunden 
är. Vissa kunder får svara på frågor och bedöma handlarens agerande och bemötande. 

Potentiella förbättringsmöjligheter i LDC  

Kring frågan om en eventuell logistikbonus vid effektivt förplaneringsarbete menar Inge-
mar, ”Bra om det går att minska kostnader”. Bilia väst vill ha mer information om hur detta 
skulle kunna fungera.  

Avslutningsvis så framkommer en del synpunkter. Bilia väst efterfrågar mer info om tex 
jämförelser med likvärdiga anläggningar. Hur har resultatet varit för dessa när de anslutit sig 
till LDC? Det finns också ett önskemål om att BIMA skulle ingå i LDC. De har i dag svårt 
att hålla leveranser. Vidare vore det bra att få ett helt koncept för alla inköp från VPS och 
BIMA. Det finns också en fråga kring om det skulle gå att skicka material och post mellan 
anläggningarna. Detta för att kunna spara in på den egna bilen som går idag.  

Övrigt: 

Intresse finns för LDC om det går att tjäna pengar, ingen uttalad negativitet mot LDC. 
Skulle behöva mer info, frågar mycket om LDC och hur systemet fungerar. Tex bryttider, 
antal lev per dag, returer och hur grossisteverksamheten kan utvecklads med LDC. Vidare 
frågor kring hur och vem som sköter beställningar vid LDC. Olika roller som skall finnas 
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hos åf vid LDC. Bilia är intresserade av att veta hur de gått för dem som har implementerat 
LDC-konceptet. 

4.3.2 Borås Bil Personbilar AB Ulricehamn 
Intervjun genomfördes tisdagen den 22:a november med Ingemar Johnsen, ansvarig Servi-
ce Marknad innefattande verkstad, reservdelar och bensin. Borås Bil är privatägt och grun-
dades 1936 av Oscar Andersson. I dag ägs verksamheten av grundarens barn. Borås Bil har 
idag fem anläggningar i Sjuhäradsbygden med 220 anställda varav ca 120 på servicemark-
nad sidan. De agerar inom verksamheterna butik, grossist och verkstad på samtliga anlägg-
ningar och omsatte år 2004 ca 905 miljoner kronor. Borås Bils vision är att vara ett kund-
orienterat företag med personlig service med målet att nå kundtillfredsställelse och vara det 
självklara valet för varje bilkonsument. Borås Bil har uttryckt en vilja om att ingå i LDC 
samarbetet, men i dagsläget är ingen tid för ingåendet fastställd. 

Alliansen/länken mellan Volvo och återförsäljare 

Ingemar beskriver VPS som en bra leverantör som uppfattas arbeta mycket för att stödja 
affären. De har en bra marknadsföring och ett välrenommerat varumärke. Ett problem kan 
vara att de styr sina återförsäljare allt hårdare. Det är svårt för handlaren att lyckats med sin 
egen profilering. Den egna profileringen är viktig nu när EU upplöst gruppundantaget med 
en Volvohandlare per område och konkurrensen ökar. Nya handlare kan öppna inom 
samma område. Då är det viktigt att ha ett eget starkt varumärke så kunden åker till Borås 
Bil och inte till ”Volvo”. De vill framstå som ett bilvaruhus som säljer Volvo och Renault. 
Eventuellt kan nya bilmärken bli aktuella i framtiden.  

Kontakten med Volvo är till stor del automatiserad. De personliga kontakterna är inte van-
liga, det är aktuellt bara om problem uppstår. Annars så sker den större delen av konversa-
tionen med VPS löpande i andra aktiviteter eller annan mer övergripande frågor. I vissa fall 
diskuteras vissa styrparametrar för lagersystemet. Ingemar tror att en övergång till LDC 
skulle innebära att mindre arbete behöver läggas på att lösa akuta problem då detta skall 
vara inbyggda funktioner som skall ske automatiskt. Dock kräver nog implementeringen att 
mycket arbete behöver läggas ner på att trimma de nya lagerstyrningsparameterna. Han tror 
även att LDC konceptet skulle leda till att bandet mellan VPS och Borås Bil skulle bli star-
kare.  

Angående frågor kring vilka individer som är inblandande i det eventuella förändringsarbe-
tet med en övergång till LDC så finns inga direkta svar. Det beror på att Borås Bil i dagslä-
get inte finns med i någon direkt implementeringsfas för kommande ingång till LDC. Borås 
Bil började forska Kring LDC för ca ett år sedan då de bland annat besökte Enköping (i 
dag det enda regionlagret i drift) för att se hur det fungerade. De besökte även Uppsala för 
att se hur systemet fugerade hos en handlare. Borås Bil har förklarat att de är intresserade 
av en anslutning till LDC då regionlager finns i deras närhet. De vill ej vara del av något pi-
lotprojekt utan väntar till systemet fungerar. De har planerat att tillsätta en projektgrupp för 
en eventuell implementering av LDC, men denna är ej färdigställd i dagsläget.  

Inom organisationen är de överlag positiva till en övergång till LDC. Vissa inom organisa-
tionen har dock ställt sig tveksamma till förändringen. Främst är det personal som arbetat 
inom företaget under många år. Det går också att urskilja att merparten är personal som ar-
betar inom verkstad och butik. Med hänsyn till detta informeras personalen regelbundet, 
och de ser det som en process att få med sig personalen och att de skall vilja förändras. 
Borås Bil utgår från en framtagen modell för att genomföra förändringar. Modellen grun-
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dar sig i att informera och kommunicera med personalen. Angående information från VPS 
så anser Ingemar att han fått den information han efterfrågar. Informationen har erhållits 
genom ett presentationsmaterial, en kalkylmodell och en del av genomförandet av imple-
menteringen. Informationen är tillräcklig i dagsläget, men mer information efterfrågas läng-
re fram. Det svåraste är att tillämpa kalkylmodellen och utföra de beräkningar som krävs. 
Det är svårt att utläsa om projektet går att räka hem eller inte. De efterfrågar således viss 
hjälp för att ta fram rätt underlag för att utföra kalkyleringen.  

Tillit och Lojalitet 

Ingemar tror att det finns två syften/motiv till att Volvo inför LDC. Det första är att stärka 
leveranskapaciteten. Det blir allt svårare att hålla rätt delar i lager. Det beror på att antalet 
artiklar ökar kraftigt. Så målet är att återförsäljarna skall bli bättre och förbättra servisen 
mot kund. Det andra motivet tror Ingemar att VPS försöker ”dra åt snaran lite grann”. 
Detta för att säkerställa lojaliteten hos handlarna. Detta särskilt nu i och med EU beslutet 
som medför att handlarna kan köpa in från olika leverantörer och inte enbart från VPS. 
Ingemar menar dock att friheten finns kvar då de kan avsluta arbetet med VPS om de skul-
le vilja.  

Borås Bil har för avsikt att vara lojala mot Volvo så länge de sköter sina kort. Det medför 
stort merjobb i fall delar skulle köpas in från andra leverantörer. Fler relationer att hålla 
reda på, svårare att sköta lagret, fler fakturor och system osv. Det är inte alltid priser som 
avgör utan även hur effektivt flödet är och enkelheten i systemet. Det finns även en risk att 
kvalitetsstämpeln skulle skadas om de började arbeta med alternativa delar.  

Avslutningsvis så anser Ingemar att Volvo i dagsläget skapar de förutsättningar som krävs 
för att de skall kunna arbeta effektivt och kunna tillmötesgå kundens krav.  

Arbetssätt innan övergången till LDC 

Borås Bil arbetar enligt följande för att tillhandahålla reservdelar. De arbetar mycket för att 
kunna förplanera en stor del av behovet. Detta är enklast i verkstaden. I butiken är det svå-
rare att förutse vad kunden efterfrågar vid ett visst tillfälle. För att tillmötesgå detta skapas 
prognoser för att ge en bild av framtida behov.  

De använder sig av VR systemet som tillhandahålls av Volvo. Detta skapar prognoser för 
varje enskild artikel. Prognosen beräknas på tidigare behov ett år tillbaka i tiden. Handlaren 
kan själv påverka till viss del vilka lagerstyrningsparameter som skall gälla för respektive ar-
tikel. De arbetar också utifrån ett A och B sortiment som baseras på artikelns omsättnings-
hastighet och pris.  

Det finns i dagens system inget stöd för säsongsvariationer, exempelvis isskrapor. Utöver 
detta finns det ett visst sortiment som måste finnas hemma exempelvis för att kunna serva 
polis- och ambulansbilar. Det finns också en slingbil som Borås Bil själva tillhandahåller 
som kör mellan de olika anläggningarna inom koncernen för att kunna föra delar och post 
mellan handlarna. Således kan de till viss del ha ett gemensamt lager internt.  

Fördelningen mellan olika orderklassificering förhåller sig enligt följande: 30% dagorder 
70% kvant, VOR någon eller några procent.  

Inom Borås bil förplaneras många reparationer, det finns dock inga mätmetoder för ända-
målet. Vissa reparationer är enkla att förplanera såsom vanlig service, andra okända fel är 
svårare att förplanera. Problemet är att kunden kan få vänta om delar för erforderlig repara-
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tion ej finns lagerförda. Kunden vill heller inte behöva komma in med bilen två gånger om 
det inte är nödvändigt. 

Arbetssätt efter övergången till LDC 

Ingemar menar att de måste bli bättre på att förplanera. Vidare måste de bli bättre på att ta 
emot kunden när denne påpekar ett problem med bilen, exempelvis med hjälp av en check-
lista för att härleda felet på bilen. Eventuellt göra en fördiagnos i verkstaden om det är 
nödvändigt (så att de inte blir tvungna att behålla bilen i väntan på beställda delar). Detta 
kräver att personen som tar emot kunden har ett stort kunnande inom området bilrepara-
tioner. I Borås har de i stället för att ha en kundmottagning upprättat en servicerådgivning. 
Då kan behov av delar beställas direkt så de finns på plats när bilen skall in i verkstaden. 
Vidare behövs en förändring angående strukturen på arbetssättet bla. sekvensläggning av 
reparationer i förhållande till bryttider.  

Ingemar menar att vid en implementering skulle ej samma kompetens behövas inom lager-
syring inom samtliga anläggningar utan det skulle kunna skötas centralt. Det skulle medföra 
en personalbesparing. Vissa roller kommer också att behöva förändras för att passa det nya 
arbetssättet. I en förhoppning skulle även Borås Bils egen slingbil kunna avskaffas. 

Andra besparingar är inköpspersonal och annan lagerpersonal. Även det administrativa ar-
betet kan minskas. Vidare måste organisationen förändras bla genom att butik och verkstad 
blir en mer integrerad verksamhet som ska utgöra en servicefunktion.  

Ingemar anser att det går att behålla dagens servicegrad mot kunden, dock måste då arbets-
sättet förändras. Det största problemet är att behålla servicegraden i butiken, att få kunden 
att ringa innan för att beställa delar som ej lagerförs. Borås Bil anser att det går att lita på de 
parametrar som tas fram i samråd mellan VPS och handlaren. Det skall inte behövas några 
manuella beställningar utöver det automatiserade beställningsystemet.  

Angående returnering så skulle det medför en stor förändring. I dagsläget kan de returnera 
artiklar 2 gånger per år, vilket anses vara bökigt. Risken för hög inkurans är också hög. Vid 
LDC kan allt som inte beställts manuellt returneras inom en månad.  

Dagens bildelsorganisation får en ny roll i det nya arbetssättet. Tanken är att bildelsfunk-
tionen lägger mer kraft på kunden och har en central logistikgrupp som stöd för kvarva-
rande uppgifter inom inköp och lagerhantering. Inom Borås Bil ses inte detta som ett pro-
blem då det finns en naturlig avgång inom företaget.  

Inom området transparens kan inga problem synliggöras då graden av transparens är hög 
redan i dagens arbetssätt. Det finns heller inget hot mot att delad information ska missbru-
kas. 

Lagerfrågor (förändringar) 

Det bundna kapitalet ses inte som ett stort problem i sammanhanget. Det finns andra fak-
torer som är viktigare. En faktor som är betydligt viktigare är dagens risk till en hög grad av 
inkurans. Delar blir liggande som sedan blir inaktuella och måste skrotas. Här anses LDC 
kunna minska graden av inkurans. Lagret omsätts idag 5-6 gånger per år och det genom-
snittliga lagervärdet är 6-7 miljoner. I dag lagerförs ca 15 000 artiklar och detta förväntas 
minska med upp till 2/3. Detta är ännu en stor fördel med LDC.  

Lagerytan förväntas kunna minska med drygt 50%. Det finns i dagsläget ett flertal idéer om 
vad som kan göras med denna friställda yta. Exempelvis en ombyggnation för nya använd-
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ningsområden såsom att bygga ut verkstaden eller att använda ytan till däckförvaring år 
kunder. Det skulle också möjliggöra en förenkling om nya märken skulle tas in i sortimen-
tet. Det skulle på vissa anläggningar och gå att bygga ut bilhallen.  

Totalkostnadsperspektivet är svårt att uppskatta men det antas bli ett negativt resultat un-
der implementeringen för att sedan övergå till ett positivt resultat. Det kräver dock att de 
klarar att ställa om sitt arbetssätt och att de utnyttjar de ytor och resurser som friställs. I det 
långa loppet tror Ingemar att LDC är nödvändigt då antalet artiklar ständigt ökar, det skulle 
vara mycket svårt att sköta ett eget lager i framtiden.  

Slutkunden 

Ingemar anser att kundens krav på senare tid har blivit allt högre. Kravet på snabbhet och 
enkelhet är viktigt. Uppstår det problem måste dessa lösas snabbt för att inte kunden skall 
klaga. Förmågan att lösa problem är viktigare är priset på tjänsten. Klar information till 
kunden anses vara viktigt. Ju dyrare bil ju högre är kraven på servicegraden.  

Borås Bil använder sig av en radarmätning för att mäta kundens tillfredställelse. Den mäter 
även vad kunden anser vara viktigt. 

Potentiella förbättringsmöjligheter i LDC  

Ingemar anser att en logistikbonus är av intresse, men att det är viktigt hur den utformas 
och att målen som skall uppnås är realistiska. Det får inte påverka möjligheten att hålla en 
hög servicegrad mot kunden. 

Borås Bil anser i dagsläget att prislappen på LDC är något för högt för att det skall löna sig. 
Vidare har de önskemål om att kunna använda sig av Volvos transporter för att kunna ra-
tionalisera bort deras egen slingbil. Det frågas också efter en möjlighet att kunna beställa 
delar till en grossist och att delen sedan skickas direkt till grossisten utan att behöva mellan-
landa hos återförsäljaren.  

4.3.3 Skåne Bil Ängelholm 
Intervjun genomfördes tisdagen den 29:e november och hölls med Lennart Lindström, re-
servdelsansvarig och Leif Britzén, bildelschef. Skåne Bil är privatägt och har i dagsläget ca 
110 anställda på tre anläggningar. Anläggningarna ligger förutom den i Ängelholm i Båstad 
och i Klippan. Skåne Bil agerar inom områdena butik, grossist och verkstad på samtliga an-
läggningar och omsatte år 2004 ca 400 miljoner kronor. Skåne Bil är ett starkt varumärke 
med visionen att vara ett kundorienterat företag med långa kundrelationer. Det finns från 
ledningen en uttalad önskan om expansion i framtiden. Skåne Bil har planerat att ingå ett 
LDC samarbete med Volvo i september 2006. 

Alliansen/länken mellan Volvo och återförsäljare 

De drar en jämförelse med VPS och med ”ett stort fartyg som rullar på” Delar kommer 
och det fungerar i stort sett bra. De anser att de får mindre hjälp nu än tidigare. De måste i 
dagsläget sköta det mesta själva. Till viss del har den personliga kontakten försvunnit. Det 
uppfattas som att ”de blir ombedda att skicka ett mail och så får de se vad som händer”. 
Detta brukar utspela sig vid problem. ”Det kan vara svårt när det står en kund bakom dis-
ken”. En svaghet är också de system som finns. ”Exempel vid införande av Köp Via Web, 
så kändes det något oförberett och amatörmässigt”. Systemen känns sårbara då de är helt 
webbaserade, skulle nätet försvinna finns ingen kontakt eller möjlighet att lägga in en ny 
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order. Det är viktigt att systemen har tillräckligt hög kapacitet för att klara alla användare. 
Denna oro finns också inför det nya systemet som LCD medför. Det anses som mycket 
viktigt att tillförlitligheten är hög. Oro finns också inför att ytterligare en part skall hantera 
godset.  

Det enda direkta kravet är ”att grejerna kommer när de skall och att systemen fungerar”. 
De tror inte att samarbetet kommer att förändras så mycket, däremot så måste de till en 
högre grad än i dag lita på andra vid tillhandahållandet av reservdelar.  

Nivån inom organisationen gällande beslut angående LDC är främst mellan Lennart och 
Leif. Ledningen har till viss del varit med i diskussionen. Dock har inte personalen i verk-
staden och butiken involverats. Till viss del har konceptet diskuterats externt mellan olika 
återförsäljare.  

Tillit och Lojalitet 

Angående motiv, tror de att VPS har insett att de måste hjälpa sina återförsäljare att på ett 
effektivt kunna lagerhålla reservdelar. Vidare tror de att VPS vill öka kundnyttan och att 
den nya rollen som ett prestigemärke kräver att servicegraden ökar gentemot kund. Det 
finns också en tanke kring att ett motiv kan vara att binda upp sina återförsäljare.  

Skånebil tror att lojaliteten är nödvändig då de är en relativt liten verksamhet som har ett 
stort beroende till Volvos system. ”Det är svårt för oss att själva påverka eller att börja 
köpa in andra delar från andra leverantörer”. De ser ingen direkt fördel med att börja köpa 
in delar från andra leverantörer då detta skulle kräva dubbla artikelnummer och det skulle 
medföra ett ökat logistikbehov. Vidare skulle det vara svårt att hålla isär systemen, då vissa 
reparationer är garantiärenden som kräver originaldelar osv. Kvalitetsstämpeln tror de inte 
skulle påverkas i någon större grad vid användande av piratdelar.  

I det stora hela anser de att VPS skapar de förutsättningar som krävs för att de skall kunna 
agera effektivt ut mot kund. VPS arbetar med att hjälpa till och behålla kunder. Ett exempel 
på det är införandet av ”Nice Price” som är rabatterade delar till äldre modeller.  

Arbetssätt innan övergången till LDC 

Skånebil använder sig av VR systemet för att ta fram prognoser och planera lagret och be-
ställningar. Lagerstyrningsparameterar beräknas lokalt med hjälp av systemstöd i VR. Inköp 
görs i det webbaserade systemet. Vissa beställningar görs dessutom i PULS (ett annat sy-
stem inom Volvo). 

En stor nackdel med dagens system är det sätt som används för att ersätta gamla artiklar 
med nya nummer. ”Ersättningssystemet är i dag inte bra”. Det innebär att mycket får skro-
tas eller blir liggande i lager. Returnering kan i dag ske 2 gånger per år. En annan problema-
tisk del i dagens arbetssystem är att översätta Renaultnummer till Volovnummer. ”Det 
medför merjob och gör systemet trögt”. 

Förplanering sker men det finns inget system för att mäta hur mycket som förplaneras eller 
hur väl det fungerar. Det är ganska sällan som delar saknas vid dolda fel när en bil står på 
liften.  

Uppdelningen mellan olika orderklassificeringar är ca 20% dagorder och 80% kvantorder. 
VOR är bara någon procent.  

Arbetssätt efter övergången till LDC 
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LDC kommer inte att lösa alla problem då det inte är en helhetslösning. Anledningen till 
det är att BIMA inte tas med i konceptet. Det medför att funktioner såsom inköp måste 
finnas kvar för att beställa BIMA artiklar och däck.  

De ser dock att problemen med bilar med dolda fel på liften kan minskar eller i alla fall 
förbättras genom LDCs korta ledtider. Förplanering måste dock ske innan orden anses 
som klar. ”Det kräver en mer noggrann förplanering”. Sekvensläggning av svåra fel måste 
läggas tidigt på dagen för att bilen skall hinna bli klar samma dag. Skånebil har dock svårt 
att tro att servicegraden går att öka med hjälp av LDC. Det är svårt att få en kund att ac-
ceptera en längre väntan i vissa situationer. Detta främst för kunder som kommer in i buti-
ken och att varan inte finns i lager.  

För övrigt har de planerat att förändra organisationen enligt följande. Få verkstaden inte-
grerad mer i butiken och att även kundmottagningen ingår i samma serviceteam. Detta mö-
ter dock vist motstånd ibland delar av personalen. Många tycker att det är bra som det är. 

De anser att LDC kommer att leda till en effektivisering för verksamheten. Exempelvis så 
kommer det att packas order från regionlagret direkt till en viss bil. Det blir således mindre 
jobb med hantering av gods in och ut lagret. Det kan dock ta en tid att få det att fungera ef-
fektivt efter implementeringen.  

Personal kan inom lagerhanteringspositioner sparas in genom ett införande av LDC. Det 
skall inte medföra några uppsägningar då personalminskningen kan ske genom pensioner 
inom företaget. De tror att de automatiserade beställningarna genom förutbestämda lager-
styrningsparametrar kommer att räcka för att styra lagret och behovet av reservdelar i rätt 
tid. De anser att de är att lita på då de tas fram i samarbete mellan dem själva och VPS och 
att inga manuella beställningar skall behövas.  

De ser positivt på de ökade möjligheterna att kunna returnera delar som inte längre efter-
frågas. Detta kan uppstå om en reparation planerats och kunden sedan inte infinner sig i 
tid. De tror däremot inte att det administrativa arbetet skall minska utan i stället öka. ”Det 
kommer att bli fler fakturor, en faktura per order” (kopplad till en enda reparation). Här ef-
terfrågas ett system för att enkelt kunna behandla fakturor. De uppfattar också att retursy-
stemet inte är enkelt nog utan behöver manuell behandling och att flera datorsystem måste 
användas för att först göra en leveransanmärkning och sedan returnera artikeln.  

Bildelschefens position tror de inte kommer att förändras så mycket, de har dock inte fun-
derat så mycket kring detta. En del av hans arbete kommer ju också att finnas kvar efter-
som BIMA och däck kommer att behöva samma behandling i framtiden som i dag. Se-
kvensläggningen av reparationerna idag sköts av verkstadspersonalen själva. De ser inget 
behov av en processlogistiker.  

Transparensen tror de inte kommer att påverkas då de redan i dag till viss del kan se in i 
varandras system.  

Lagerfrågor (förändringar) 

De ser det som en fördel att det bundna kapitalet kommer att minska vid en övergång till 
LDC och att de där kan spara pengar. Lageromsättningshastigheten ligger i dag på ca 6 
gånger per år i medel. Vissa delar omsätts fort medan vissa blir liggande under längre tid. 
De har i dag ett lagervärde på 2,7 miljoner i Ängelholm. De har idag ca 7- 8000 artiklar i la-
ger. Lagerytan beräknas minska vid ett införande av LDC och det finns vissa planer för hur 
denna frigjorda yta kan nyttjas. En variant är att bygga en större butik, bilhall eller ett bättre 
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kontor. Det finns också förslag om att bygga ytterligare verkstadsplatser. Visst lager kom-
mer dock att finnas kvar både för Volvo och för Renault men främst för det övriga sorti-
mentet som till stor del utgörs av BIMAs produkter, däck och kemikalier. De ser en stor 
fördel med att LDC skulle kunna medföra att graden av inkurans minskar.   

Skånebil anser inte att alternativa intäkter skall räknas in i kalkylen i huruvida det går att 
räkna in projektet eller inte. Det skall i så fall i stället ses som en spinnoff från LDC -
konceptet. Kalkyl visar dock att ett införande av LDC skulle kunna ske och att resultatet 
skulle vara plus minus noll. Dock krävdes kompensationer för garantidelen, grossistverk-
samheten och reklamationer för att det skulle gå att räkna hem. 

Slutkunden 

Skånebil känner av en viss ökning på kundernas krav. Der som märks är att kunder kräver 
kompensation så fort något börjar krångla. Skånebil arbetar med att verkstaden direkt skall 
kunna lösa problem, även av ekonomisk art. Det skall vara enkelt och lösas fort för kun-
den. De mäter kundtillfredställelsen genom det för Volvohandlarna gemensamma radarsy-
stemet. Detta mäter hur nöjd kunden är, och är deras system för att kunna förbättra sin 
verksamhet. 

Potentiella förbättringsmöjligheter i LDC  

Det finns en vilja och ett intresse kring en logistikbonus. De måste dock få jobba med 
förplanering som i vissa fall leder till att returnering av delar. 

Skånebil ser ett antal olika detaljer inom LDC med förbättringspotential. De efterfrågar ett 
enklare system för att behandla fakturor exempelvis e-fakturering. Vidare vill de ha en enk-
lare returneringsprocess inom ett system. För övrigt anser de att LDC inte kan införas om 
de inte har ett väl fungerande systemstöd. De ser också gärna att BIMA integreras i LDC 
konceptet. Vidare ställs frågan kring hur slingbilen kan användas från Volvo för att eventu-
ellt kunna rationalisera bort sin egen bil som kör material och post mellan de egna anlägg-
ningarna.  

Skåne bil anser att den information de fått av Volvo till viss del har varit bristfällig. Bland 
annat så har kalkylmodellen brister. Den är utformad mer ur logistiksynpunkt än ur en hel-
hetsbild ur affärssynpunkt. Vidare anser de att mer information skulle behövas kring sy-
stemet och vad det innebär i detalj. Det framstår som om VPS har för lite kunskap om hur 
verksamheten hos en återförsäljare fungerar. Förståelsen är för låg. Skånebil efterfrågar mer 
hjälp vid beräkning av projektet. Avslutningsvis har de funderingar kring miljöfrågan, då 
Volvo skall vara miljövänliga. 

4.3.4 Nybergs Bil Jönköping 
Intervjun genomfördes onsdagen den 30:e november med Mats Nyberg, verkställande di-
rektör för och ägare av Nybergs Bil, Jan Gunnar Blad, lagerchef och Ulf Sokoloft, butik 
och bildelschef. Företaget har tre anläggningar med totalt ca 150 anställda varav merparten 
på anläggningen i Jönköping. Övriga anläggningar ligger i Nässjö och Eksjö. Nybergs Bil 
agerar inom områdena butik, grossist och verkstad på samtliga anläggningar och driver 
även däckverkstad. Nybergs Bil omsatte 2004 ca 507 miljoner kronor. Visionen är att en 
Nybergskund alltid ska vara nöjd, vilken ses som den viktigaste punkten i affärsidén. Ny-
bergs tänker sig framtiden som att fortsatt vara ett tvåmärkesföretag, där märkena är Volvo 
och Renault. Man ser hellre att lönsamheten på befintlig verksamhet ökar än att omsätt-
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ningen ökar. Det ses som bättre att utveckla dagens verksamhet, än att bygga ut och tappa 
kontrollen. Nybergs Bil har ingått i LDC samarbetet sedan sommaren 2005. 

Alliansen/länken mellan Volvo och återförsäljare 

”VPS är en leverantör med ett stort inflytande”. Nybergs är beroende av sin leverantör. De 
känner sig felbehandlade i vissa avseenden. Bland annat innefattar det garantiärenden. Det 
kan vara svåra problem att avhjälpa men ersättning för jobbet ersätts inte till fullo från Vol-
vo Men i det stora hela är det en positiv syn på VPS. Mats menar att han ofta kan få den 
hjälp han behöver, tex. vid kampanjer. Sedan nämner han att det är personrelaterat så det 
beror på mellan vilka individer samarbetet sker. Mats har dock sällan en egen personlig 
kontakt med VPS. Kontakten sköts till stor del av Bildelschefen.  

Det Mats saknar är att han skulle vilja bli kontaktad av VPS och få frågan hur de går. Få en 
sammanställning över hur det fungerar mellan dem, hur mycket som returneras osv. så de 
enklare kan få veta hur de ligger till. Detta så det inte arbetats slarvigt på Nybergs med en 
massa onödiga returer som medför kostnader för VPS. 

Beslutsfattandet går ofta till enligt följande. Mats fattar besluten, sedan får organisationen ta 
hand om att verkställa beslutet i respektive verksamhet inom företaget. Det arbetas sen del 
inom självstyrande grupper. 

I det stora hela anser Mats att samarbetsviljan och viljan att förändrats har varit bra. Somli-
ga har dock varit negativa och andra oroliga för sina jobb, främst reservdels- och lagerper-
sonal. Angående LDC förändringen så har Mats själv varit medverkande men även bildels-
chefen och verkstad och butikspersonal. De har även besökt anläggningar som redan infört 
LDC -konceptet.  

Tillit och Lojalitet 

Mats anser att Volvos motiv till LDC är att hjälpa sina återförsäljare att klara framtidens la-
gerhantering.  Mats känner inget behov av att minska sin lojalitet gentemot Volvo. 

Han ser ingen anledning att köpa in delar från andra leverantörer. Han ser systematiska 
problem och att det skulle behövas ett stort lager återigen. Han tror också att piratdelar 
skulle påverka kvalitetsstämpeln hos Nybergs.  

Nybergs anser att VPS skapar de förutsättningar som krävs för att arbeta effektivt. Nice 
Price (billigare delar till äldre bilmodeller) har hjälpt Nybergs att vinna tillbaka en del av de 
äldre bilarna eller i alla fall behålla befintliga kunder.  

Arbetssätt innan övergången till LDC 

Planering och lagerstyring sköttes av VR systemet som tillhandahölls av Volvo. Förplane-
ring skedde redan innan införandet av LDC. Då sköttes det arbetet av lagerpersonalen. Så 
mycket som möjligt planerades i förväg. Tillbehör som skulle eftermonteras av Nybergs på 
nya bilar beställdes när bilen köptes. Sedan låg dessa delar i lager till bilen skulle levereras 
(tog ofta flera månader). Delarna som köptes in bestod till 70 % av kvantorder och 30 % 
dagorder. VOR var bara en liten del. Bilar som hade dolda fel kunde bli stående på liften, 
och det skedde mellan en till två gånger om dagen.  

Arbetssätt efter övergången till LDC 

Bilar som tidigare blev stående på liften med dolda fel kan idag oftast repareras samma dag. 
Problemet har kunnat lösas genom korta ledtider på beställda reservdelar men också ge-
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nom att LDC systemen möjliggör att mekanikern kan beställa delar till olika tänkbara repa-
rationer. Det sker genom att bilar med mer komplexa problem förläggs till förmiddagen för 
kontroll. De delar som sedan blir överflödiga efter reparationen kan sedan returneras till 
regionlagret. 

I dag förplaneras alla reparationer som inte är av akut karaktär. Kundmottagaren försöker 
redan i samråd med kunden härleda felet. Det lager som finns fylls på automatisk av VPS. 
Parametern som styr huruvida en artikel skall finnas i lager eller inte baseras på att varan 
skall omsättas minst 12 gånger per år. Även varans pris spelar in, artiklar under 20 sek kan 
lagerhållas för att kunna ha en hög tillgänglighet mot kunder i butiken. Mats anser att de 
lagerhållningsparametrar som finns fungerar även om de ibland måste justeras. Servicegra-
den från VPS motsvarar bra de krav som finns hos Nybergs även om det någon gång blivit 
fel i leveranser och att gods har kommit till fel anläggning. För övrigt har inga stora föränd-
ringar skett i omstrukturering av personal. Det beror till stor del av att många artiklar så-
som BIMA, däck och kemikalier inte ingår i LDC -konceptet.  

Nybergs har byggt om sina lokaler i samband med införandet av LDC. Tidigare fanns re-
servdelar i en källare vilket medförde att när kunden efterfrågade något i butiken så fick 
personalen springa i väg. Numera så finns en stor del av lagret i butiken. Det gör att försäl-
jaren direkt kan visa och hjälpa kunden. Nu finns personalen hela tiden i butiken i stället 
för att springa i väg. Verkstaden använder sig också till viss del av detta lager. Lagret har 
synliggjorts och försäljningen ökat. En ytterligare anpassning till det nya arbetssättet har va-
rit att anställa ny personal som kan tillföra engagemang och nya tankesätt. De har också lät-
tare att ta till sig det nya arbetssättet eftersom de inte är insatta i det gamla systemet. Detta 
har hjälpt till att komma igång med LDC. De har ej ersatt personal som har slutat, så be-
sparingen har skett genom naturlig avgång. 

De känner idag inte att de kunnat spara in på personal då det är mycket jobb för att få LDC 
-konceptet att fungera. Idag får Jan Gunnar Bladh och Ulf Sokoloft lägga mycket tid på att 
hjälpa andra i det dagliga arbetet, mest rörande frågor som är förknippade med LDC. De 
menar att ”många inte kan hantera systemet som kräver visst datorkunnande”. ”Många har 
heller inte viljan att vilja lära sig nya saker eller att själva lösa problem”.  Arbetet i dag är till 
stor del kopplat till datoranvändande i olika system. Ett annat problem är att det inte finns 
något bra system på Nybergs Bil för att ta hand om plåtdetaljer. De står idag i en stor hög 
utan någon direkt sortering. Det verkar vara svårt att veta när detaljen skall användas så det 
beställs hem innan reparationen skall bli av. 

Mats menar att kundnyttan har ökat genom LDC. Verkstaden har fungerat bra men även 
butiken. ”Om en kund kommer in och efterfrågar en styrenhet och den inte finns inne men 
att den kan levereras på eftermiddagen tycker kunden det är bra”. Mätningar visar också på 
att kundnyttan har förbättras.  

Mats ser ett hot med kundnyttan att om beläggningen skulle gå ner så har de ingen direkt 
service till de enstaka kunder som finns. Målet är att ha max en veckas väntan på en repara-
tion, för utom akuta reparationer som har företräde. 

Ett problem som finns i LDC systemet är att det är krångligt att returnera gods. Det kräver 
manuell hantering och dessutom i olika system. Även fakturor kräver en del extra tid nu när 
det är en faktura per order och en order avser en reparation. Administrativt arbete som 
kunnats minska ner är främst beställningar. En del finns dock kvar då BIMA ej igår i LDC. 
Utöver det så gör Jan Gunnar Blad extrabeställningar på lagerförda artiklar som han anser 
är bra att i ett extra lager utöver det som finns i butiken. Exempel på sådana varor är tor-
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karblad och annat under vissa perioder. I det stora hela har det administrativa arbetet ökat i 
och med alla fakturor och returer. Uppackning av gods tar också mer tid. Transparensen är 
inget problem även om den ökat något. Mats ser dock inga problem med den ökade öp-
penheten mellan systemet 

Lagerfrågor (förändringar) 

Det bundna kapitalet har mer än halverats vilket medfört en del besparingar. Omsättnings-
hastigheten ligger på ca 12 gånger per år. Lagervärdet har minskat från ca 6,5 miljoner till 3 
miljoner. Det vill säga en minskning med över 50 %. Lagerytan har kunnat minskas från 
2000 kvadratmeter till 150 kvadratmeter plus butikens yta som numera fungerar som ett la-
ger. Antalet lagerförda artiklar har minskat från ca 12 000 till 4000. Lagerytan som frigjort 
används idag som bilhall. Inkuransen har minskat i och med att det numera går att returer 
delar i en större utsträckning. Det ses som en stor fördel. 

Mats ser inget hot i att VPS tar över en del av lagerverksamheten. Han anser att ”vi ska ta 
hand om det vi är bra på så får de göra det de är bra på”. Det viktiga är att kunden blir 
nöjd. 

Lönsamheten har minskat något nu direkt efter införandet av LDC men det beror på att 
det alltid finns en inkörningsperiod. Beräkningar visar dock att projektet skall gå plus minus 
noll. Med det viktiga i beslutet att införa LDC i verksamheten är enligt Mats att han tror att 
lönsamheten skulle minska om de arbetade på enligt det gamla arbetssättet. Det på grund 
av det ökande antalet artiklar som hade behövts lagerföras. Det blir allt fler delar och allt 
lägre omsättningshastighet på varje del. Totalkostnadsperspektivet blir en stor total bespa-
ring då Nybergs utbyggnad inte behövde bli så stor som det var tänkt från början då en stor 
lageryta erfordrades. 

Slutkunden 

Mats upplever ett allt större krav från kunderna. En bil måste bli klar samma dag som den 
lämnas in. Snabbhet och enkelhet blir allt viktigare för kunden.   

Nybergs använder sig av Volvos gemensamma radarundersökning för att mäta kundens till-
fredsällelse. Där har en stor förbättring skett inom butiken. Kundens behov kan snabbs 
uppfyllas då delar snabbt kan beställas hem.  

Potentiella förbättringsmöjligheter i LDC  

Mats ser positivt på möjligheten av en logistikbonus, dock får den inte påverka möjligheten 
att kunna beställa extra för att snabbt kunna avhjälpa fel. Så det får inte påverka LDC:s för-
del med enkla returer. 

För övrigt ser Mats ett behov av att förbättra returprocessen och eventuellt även fakturor-
na. Vidare vore ett införande av BIMA i konceptet mycket bra. 

Avslutningsvis hade Nybergs förväntat sig mer hjälp vid implementeringen av LDC i verk-
samheten. Ingen uppföljning har heller åstadkommits från Volvo efter sommaren då sy-
stemet togs i drift.  

Övrigt 

Mats talar om att lagret inte innebär något större problem i det bundna kapitalet. En post 
som är betydligt större är det färdigvarulager som innehas i from av bilar. Nybergs pressas 
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av säljare från Volvo att köpa in färdiga bilar i stora batcher. Det brukar innebära inköp av 
ca 100 till 150 bilar åt gången. Det binder enorma mängder kapital inom verksamheten. 

4.3.5 Skobes Bil Tranås 
Intervjun genomfördes måndagen den 5:e december med Thorbjörn Lundh, servicemark-
nadschef för Skobes koncernen. Organisationen är privatägd och Skobes har i dagsläget 
fem anläggningar. Förutom anläggningen i Tranås har Skobes Bil även anläggningar i Mota-
la, Nyköping, Katrineholm och Flen. Skobes Bil sysselsätter i dagsläget ca 225 personer vil-
ka agerar inom verksamheterna butik, grossist och verkstad. Omsättningen för 2004 upp-
gick till ca 900 miljoner kronor. Skobes har ett starkt varumärke som är väl förknippat med 
Volvo. Kunden kommer till Skobes för att handla bil och inte till ”Volvohandlaren”. En vi-
sion är att Skobes Bil ska vara det självklara valet för kunden. Affärsidén talar om ”Skobes-
andan”, som bygger på trivsel, engagemang och utveckling, och en strävan efter att Skobes 
kunder skall bli "gladare bilägare". Skobes säljer förutom Volvo och Renault även Ford, 
vilka man även utför service på. Skobes har varit auktoriserad Ford återförsäljare sedan år 
2000. De bilar som säljs är dels nya bilar, men även en begagnadmarknad finns. Organisa-
tionen är väl medveten om vikten av långsiktiga kundrelationer och arbetar löpande för att 
förbättra dessa. Skobes Bil har varit med i LDC-konceptet sedan andra kvartalet 2004. 

Alliansen/länken mellan Volvo och återförsäljare 

Skobes Bil är överlag nöjda med VPS som leverantör. Efter att Bertil Anderssons tillträde 
på VPS så har relationen blivit mer öppen. Det som känns hotande är att Ford numera äger 
Volvo Cars. ”VPS är inte riktigt lika öppna längre som de var förut”. Fordägandet märks 
av. Det upplevs som VPS inte längre kan agera så fritt som de kunde innan. 

Alliansen mellan Skobes Bil och VPS har stärkts efter inträdet i LDC, ett närmare mer in-
gående samarbete. De fick under implementeringen hjälp av en medhjälpare från Volvo 
vilket ytterligare stärkte relationen. Det kändes bra under implementeringen. Vidare fanns 
också en handbok från Volvo för att lättare kunna införa LDC. 

Beslutet fattades mellan koncernledningen och de olika VD på de olika anläggningarna. 
Även servicemarknadschefer var med i diskussionen.  

Samarbetsviljan var god inom hela koncernen inför implementeringen av LDC. Informa-
tion hade ju gått ut till samtliga, så att ”det kändes som ett gemensamt mål som kändes in-
tressant för alla”. ”Alla var medvetna om det positiva med förändringen”. 

Tillit och Lojalitet 

Skobes Bil anser att Volvos motiv till införandet av LDC grundar sig i att förenkla och för-
bättra logistiken. Vidare att de vill höja servicegraden med målet att göra kunden mer nöjd. 
I förlängningen är förhoppningen att försäljningen skall öka. Torbjörn tror inte att syftet är 
att binda upp sina leverantörer utan i stället att hjälpa dem att hålla effektiva lager.   

Viljan att vara lojal varierar, Torbjörn menar att en sådan fråga inte skall behöva diskuteras. 
Sköter båda parterna sig så finns ingen anledning till en förändring gällande lojaliteten. I 
dagsläget fungerar det bra. 

På frågan om möjligheten att köpa in delar från andra leverantörer så tror han inte det är 
aktuellt. Möjligheten finns dock att detta blir aktuellt i framtiden, främst om Volvo skulle 
börja krångla exempelvis i garantiärenden och liknande eller höjer priset för mycket. Ett 
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annat förfarande kan vara att ledningen börjar intressera sig för att vilja pressa priser genom 
parallella köp. Faran med det är att de inte ser hela logistikprocessen. Parallella inköp med-
för att nya lagersystem behövs och mer lagerutrymme. Utöver det krävs mycket jobb för att 
behandla fler leverantörssamarbeten. Det som känns mest aktuellt att byta leverantör för är 
BIMAs sortiment, då det ej ingår i LDC konceptet. 

Torbjörn menar att Volvo tillhandahåller ett system som fungerar bra och som medför att 
Skobes Bil kan agera effektivt mot sina kunder. 

Arbetssätt innan övergången till LDC 

Skobes Bil arbetade med VR systemet för planering och automatiska beställningar. Vissa 
inköp gjordes också manuellt innan införandet av LDC. Akutköp gjordes direkt i Volvos 
PULS system. De försökte förplanera i största möjliga mån. Det som var svårt var att pla-
nera var sortimentet som behövdes till butikssortimentet.  

Uppdelningen av orderklasserna var ca 20% dagorder och 80% kvantorder. Någon enstaka 
procent var VOR.  

Det fanns ett problem med bilar som togs upp på liften med dolda fel. Det kunde då ta tid 
att få hem delarna med följden att bilen fick monteras ihop i väntan på delar. Detta med-
förde också att kunden inte kunde få tillbaka sin bil samma dag. Torbjörn menar att delar 
som saknades i lager innan övergången till LDC är ungefär de samma idag som då.  

Arbetssätt efter övergången till LDC 

Förplanering av reparationer sker idag på samma sätt som det gjordes innan. En fördel 
med dagens system är dock att de kan förplanera fram till tre dagar före ett behov. Tidigare 
var tiden för förplanering minst 10-12 dager. En annan fördel som också berör ledtiden är 
att delar kan fås hem fortare vid akuta behov. Exempelvis är det enklare att lösa dolda fel 
som framkommit när en bild står på liften. Om bilen undersöks på morgonen kan delar 
finnas hemma vid lunch och bilen blir klar för kunden innan dagens slut. Sekvensläggning 
av ordningen på reparationerna är således viktig. Ofta är det delar som inte skulle ha fun-
nits hemma i det tidigare stora lagret som saknas vid svåra problem, så i det stora hela har 
de kortare ledtiderna medfört en förbättring.  

En nackdel för Skobes i Tranås är att de endast får två leveranser per dag jämfört med 
andra som får tre leveranser är att de får svårare att kunna få hem artiklar samma dag om 
behovet uppstått efter morgonens bryttid. De tvingas då ibland att köpa in andra delar för 
att kunna tillgodose kundes krav. Kunden blir dock informerad om att delen i fråga inte är 
en Volvo originaldel.  

Den största nackdelen med systemet är att BIMA inte ingår i konceptet. Det leder till att 
personal fortfarande behövs till viss del för att beställa varor inom BIMA sortimentet, däck 
och kemikalier. Någon måste också sköta lagerhanteringen. Det medför också att inte max-
imal lageryta kan friställas.  

Det administrativa arbetet har minskat hos Skobes. Inga uppsägningar har skett utan de har 
istället låtit bli att återanställa personal som slutat eller gått i pension. Effektiviteten har 
klart ökat i arbetet kring eftermarknaden. Det behövs inte lika mycket jobb för att beställa 
delar eller hålla koll på lagret. Förut skrevs många lappar till den som utförde beställningar 
idag sker detta automatiskt. Säkerheten har ökat och tillförlitligheten har ökat. Tilltron har 
ökat till leverantören. Ett problem som kvarstår trotts att LDC tillämpas är att avdelningen 
med plåtdelar fungerar dåligt. Han menar att det är ett problem för många handlare, men 
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att de är deras eget fel och ingen direkt brist i LDC konceptet. De måste själva eller kanske 
med hjälp av Volvo ta fram ett nytt arbetssätt för detta område menar Torbjörn.  

Butiken fungerar som lagerplats. Bra att kunden kan se att det finns reservdelar att köpa. 
Efter övergången till LDC har försäljningen av reservdelar ökat. Det är dock svårt i LDC 
att justera och styra, så att vissa delar som inte är så dyra som kan anses vara bra att ha 
hemma ur ett kundservicesystem. Det kan också vara så att det tex. finns en bromsskiva 
hemma när man måste byta två. Då har delar legat i lager utan att sedan kunna användas 
ändå.  

En detalj med butiken enligt Torbjörn är att det idag är mycket tillbehör och för lite reserv-
delar i butiken. Det säljs mer tv-apparater och grillar än tillbehör. Han efterfrågar i stället 
ett bättre bassortiment av reservdelar som skulle vara standardiserat för samtliga Volvo-
handlare i Sverige. 

Torbjörn menar att det går att lita på de lagerstyrningsprocesser som föreligger. Hans erfa-
renhet säger att de fungerar väl, även om de i början krävde viss justering. ”Det gäller att 
våga lita på systemet”. I vissa fall är dock marginalerna lite väl snäva. 

Leveranserna från regionlagret fungerar mycket bra, bättre än nattleveransen från Volvos 
eget reservdelslager. Torbjörn anser att det till stor del är speditören HIT och Posten som 
bidrar till problemen. I vissa fall krånglar även LDC men då är det oftast systemet som 
krånglar. I vissa fall så försvinner kontakten med beställningssystemet vilket leder till att le-
veranser försenas. Systemet upplevs som något sårbart. Vid problem med systemet får de 
manuellt beställa av VPS i Göteborg som sedan faxar upp beställningar till regionlagret. To-
talt sett anser Torbjörn att servisgraden har ökat inom eftermarkanden tack vara LDC. 

Retursystemet som tillämpas i LDC upplevs som krångligt. Det kräver arbete i två datorsy-
stem, först genomförs en leveransanmärkning, sedan kan returneringen genomföras i ett 
annat system. Faktureringen fungerar bra utan krångel. Skobes tillämpar e-fakturor och 
Torbjörn anser inte att alla fakturor måste behandlas manuellt. De litar på att VPS fakture-
rar rätt. 

Bildelschefens arbetsuppgifter har förändrats. Han måste dock hantera gods och beställ-
ningar som inte ingår i LDC såsom BIMA, däck och kemikalier. För övrigt har hans upp-
gifter försvunnit.  

Transparensen upplevs som bra, den har dock inte förändrats i någon större utsträckning. 
Det upplevs som positivt att handlaren kan se om en efterfrågad vara finns i lager hos regi-
onlagret eller i centrallagret i Göteborg. 

Lagerfrågor (förändringar) 

Det bundna kapitalet har sänkts med över 50 % för Volvo och Renault vilket medför en 
besparing och frigörande av kapital. Antalet artiklar har minskat från 8-10 000 ner till 4000 
artiklar. Omsättningshastigheten ligger i dag på 11 gånger per år. Tidigare låg denna siffra 
på 5-8 gånger per år. Inkuransen har minskat betydligt vilket är en stor vinst då delar inte 
behöver bli gamla eller kasseras.  

Lagerytans behov har halverats på de stora anläggningarna och minskats med 75 % på de 
mindre. Den frigjorda ytan kan nyttjas för införande av däckhotell åt kunderna. LDC har 
således medfört ett möjliggörande till en utvidgning av verksamheten. Skobes känner inget 
hot i att ha lämnat ifrån sig en del av kontrollen över lagret. 
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Helhetsperspektivet präglas av att projektet LDC har gått plus minus noll. Fördelar har 
istället erhållits genom att kundservicen har förbättrats och försäljningen ökat. Det har bi-
dragit till effektivare arbetssätt och medfört en utvidgning av verksamheten genom alterna-
tivt användande av frigjord lageryta. 

Slutkunden 

Skobes upplever att kundens krav har ökat under åren. Kunden kräver snabb och enkel 
service Artiklar som efterfrågas i butiken ska finnas hemma enligt kunden. Det borde fin-
nas ett bassortiment hos varje återförsäljare, så delar finns hemma när kunden kommer in i 
butiken. Ibland har en OKQ8 handlare fler bildelar hemma än vad Volvohandlaren har. 
Kunden upplever dock att lagret flyttas ut i butiken som positivt. Tyvärr är inte förpack-
ningarna anpassade i alla fall för att synas i butik. Det är inte samma typ av kund som hand-
lar i butiken som lämnar in bilen på service alla gånger. 

Skobes använder sig av Volvos radarundersökning för att mäta hur nöjda kunderna är. Ut-
över detta har egna undersökningar genomförts. De har provat att köpa in kundundersök-
ningar men anser att det är bättre att ringa upp kunden själv för att få en riktig bild av kun-
dens uppfattning kring Skobes som företag.  

Potentiella förbättringsmöjligheter i LDC  

Det finns ett visst intresse för en logistikbonus, men att det inte får påverka fördelarna som 
LDC medför med korta ledtider och möjlighet att returnera. Det är dock svårt för Tor-
björn att avgöra vilka nivåer som skulle finnas i ett sådant system. 

Det finns enligt Torbjörn ett antal detaljer som skulle kunna bli bättre eller läggas till LDC 
konceptet. Det viktigaste är att få med BIMA i LDC-konceptet. Vidare efterfrågas att även 
förbrukningsmaterial såsom verktyg och sprayer i verkstaden skulle skötas genom VMI. Ett 
standardiserat bassortiment för butiken borde införas. Det borde också göras smartare be-
ställningar tex. packningar till en sexcylindrig motor, så att det finns sex packningar i lager 
och inte tre. Grossistverksamheten borde också förändras och bli bättre. Avslutningsvis så 
efterfrågas en förenkling av returprocessen och att inte flera datorsystem skall behövas. 

Övrigt: 

Skobes Bil valde att driva ett sex månaders långt projekt inför implementeringen. Tiden ut-
nyttjades till att informera och utbilda personalen.  ”När LDC sedan infördes fungerade det 
mycket bra redan från dag ett”. Alla var införstådda i vad som skulle göras. 
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5 Analys 
Analysdelen avser att spegla våra egna tankar utifrån det empiriska materialet, teoriramen och syftet med 
studien. Analysen är indelad i två separata delar för att öka överskådligheten. Den första delen behandlar 
insamlat material från Volvo. Den andra delen av analysen kommer att behandla den insamlade informa-
tionen som framkommit under intervjuer med återförsäljarna och de fem ingående återförsäljarna kommer 
att behandlas paralellt. 

5.1 Volvo 

5.1.1 Strategiska beslut  
Ett företags strategiska beslut kan enligt Mintzberg (1991) vara både vara medvetna och 
omedvetna och att det som kännetecknar en medveten strategi är att den är förutbestämd 
eller dokumenterad. Vi anser att Volvos beslut att ändra sitt logistiknätverk för reservdelar 
är medvetet då en faktisk trendanalys genomförts i syfte att utröna faktorer som påverkar 
dagens logistik och konkurrenssituation. Beslutet är även av radikal karaktär snarare än av 
gradvis karaktär enligt vår uppfattning. Volvos lösning för att kunna möta trenderna och 
framtida efterfrågan var att skapa det så kallade LDC-konceptet med distributionscentraler 
på strategiska orter som i sin tur försörjer återförsäljarna inom respektive region genom en 
form av VMI-lösning. Det val av strategi som togs från Volvos sida var en unik lösning an-
passad att lösa den specifika problematik Volvo ansåg att dess försörjningskedja stod inför. 
Ax, Johansson & Kulvén (2002) menar att det inte finns någon standardmall för en före-
tagsstrategi, utan att en strategi måste spegla det fokala företagets unika situation och förut-
sättningar, vilket Volvos LDC-strategi gör enligt vår analys.  Vi anser också att Volvos stra-
tegiska val stämmer överrens med Bengtsson och Skärvads (2001) bild av strategi som in-
nefattar att förbättra och uttrycka sin position gentemot kunder och konkurrenter samt 
principer för resursfördelning. Morash (2001) talar om vikten av att göra rätt från början 
snarare än att försöka lösa problem i efterhand, vilket enligt oss tyder på att förberedelsefa-
sen innan implementeringen av ett projekt av den här magnituden är av stor vikt. Då LDC-
konceptet inte ligger i sin vagga när denna uppsats skrivs, utan redan börjat implementeras, 
vet vi inte direkt hur projektplanen såg ut för projektet och huruvida förberedelserna var de 
rätta. Efter vad vi har sett och hört på Volvo verkar det inte ha varit några större problem 
under implementeringsfasen av LDC-konceptet. 

Tushman & O´Reilly III (1996) talar om att de företag, historiskt sett, som klarat sig bäst är 
de som valt att förändra sig. De talar även om tre olika ageranden som leder till misslyck-
ande, där en av de tre punkterna är att satsa på ny teknologi, men att satsa fel. Den andra 
punkten är att inte förändra sig och den tredje är att förändra sig, men inte lyckas ställa om 
organisationen och få de anställda att arbeta efter nya tankesätt. Volvo har valt att förändra 
sig efter vad vår analys hittills visat ett arbetssätt som helt klart har framtiden för sig. Som 
vi ser det är den viktigaste biten för Volvo att lyckas kommunicera LDC-konceptets 
”grundstenar” till hela den egna organisationen, men även ut till återförsäljare som även de 
kommer att arbeta enligt delvis nya principer, detta för att undvika ett misslyckande med 
projektet. Detta resonemang stöds av Rich & Hines (2000). Vidare talar Tushman & 
O´Reilly III (1996) om att den kanske svåraste uppgiften för ledningen är att hålla ett två 
delat fokus. Detta ser vi som en stor utmaning för Volvo som under implementeringen av 
LDC-konceptet även måste se till att återförsäljare som inte är anslutna får sina leveranser. 
Då dessa leveranser idag ombesörjs av delvis andra logistikpartners än de som än så länge 
sköter logistiken på det LDC-lager som är i drift, blir det flera samarbeten att styra och po-
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tentiella svårigheter i beslutsfattandet. Volvo måste även klara av att fortsätta med gradvisa 
förändringar inom det nya konceptet för att kunna trimma rutiner och arbetssätt.  

Det strategiska valet att gå ifrån ett centrallager till ett centrallager som försörjer ett antal 
regionlager vilka i sin tur försörjer återförsäljarna inom respektive region med reservdelar 
stöds i modern lagerteori. Huruvida det var rätt beslut av Volvo att byta lagersystem till re-
gionlager är dock svårt att säga då teorin talar både för och emot. Dock menar både Matts-
son (2002) och Ballou (2004) att det finns brytpunkter inom lagerhållning. Matsson talar 
om godsmängd och Ballou talar om kostnader relaterat till den kundservice som faktiskt 
uppnås. Han menar att vid en viss punkt börjar logistikkostnaderna öka i större proportion 
än servicegraden. Ur resonemanget och Volvos trendscenario förstår vi valet att gå till regi-
onlager med behovsstyrd påfyllning då antalet reservdelar väntas öka markant framöver 
med nya bilmodeller och ”facelifts” allt oftare. Dock tror vi att det är viktigt att tänka på 
vilken servicegrad man vill uppnå från Volvos sida vid implementeringen av de olika regi-
onlagren. För att anknyta till Ballous resonemang om servicegrad, så är det inte säkert att 
servicegraden ökar mer för att fler regionlager byggs. Därför menar vi att en utvärdering ef-
ter varje implementerat regionlager är nödvändig för att stämma av faktisk servicegrad mot 
faktisk kostnad.  

Lagerbeslut handlar om så kallade ”trade-offs” (Mattsson, 2002). Med det menas här att 
beslutet att bygga decentraliserade lagringspunkter närmre återförsäljarna, ökar servicegra-
den, men ökar även kostnaderna. Faber, de Coste & de Verde (2002) talar om lagerhållning 
som en allt mer kritisk aktivitet inom försörjningskedjan för att kunna erbjuda kunder bätt-
re service, vilket även stöds av Ballou (2004). Han gör dock ett tillägg att lager skapar en 
isolerande effekt då lager inte uppmuntrar gemensam planering utan tillåter isolerade punk-
ter med varsitt lager. Här ser vi att Volvo genom LDC-konceptet skapar ytterligare lag-
ringspunkter vilka bygger på det bundna kapitalet. Samtidigt ökar kundservicen och med 
hjälp av VMI-samarbetet kommer försörjningskedjans totala lager kunna hållas på en så låg 
nivå som möjligt. Alltså tar Volvo på sig ökade kostnader i syfte att öka kundservicen vilket 
är en ”trade-off”. 

LDC-konceptet möjliggör, enligt oss, två av de tre strategiska syften Ballou (2004) presen-
terar som viktiga vid val av logistikstrategi. Syftena är kostnadsreducering, förbättring av 
service samt kapitalreducering. Vi menar att kostnader reduceras genom att behov kom-
municeras utefter faktiska behov istället för genom prognostiserad försäljningsdata vilket 
Walker (2005) benämner som ett ”Pull-system”. En förbättring av servicen uppnås även 
det genom LDC-konceptet, både i andra (återförsäljarna) och i tredje led (slutkonsumen-
terna). Genom regionlager kommer Volvo närmre sina återförsäljare och kan således erbju-
da en bättre leveransservice. Det kortar ner ledtider vilket underlättar för slutkunden när 
denna behöver reparera sin bil vilket vi anser vara en viktig del för att höja kundservicen. 
Ballou (2004) menar att detta steg är avgörande då produkter som inte finns i rätt tid på rätt 
plats inte är värda någonting. Det tredje strategiska syftet som presenteras av Ballou (2004), 
kapitalreducering, sker delvis som en följd av effektivare planering, vilken gör att rätt pro-
dukter kan lagerhållas i större utsträckning enligt oss. Det minskar kapital bundet i lager 
dels genom mindre produkter och dels genom mindre inkuranta produkter i lager. Dock 
måste lager hållas på fler olika lagerpunkter inom LDC-konceptet, vilket kan innebära att 
kapitalbindningen ökar. Det bundna kapitalet ser Mattsson (2002) som en nackdel med de-
centraliserade lager. Vi är dock av uppfattningen att förändringen av Volvos lagringssystem 
är nödvändig då en ökad godsmängd i framtiden kommer att göra det svårt att hålla ett 
fungerande lager dels för Volvo inom centrallagret och dels för återförsäljarna. Vidare anser 
vi att det totala lagervärdet inte bör komma att öka så mycket i försörjningskedjan då LDC 
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främst medför en förflyttning av lagret från återförsäljaren till regionlagret. De beräkningar 
Volvo har gjort visar även att kapitalbindningen kommer att minska markant för försörj-
ningskedjan i stort. 

5.1.2 Leverantörspåfyllda lager (VMI) 
LDC-konceptet innebär som tidigare nämnts inte bara utbyggnad av regionlager utan även 
en behovsstyrd påfyllnadsfunktion till regionlagren från centrallagret samt från regionlagren 
ut till återförsäljarna. Litteraturen talar om leverantörspåfyllda lager vilket vanligen be-
nämns VMI efter engelskans Vendor Managed Inventory. Vi har valt att likna Volvos sy-
stem för påfyllning av reservdelar hos återförsäljarna med VMI i denna studie. Den enligt 
Walker (2005) elementära skillnaden mellan VMI och prognosbaserade system är att VMI 
inte är ett planeringssytem utan ett påfyllnadssytem utan order från kund till leverantör. Det 
vill säga att istället för att med hjälp av tidigare försäljningsdata prognostisera vilka artiklar 
som ska lagerhållas, får nu återförsäljaren sina faktiska behov levererade och kan således 
pressa sina lagernivåer och erbjuda sina kunder snabbare service än tidigare. Konceptet 
med ingående VMI-lösning möjliggör proaktiv istället för reaktiv planering i större ut-
sträckning enligt oss, vilket enligt Jensen (2001) kan öka kundservicen till nära 100 %. Seu-
ring & Goldbach (2002) och Donath, Mazel & Patterson (2002) menar även att ett VMI-
samarbete bidrar till att öka transparensen i försörjningskedjan genom den ökade informa-
tionsdelningen vilket vi anser är bra då vi tror det kan leda till en högre grad av tillit. Påfyll-
nadssystemet mellan de olika lagerpunkterna och återförsäljarna sker med hjälp av Volvos 
och återförsäljarnas gemensamma beställningssystem igenom vilka behov signaleras. Skill-
naden gentemot beställningssystemet utan VMI-lösning är att beställningar nu inte läggs in 
som manuella beställningar i systemet utan behovet kommuniceras till regionlagret direkt 
när en arbetsorder läggs hos återförsäljaren, vilket vi tror kan eliminera onödigt beställ-
ningsarbete hos återförsäljaren, något som även stöds av Donath et al. (2002).  

Simchi-Levi, Kaminsky & Simchi-Levi (2004) talar om vikten av att systemet för informa-
tionshanteringen mellan parterna i VMI-samarbetet fungerar. Arnold & Chapman (2004) 
talar om gemensamma intranät och extranät för de inblandade aktörerna i samarbetet. De 
system som idag finns för informationshantering hos Volvo verkar vara krångliga och inte 
helt integrerade var på manuell inblandning behövs i vissa avseenden. Då återförsäljarna 
använder system som är kopplade till Volvo med gränssnitt mellan systemen kan problem 
uppstå. Vi tror inte att Volvos system kommer att kunna bytas ut helt och fullt och nya 
kompatibla system köpas in. Anledningen är att systeminvesteringar är massiva investering-
ar och inget företag kan riskera att systemet inte fungerar under implementeringsfasen. 
Dessutom sträcker sig Volvos system inte bara i Sverige utan även i Europa, vilket innebär 
ytterligare svårigheter att börja ändra om i systemen. Däremot tror vi på en framtida ut-
veckling av web baserade system. Dock kanske det i framtiden kommer att bli nödvändigt 
att fasa ut gamla system och parallellt införa nya för att klara problem med informationssä-
kerhet med mera.  

För att få ett nytt system att fungera är det enligt Donath et al. (2002) viktigt att utbilda 
personalen som kommer att arbeta med det. Vidare talar de om vikten av ledningens stöd 
för systemen som implementeras. Vi tror att det är viktigt att man inom Volvo verkligen 
går ut till anställda och trycker på vikten av att kunden står i fokus och gör alla anställda 
medvetna om varifrån pengarna kommer. Likadant tror vi att det är bra om Volvo går ut 
till sina återförsäljare med information och handledning inom arbetssätt och systeman-
vändning för att sälja in konceptet och kunna dra alla fördelar som ett VMI-samarbete kan 
medföra. Vidare anser vi att det är viktigt med löpande utvärderingar bland de länkar i för-
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sörjningskedjan som är anslutna till LDC-konceptet. Vendormanagedinventory.com (2005) 
tar upp fyra viktiga prestationsmått som kan vara användbara att utgå ifrån: Servicenivå till 
slutkund, servicenivå till återförsäljare, lagrets värde samt lagrets omsättningshastighet.    

Disney & Towill (2003) tar upp en intressant aspekt av VMI i att det bidrar till att minska 
Bullwhip-effekten. Det tror vi kan leda till att Volvo, genom att ha bättre kontroll över sina 
leverantörers behov och lagernivåer, själva slipper bygga upp stora lagerkvantiteter av artik-
lar som inte efterfrågas så ofta och besparingar i lagernivåer kan således göras även på Vol-
vos distributionscentraler och på Volvos centrallager (RA).  

Inom litteraturen för VMI har vi funnit en motsägelse när det kommer till huruvida VMI 
lämpar sig bäst för produkter med hög eller låg omsättningshastighet. Å ena sidan hävdar 
Avaheden, Wiberg & Gustavsson (2003) att VMI lämpar sig bättre för produkter med jämn 
efterfrågan och hög omsättningshastighet, medan Småros, Lehtonen, Appelqvist & Holm-
ström (2003) hävdar att de stora vinsterna i ett VMI-samarbete ligger i den ökade kontrol-
len och styrningen av lägre klassade produkter med en lägre omsättningshastighet. Vi vet 
från vårt empiriska material att lagerstyrningsparametrarna i LDC-konceptets automatpå-
fyllda del är framräknade efter hur ofta en produkt efterfrågas, det vill säga efter dess om-
sättningshastighet. Ovanstående resonemang ger oss att det kan vara värt att se över även 
mindre frekventa artiklar och eventuellt inkludera vissa av dem i det automatpåfyllda sy-
stemet. Ännu en viktig aspekt för Volvo att ta i beaktande vid implementeringen av VMI-
samarbeten är att återförsäljaren kan ha kompletterande produkter från andra leverantörer 
och bedriva VMI-samarbete med dessa. Det kan enligt Chopra & Meindl (2001) vara en 
nackdel med VMI då återfyllnadsbesluten i systemet tas utan hänsyn till kompletterande 
produkter. Det medför att lagernivåerna inte ligger på den mest lönsamma nivån. De ar-
gumenterar vidare att i fall då återförsäljaren saluför kompletterande delar, bör återförsälja-
ren och inte leverantören fatta återfyllnadsbesluten. Problem med kompletterande produk-
ter skulle i Volvos fall bara kunna störa den del av VMI-samarbetet som rör det automatpå-
fyllda sortimentet, då övriga delar som beställs i systemet är direkt dedikerade. Vi tror dock 
att det är viktigt att hålla lagerstyrningsparametrarna för det automatpåfyllda lagret hos åter-
försäljaren under uppsikt för att löpande kunna stämma av hur väl parametrarna motsvarar 
vad som faktiskt går åt. 

5.1.3 Outsourcing 
Avaheden et al. (2003) menar att vinsterna i ett VMI-samarbete blir större om leverantö-
rerna står för transporten. Dock hävdas att det i större nätverk ofta är effektivare att lägga 
ut/outsourca logistikfunktionen på en extern part, exempelvis en tredjepartslogistiker. Vol-
vo har redan innan implementeringen av LDC-konceptet använt sig av externa transportö-
rer av reservdelar från sitt centrallager. I LDC-konceptet är det tänkt att större TPL-aktörer 
ska stå för transporterna från respektive distributionscentral till återförsäljarna inom den 
distributionscentralens upptagningsområde. Venkatesan (1992) menar att vanliga anled-
ningar till att lägga ut affärsfunktioner/outsourca delar av den egna verksamheten är brist 
på kapacitet eller avsaknad av kompetens för att kunna erbjuda den tjänst som efterfrågas. 
Vi anser att besluten helt enkelt handlar om att fokusera på det man kan bäst. I Volvos fall 
är kärnkompetensen att tillverka bra bilar. Att bygga upp ett omfattande logistiknätverk för 
ombesörjande av transporter kan utföras bättre av andra företag som har just det som sin 
kärnkompetens. Valet att låta en TPL-aktör sköta transporterna åt Volvo anser vi därför 
vara helt rätt. Detta resonemang stöds även av Andersson (2002) som menar att det fokala 
företaget kan uppnå skalfördelar och på så sätt bli hjälpta genom outsourcing av verksam-
het. Venkatesan (1992) menar även att en stor fördel för det fokala företaget med att out-
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sourca logistikfunktionen är att kostnaderna för transporterna endast blir rörliga då företa-
get endast betalar för vad de faktiskt fraktar och slipper äga en dyr fordonsflotta. För ett 
multinationellt företag som Volvo tror vi att det i längden blir ohållbart att inte ha en pålit-
lig partner som ombesörjer logistiken. Visst finns det risker med att lägga ut stora delar av 
sin verksamhet på en enda part, men vi tror att alliansbyggande och tillit i längden ger stör-
re fördelar än att jaga nya transportörer för nya sträckor. Transporter är en viktig del av fö-
retagets verksamhet och bör inte endast ses som ett nödvändigt ont, utan som en del av 
försörjningskedjan där ytterligare förädling och vinster kan uppstå. 

Ballou (2004) för ett resonemang angående värdet av logistiktjänster och kommer fram till 
att lojalitet från återförsäljaren gör att leverantören väljer den transportlösning som inte 
nödvändigtvis är billigast utan bäst för slutkunden. Detta menar vi fångar mycket av ande-
meningen med LDC-konceptet. Det handlar om att bygga långvariga relationer och att sät-
ta slutkunden i fokus. Tänkandet är riktat mot försörjningskedja och från Volvos sida har 
man förstått att öppenhet och tillit är vägen man måste gå för att nå sina mål. 

5.1.4 Strategic fit 
Chopra et al. (2001) trycker på vikten av ”strategic fit”. Det är viktigt att Volvos olika stra-
tegier passar ihop och att de strävar åt ett gemensamt mål. För att uppnå ”strategic fit” pre-
senterar Chopra & Meindl (2001) tre steg där andemeningen är att matcha försörjningsked-
jan med kundens önskemål. Vi ser LDC-konceptet som ett led i att matcha Volvos försörj-
ningskedja med kundens ändrade preferenser, samt som ett led i att möta framtida konkur-
rens. Vi tror att de företag som kommer klara sig bäst i framtiden är de företag som har 
starkast relationer med sina kunder och leverantörer och de som agerar inom den effekti-
vaste försörjningskedjan. Vi ser det även som en viktig del i begreppet ”strategic fit” att ta 
upp Rich & Hines (2000) teorier om att kundservice uppfattas olika på olika avdelningar 
inom ett företag. För att uppnå ”strategic fit” måste avdelningarnas strategier och uppfatt-
ningar spegla varandra och företagets eller försörjningskedjans strategi. Gattorna & Walters 
(1996) menar att företag för att nå långsiktig framgång måste ha en strategi, kultur och led-
ning som motsvarar logiken hos dess kunder. Vi anser att LDC-konceptet är ett steg i rätt 
riktning mot en högre kundanpassning där behov fångas upp då de faktiskt uppstår. Vidare 
menar Fivelsdal & Lindkvist (1999) att en proaktiv syn på framtiden är att föredra framför 
en reaktiv vad gäller förändringar. Volvo tillämpar genom LDC-konceptet ett proaktivt 
förhållningssätt genom valet att förändra organisationen innan det gamla systemet för dis-
tribution av reservdelar blir ohållbart. Förändringar är sällan enbart positiva, utan ofta till 
en början negativa tills de nått det stadium i implementeringen då värde kan genereras ur 
det, vilket även stöds av Tushman & O´Reilly III (1996).  

5.1.5 Allianser 
Elmuti & Katawala (2001) talar om att lyckade allianser inom försörjningskedjan kan bidra 
till att kunder och marknader bibehålls, men även till att öppna upp nya marknader. Här ser 
vi att Volvo redan från början har tänkt sig en utveckling av verksamheten då det enligt 
LDC-underlaget är tänkt att åtgärderna ska leda till en affärsutveckling och inte bara en lo-
gistikutveckling. Logan (2000) talar om vikten av att alla ingående parters mål speglas i be-
sluten för att en så hög effektivitet som möjligt ska kunna hållas och kundnytta skapas. Vi 
ser det som viktigt att en dialog hela tiden förs med återförsäljarna för att ständigt kunna 
förbättra samarbetet. Whipple & Frankel (2000) menar att olika företagskulturer är viktiga 
att ta i beaktande vid ingående av allianser. Vi ser det även som viktigt då skiljande kulturer 
kan påverka alltifrån hur information behandlas till hur tillit och transparens uppfattas. Vi 
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tror dock att olika företagskulturer inte behöver innebära ett så stort problem om det tas i 
beaktande från början i samarbetet så att eventuella olikheter kan redas upp. 

Gulati (1998) trycker på att olika partner kräver olika typer av samarbeten. Det som skiljer 
Volvos återförsäljare åt är främst deras storlek och organisation. Därför kan det vara svåra-
re för vissa att anpassa sin organisation till LDC-konceptet och påfyllning genom VMI. Här 
tror vi det är viktigt att Volvo går ut till återförsäljare och visar hur samarbetet kommer att 
fungera rent operationellt, annars tror vi det kommer att bli svårt att få med alla återförsäl-
jare i konceptet. 

5.1.6 Kundrelationer 
Harrison & van Hoek (2004) tar upp just de ändrade kundpreferenser som Volvo har iden-
tifierat i sin trendanalys inför LDC-konceptet, vilket enligt oss tyder på att Volvo har en bra 
organisation för att skönja marknadens fluktuationer och kunders ändrade inköpsmönster. 
Vidare har Harrison et al. (2004) identifierat viktiga nyckelpunkter gällande lojala kunder, 
vilka vi ser som viktiga för Volvo att sätta i fokus vid den fortsatta implementeringen av 
LDC-konceptet. De viktigaste av punkterna är enligt oss att lojala kunder skapar långsiktiga 
inkomster samt att lojala kunder ger en kostnadsbesparing jämfört med att attrahera nya 
kunder. Detta är viktigt att framhålla då vi tror det kan vara värt en extra insats för att be-
hålla nuvarande lojala kunder även om kostnaderna kanske inte går att räkna hem i nästa 
bokslut. Rich & Hines (2000) talar om de viktigaste aspekterna av kundservice som: kvalité, 
kostnad och leverans. Dessa punkter kan vi hålla med om är mycket viktiga för att tillfred-
ställa kunden, men vi vill gärna göra ett tillägg till Rich et al. (2000) teorier med att även 
kommunikation och öppenhet bör ingå som elementära delar av begreppet kundservice. Vi 
menar att i Volvos fall är kommunikationen i försörjningskedjan oerhört viktig då bristande 
kommunikation kan leda till förseningar och därmed förlorade kunder, vilket LDC-
konceptet ju är tänkt att motverka. För att öka vinsterna inom LDC-konceptet måste även 
öppenhet ingå som en central punkt i begreppet kundservice. Vi får inte glömma bort att 
återförsäljaren är Volvos närmsta kund i konceptet, och kan denne inte lita på systemet kan 
inte heller stora vinster göras. Detta kan motverkas av öppenhet i kedjan med rak kommu-
nikation till de olika parterna. 

Harrison & van Hoek (2004) talar när det kommer till kundservice om en så kalla ”Gap 
Model”. Modellen tar upp skillnader mellan förväntningar, orderöversättning och vad som 
faktiskt levereras. Genom att täta de olika ”Gap” som finns i modellen menar de att en 
bättre kundtillfredsställelse kan uppnås. Vi tror att det är viktigt att Volvo även på detta 
plan för en nära dialog med de individuella återförsäljarna i LDC-konceptet. Återförsäljarna 
är olika vad gäller organisation och storlek och deras ”Gap” till Volvo ser troligen olika ut. 
Därför menar vi att en dialog hållas med enskilda återförsäljare för att kunna förbättra varje 
specifikt samarbete, vilket även stöds av Gulati (1998) som menar att olika samarbete krä-
ver olika styrning. 

Simchi-Levi et al. (2004) menar att många av de trade-off som funnits förut idag, tack vare 
ny teknologi, praktiskt taget har försvunnit. Genom ökat informationsutbyte och transpa-
rens inom försörjningskedjan hävdar de att en hög kundservice kan upprätthållas samtidigt 
som låga lagernivåer kan hållas. Vidare talar de om att kundservice även kan hållas på en 
hög nivå utan att kostnaderna blir för höga. Vi tror att Volvos LDC-koncept möjliggör just 
vad författarna ovan talar om. Ett behovsbaserat system med direkta signaler mellan åter-
försäljare och kund möjliggör lägre lagernivåer för kedjan som helhet samtidigt som kund-
servicen kan hållas hög genom mer tillförlitliga transporter och ett kurantare lager. 
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5.1.7 Mätningar 
Avslutningsvis vill vi påstå att det är mycket viktigt att mäta utvecklingen inom LDC-
konceptet. Morash (2001) menar att de företag som har de mest sofistikerade systemen för 
mätning lyckas bättre än de som inte mäter sina prestationer. Vi är av uppfattningen att 
mätningar leder till mer medvetna och kostnadseffektiva företag. Vidare menar Morash 
(2001) att det huvudsakliga målet för mätningar är att få en helhetsbild av försörjningsked-
jan och de samlade kostnaderna för en produkt genom flödet. Mätningar behövs för att se 
huruvida man agerar på ett effektivt sätt inom försörjningskedjan. Lambert & Pohlen 
(2001) menar att mätning av försörjningskedjans totala konkurrenskraft är viktig för att 
kunna mäta prestationen gentemot andra försörjningskedjors kapacitet. Mätkategorierna i 
litteraturen är många men de som märks ur mängden som extra viktiga för LDC-konceptet 
är kundnytta, kvalité, logistikkostnader, leveranssäkerhet samt leveranstid. Morash (2001) 
menar att det kan vara svårt att mäta enstaka delar av försörjningskedjan och få en rätt-
visande bild, varpå en helhetssyn på mätning förespråkas. Vi tror dock att de ökade kraven 
på tidsaspekten vad gäller leveranser i framtiden ställer krav på nya effektiva mätmetoder. 
Lambert et al. (2001) menar att det, i en försörjningskedja, är den styrande parten som bör 
ansvara för mätningarna av prestationen i kedjan. Det pekar på att Volvo har en viktig roll 
att spela vad gäller utvärderingen och vidareutvecklingen av LDC-konceptet. 

5.2 Återförsäljare 

5.2.1 Inledning 
Det visade sig under intervjuerna att samtliga återförsäljare var relativt stora företag som 
omsatte mellan ca 400 och 900 miljoner om året. Företagen (förutom Bilia) var privatägda 
med en familjär prägel ifrån grunden. Bilia är ett börsnoterat aktiebolag som således ägs av 
dess aktieägare. Samtliga företag hade mer än en anläggning, det vill säga flera återförsäljare 
till Volvo inom ett företag.  

En genomgående aspekt hos samtliga återförsäljare var att de hade en affärsidé med fokus 
på kunden. Det skulle vara ett enkelt bilägande för kunden. Vi anser att detta fokus stäm-
mer bra överens med det som Harrison & van Hoek (2004) skriver. Att kundfokus skapar 
lojala kunder vilket leder till ett säkerställande av inkomster i framtiden. Vi tycker därför att 
återförsäljarna bör fortsätta arbeta utifrån ett kundfokus för att kunna behålla sina kunder 
och samtidigt locka till sig nya.  

Återförsäljarnas framtidsplaner skiljer sig något åt. Bilia, Nybergs Bil och Skobes Bil ämnar 
fortsätta att arbeta som de gör idag, men en viss vilja att bli bättre. Det som skiljer dem åt 
är dock att Nybergs och Skobes genomfört en radikal förändring genom att ansluta sig till 
LDC. Borås Bil och Skåne Bil vill förändra sin organisation genom att ansluta sig till LDC. 
Skåne Bil vill även att organisationen skall växa.  

5.2.2 Alliansen  
Analys visar att samtliga företag som ingått i studien anser att VPS är en bra leverantör i 
stora drag. Det anser vi är bra, men det är viktigt att de arbetar vidare med att utveckla 
samarbetet, vilket kan vara svårt enligt Skjott-Larsen (1999), för att det skall fungera väl 
även i framtiden.  Återförsäljarna arbetar också nästan endast med VPS som leverantör och 
har därför format sina organisationer för att fungera bra ihop med VPS. Vi anser att detta 
arbetssätt är bra då det skapar långa samarbeten och relationer, vilket även Logan (2000) 
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ser som en fördel. Logan (2000) menar vidare att målet skall vara att nå en win-win situa-
tion, vilket även vi ser som en viktig del i samarbetet mellan VPS och deras återförsäljare.  

Återförsäljarna i studien tycker att kontakten med VPS fungerar bra i de flesta fall och att 
de oftast kan lösa de problem som uppstår. Dock anser Skåne Bil o Nybergs Bil att kontak-
ten med VPS har minskat. De menar vidare att de ibland kan bli felbehandlade och att det 
kan vara svårt att göra sig hörda gentemot VPS. Flera återförsäljare önskar också få mer 
hjälp i arbetet kring LDC. Kontakten och kommunikationen ser vi som en mycket viktig 
del som måste fungera bra, vilket även Logan (2000) menar är viktigt. Bakka, Fivelsdal & 
Lindkvist (1999) menar att det är nödvändigt att samarbetet sker konfliktfritt om det ska 
kunna fungera effektivt.  

Borås Bil framhåller ett problem med alliansen med VPS att det är svårt att profilera det 
egna företagit i vissa avseenden. Kunden ser bara Volvo och inte Borås Bil som återförsäl-
jaren. Vi tror det kan vara ett problem om inte återförsäljarna kan profilera sig.  Skjott-
Larsen (1999) menar att det är viktigt att alliansen leder till att de enskilda företagen kan 
skapa en egen konkurrenskraft. Vi tror att det kan vara en fara om inte denna konkurrens-
kraft kan uppnås då kunder annars kan gå till en annan Volvoåterförsäljare. Elmuti & 
Kathwala (2001) menar även att det enskilda företagets konkurrenskraft är viktig då det kan 
skapa nya kunder och öppna nya marknader. Det anser vi vara viktig främst så att återför-
säljarna kan behålla befintliga kunder och även vinna nya. 

Ingen av återförsäljarna tror att LDC kommer att förändra alliansen med Volvo i någon 
större utsträckning. Det anser vi vara underligt då Jensen (2001) menar att ett VMI-
samarbete leder till att banden stärks mellan leverantör och kund. Borås Bil tror dock att 
det kan bli ett något mer nära samarbete, men utan några större förändringar. Skobes näm-
ner att samarbetet har förstärkts något efter att de anslöt sig till LDC men att det rör sig 
om små skillnader. Nybergs pekar på att det är viktigt att de kan förstå varandra inom alli-
ansen. Det är ett viktigt element i en allians enligt oss och även det Whipple & Frankel 
(2000) menar, att parterna i alliansen skall komplettera varandra. Vi anser det också viktigt 
att VPS inser att allianserna skiljer sig mellan olika återförsäljare vilket också stöds av Gulati 
(1998). Lambert & Cooper (2000) anser att företag som ingår en allians måste ha liknande 
organisationskulturer för att kunna fungera ihop. Vi tror dock att detta problem kan kring-
gås genom en medvetenhet och en väl fungerande kommunikation.  

Vi trodde vid genomförandet av denna studie att ett LDC-samarbete som vi jämför med 
VMI-koncept skulle påverka alliansen i större grad än vad som framkommit under studien. 
(Skåne påvisar dock förståelse för att ett LDC-samarbete skulle medföra ett behov av högre 
grad av tillit.) Det kan finnas två anledningar till detta, dels kan det vara så att VPS och 
återförsäljarna redan utan LDC hade en nära väl fungerande allians eller att företagen inte 
insett eller lyckats att anpassa sig efter det nya arbetssättet. Vår analys visar att alliansen re-
dan utan ett LDC-samarbete uppfyllde flera av de krav som en VMI-lösning kräver. Sim-
chi-Levi, Kaminsky & Simchi-Levi (2004) menar att informationsöverföring måste ske da-
toriserat. Jensen (2001) & Chopra & Meindl (2004) menar att kunden måste visa sina lager-
saldon och behov för sin leverantör. Allt detta fanns redan i alliansen utan LDC. Vi anser 
därför att alliansen mellan VPS och deras återförsäljare verkar bra och att det finns en stor 
förståelse för hur ett samarbete skall se ut.  

Det har under studien framkommit ett antal synpunkter rörande LDC. Bilia, som i dagslä-
ger inte planerar att ansluta till LDC, menar att det inte går att tjäna på projektet. LDC krä-
ver stora förändringar av organisationen vilket kan vara svårt att genomföra. Att förändra 
organisationen är något som ses som ett problem av återförsäljarna. De menar att det är 
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svårt att få alla i personalen att samarbeta. Skobes Bil anser dock att implementeringen av 
LDC i deras organisation har gått bra och att samtliga varit för förändringen. Under inter-
vjun med Skobes Bil framkom att de hade haft långa förberedelser inför LDC och att de 
hade låtit alla inblandade vara med i diskussionerna kring det nya arbetssättet. Skobes har 
också haft internutbildning av personal som skulle komma att beröras av LDC. Detta tror 
vi varit avgörande för Skobes lyckade implementering av LDC. Elmuti et al.(2001) menar 
att förberedelsen är avgörande för ett projekts utfall. Bakka et al.(1999) menar vidare att in-
formation och utbildning är viktigt så att personalen förstår varför en förändring sker och 
även tar bort osäkerheten kring förändringen. Just utbildning av personal menar även Do-
nath, Mazel, Dubin & Patterson (2002) avgörande för att arbetet efter implementeringen 
skall fungera effektivt.  

Det är viktigt att ett företag vågar förändra sig om de vill lyckas vara framgångsrika även i 
framtiden. Det stöds av Tushman & O’Reilly III (1996) som även varnar för tre sätt att 
misslyckas (att inte våga satsa, att satsa fel eller att personerna i organisationen inte klarar 
en förändring). Dessa tre varianter bör tas i beaktning vid val av strategi rörande förändring 
i ett företag. Vår analys har skapat oss en uppfattning som säger oss att Bilia är rädda för att 
förändra sin organisation, men att det också kan grunda sig i risken att satsa på fel föränd-
ring. Borås, Skåne och Nybergs vill förändra organisationen men upplever att vissa perso-
ner har svårt att förändra sina arbetssätt. Skobes har förändrat sin organisation och lyckats 
få med sig personalen. Vi tror att återförsäljarnas benägenhet att vilja förändras till viss del 
beror på kulturella skillnader inom organisationerna vilket även stöds av Bakka et al.(1999). 
Det kan vara grundaren eller ledningen som påverkar hur organisationen agerar. Vi liksom 
Bakka et al.(1999) och Tushman et al.(1996) menar att ledningen har ett stort ansvar för 
hur organisationen utvecklas och styrs. Det är enligt oss en balansgång mellan att utveckla 
befintliga arbetssätt och att våga testa nya, vilket även styrks av Tushman et al.(1996).  

Avslutningsvis kan sägas att under analysen har det framkommit att det finns stora skillna-
der mellan de olika företagen. Bilia som i dagsläget inte planerar att ansluta till LDC verkar 
inte vara intresserade av att välja en lösning som någon annan tagit fram utan vill istället ut-
veckla sin organisation själva. Det kan också grunda sig i att de inte anser att LDC passar in 
i deras affärsplan, vilket är viktig enligt oss. Detta stöds också av Elmuti et al. (2001).  

De som vill ansluta sig visar på större entusiasm kring att förändras och kunna förbättra sin 
verksamhet. Det finns även skillnader mellan de företag som har anslutit sig till LDC. Sko-
bes har lyckats bättre än Nybergs, vilket vi tror beror på att de mer aktivt arbetat med in-
formation och utbildning av sin personal. Det skall dock sägas att Nybergs inte varit an-
slutna lika länge till LDC som Skobes vilket kan påverka utfallet.  

5.2.3 Tillit och lojalitet 
Vi frågade återförsäljarna vad de trodde var VPS motiv till att införa LDC. Anledningen var 
att vi ville jämföra svaren med den information vi fått av VPS. Vi ville också analysera hur 
svaren kunde kopplas med övriga frågor kring tillit och lojalitet. 

Svaren grundade sig i att återförsäljarna trodde att VPS motiv till LDC var att de ville hjäl-
pa dem att tillhandahålla reservdelar till kunden på ett effektivt sätt. Detta i ett led då anta-
let artiklar blir allt fler och har allt lägre ömsättningshastighet och livscykel. De trodde ock-
så att motivet var att minska ledtiderna och närheten till sina återförsäljare. Dessa svar tyder 
på en hög grad av tillit enligt oss, vilket är bra om en allians skall fungera. Även Logan 
(2000) menar att tillit är viktig i långa samarbeten. Borås och Skåne trodde också att VPS 
ville binda upp sina återförsäljare genom ett mer ingående samarbete. Detta trodde inte 
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Skobes var ett bakomliggande motiv. Bilia tror även att målet är att tjäna per pengar genom 
ett högre pris på reservdelarna. Dessa åsikter anser vi kan tyda på en viss grad av misstro, 
men vi ser inte det som ett problem då ett långt samarbete kräver mer ingående arbete mel-
lan parterna vilket medför att behovet av varandra ökar. Bilias misstro kan också grunda sig 
i att de inte kunnat se en win-win situation i LDC. Det anser vi vara ett stort problem då 
syftet med leverantörspåfyllda lager är att båda parter skall tjäna på det enligt Logan (2000). 

Alla Återförsäljare utan Bilia tror också att kundservicen kommer att öka i och med infö-
randet av LDC som en följd av att delar snabbt kan fås hem. Det stämmer bra överens 
med Donath et al. (2002) som säger att ledtider kortas ner i ett VMI-samarbete. Skobes 
menar också att försäljningen kan öka som en spinn-off av LDC.  

Ingen av återförsäljarna har för avsikt att vara illojala mot VPS. De menar att så länge båda 
parter sköter sig (exempelvis prissättning på varor) så finns ingen anledning till att byta le-
verantör. Det anser vi vara ett gott tecken på att samtliga återförsäljare tänker långsiktigt. 
Det finns i litteraturen starkt stöd för att organisationer bör satsa på långsiktighet i sina be-
slut rörande strategi och allianser (Logan, 2000, Mintzberg, 1991, Slack & Lewis, 2003, 
Harsison & Van Hoek, 2004) Bakka et al. 1999).  

En annan stor anledning som framkommit av återförsäljarna är att byte av leverantörer är 
svårt. Likaså att ta in fler leverantörer då det skulle kräva dubbla lager, dubbla system för 
att hantera lagret osv. De framhäver också att det inte är enbart priset som avgör valet av 
en leverantör utan främst kvaliteten och tillförlitligheten på varan eller tjänsten. Återförsäl-
jarna verkar vara väl medvetna om de problem som fler leverantörer skulle medföra. Vi 
tror också att kvalitetsstämpel skulle påverkas negativt om de skulle köpa in alternativa de-
lar för sina bilreparationer. VMI skapar dock en möjlighet till att återförsäljare tar in fler le-
verantörer enligt Chopra & Meindl (2004). Vi tror att det skulle försämra effektiviteten hos 
återförsäljarna då det skulle krävas mer arbete för att hålla isär de olika systemen. Dessut-
om anser vi liksom Chopra et al. (2004) att det skulle leda till att lagret totalt sett ökade 
igen. Det finns dock en fara med LDC idag och det är att BIMA inte ingår i systemet. 
Samtliga återförsäljare har påpekat att det som kan vara aktuellt att köpa in från andra leve-
rantörer är de artiklar som BIMA saluför. Vi tror därför att en lösning som skulle innefattar 
BIMA i LDC vore lämpligt för att på så sätt skapa en helhetslösning.  Detta påstående 
stöds även av det som Venkatesan (1992) som menar att det många gånger är lämpligt att 
outsourca hela delar. Arbetssätt före LDC 

Samtliga återförsäljare arbetar inom ett liknade mönster, enligt det resultat som framkom-
mit under studien. Beställningar och planering sköts av det system som kallas VR. Systemet 
styr även lagerhållningsparametrar åt återförsäljarna. Parametrarna kan dock påverkas av 
återförsäljaren som kan ställa in vilka lagernivåer som skall gälla och vad som skall finnas i 
lager. VR systemet är framtaget av och tillhandahålls av Volvo.  

Vi ser det som något förvånande att inget av företagen hade något eget datorsystem för att 
optimera deras lager, utan helt har förlitat sig på Volvos VR-system. Vi tror det kan bero på 
att situationen tidigare varit att återförsäljarna har haft en monopolistisk indelning. Det har 
medfört att ingen konkurrens har kunnat ske inom deras område. Vi tror att konkurrensen 
kommer att öka inom regionerna nu i och med EU-beslutet som har avskaffat monopolen 
för återförsäljarna. Vårt resonemang stöds av Matsson (2002) som menar att konkurrensen 
blir allt hårdare för företag. Vidare anser vi att varje enskild återförsäljare bör öka sin kon-
kurrenskraft för att undvika att bli utkonkurrerade av eventuellt nya aktörer inom samma 
region. Logan (2000) menar att det är viktigt att företag kämpar för att bli mer konkurrens-
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kraftiga, öka sin lönsamhet och förbättra sin kundnytta, vilket vi menar ytterligare styrker 
behovet av att återförsäljarna försöker profilera sin egen verksamhet.  

Återförsäljarna som ingått i vår studie menar att en svårighet som finns eller fanns inom 
arbetsmetoden utan LDC var att lyckas med en tillräckligt hög grad av förplanering. Ett 
medeltal av återförsäljarna visar att en fjärdedel av det beställda godset var dagorder, vilket 
kan liknas vid en akutorder. Vi tror det kan tyda på felaktigt arbetssätt eller att systemet inte 
är anpassat efter situationen.  

Återförsäljarna menar vidare att det var svårt att lösa problem med bilar som tagits in i 
verkstaden, börjat att arbeta med dem och då upptäcker att det funnits dolda fel som krä-
ver reservdelar som ej finns i det egna lagret. Resultatet blir då att de måste beställa nya de-
lar från RA i Göteborg. I väntan på delarna tvingas de att montera ihop bilen utan att kun-
na färdigställa reparationen. När delen ankommer måste bilen monteras ner igen och repa-
rationen färdigställas. Kunden måste således stå utan sin bil minst en extra dag. Vi ser detta 
förfarande som ett stort problem då kunden blir lidande och kundnyttan försvagas. Åter-
försäljarna menar att problemet är svårt att lösa då det är svårt att hålla rätt delar i lager för 
alla situationer som kan uppstå. Samtliga återförsäljare i vår studie använder sig av ett sy-
stem som går ut på att de samarbetar mellan anläggningarna som ingår i företaget och delar 
lager i mellan sig. Skulle en del saknas på en anläggning kan den beställas internt om den 
finns på någon annan anläggning inom organisationen. Transporten utförs av en bil som 
ägs av återförsäljarna själva. Vår analys visar på att samtliga återförsäljare i vår studie arbe-
tar på ett liknade sätt och att de också har samma typ av problem.  

5.2.4 Arbetssätt efter införande av LDC 
Frågan om arbetssätt med LDC besvaras något olika av återförsäljarna då vissa är anslutna 
redan i dagsläget och några inte. Vi anser att det är intressant så analysen kan påvisa olika 
åsikter om LDC och förändringen som måste ske eller har skett.  

Det har framkommit att återförsäljarna i studien är medvetna om att en övergång till LDC 
medför ett behov av att förändra arbetssättet. Idén med LDC är att inga order skall behöva 
göras manuellt. Datorsystemet skall automatiskt läsa av behovet utefter planerade order 
och förutbestämda lagerparametrar, som beräknas utifrån omsättningshastighet. Vi anser 
att LDC med funktionen leverantörspåfyllda lager kan jämföras med VMI. I ett VMI-
samarbete skall enligt Coyle, Bardi & Langley (2003) leverantören ta över ansvaret för på-
fyllningen av kundens lager.  

Samtliga återförsäljare anser att de lagerstyrningsparametrar som föreligger vid ett LDC-
samarbete går att lita på och att därför inga manuella inköp skall behövas. Det kan vara ett 
tecken på god tillit mellan parterna samtidigt som de stämmer bra överens med det Donath 
et al. (2002) som menar men att beställningsystemet skall gå att automatisera. Dock visade 
det sig under studien att Nybergs utför vissa manuella beställning på vissa artiklar som de 
anser kan vara bra att ha lite extra i lager. Detta förfarande anser vi vara alarmerande då det 
ej kan anses som kostnadseffektiv att i LDC-konceptet ligga på extra lager utöver befintliga 
lagerstyrningsparametrar. Vi ser en risk att somliga återförsäljare inte lyckats att implemen-
tera LDC fullt ut. Det kan enligt oss bero på att LDC inte fungerar helt ut än på grund av 
ett behov av en inkörningstid. Även Wisén & Lindblom (1993) menar att stora systemför-
ändringar kräver en inkörningsperiod innan det kan fungera helt ut.  Vidare att VPS bör 
göra en uppföljning av de återförsäljare som har implementerat LDC för att se om återför-
säljare behöver mer hjälp med förändringen de det är en viktig del av ett projekt. 
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Samtliga återförsäljare anser att arbetssättet med förplanering och kundmottagning måste 
bli bättre. Det för att kunna säkerställa att rätt delar finns hemma vid reparationens tid-
punkt. Vi menar liksom Ballou (2004) att om delarna inte finns på rätt plats i rätt tid saknar 
det helt värde. För att säkerställa att delarna finns när de behövs tror vi även att det krävs 
att VPS och återförsäljarna förstår sig på varandra. Även Gattorna & Walters (1996) ser 
förståelsen som en viktig bit för att samarbetet skall fungera mellan parterna.  

Alla utom Bilia tror att problem med bilar med dolda fel kan underlättas med LDC genom 
de kortare ledtiderna. Donath et al. (2002) menar att en del av leverantörspåfyllda lagers 
syften är just att korta ner ledtiderna. Återförsäljarna menar att problemet löses genom en 
sekvensläggning av svåra reparationen tidigt på dagen, så att delar kan fås hem och bilen 
kan bli klar innan dagens slut. Bilia anser det bara svårt att arbeta utan delar i lager. Men 
Skobes menar att de sällan hade rätt delar i lager ändå innan LDC. Vi tror att ett arbetssätt 
där kundmottagaren har större ansvar vore att föredra och att denne person redan när 
kunden hör av sig försöker att göra en fördiagnos via telefon. Vidare anser vi att en fördi-
agnos bör ske i verkstaden tidigt på dagen så att delar kan komma dem till handa vid da-
gens första leverans. Detta då Jensen (2001) menar att återförsäljaren skall visa på kom-
mande behov för sin leverantör så att denne kan leverera i tid. Detta arbetssätt skulle enligt 
oss kunna leda till en högre servicegrad då kunden skulle kunna få tillbaka sin bil samma 
dag som den lämnas in. Samtliga återförsäljare, utom Bilia, tror liksom vi att LDC kan bidra 
till en högre servicegrad.  

Ett orosmoment som har framkommit under studien är att osäkra system kan påverka till-
förlitligheten inom LDC-konceptet. Skåne visar på en viss oro över faran vad som händer 
om systemet inte skulle fungera, uteblivna leveranser osv. Hög säkerhet i systemen är ett 
krav om LDC skall fungera enligt Simchi-Levi, Kaminsky & Simchi-Levi (2004) de påpekar  
också vikten av ett väl fungerande informationsflöde mellan parterna. Wisén et al.(1993) 
menar att innan implementering sker måste systemen fungera för att säkerställa kommuni-
kationen mellan parterna. Det är därför viktigt för VPS att se över sina datorsystem för att 
säkerställa en mer tillförlitenlig arbetssätt.  

Borås och Skåne planerar att integrera funktionerna med verkstad och butik för att till-
sammans skapa en serviceenhet inom organisationen. Det anser vi vara mycket bra då även 
Hill (2000) menar att samordning mellan avdelningarna är viktigt så att inte strategierna 
skiljer sig åt. Rich & Heines (2000) menar att det är viktigt att alla avdelningar har samma 
bild av vad kundservicen skall bestå av. Bakka et al.(1999) tycker att fler områden skall in-
tegreras för att även undvika konflikter. Just konflikter nämner flera av återförsäljarna som 
ett problem mellan olika avdelningar trots att det är samma företag. Vi tror det kan arbetas 
bort genom med samarbete inom organisationen. Nybergs och Skobes har efter att ha an-
slutit sig till LDC valt att planera om butiken så att den fungerar som ett lager. Det gör att 
kunden ser att det finns delar att köpa samtidigt som ytan utnyttjas mer effektivt. Båda åter-
försäljarna hävdar också att försäljningen i butiken har ökat efter förändringen. Vi anser att 
detta är bra då det är ett steg mot att förändra sin organisation med målet att söka högre 
kundnytta som Harrison et al. (2004) talar om (erhålla lojala kunder och öka försäljningen).  

Nybergs talar om att det finns problem med att lära upp all personal enligt det nya arbets-
sättet. Vi tror att det beror på att somliga har svårt att förstå varför förändringen har skett 
och att de inte vill lära sig. Vi tror liksom Bakka et al.(1999) att detta är helt naturligt då 
personalen känner sig osäkra inför förändringen. Det är därför mycket viktigt att informera 
personalen om varför förändringen sker och hur den påverkar personalen. Bakka et 
al.(1999) menar också att personalen måste få ny kunskap i form av utbildning och nya an-
svarsområden vilket även vi ser som viktigt. Vi ser här en skillnad mellan Skobes och Ny-
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bergs agerande. Skobes hade långa förberedelser inför implementeringen och utbildning av 
sin personal. Nybergs hade inte lika omfattande förberedelser och det ser vi som en anled-
ning till att implementeringsfasen har blivit krångligare.  

En anledning till att införa leverantörspåfylla lager är att kunna effektivisera och erhålla en 
kostnadsreducering enligt oss. Det påståendet styrks även av Blatherwick (1998). Av den 
anledningen har vi undersökt vilka besparingar som kan göras eller har genomförts med 
LDC. Samtliga återförsäljare anser att det går att spara ner på lagerpersonal. Borås nämner 
även att kvalificerad logistikpersonal inte behövs i samma utsträckning då det kan skötas av 
VPS. Andra roller kommer också att behöva förändras, exempelvis rollen som bildelschef. 
Återföräljarna menar dock att det är svårt att förändra arbetssättet helt då LDC inte är nå-
gon helhetslösning. BIMA:s sortiment ingår inte i konceptet vilket medför att lager och 
personal inte kan sparas optimalt. Det anser vi vara en viktig aspekt att gå vidare med då 
Venkatesan (1992) menar att om outsouring skall ske så skall hela funktioner ingå. Vidare 
har det framkommit att returneringsprocessen i LDC är något krånglig. För att returnera 
krävs manuellt arbete i fler än ett system. Det anser vi inte skall vara nödvändigt då det 
borde gå att lösa genom ett bättre datorsystem. Vi ser det som en del som skall ingå i en 
helhetslösning som nämnts ovan.  

Seuring &Goldbach (2002) menar att transparensen ökar vid ett VMI-samarbete. Även 
Lamming, Caldwell, Harrison & Philips (2001) menar att transparens är viktigt i en allians. 
Det har dock inte under studien framkommit att LDC påverkar transparensen nämnvärt. 
Vi tror inte att det tyder på att det föreligger en brist i systemet utan istället att transparen-
sen mellan VPS och deras återförsäljare redan innan LDC varit god. De kan till stor del se 
in i varandras system och hemlighåller inte sina lagersaldon. De anser vi är bra då Chopra 
et al. (2004) menar just att lagersaldon skall synliggöras mellan parterna.  

Avslutningsvis att det framkommit några fundamentala delar som bör belysas ytterligare. 
Det första är problemet med att LDC inte anses vara en helhetslösning, vilket även vi håller 
med om. BIMA borde ingå i LDC om återförsäljarna skall kunna arbeta effektivt. Vidare 
ser vi ett problem med att få återförsäljarna att anpassa sig efter det nya arbetssätt som 
krävs enligt oss vid ett LDC-samarbete. Vi tror att problemet kan lösas med hjälp av ut-
bildning och mer hjälp till återförsäljarna. För att VPS skall kunna bli bättre på att imple-
mentera LDC i framtiden anser vi också att de bör göra mer omfattande uppföljningar av 
tidigare projekt inom LDC. Det då Haynes (1997) och Wisén & Lindblom (2002) anser att 
det är en mycket viktig bit i ett projekt att genomföra en uppföljning, så att projektet kan 
utvärderas och så att projektgruppen kan ta lärdom av gamla misstag och bli bättre inför 
framtida projekt. Vi ser också ett problem med att Bilia inte vill ansluta sig till LDC och an-
ser därför att en mer ingående diskussion bör inledas för att se om det går att lösa de pro-
blem som finns mellan parterna. 

5.2.5 Lagerfrågor  
Vi anser att lagerfrågan är en viktig del i LDC-konceptet. Lagret kommer att minskas för 
dem som ansluter sig till LDC och detta påverkar bland annat det bundna kapitalet. Analys 
visar att företag som anslutit sig till LDC ser positivt den kostnadsreducering som det 
minskade kapitalet bidragit till. De återförsäljare som inte anslutit sig ser besparingen som 
marginell. Vi anser det som konstigt då Ballou (2004) menar att ett av huvudsyftena med en 
logistikstrategi är att just möjliggöra en kapitalreducering. Nybergs påpekar dock att reserv-
delarna bara utgör en liten del av det totala bundna kapitalet inom företaget. Han menar att 
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Volvo Cars ofta säljer runt 100 bilar år gången till återförsäljarna. Det är något VPS bör 
granska vidare för att se om Volvo har en samlad strategi inom sin egen verksamhet. 

Undersökningen har visat att de återförsäljare som inte anslutit sig till LDC räknar med att 
minska sina lager med mellan 50 % och 75 %. Vår jämförelse tyder på att det är en riktig 
uppskattning då återförsäljare som ingår i LDC påvisar en besparing på minst 50 %. Anta-
let delar visar på samma resultat, en minskning ner mot två tredjedelar. Det verkar vara en 
relevant minskning som genomförts då även Jensen (2001) menar att ett leverantörspåfyllt 
lager kan bidra till en lagerminskning på mellan 30 % och 60 %. Donath et al. (2002) menar 
även att leverantörspåfyllda lager kan medföra minskade lagerytor och lagerkostnader. 

Vi hade vid genomförandet av intervjuerna en fråga kring om det gick att utnyttja den fri-
ställda lagerytan till annan verksamhet. Analys visar på att dem som anslutit sig till LDC har 
valt att använda denna yta till att utöka sin verksamhet. Skobes använder ytan till däckför-
varing år sina kunder och Nybergs har valt att använda ytan till att bygga ut sin bilhall. Vi 
tycker att denna alternativinkomst bör räknas in i en total beräkning om LDC:s kostnader 
och vinster. Borås och Skåne har planer för vad den friställda ytan skulle kunna användas 
till. Bilia menar dock att ett projekt inte kan baseras på en hypotetisk inkomst. Vi förstår 
deras resonemang men menar ändå att alternativinkomsten bör tas i beaktning då den kan 
förbättra organisationen genom effektivt utnyttjande. Elmuti et al. (2001) menar att företag 
bör se möjligheter genom förändringar och att de kan skapa nya möjligheter.  

Donath et al. (2002) menar att leverantörspåfyllda lager kan medföra en minskad inkurans i 
lagret. Det är en aspekt som samtliga återförsäljare ser som en fördel. Anledningen till att 
LDC kan minska inkuransen i lagret är enligt oss att delar som inte har hög omsättnings-
hastighet eller ett direkt behov inte finns i lager. Det påverkar således risken för att delar 
blir för gamla. Det har visat sig i studien att inkuransen har minskat för de företag som an-
slutit sig till LDC. 

5.2.6 Slutkunden  
Vi anser att frågor kring slutkunden är viktig då både VPS och återförsäljarna ämnar till-
fredställa sin gemensamma slutkund. Återförsäljarna känner av att slutkundens krav har 
blivit allt hårdare på senare tid. Harrison et al. (2004) menar att kundens ökade krav kan 
bero på att utbildningsnivån som blir att högre och att kundens förmåga att bedöma pro-
dukter blir att bättre. Vi tror också att kunden ökade krav grundar sig i att Volvo numera 
tillhör premiumklassen och att en dyr bil ökar förväntningarna på servicen. Harrison et al. 
(2004) menar också att kunden kräver allt högre service till den produkt som köps. Återför-
säljarna menar att kunden inte ser priset som det viktigaste utan att service och eventuella 
problem löses snabbt och enkelt.  

5.2.7 Förbättringspotential inom LDC-konceptet 
Vid genomförandet av studien ville VPS att vi skulle undersöka intresset ring en eventuell 
logistikbonus. Bonusen skulle grunda sig i att belöna de återförsäljare som kunde arbeta 
mest kostnadseffektivt. Exempelvis förplanera maximalt och returnera så lite material som 
möjligt. Återförsäljarna ställde sig under intervjuerna positiva till förslaget om en bonus 
men påpekar att det är viktigt att bonusen inte påverkar de fördelar som finns med LDC. 
De syftade då på just möjligheten att få beställa hem delar akut och att få returnera materi-
al. Det kan kopplas till att bonusen skall vara ett positivt inslag såsom en win-win situation 
som i den övriga alliansen som Logan (2000) skriver om.  
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Det största önskemålet som framkommit under vår studie är att samtliga återförsäljare vill 
att BIMA skall ingå i LDC för att skapa en helhetslösning för dem. De efterfrågar också en 
möjlighet att få använda sig av VPS slingbil för att kunna frakta gods och post mellan de in-
terna anläggningarna.  

Bilia efterfrågar mer inomformation om konceptet för att kunna räkna vidare i sina kalky-
ler. Även Skåne anser att de vill ha mer hjälp inför implementeringen. De menar även att 
VPS borde lära sig mer om hur en återförsäljare arbetar och fungerar. Bilia liksom Borås 
nämner också att se anser att priset är för högt på delarna i LDC-konceptet.  Skåne och 
Nybergs efterfrågar ett enklare faktureringssystem för att enklare kunna behandla dessa på 
ett effektivt sätt. Samtliga företag anser att en enklare returneringsprocess borde tas fram 
som inte behöver manuell behandling i flera olika datorsystem.   

 

 62



 Slutsatser och avslutande diskussion 

6 Slutsatser och avslutande diskussion 
Efter genomförd studie har vi kommit fram till ett antal relevanta slutsatser kring LDC-konceptet. Slut-
satserna är uppbyggda enligt följande: Motiv till LDC-konceptet, LDC-konceptets funktion. LDC-
konceptets inverkan på VPS och återförsäljare. Avslutningsvis redovisas förbättringspotential inom LDC-
konceptet som framkommit efter genomförd studie följt av en avslutande diskussion med framtida utveck-
lingsmöjligheter och eventuella begränsningar för LDC-konceptet. 

6.1 Slutsatser 
Motiv till LDC-konceptet 

• VPS motiv till LDC-konceptet är att skapa en effektiv logistikprocess för efter-
marknaden i Sverige. 

• LDC-konceptet avser att möta trender i form av produkters allt kortare livscykel 
med ett ökat antal reservdelar som följd och kunders ökade krav med målet att för-
bättra sin kundservicestrategi samt skapa en win-win situation.  

• Vår studie har visat att VPS i LDC-konceptet arbetar efter en medveten strategi 
med specifika lösningar för den egna försörjningskedjans problematik. 

• VPS arbete inom LDC-konceptet motsvarar företagets strategiska avsikter för 
kundservice, vilket ger en hög grad av Strategic Fit. 

LDC-konceptets funktion 

• LDC-konceptet innefattar regionlager och leverantörspåfyllda lager, vilket innebär 
ett decentraliserat lagersystem med behovsstyrd påfyllning enligt en VMI-princip. 

• LDC-konceptet medför att en TPL-aktör anlitas för att ombesörja logistikfunktio-
nen mellan VPS och återförsäljarna. Det innebär att VPS outsourcar sin logistik-
funktion för distribution av reservdelar och återförsäljarna outsourcar delar av sin 
lagerfunktion. 

• LDC-konceptet medför konsoliderade lager mellan VPS och återförsäljare vid regi-
onlager, vilket minskar det totala behovet av lager inom försörjningskedjan. 

• Regionlagrets närhet till kunden tillsammans med sofistikerade datalösningar möj-
liggör kortare ledtider inom försörjningskedjan. 

• Behovsstyrd påfyllning möjliggör minimala lager, minskning av bundet kapital, 
minskad inkurans och att lageryta kan friställas.  

• LDC medför ett hot då återförsäljarna enklare kan anlita nya leverantörer då lager-
yta har friställts. Det kan i så fall medföra en mindre effektiv logistikprocess som i 
en förlängning kan bli negativ för försörjningskedjan.  

LDC-konceptets inverkan på VPS och återförsäljare 

• Alliansen mellan VPS och återförsäljarna väntas bli nästintill oförändrad efter im-
plementering av LDC-konceptet. Vår studie visar att det kan bero på att alliansen 
redan i dag är stark och väl fungerande. 
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• Återförsäljarna är medvetna om att LDC kräver stora förändringar inom organisa-
tion och arbetssätt för att fungera effektivt. Förändringarna består främst av att in-
tegrera verkstad och butik till en servicefunktion, förbättra sin förplanering och 
omarbeta arbetsroller. 

• Vissa återförsäljare i studien upplever viss omställningsproblematik kring LDC-
konceptet, då det ses som svårt att få all personal att arbeta efter nya rutiner. 

• En väl utarbetad projektplan för implementering tillsammans med löpande kom-
munikation inom organisationen och med VPS kan förenkla implementeringen av 
LDC. 

• LDC ställer krav på utbildning av personal hos återförsäljarna för att målen med 
LDC ska kunna uppnås.  

• Inga av återförsäljarna är intresserade av att införa nya leverantörer. Ett litet hot 
finns dock med BIMA:s sortiment då det ej innefattas i LDC. 

Förbättringspotential 

• Det har under vår studie framkommit som en stor nackdel att BIMA-sortimentet 
inte ingår i LDC-konceptet. Vi ser det som viktigt att BIMA-sortimentet integreras i 
LDC-konceptet så att VPS kan erbjuda en helhetslösning genom LDC till återför-
säljare.  

• Även returprocessen upplevs som problematisk då den kräver manuellt arbete i två 
system. Processen borde förenklas så att returer kan ske lättare då de är en viktig 
del av LDC.  

• Mätmetoder bör utvecklas till att mäta mer än bara kundnytta genom kundradar. Vi 
ser det som viktigt att även mäta den egna prestationen i försörjningskedjan. Det 
kan exempelvis ske genom mätning av kvalitet, logistikkostnad, leveranssäkerhet 
och leveranstid  

• Vi tror att det är viktigt att börja utvärdera LDC-konceptet löpande för att kunna 
göra ständiga förbättringar och kunna lära inför framtida implementeringar.  

6.2 Avslutande diskussion 
VPS och återförsäljarna har gemensamt kundfokus och återförsäljarna litar på VPS motiv 
till en förändrad strategi för eftermarknaden. Tilliten i försörjningskedjan ser vi som viktigt 
om kedjan skall stärkas och resultatet mot kund bli bättre. För att samarbetet skall kunna 
utvecklas vidare krävs att kommunikationen mellan VPS och återförsäljarna upprätthålls. 

Vad gäller framtida utveckling av LDC-konceptet ser vi mätningen av prestationer och 
kundservice som viktiga bitar att utveckla. Då tidsaspekten är mycket viktig för LDC-
konceptet bör även denna aspekt tas med i de mätverktyg försörjningskedjan väljer att in-
vestera i eller själva utveckla. En effektiv mätning kan leda till mer kostnadseffektiva och 
medvetna försörjningskedjor.  

I vår teoridel saknas teorier om så kallade ”mjuka” faktorer, speciellt inom VMI. Med mju-
ka faktorer menas att inte endast fokusera på systemet, utan även räknar in människan som 
en avgörande del av systemet. Det spelar ingen roll hur väl utarbetade systemen är såvida 
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inte de personer som är tänkta att arbeta i systemet ser någon mening med det. Det leder 
till att arbetssättet inte motsvarar de krav som systemet ställer för att kunna fungera effek-
tivt. Vi anser det som viktigt att framöver ta in människan som en viktig del i forskningen 
kring nya logistiksystem, då det idag nästan saknas forskning kring detta. Vidare att även 
industrin väger in mjuka faktorer då de utvecklar nya system för att förbättra sin verksam-
het.   

Vi har under vår studie liknat LDC-konceptet med leverantörspåfyllda lager hos återförsäl-
jare med ett VMI-samarbete. Vi har valt att även titta på framtida utvecklingsmöjligheter av 
VMI som kan bli aktuella för VPS och återförsäljare i kampen om att få den effektivaste 
försörjningskedjan på marknaden. VMI kan utvecklas både bakåt och framåt i kedjan. Bak-
åt i kedjan kan VMI utvecklas mot VPS leverantörer av reservdelar. Det sker genom en 
ökad transparens ut mot VPS leverantörer där, likt i LDC-konceptet, behov kommuniceras 
direkt när de uppstår. Det kan leda till att leverantörerna får en enklare tillverkningsprocess 
med mindre variationer i efterfrågan vilket i förlängningen kan leda till ett lägre inköpspris 
av vissa artiklar för VPS. Framåt i försörjningskedjan kan VMI utvecklas med blicken rik-
tad ännu mer mot slutkunden och till och med den potentiella slutkunden. Litteratur vi pe-
netrerat menar att VMI kan utvecklas till att innefatta kundundersökningar och kundklassi-
ficeringar för att ännu bättre kunna skönja köpbeteenden hos kunder och fortare kunna 
uppfatta marknadens svängningar. Nu talar vi förstås om att trimma LDC-konceptet till 
max, vilket vi inte anser bör vara ett huvudfokus i första skedet. Vi tror att det viktigaste är 
att den kundservicenivå som sätts som mål motsvarar det faktiska behovet av service som 
efterfrågas av slutkunden och inom försörjningskedjan. Med det menar vi att det inte är nå-
gon idé att effektivisera utöver det faktiska behovet då det finns brytpunkter där det börjar 
kosta mer än det smakar. 

Avslutningsvis har det under vårt arbete framkommit att Volvo Cars vid försäljning av nya 
bilar ut till återförsäljare ofta försöker sälja stora partier av bilar. Det medför att återförsäl-
jarna får stora bilparker med mycket bundet kapital som följd. Vi anser att detta förfarande 
går helt emot filosofier som Just In Time och behovsstyrning. Vidare anser vi att förfaran-
det leder till att återförsäljare inte ser besparingarna som LDC-konceptet kan medföra som 
särskilt attraktiva då de har en nybilspark värd tiotals miljoner kronor. I jämförelse med det 
bundna kapitalet ses inte reservdelslagrets kostnader som särskilt stora. Vi anser att Volvo 
Cars måste se över hela sin organisation för att klargöra sitt strategiska fokus och upprätta 
gemensamma mål för verksamheten. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide för Återförsäljare som inte vill med i LDC 

Vi,Utbildning,Projekt: 
Företag: 
Respondent: 
Befattning: 

Inledande Frågor 

1. Antal anställda? 
2. Omsättning? 
3. Inköp per år från VPS? 
4. Företagsstruktur/ägandeförhållanden? 
5. Vilka områden ingår i er verksamhet? 

a. Verkstad, butik, grossist? 
6. Affärsidé? 
7. Hur tänker ni er framtida utveckling av er verksamhet? 
 

Alliansen/länken mellan Volvo och återförsäljare 

8. Hur skulle ni beskriva VPS som leverantör? (Allmänt) 
a. Hur fungerar alliansen med Volvo? (utan LDC) 

9. Varför ställer ni er negativa till ett LDC samarbete med Volvo? 
a. Teorin talar för Supply Chain samarbete och lösningar såsom VMI för att 

effektivisera den totala försörjningskedjan och skapa konkurrenskraft mot 
andra kedjor. 

b. Vad har ni för tänkta lösningar som erbjuder bättre logistik och högre 
kundnytta? 

i. Arbetssätt för att öka effektiviteten? 
10. Hur skulle ni vilja att samarbetet såg ut? 
11. Hur tror du alliansen med Volvo skulle se ut efter en eventuell anslutning till LDC? 

a. Hur skulle relationen förändras? 
i. Skulle samarbetet förstärkas eller försvagas? 

12. Hur ser olika individer/nivåer inom organisationen på alliansen med Volvo? 
a. Hur upplevs samarbetsviljan inom organisationen? 
b. Hur upplevs viljan att förändra arbetssätt och rutiner? 
c. Vilka positioner involveras i beslutsfattande och förändringsarbete? 
 

Tillit och Lojalitet 

13. Hur ser ni på Volvos motiv till LDC-konceptet? 
a. Sträva mot ökad effektivitet och gemensam lönsamhetsutveckling i kedjan? 
b. Win-win situation? 
c. Egna intressen? 

14. Hur ser ni på lojalitet gentemot Volvo idag och i framtiden?  
15. Hur ser ni på möjligheten att köpa in andra delar än Volvo original? 

a. Hur skulle det i så fall påverka er kvalitetsstämpel ut mot kund? 
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16. Upplever ni att Volvo skapar de förutsättningar ni behöver för att kunna sälja deras 
delar på ett konkurrenskraftigt och lönsamt sätt? 

 

Arbetssätt i dagsläget 

17. Hur fungerar era rutiner för tillhandahållande av reservdelar inom respektive avdel-
ning (verkstad, butik, grossist)? 

a. Ex Beställningspunkt, MPS-system, Prognoser etc. 
b. Organisering och planering av arbete? 
c. Förplanering av reparationer? 
d. Vilka datasystem använder ni och hur fungerar de? 

18. Upplever ni att vissa artiklar är mer svårhanterliga i systemet än andra? 
19. Vilken uppdelning finns mellan kvantorder, dagorder och VOR? 
20. Till hur stor del förplaneras reparationer idag? 
21. Hur ofta behövs kompletteringar av arbetsordern till följd av dolda fel?  

a. Hur går ni till väga för att lösa problem med ej klara bilar på liften? 
 

Arbetssätt efter en eventuell övergång till LDC 

22. Vilka förändringar tror ni skulle krävas vid en övergång till LDC? 
23. Hur tror ni orderrutinerna skulle komma att förändras efter medgång i LDC? 

a. (Vad kommer beställas av er och vad fylls på av Volvo automatiskt)? 
24. Tror ni att kortare ledtid och tätare leveranser medför en förenkling att lösa pro-

blem med bilar på liften? 
25. Tror ni att LDC konceptet kan förändra servicegraden? (I förhållande till kvantor-

der, dagorder och VOR). 
a. Tidsaspekten? 
b. Pålitlighet? 

26. Volvo har i samarbete med ÅF räknat fram lagerstyrningsparametrar för beräkning 
av lagerbehov hos ÅF. 

a. Tror ni att manuella beställningar kan komma att behövs för att komplette-
ra de uppsatta lagerstyrningsparametrarna? 

27. Hur ser ni på returneringsmöjligheten av delar vars behov har upphört? (I ett LDC 
samarbete) 

28. Hur tror ni att det administrativa arbetet skulle komma att förändras? 
29. Hur tror ni Bildelschefens position kan komma att förändras? 

a. Från lagerstyrning till processlogistiker? 
b. Sekvensläggning av reparationer m.h.t. bryttider 
c. Närmre kundkontakt för ökad kundnytta?  

30. Hur tror ni att transparensen kan komma att/bör förändras i systemet? 
a. Vilka förändringar behöver ni göra? 
b. Vilka förändringar behöver Volvo göra? 

 

Lagerfrågor (förändringar) 

31. Kostnaden för bundet kapital? 
32. Lageromsättningshastighet? 
33. Lagervärde? 
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34. Lageryta? 
35. Klassificering av produkter? 
36. Antal artiklar i lager? 
37. Inkuransrisk? 
38. Kontroll av lager? 
39. Totalkostnadsperspektiv? 

 

Slutkunden 

40. Upplever ni ändrade kundkrav? 
a. Billigare reservdelar? 
b. Snabbare service i verkstaden? 
c. Artiklar i lager? (butiken) 

41. Hur arbetar ni för att tillmötesgå kundens krav och förväntningar? 
a. Ser ni ökade eller minskade möjligheter att öka kundnyttan och i förläng-

ningen lönsamheten med hjälp av LDC? 
 

Potentiella förbättringsmöjligheter i LDC  

42. Utv. Frågan…Hur ser ni på en eventuell logistikbonus vid målinriktat förbättrings-
arbete inom LDC?  

43. Är det något som saknas i konceptet eller något som känns överflödigt?  
44. Kompletterande för- och nackdelar från respondenten 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för Återförsäljare som vill med i LDC 

Vi,Utbildning,Projekt: 
Företag: 
Respondent: 
Befattning: 

Inledande Frågor 

1. Antal anställda? 
2. Omsättning? 
3. Inköp per år från VPS? 
4. Företagsstruktur/ägandeförhållanden? 
5. Vilka områden ingår i er verksamhet? 
6. Verkstad, butik, grossist? 
7. Affärsidé? 
8. Hur tänker ni er framtida utveckling av er verksamhet? 
 

Alliansen/länken mellan Volvo och återförsäljare 

9. Hur skulle ni beskriva VPS som leverantör? (Allmänt) 
a. Hur fungerar alliansen med Volvo? (utan LDC) 
b. Hur tror du alliansen med Volvo skulle se ut efter en anslutning till LDC? 
c. Hur skulle Ni vilja att samarbetet såg ut? 
d. Hur skulle relationen förändras? 

i. Skulle samarbetet förstärkas eller försvagas? 
10. Hur ser olika individer/nivåer inom organisationen på alliansen med Volvo? 

a. Hur upplevs samarbetsviljan inom organisationen? 
b. Hur upplevs viljan att förändra arbetssätt och rutiner? 
c. Vilka positioner involveras i beslutsfattande och förändringsarbete? 

 
Tillit och Lojalitet 

11. Hur ser ni på Volvos motiv till LDC-konceptet? 
a. Sträva mot ökad effektivitet och gemensam lönsamhetsutveckling i kedjan? 
b. Win-win situation? 
c. Egna Intressen? 

12. Hur ser ni på lojalitet gentemot Volvo idag och i framtiden?  
13. Hur ser ni på möjligheten att köpa in andra delar än Volvo original? 

a. Hur skulle det i så fall påverka er kvalitetsstämpel ut mot kund? 
14. Upplever ni att Volvo skapar de förutsättningar ni behöver för att kunna sälja deras 

delar på ett konkurrenskraftigt och lönsamt sätt? 
 

Arbetssätt innan övergången till LDC 

15. Hur fungerar era rutiner för tillhandahållande av reservdelar inom respektive avdel-
ning (verkstad, butik, grossist) innan införandet av LDC-konceptet? 
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a. Ex Beställningspunkt, MPS-system, Prognoser etc. 
b. Organisering och planering av arbete? 
c. Förplanering av reparationer? 
d. Vilka datasystem använder ni och hur fungerar de? 

16. Upplever ni att vissa artiklar är mer svårhanterliga i systemet än andra? 
17. Vilken uppdelning finns mellan kvantorder, dagorder och VOR? 
18. Till hur stor del förplaneras reparationer idag? 
19. Hur ofta behövs kompletteringar av arbetsordern till följd av dolda fel?  

a. Hur går ni till väga för att lösa problem med ej klara bilar på liften? 
 

Arbetssätt efter övergången till LDC 

20. Tror ni att kortare ledtid och tätare leveranser medför en förenkling att lösa pro-
blem med bilar på liften? 

21. Hur har ni tänkt förändra organisationen efter LDC? 
a. Vad tror ni kommer krävas för förändringar? 

22. Tror ni att LDC-konceptet möjliggör en effektivisering av er verksamhet? 
a. I så fall på vilket eller vilka sätt? 

23. Tror ni att LDC konceptet kan förändra servicegraden? (I förhållande till kvantor-
der, dagorder och VOR). 

a. Tidsaspekten? 
b. Pålitlighet? 

24. Volvo har i samarbete med ÅF räknat fram lagerstyrningsparametrar för beräkning 
av lagerbehov hos ÅF. 

a. Tror ni att manuella beställningar kan komma att behövs för att komplette-
ra de uppsatta lagerstyrningsparametrarna? 

25. Hur ser ni på returneringsmöjligheten av delar vars behov har upphört?  
26. Hur tror ni att det administrativa arbetet kommer förändras? 
27. Hur tror ni Bildelschefens position kan komma att förändras? 

a. Från lagerstyrning till processlogistiker? 
b. Sekvensläggning av reparationer m.h.t bryttider 
c. Närmre kundkontakt för ökad kundnytta?  

28. Hur tror ni att transparensen kommer att/bör förändras i systemet? 
a. Vilka förändringar behöver ni göra? 
b. Vilka förändringar behöver Volvo göra? 

 

Lagerfrågor (förändringar) 

29. Kostnaden för bundet kapital? 
30. Lageromsättningshastighet? 
31. Lagervärde? 
32. Lageryta? 
33. Klassificering av produkter? 
34. Antal artiklar i lager? 
35. Inkuransrisk? 
36. Kontroll av lager? 
37. Totalkostnadsperspektiv? 
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Slutkunden 

38. Upplever ni ändrade kundkrav? 
a. Billigare reservdelar? 
b. Snabbare service i verkstaden? 
c. Artiklar i lager? (butiken) 

39. Hur arbetar ni för att tillmötesgå kundens krav och förväntningar? 
a. Ser ni ökade eller minskade möjligheter att öka kundnyttan och i förläng-

ningen lönsamheten med hjälp av LDC? 
 
Potentiella förbättringsmöjligheter i LDC  

40. Utv. Frågan…Hur ser ni på en eventuell logistikbonus vid målinriktat förbättrings-
arbete inom LDC?  

41. Är det något som saknas i konceptet eller något som känns överflödigt?  
42. Kompletterande för- och nackdelar från respondenten 
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Bilaga 3 

Intervjuguide för Återförsäljare som är med i LDC 

Vi,Utbildning,Projekt: 
Företag: 
Respondent: 
Befattning: 

Inledande Frågor 

1. Antal anställda? 
2. Omsättning? 
3. Inköp per år från VPS? 
4. Företagsstruktur/ägandeförhållanden? 
5. Vilka områden ingår i er verksamhet? 

a. Verkstad, butik, grossist? 
6. Affärsidé? 
7. Hur tänker ni er framtida utveckling av er verksamhet? 

 

Alliansen/länken mellan Volvo och återförsäljare 

8. Hur skulle ni beskriva VPS som leverantör? (Allmänt) 
9. Hur fungerade alliansen med Volvo innan LDC infördes? 
10. Hur fungerar alliansen med Volvo efter anslutning till LDC? 

a.  
11. Hur har relationen förändrats? 

a. Har samarbetet förstärkts eller försvagats? 
12. Hur skulle Ni vilja att samarbetet såg ut? 
13. Hur ser olika individer/nivåer inom organisationen på alliansen med Volvo? 

a. Hur upplevs samarbetsviljan inom organisationen? 
b. Hur upplevs viljan att förändra arbetssätt och rutiner? 

14. Vilka positioner involveras i beslutsfattande och förändringsarbete? 
 

Tillit och Lojalitet 

15. Hur ser ni på Volvos motiv till LDC-konceptet? 
a. Strävan mot ökad effektivitet och gemensam lönsamhetsutveckling i ked-

jan? 
b. Win-win situation? 

16. Hur ser ni på lojalitet gentemot Volvo idag och i framtiden?  
17. Hur ser ni på möjligheten att köpa in andra delar än Volvo original? 

a. Hur skulle det i så fall påverka er kvalitetsstämpel ut mot kund? 
18. Upplever ni att Volvo skapar de förutsättningar ni behöver för att kunna sälja deras 

delar på ett konkurrenskraftigt och lönsamt sätt? 
 

Arbetssätt innan övergången till LDC 
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19. Hur fungerade era rutiner för tillhandahållande av reservdelar inom respektive av-
delning (verkstad, butik, grossist) innan införandet av LDC-konceptet? 

a. Ex Beställningspunkt, MPS-system, Prognoser etc. 
b. Organisering och planering av arbete? 
c. Förplanering av reparationer? 
d. Vilka datasystem använde ni er av och hur fungerade de? 

20. Vilken uppdelning fanns mellan kvantorder, dagorder och VOR? 
21. Hur stor del av arbetet förplanerades innan övergången? 
22. Hur ofta behövdes kompletteringar av arbetsordern till följd av dolda fel?  

a. Hur gick ni till väga för att lösa problemen med ej klara bilar på liften? 
 

Arbetssätt efter övergången till LDC 

23. Till hur stor del förplaneras reparationer idag? 
24. Har förplaneringen förbättrats? 

a. Har kortare ledtid och tätare leveranser medfört en förenkling att lösa pro-
blem med bilar på liften? 

25. Hur har ni förändrat organisationen efter LDC? 
26. Anser ni att LDC-konceptet har möjliggjort en effektivisering av er verksamhet? 

a. I så fall på vilket eller vilka sätt? 
27. Hur planeras och görs beställningar i dagsläget? 

a. Vad beställs av er och vad fyller Volvo på automatiskt? 
28. Vilka datasystem använder ni och hur fungerar de? 
29. Hur har LDC konceptet förändrat servicegraden? (I förhållande till kvantorder, 

dagorder och VOR). 
a. Tidsaspekten? 
b. Pålitlighet? 

30. Motsvarar nuvarande servicegrad från Volvo era krav och förväntningar? 
31. Anser ni att manuella beställningar behövs för att komplettera de uppsatta lager-

styrningsparametrarna? 
a. Hur sker arbetet för att ändra parametrar efter varierande efterfrågan? 

32. Returneringsmöjlighet, hur fungerar det?  
33. Upplever ni att vissa artiklar är mer svårhanterliga i systemet än andra? 
34. Hur har det administrativa arbetet förändrats? 
35. Hur har Bildelschefens position förändrats? 

a. Från lagerstyrning till processlogistiker? 
b. Sekvensläggning av reparationer m.h.t bryttider 
c. Närmre kundkontakt för ökad kundnytta?  

36. Hur har transparensen förändrats i systemet? 
a. Vilka förändringar har Ni behövt göra? 
b. Hur har Volvo förändrat sina system? 

 

Lagerfrågor (förändringar) 

37. Kostnaden för bundet kapital? 
38. Lageromsättningshastighet? 
39. Lagervärde? 
40. Lageryta? 
41. Klassificering av produkter? 
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42. Antal artiklar i lager? 
43. Inkuransrisk? 
44. Kontroll av lager? 
45. Totalkostnadsperspektiv? 

 

Slutkunden 

46. Upplever ni ändrade kundkrav jämfört med tidigare? 
a. Billigare reservdelar? 
b. Snabbare service i verkstaden? 
c. Artiklar i lager? (butiken) 

47. Hur har Er service gentemot slutkund förändrats? 
48. Hur upplever era kunder förändringen? 

a. Tillgänglighet? 
b. Reparationstider? 

49. Hur arbetar ni för att tillmötesgå kundens krav och förväntningar? 
a. Ser ni ökade eller minskade möjligheter att öka kundnyttan och i förläng-

ningen lönsamheten med hjälp av LDC? 
 

Potentiella förbättringsmöjligheter i LDC  

50. Utv. Frågan…Hur ser ni på en eventuell logistikbonus vid målinriktat förbättrings-
arbete?  

51. Är det något som saknas i konceptet eller något som känns överflödigt? 
52. Hur upplevs resultatet jämfört med förväntningarna på systemet? 

a. Var har vinster kunnat göras?  
b. Var kan vinster göras? 

53. Kompletterande för- och nackdelar från respondenten 
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Bilaga 4 

Intervjuguide Volvo 

Informationsfrågor 

• VPS 
o Information 

• Volvo RA 
o Information 

• Klassificering av order 
o Hur? 
o Andel? 

• Återköpsfunktion 
o Funktion då och nu? 

• BIMA 
o Information 

• Enköping 
o Allmän info 
o Anslutna Åf 
o Kvalitetsgrad och servicegrad 
o Resultat 
o Utvärdering  

• TPL 
o Kravbild 
o Val 

• LDC 
o Varför LDC? 
o Ägandeförhållande 
o Ansvarsförhållanden  
o Val av system i logistiken 
o Processcenario 

• ÅF 
o Lageromsättningshastighet 
o Lagerkostnader för artiklar  

Systemfrågor 

• Volvos fyra datorsystem (PULS, TACTIS, VIPS och VR) 
o Vad betyder förkortningarna 
o Samverkan? 
o Automatik?  
o Systembegränsningar för framtida utveckling? 

Flödesfrågor  

• Transparens i kedjan (LEV - RA - LDC - ÅF – slutkund) 
• Möjlighet att leverera direkt från LEV Till LDC i framtiden? 
• Mappning av dagens order, material och informationsflöde 
• Mapping av order, material och informationsflöde efter införande att LDC 
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