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ABSTRACT 
Agency theory describes the relationship between two parties, for example a supplier (agent) and a 
customer (principal), where one goal is to find the most optimal contract. Despite the fact that the 
relationship is regulated by a contract, situations can arise where the actions of the agent not 
necessarily align with the interests of the principal. This has to do with the assumptions that underlie 
the agency theory for example risk aversion, maximization of individual profits and value of 
information. This problem becomes relevant when applying replenishment strategies. A traditional 
inventory sourcing strategy is initialized by the customer. Another example of a replenishment 
strategy is the vendor-managed consignment inventory. In vendor-managed consignment inventories, 
the vendor replenishes the retailer’s inventory, as well as carrying the cost of stored products at the 
retailer’s inventory. The implementation of this strategy changes the nature of the relationship between 
the parties, due to the supplier’s increasing decision-making authority. Theoretically, this could 
change how different factors affect inventory level. Due to this, it is of interest to examine if the same 
factors affect inventory levels for vendor-managed consignment inventory as for customer-initiated 
replenishment strategies.  
 
The purpose of this thesis is to examine how production lead-time, consumption rate and volatility in 
demand with respect to geographical distance affects inventory levels for vendor-managed 
consignment inventory. 
 
To answer this question, a regression analysis of the type Fixed Effects Generalized Least Squares 
with lagged dependent variable was used.  
 
From the analysis, statistically significant relationships are determined between production lead-time 
and inventory level, as well as for consumption and inventory level. It can be concluded that an 
increased production lead-time results in an increase of inventory levels. Also, an increase in 
consumption rate results in a decrease of inventory levels. No significant relationship can be 
determined between the volatility in demand with respect to geographical distance and inventory 
levels; thus no further conclusions can be drawn for this variable.  
 
Keywords: Inventory level, vendor-managed inventory, replenishment strategies and regression 
analysis.  
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SAMMANFATTNING 
Agentteorin behandlar förhållandet mellan två parter, till exempel en leverantör (agent) och en kund 
(principal), med fokus att bland annat hitta det mest effektiva kontraktet. Trots att relationen regleras 
av ett kontrakt kan det uppstå situationer där agentens agerande inte behöver ligga i linje med 
principalens intressen. Detta har att göra med de olika antagande som agentteorin bygger på till 
exempel syn på risk, maximering av egennytta och värdet av information. Denna problematik är av 
relevans vid materialpåfyllnadsstrategier. En kundinitierad påfyllnadsstrategi kännetecknar en 
traditionell inköpsprocess initierad av kunden. Ytterligare ett exempel av en påfyllnadsstrategi är 
leverantörsstyrda konsignationslager. Påfyllnadsstrategin innebär att leverantören sköter påfyllnaden 
av kundens lager och att leverantören även står för lagerförda produkters kapitalbindning. Till skillnad 
mot en kundinitierad påfyllnadsstrategi förändrar denna strategi grunden för samarbetet mellan 
parterna där leverantörens möjligheter att styra påfyllnadsprocessen är betydligt större. Detta kan 
teoretiskt sett förändra hur olika faktorer påverkar lagernivå. Det är därför av intresse att undersöka 
om samma faktorer som påverkar lagernivåer för kundinitierad påfyllnadsstrategi även påverkar 
leverantörsstyrda konsignationslager.  
 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur produktionsledtid, förbrukning och volatilitet i 
efterfrågan med hänsyn till geografiskt avstånd påverkar lagernivån för leverantörsstyrda 
konsignationslager.  
 
För att besvara frågeställningen har en regressionsanalys av typen Fixed Effects Generalized Least 
Squares med lagged dependent variable använts.  
 
Från analysen fastställs statistiskt signifikanta samband mellan produktionsledtid och lagernivå samt 
mellan förbrukad mängd produkter och lagernivå. Det konstateras att en ökning av produktionsledtid 
ökar lagernivåer och att en högre förbrukning av produkter minskar lagernivåer. För volatilitet i 
efterfrågan med hänsyn till geografiskt avstånd uppnås inget statistiskt samband och därför kan inga 
vidare slutsatser dras för denna variabel.  
 
Nyckelord: Lagernivå, leverantörsstyrda konsignationslager, påfyllnadsstrategi och 
regressionsanalys.  
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1 INTRODUKTION 
Syftet med följande kapitel är att ge läsaren en inledande bakgrund till ämnet. Detta efterföljs av en 
problematisering och motivering av forskningsfrågan. Vidare presenteras uppsatsens syfte, 
avgränsningar och slutligen företaget. 
 

1.1 Bakgrund 
Materialanskaffning är en viktig del av ett företags verksamhet där målet traditionellt sett är att utföra 
ett antal aktiviteter för att tillfredsställa operativa interna behov. Med inköp avses faserna 
förberedelser, genomförande och uppföljning för inköp av till exempel råvaror, komponenter eller 
tjänster (Handfield, Bozarth, & Das, 1998). Inköpsprocessens utformning kan se olika ut och beror till 
exempel på vilken typ av produkt som ska införskaffas, om det sker från en befintlig eller ny 
leverantör, leverantörsrelationer, vilka IT-stöd som finns tillgängliga och om tillverkningen sker mot 
lager eller inte (Jonsson & Mattson, 2011). Trots dessa faktorer finns det ett antal generella steg i 
inköpsprocessen (Monczka, Handfield, Giunipero, & Patterson, 2009), (Jonsson & Mattson, 2011). 
Dessutom menar författarna att inköpsprocessen kan vara helt avgörande för företagets 
konkurrensförmåga (Monczka m.fl., 2009). Notera att denna process inte behandlar det monetära 
flödet och därför endast innefattar identifiering av behov till mottagning av gods. 
 
Initialt i denna generella process identifieras ett behov av något slag, företrädelsevis internt, vilket 
utgör underlaget för materialanskaffningen. Behovet specificeras mer noggrant till exempel i form av 
en beskrivning av materialet eller servicen, aktuell kvantitet och ett önskat leveransdatum. Nästa steg 
benämns upphandling och syftar till att välja leverantör. Omfattningen av denna process varierar 
beroende på valet av leverantör, bland annat vid beslut så som huruvida en befintlig leverantör ska 
användas eller ifall en ny leverantör väljs. En beställning skickas till leverantören enligt tidigare 
specificerat behov. Om leverantören accepterar ordern skickas en leveransbekräftelse samt bevakning 
av leveransen för att säkerställa att processen fortlöper enligt överenskommelse. Om allt går enligt 
plan mottager kunden leveransen på utsatt datum, inspekterar godset som sedan 
mottagningsrapporteras. Godset kan därefter antingen placeras på ett lager alternativt förbrukas direkt.  
 
De inköpta produkterna kan placeras på ett lager i väntan på användning. Att lagerhålla precis rätt 
mängd artiklar för att kunna möta en osäker efterfrågan från kunder är det som eftersträvas av ett 
företag. Om detta brister kan det leda till ett för stort lager som innebär ökade kostnader, högre 
kapitalbindning samt en ökad risk för utebliven försäljning (Prater & Whitehead, 2012). Studier visar 
till exempel att lagerhållning av produkter kan kosta mellan 20 % till 40 % av produktens värde, och i 
vissa fall utgöra 50 % av de totala kostnaderna i en försörjningskedja (SC) (Jaber & Zolfaghari, 2008), 
(Srinivas & Rao, 2010). En för låg lagernivå kan innebära utebliven försäljning, missnöjda kunder och 
i slutändan ett sämre finansiellt resultat (Prater & Whitehead, 2012).  
 
Kopplat till en för låg lagernivå publicerades en studie av Corsten & Gruen (2004), baserad på 71 000 
konsumenter i 29 olika länder, som undersökte hur ”stock-outs” påverkade inköp. Enkäten visade att 
hela 21-43 % av kunderna, beroende på produktkategori, valde att gå till en annan affär och 
införskaffa produkten i händelse av ”Stock-out” (Corsten & Gruen, 2004). Detta understryker vikten 
av att lagerhålla rätt mängd artiklar för att kunna tillfredsställa konsumenternas preferenser.  
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Det finns ett flertal olika faktorer som påverkar lagernivåer. Golini & Kalchschmidt (2011) menar i sin 
studie om global försäljning att geografiskt avstånd påverkar lagernivåer, då ett längre geografiskt 
avstånd mellan en leverantör och en återförsäljare är förknippat med längre transportledtider och på så 
vis fler osäkerhetsmoment (Golini & Kalchschmidt, 2011). Handfield (1994) argumenterar i sin 
undersökning av amerikanska tillverkningsföretag för kopplingen mellan lagernivåer och ökade 
ledtider och drar slutsatsen att det finns en tydlig koppling mellan variablerna (Handfield, 1994). 
Tidigare studier (Hou, 2006), (Yang, Teng, & Chern, 2010) bekräftar även att det finns ett samband 
mellan konsumtionstakt och lagernivåer vid användning av kundinitierade påfyllnadsstrategier. 
 
Ytterligare en faktor är volatil efterfråga. I en studie av livsmedelsindustrin gav en hög variation av 
olika typer av produkter och en stor prispress en hög volatilitet. Detta kan vara problematiskt eftersom 
det ger stora svårigheter att skapa träffsäkra prognoser och därmed lagerhålla rätt antal produkter. 
Höga lagernivåer kan ses som en lösning mot en högvolatil efterfrågan, då detta ökade lager fungerar 
som en buffert (Lutz, Löedding, & Wiendahl, 2003).  
 
Det noteras att det under de senaste årtiondena går att skönja en ny utveckling där andra alternativa 
påfyllnadsstrategier tillämpas i allt större utsträckning, som alternativ till den traditionella 
kundinitierade påfyllnadsstrategin. Exempel på två sådana strategier är konsignationslager (CI) och 
leverantörsstyrda lager (VMI). Ett konsignationslager är ett samarbete mellan en leverantör och en 
kund som innebär att leverantören förvarar en viss mängd produkter på kundens lager istället för på 
sitt eget lager. Kunden debiteras först när densamme avskriver produkter från lagersaldot (Zahran, 
Jaber, Zanoni, & Zavanella, 2015), (Battini, Grassi, Persona, & Sgarbossa, 2010). På grund av den 
förskjutna ekonomiska transaktionen mellan leverantör och kund innebär det att leverantören, i 
juridisk mening, fortfarande äger produkterna så länge dessa befinner sig på kundens lager (Zavanella 
& Valentini, 2003). I leverantörsstyrda lager ansvarar leverantören för påfyllnad av kundens lager 
genom att själv avgöra hur mycket som ska fyllas på, så väl när det ska utföras. Det åligger 
leverantören att säkerställa att lagernivån befinner sig inom ett kontrakt-styrt intervall, det vill säga 
inom ramarna för en minimi- och en maximinivå. Om detta misslyckas reglerar ofta kontraktet en 
ekonomisk kompensation till kunden i form av en straffavgift. (Gumus, Daghfous, Goyal, & Hariga, 
2013), (Asadi & Zanjani, 2017). 
 
Början till den utveckling för vad som idag benämns VMI härstammar från 1980-talet i ett samarbete 
mellan Walmart och Procter & Gamble (Waller, Davis, & Johnson, 1999). Sedan dess har många 
andra stora företag inom ett brett spektra av branscher följt efter i denna utveckling till exempel 
livsmedelsindustrin (Cachon & Fisher, 1997), (Tyan & Wee, 2003), skogsindustrin (Rauch & Gronalt, 
2008) samt bilindustrin (Gröning & Holma, 2007), (Nagarajan, Ganesh, Resmi, Anbuudayasankar, & 
Kumar Barua, 2012). Henningsson & Lindén (2005) har i sin studie av Ikea konstaterat att det redan 
vid denna tid finns 19 VMI samarbeten (Henningsson & Lindén, 2005). Vidare har Holmström et al 
(2007) studerat ytterligare fem stycken VMI-samarbeten inom olika industrier (Holmström, Småros, & 
Kauremaa, 2007). 
 
De två påfyllnadsstrategierna VMI och CI kan också kombineras och benämns leverantörsstyrda 
konsignationslager (VMI&CI). Det finns en tydlig skillnad mellan vem som tar besluten och står för 
kostnader givet de olika strategierna, vilket illustreras nedan i tabell 1. VMI&CI innebär i enlighet 
med definitionen av de två koncepten att leverantören ansvarar för påfyllnad av kundens lager där 
kunden inte behöver betala för lagerförda produkter på sitt lager förrän vid förbrukning (Zavanella & 
Valentini, 2003). 
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Tabell 1. Jämförelse mellan påfyllnadsstrategierna VMI, CI och VMI&CI i värdeflödeskedjor för beslutfattande 
och kostnadsfördelning (Hariga & Al-Ahmari, 2013). 
 

 Beslutsansvar  Kostnadsansvar   

 Kvantitet Tid  Beställning Lager 

     Kapital Förvaring 
VMI Leverantör Leverantör   Gemensam Återförsäljare Återförsäljare 

CI Återförsäljare Återförsäljare  Återförsäljare Leverantör Återförsäljare 
VMI&CI Leverantör Leverantör  Gemensam Leverantör Återförsäljare 

 
 

1.2 Problemformulering 
Det har på senare tid blivit alltmer vanligt att utveckla ett närmare samarbete mellan leverantör och 
kund. Ett resultat av detta är att fler företag ersätter den traditionella kundinitierade 
materialanskaffningen med andra påfyllnadsstrategier. Detta har tidigare visats genom ett stort antal 
studier från företag som väljer att implementera dessa strategier. Något som noteras är att det för 
kundinitierad påfyllnadsstrategi förekommer studier gällande vilka olika faktorer som påverkar 
lagernivå. Exempel på dessa är de tidigare nämnda produktionsledtid, förbrukning, volatilitet i 
efterfrågan och geografiskt avstånd mellan leverantör och återförsäljare. Dessa variabler förklaras mer 
ingående i teoridelen. 
 
Dessa två nya påfyllnadsstrategier förändrar i grunden relationen mellan leverantör och kund, vilket i 
vissa fall kan anses problematiskt. Zavanella & Valentini (2003) har i sin studie av fordonsindustrin 
hittat en motsättning mellan leverantör och kund gällande lagernivåer vid användning av VMI&CI 
(Zavanella & Valentini, 2003). Författarna hävdar att leverantören i en VMI&CI-implementerad SC 
strävar efter ett så stort intervall som möjligt, det vill säga en låg miniminivå och en hög maximinivå, 
för att öka möjligheterna att leverera till kunden. Kunden däremot strävar efter att ha en hög 
miniminivå och en maximinivå som ligger nära miniminivå, det vill säga ett litet intervall. Den höga 
miniminivån fungerar som ett säkerhetslager vilket skyddar kunden från materialbrist och det snäva 
intervallet innebär både ett minskat behov av lagerhållning samt minskade aktiviteter för att 
administrera lagerhållningen (Zavanella & Valentini, 2003). Respektive parts olika preferenser 
gällande lagernivåer står i motsats till varandra och kan tänkas påverka de faktorer som påverkar 
lagernivån.  
 
Införande av CI innebär att kunden till skillnad mot tidigare, inte behöver binda något kapital för de 
produkter som förvarans på lagret eftersom leverantören står för detta. Eftersom kunden endast 
behöver stå för kostnader kopplat till lagerhållning kan det potentiellt sett tänkas att kunden förändrar 
sitt beteende eftersom den inte i lika stor grad behöver ansvara för konsekvenserna (Battini m.fl., 
2010), (Zavanella & Valentini, 2003). Enligt Zavanella & Valentinis (2003) motsättning ovan kan det 
innebära att kunden medvetet strävar efter en högre lagernivå, till exempel genom en högre 
prognostisering. Kombinationen VMI&CI förändrar detta förhållande än mer eftersom leverantören 
bestämmer hur mycket som ska levereras och när, detta så länge lagernivån förhåller sig inom minimi- 
och maximigränsen. Gümüş et al (2008) menar i sin studie om VMI&CI att beslut för operationella 
processer i kundinitierade påfyllnadsstrategier ofta tenderar att ha ett fokus på maximering av 
egennyttan (Gümüş, Jewkes, & Bookbinder, 2008). Däremot föreslår inte författarna att något sådant 
skulle vara aktuellt vid användning av VMI&CI.  
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För att ytterligare knyta an till motsättningen mellan leverantör och kund finns studier som menar att 
de olika koncepten är olika fördelaktiga för parterna. Till exempel kan kunden vid införande av CI ta 
höjd för en osäker efterfrågan från slutkunden och garantera att inte binda kapital i icke-sålda 
produkter (Gümüş m.fl., 2008). Därför förespråkas det att kunden gynnas mest av implementering av 
CI (Lee & Cho, 2014), (Gümüş m.fl., 2008).  
 
Andra studier drar slutsatsen att kunden i regel eftersträvar enbart CI på grund av den kontroll av lager 
som medförs, medan leverantören generellt föredrar kombinationen VMI&CI för att kunna bibehålla 
kontroll över den kapitalbindning som CI kan medföra (Gümüş m.fl., 2008). Vid implementering av 
VMI&CI uppstår på så vis nya utmaningar mellan leverantör och kund vilket ytterligare förstärker 
osäkerheten kring vilka faktorer som påverkar lagernivåer.  
 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka isolerade faktorers påverkan på lagernivå då de två 
påfyllnadsstrategierna leverantörsstyrda lager (VMI) och konsignationslager (CI) kombineras till 
leverantörsstyrda konsignationslager (VMI&CI). Detta är av intresse eftersom denna nya kombination 
av påfyllnadsstrategier i grunden förändrar relationen mellan leverantör och kund. I denna 
undersökning studeras ett tillverkande företag med stark anknytning till fordonsindustrin. De olika 
faktorerna som studeras är produktionsledtid, volatilitet i efterfrågan med avseende på geografiskt 
avstånd, samt förbrukning. Dessa faktorer påverkar enligt litteraturen lagernivå antingen för 
kundinitierade beställningar eller används i ett antal optimeringsmodeller för VMI&CI. 
 
Målet med denna studie är att statistiskt påvisa signifikanta förhållanden mellan lagernivå och de 
studerade faktorerna.  
Detta leder fram till nedanstående forskningsfråga, 
 

- Hur påverkas lagernivån av produktionsledtid, förbrukning och volatilitet i efterfrågan med 
hänsyn till geografiskt avstånd för leverantörsstyrda konsignationslager?  

 
 

1.4 Företag 
Denna studie har utförts i samarbete med ett stort exporterande företag. Företaget i fråga är ett svenskt 
tillverkande företag som främst agerar som en underleverantör till fordonsindustrin. Företaget har en 
produktion verksam i ett flertal länder runt om i världen och levererar även mot kunder globalt. 
Arbetet med leverantörsstyrda konsignationslager sker kontinuerligt och är någonting som prioriteras 
högt på dagordningen. De produkter som tillverkas i branschen är relativt lika vilket innebär att 
företaget kan betraktas som ett typföretag.  
 
Företaget har primärt använts för insamling av den data som ligger till grund för analysen i denna 
rapport. Den insamlade informationen betraktas som känslig vilket också är anledningen att företagets 
namn och bransch anonymiserats. 
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1.5 Avgränsningar & antagande 
För att möjliggöra denna studie har författarna använt sig av följande avgränsningar och antagande, 
 

• Leverantörsstyrda konsignationslager – Studien kännetecknas av ett genomgående fokus på 
påfyllnadsstrategin leverantörsstyrda konsignationslager 

• Produktgrupper – För att säkerställa komplett data för den studerade variabeln 
produktionsledtid, har ett begränsat urval av produktgrupper använts i undersökningen. 

• Efterfråga – Det studerade företaget kan tillfredsställa den kvantitet som efterfrågas av 
kunden. Därmed antas det som skickas vara kundens efterfrågan. 

• Produktionsledtider – Denna studie förutsätter en kontinuerlig produktion utan några 
avvikande stopp som i praktiken kan påverka den faktiska produktionsledtiden. 

• Geografiskt avstånd – Det geografiska avståndet definieras som den kortaste rutten mellan 
leverantör och återförsäljare med lastbil.  

• Geografi – En geografisk avgränsning där studerade kunder opererar i Europa.  
• Konstant ledtid – Vid avvikelser för uppmätta produktionsledtider antas denna vara 

oförändrad i förhållande till föregående period. 
• Kund – Med kund avses återförsäljare i ett Business to Business förhållande. 
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2 TEORI 
Detta avsnitt syftar till att ge en grundläggande förståelse för de koncept som denna uppsats bygger 
på. Inledningsvis presenteras värdeflödeskedjan och agentteorin. Därefter sker en genomgång av de 
olika påfyllnadsstrategierna konsignationslager, leverantörsstyrda lager samt leverantörsstyrda 
konsignationslager. Främst fokuseras det på vad strategierna innebär för respektive part samt vilka 
effekter de kan generera. Vidare presenteras även de variabler som har en påverkan på lagernivåer 
för kundinitierad påfyllnadsstrategi.  
 

2.1 Agentteori 
Agentteorin behandlar förhållandet mellan en agent och en principal med fokus att bland annat hitta 
det mest effektiva kontraktet mellan parterna (Eisenhardt, 1989). Detta förhållande definieras som ett 
kontrakt där en part (principal) anlitar en annan part (agent) för att utföra en tjänst. Inom ramen för 
detta avtal överlåter principalen beslutsfattandet till agenten (Meckling & Jensen, 1976). Denna typ av 
relation förknippas med olika funktioner i dagens samhälle, till exempel interaktion mellan 
verkställande direktör och företagets ägare, arbetsgivare och arbetstagare samt mellan en kund och 
leverantör (Eisenhardt, 1989). Trots att relationen regleras av ett kontrakt uppstår olika situationer där 
agentens agerande inte behöver ligga i linje med principalens intressen. Detta har att göra med de olika 
antagande som agentteorin bygger på samt de problem som uppstår ur detta, se nedan. 
 
Agentens agerande i olika situationer är starkt kopplat till den intressekonflikt som kan uppstå mellan 
agenten och principalen. Teorin antar att människan, i den mån det är möjligt, agerar efter ett 
egenintresse och därmed försöker maximera egennyttan (Eisenhardt, 1989). Om parterna försöker 
maximera nyttan individuellt menar Meckling & Jensen (1976) att det finns god anledning att anta att 
agenten inte tar de beslut som är bäst för principalen (Meckling & Jensen, 1976). 
 
Ytterligare ett antagande som görs är att information betraktas som en handelsvara. Exempelvis kan 
agenten besitta mer information än principalen, och därmed som en följd även kräva en högre 
ersättning. Detta informationsglapp parterna emellan kan medföra problem såsom moral hazard och 
adverse selection. Moral hazard innebär att agenten inte anstränger sig tillräckligt mycket för att uppnå 
de bästa möjliga resultaten för principalen. Adverse selection innebär att agenten kan påstå sig ha vissa 
egenskaper vilket den egentligen inte besitter, men på grund av informationsglappet kan inte 
principalen verifiera denna information (Eisenhardt, 1989). 
 
Slutligen antas att de olika parterna kan ha olika preferenser gällande risk där till exempel agenten är 
benägen att ta större risker än principalen. Olika beslut förknippas med olika mycket risk vilket 
innebär att riskpreferensen till syvende sist påverkar de beslut som fattas (Eisenhardt, 1989).  
 
 

2.2 Värdeflödeskedja 
En värdeflödeskedja består av ett flertal olika enheter med ansvar att förädla råmaterial till färdiga 
produkter för att tillfredsställa konsumenternas efterfråga till lägst möjliga kostnad. Dessa steg 
innefattar generellt sett upphandling av råmaterial till leverans av produkter till slutkonsument. 
Vanligast är att dessa aktiviteter utförs av ett flertal olika aktörer. Att olika aktiviteter utförs av flertal 
olika aktörer kan leda till ineffektivitet i värdeflödeskedjan, till exempel genom längre ledtider, lägre 
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responsivitet och ökade kostnader. Dessutom finns ofta olika intressekonflikter inbyggda som kan 
orsaka problem när företag endast försöker att maximera den egna vinsten istället för att se vad som är 
bäst för hela värdeflödeskedjans aktörer (Goyal, Acharya, & Sarmah, 2006).  
 
Maximering av den egna vinsten kan ytterligare spä på intressekonflikterna. För att undvika detta 
förespråkas ett ökat samarbete mellan värdeflödeskedjans aktörer. I samarbete tas beslut som gynnar 
alla aktörer i hela värdeflödeskedjan istället för enskilda aktörer och därmed ökar konkurrenskraften, 
minskar kostnader och genererar högre vinster till samtliga inkluderade aktörer i värdeflödeskedjan 
(Chopra & Meindl, 2015). 
 
 

2.3 Konsignationslager 
Konsignationslager (CI) är en typ av påfyllnadsstrategi som kan implementeras mellan leverantör och 
kund. Införandet av konsignationslager innebär att leverantören i praktiken förflyttar produkter från 
sitt eget lager till kundens lager. De produkter som finns på kundens lager ägs rent juridiskt av 
leverantören till dess att kunden avropar dem från lagersaldot. Vid avrop från lagersaldot faktureras 
kunden för den mängd produkter som plockats ut ur lagret (Zahran m.fl., 2015). Denna relation 
regleras av kontrakt som delvis kan ha olika utformning men där en gemensam nämnare är att denna 
process fortfarande, på samma sätt som en kundinitierad påfyllnadsstrategi, initieras av kunden. Det 
innebär att det är kundens ansvar att säkerställa att det finns produkter på lagret eftersom kunden själv 
avgör antalet produkter som beställs samt när dessa ska levereras (Gümüş m.fl., 2008).  
 
Eftersom leverantören äger produkterna tills dess att de plockas ut från lagret är en konsekvens att 
leverantörens kapitalbindning ökar. Zavanella & Valentini (2003) menar att lagerhållningskostnad per 
produkt (h) består av två komponenter, en finansiell (ℎ",$%&) och en kostnad för lagerhållningen 
(ℎ',()*+'). Den finansiella kostnaden förknippas främst med alternativkostnaden för det kapital som 
binds i lagerförda produkter och lagerhållningskostnaden utgörs av de kostnader som förknippas med 
till exempel lagring, hantering, försäkring och elektricitet (Zavanella & Valentini, 2003), (Gümüş 
m.fl., 2008). För en traditionell kundinitierad påfyllnadsstrategi står leverantören inledningsvis för 
båda dessa komponenter men vid försäljning övergår båda dessa kostnadskomponenter till kunden, 
vilket illustreras nedan i tabell 2. 
 

Tabell 2. Kostnadsfördelning för kundinitierad påfyllnadsstrategi (Zavanella & Valentini, 2003) 
  Position av material 

  Leverantör Kund 
Relevant kostnad Leverantör ℎ",$%& + ℎ",()*+' 0 

 Kund 0 ℎ',$%& + ℎ',()*+' 
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Implementeringen av CI innebär i praktiken att den finansiella komponenten (ℎ",$%&) förflyttas till 
leverantören. Kunden står endast för lagerhållningskostnaden (ℎ',()*+'), vilket illustreras nedan i 
tabell 3. Detta innebär att leverantören binder kapital i kundens lager.  
 

Tabell 3. Kostnadsfördelning vid implementering av CI (Zavanella & Valentini, 2003). 
  Position av material 
  Leverantör Kund 

Relevant kostnad Leverantör ℎ",$%& + ℎ",()*+' ℎ",$%& 
 Kund 0 ℎ',()*+' 

 
Införandet av CI ger förutom förändring i kostnadsfördelningen andra uppenbara fördelar. Till 
exempel frigör leverantören utrymme på sitt eget lager och ökar flexibiliteten. Kunden har alltid 
material nära tillhands och kan därför möta förändringar snabbare. Implementeringen av CI ger även 
ett närmre samarbete parterna emellan vilket också kan kopplas till en kortare inköpsprocess (Battini 
m.fl., 2010). Vidare hävdas att kunden kan ta höjd för en osäker efterfrågan från slutkunden och 
garantera att inte binda kapital i icke-sålda produkter (Gümüş m.fl., 2008). Detta innebär att risken 
mellan parterna fördelas vilket också framförs som huvudargument för att CI därför vore mer 
gynnsamt för kunden än för leverantören. 
 
Det finns även mindre positiva aspekter med implementering av konsignationslager, i synnerhet för 
leverantören. Som tidigare nämnts ökar leverantörens kapitalbindning. Ett intuitivt samband blir därför 
att ju fler konsignationslager en leverantör har desto högre blir kapitalbindningen. Av detta följer även 
att leverantören står för en ökad risk kopplat till att varorna förblir osålda (Zavanella & Valentini, 
2003), (Gümüş m.fl., 2008). 
 
 

2.4 Leverantörsstyrda lager 
Ytterligare en påfyllnadsstrategi som förespråkas i stor utsträckning i litteraturen är leverantörsstyrda 
lager (VMI). Formellt sett kan VMI definieras som en samarbetsstrategi mellan kund och leverantör 
för att optimera tillgängligheten av produkter till minimal kostnad mellan de båda parterna. 
Leverantören ansvarar för aktiviteter kopplat till lagerpåfyllnad inom ett gemensamt överenskommet 
ramverk, vilket ständigt övervakas och uppdateras för att skapa en kultur av att kontinuerligt förbättra 
samarbetet (Hines, Lamming, Jones, Cousins, & Rich, 2000). I praktiken innebär detta att leverantören 
ansvarar för påfyllning av kundens lager genom att själv avgöra hur mycket som ska fyllas på, så väl 
när det ska utföras. Det åligger leverantören att säkerställa att lagernivån befinner sig inom ett 
kontrakt-styrt intervall, det vill säga inom ramarna för en minimi- och en maximinivå. Om detta 
misslyckas reglerar ofta kontraktet en ekonomisk kompensation till kunden i form av en straffavgift. 
(Gumus m.fl., 2013), (Asadi & Zanjani, 2017). Ytterligare faktorer som kan regleras i avtalet är 
prissättning, rabatter för volymer, minsta och största tillåtna kvantitet på leveransen, ledtid, 
produktkvalitet samt återsändning av produkter (Gumus m.fl., 2013). 
 
Det finns starka incitament för respektive part att införa VMI, detta eftersom det enligt litteraturen 
finns uppenbara fördelar för både kund och för leverantör. Eftersom leverantören har insyn i kundens 
lagernivåer, och därmed framtida behov, behöver leverantören inte vänta på information från kunden 
för att kunna agera. En följd av detta är att leverantören lättare kan anpassa sin produktion efter 
kundens framtida efterfråga och därmed vara proaktiv istället för reaktiv (Dong & Xu, 2002), (Tyan & 
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Wee, 2003). Dessutom menar Holweg et al (2005) att leverantören baserar sina beslut på samma 
information som kunden ändå skulle ha gjort, och leverantören därmed får en bättre överblick 
(Holweg, Disney, Holmström, & Småros, 2005).  
 
En tydlig effekt av samarbetet är minskade kostnader för båda parter ur flera aspekter. Eftersom 
ansvaret för påfyllnad åligger leverantören resulterar detta i minskade kostnader för kunden i form av 
minskat behov av administration och planering kopplat till beställningsprocessen (Aichlmayr, 2000). 
Den minskade administrationskostnaden för kunden bekräftas även av andra studier som dessutom 
menar att lagerkostnad och ledtid minskas (Disney, Naim, & Potter, 2004), (Reiner & Trcka, 2004). 
Vidare konstateras av Waller et al (1999) att det kontinuerliga utbytet av information ger leverantören 
större möjlighet att optimera planeringen av produktionen och därmed minska kostnader. Ytterligare 
ett resultat av VMI är mer frekventa leveranser till kund och därmed större möjligheter att optimera 
transporterna vilket minskar kostnaderna (Waller m.fl., 1999). 
 
Ytterligare en stor fördel av samarbetet är minskad risk för bullwhip-effekt vilket till stor del beror på 
det tidigare utbytet av information (Reiner & Trcka, 2004), (Disney m.fl., 2004). Det har i en studie av 
Disney & Towill (2003) demonstrerats att bullwhip-effekten kan minskas med upp till 50 % vid 
införande av VMI (Towill & Disney, 2003). 
 
Xu et al (2001) menar att det fördjupade samarbete som VMI innebär skapar en relation mellan de två 
parterna vilket resulterar i mer lojala kunder och därmed en försäkrad framtida efterfrågan (Xu, Dong, 
& Evers, 2001). I sin analytiska modell visar även Yao & Dresner (2008) att implementering av VMI 
resulterar i en minskad genomsnittlig lagernivå på grund av minskade säkerhetslager, bland annat 
eftersom införandet av VMI ökar leveransfrekvensen. Det noteras av författarna att den minskade 
genomsnittliga lagernivån för båda parterna inte fördelas jämnt, utan att leverantörens genomsnittliga 
lager tenderar att minska i större utsträckning än kundens lagernivåer. Detta beror förutom den tidigare 
nämnda leveransfrekvensen också på kostader förknippade med lagerhållning (Yao & Dresner, 2008). 
Minskade säkerhetslager bekräftas även av ytterligare studier (Kuk, 2004). Studien, som undersökt 25 
stora multinationella företag som implementerat VMI, konstaterar också att kundservicen förbättras. 
En förbättrad kundservice visas även av Claassen et al (2008) där författarna genomfört intervjuer med 
tre leverantörer och tre kunder från olika branscher. Det konstateras att VMI gett dessa aktörer en 
högre kundservice och minskade totala kostnader för SC (Claassen, Van Weele, & Van Raaij, 2008). 
Det bör även noteras att det finns problem relaterat till VMI till exempel ökat behov av 
detaljplanering, förmåga att inhämta korrekt information samt i vissa fall prioritetsordning mellan 
kunder vid bristsituationer (Kuk, 2004).  
 
 
 

2.5 Leverantörsstyrda konsignationslager 
Implementering av påfyllnadsstrategierna VMI och CI kan ge stora fördelar för både leverantör och 
kund. Intressant nog kan dessa två påfyllnadsstrategier kombineras, vilket innebär att parterna kan dra 
nytta av fördelarna från vartdera koncept. Vid en kombination av VMI och CI (VMI&CI) ansvarar 
leverantören för påfyllnaden av kundens lager utefter uppdaterad information, såsom aktuell lagernivå 
och försäljningsprognoser, där kunden inte behöver betala för lagerförda produkter på sitt lager förrän 
vid förbrukning (Zavanella & Valentini, 2003). Tabell 4 nedan ger en mer generell överblick över 
ansvarsfördelningen mellan de två parterna för CI, VMI och kombinationen VMI&CI.  
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Tabell 4. Jämförelse mellan påfyllnadsstrategierna VMI, CI och VMI&CI i värdeflödeskedjor för beslutfattande 
och kostnadsfördelning (Hariga & Al-Ahmari, 2013).  

 Beslutsansvar  Kostnadsansvar   

 Kvantitet Tid  Beställning Lager 

     Kapital Förvaring 
VMI Leverantör Leverantör   Gemensam Återförsäljare Återförsäljare 

CI Återförsäljare Återförsäljare  Återförsäljare Leverantör Återförsäljare 
VMI&CI Leverantör Leverantör  Gemensam Leverantör Återförsäljare 

 

Många av de fördelarna som genereras vid användning av VMI och CI bibehålls även vid 
implementering av kombinationen VMI&CI (Hariga & Al-Ahmari, 2013), (Gümüş m.fl., 2008). Dessa 
fördelar sammanställs nedan i tabell 5,  
 
Tabell 5. Fördelar för respektive aktör vid implementering av VMI&CI. 

Kund Leverantör Kund och Leverantör 
Ökad flexibilitet Optimerad produktion Ökat samarbete 

Material nära verksamhet Optimerade transporter Minskade lagernivåer 
Minskad ledtid Minskad bullwhip-effekt Ökad kundservice 

Minskad administration och planering Ökad kontroll Minskade kostnader för SC 
Minskad lagerkostnad   

Minskad kapitalbindning   
 
 

2.6 Variabler 
Värdeflödeskedjor har under de senaste decennierna genomgått många förändringar och utvecklats 
efter de olika krav som den förväntats leverera. En sådan förändring är en ökad globalisering som 
medfört nya krav på SC. Ett begrepp som myntats kopplat till globalisering är Global Sourcing (GS) 
och beskrivs som en process som förenar integration och koordination av gemensamma föremål, 
material, processer, teknologier, designer och leverantörer över hela världen med processerna inköp, 
design och tillverkning (Monczka & Trent, 2005). En snävare definition görs av Golini & 
Kalchschmidt (2011) som definierar GS som ”införskaffandet av varor utanför det geografiska område 
som företaget tillhör” (Golini & Kalchschmidt, 2011). Det finns starka incitament för ett företag att 
verka i en global kontext. Till exempel anges lägre kostnader, tillgång till ny teknik och kunskap, 
tillgång till nya marknader, fördelar i beskattning, fördelar kopplade till valutor, produktens kvalitet 
eller företagets image (Handfield m.fl., 1998). 
 
Vidare antar Golini & Kalchschmidt (2011) hypotesen att GS påverkar lagernivåer vilket de i sin 
studie även bekräftar. En av anledningarna till denna ökade lagernivå anses vara den ökade ledtiden. 
Produktionsledtiden definieras generellt som den uppmätta tiden från initiering av en process till dess 
slut. Författarna menar att det finns ett samband mellan i vilken utsträckning företaget köper produkter 
globalt och en högre lagernivå, vilket i sin tur är avhängigt längre och mer osäkra ledtider (Golini & 
Kalchschmidt, 2011). Ytterligare en faktor som spelar in är det ökade geografiska avståndet som också 
kan förknippas med längre ledtid. Det framgår främst från det intuitiva sambandet att en ökad global 
handel också genererar ett längre geografiskt avstånd. I en uppföljande studie inkluderas fler 
företagsspecifika variabler i analysen såsom företagsstorlek, typ av produktion och produkters 
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komplexitet (Golini & Kalchschmidt, 2011). Författarna bekräftar än en gång sambandet mellan längre 
ledtider och högre lagernivåer.  
 
I en undersökning med 97 inköpschefer i USA för tillverkande företag, varav 56 handlade globalt och 
resterande inhemskt, konstateras det att en av flera konsekvenser av ökad global handel är ökade 
lagerkostnader, vilket är en följd av bland annat längre ledtider (Handfield, 1994). Långa ledtider kan 
dessutom förknippas med höga säkerhetslager, ibland upp till motsvarande flera veckors produktion 
(Lee, Padmanabhan, & Whang, 1997). 
 
Författarna Cho & Lee (2014) har utfört en simulering med syfte att studera hur kontrakt mellan 
leverantör och kund ska anpassas. Som en del i sitt arbete upptäcker författarna ett samband mellan 
införande av VMI och ledtid. Författarna menar att deras resultat ger indikationer på att det blir mer 
och mer fördelaktigt med VMI när ledtider kortas sett ur leverantörens perspektiv (Lee & Cho, 2014).  
 
I anknytning till det ovanstående sambandet mellan geografiskt avstånd och ökade lagernivåer kan 
Zavanella & Valentini (2003) i sin studie även notera ett liknande samband för VMI&CI. Författarna 
som studerar framgångsfaktorerna för VMI&CI beskriver att de, inom ramen för sin egen studie, kan 
se tendenser av att geografiskt avstånd påverkar lagernivåer (Zavanella & Valentini, 2003).  
 
Ytterligare ett problem kopplat till SC är förmågan att hantera en volatil efterfråga. I en studie av 
livsmedelsindustrin gav en hög variation av olika typer av produkter och en stor prispress en hög 
volatilitet. Detta kan vara problematiskt eftersom det ger stora svårigheter att skapa träffsäkra 
prognoser och därmed lagerhålla rätt antal produkter. Detta kan förvärras ytterligare om det finns ett 
motstånd mellan aktörerna att inte vilja dela med sig av information till varandra (Alftan, Kaipia, 
Loikkanen, & Spens, 2015). På samma sätt innebär en lägre volatil efterfråga att leverantören enklare 
kan förutspå efterfrågan och mer träffsäkra prognoser kan skapas (Zheng & Tilson, 2012). Höga 
lagernivåer kan ses som en lösning mot en hög volatil efterfråga eftersom dessa fungerar som en 
buffert gentemot efterfrågan (Lutz m.fl., 2003).  
 
Tidigare studier (Hou, 2006), (Yang, Teng, & Chern, 2010) bekräftar att det finns ett samband mellan 
förbrukning och lagernivåer vid användning av kundinitierade påfyllnadsstrategier. Författarna menar 
att det finns ett samband mellan det antal produkter som finns på lagret och det antal som förbrukas 
där en högre förbrukning resulterar i en högre lagernivå. Nasr et al (2012) menar även på att 
förbrukningstakten har en intuitiv koppling till nivån av säkerhetslagret. Författarna beskriver att 
kvoten mellan konsumtionstakt och säkerhetslager ger ett samband som beskriver beredskapen för 
potentiella stock-outs (Nasr, Salameh, & Haidar, 2012). Aghezzaf (2008) bekräftar förhållandet 
mellan säkerhetslager och kundens konsumtionstakt och menar på att leverantören lagerför stora 
kvantiteter som säkerhetslager för att skydda sig från kunders ojämna beställningskvantiteter, som 
vidare relateras till kundens konsumtionstakt (Aghezzaf, 2008).  
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3 METOD 
Syftet med detta avsnitt är att beskriva metodologiska val och tillvägagångssätt under arbetets gång. 
Den data som ligger till grund för analysen behandlas ur olika perspektiv till exempel insamling och 
bearbetning av data samt operationalisering av variabler. Vidare presenteras antagande för specifika 
regressionsmodeller och analyser som gjorts under arbetets gång vilka tillslut resulterar i ett val av en 
lämplig analysmodell. För att säkerställa det slutgiltiga resultatets kvalitet presenteras även olika 
felkällor som bör tas med i beaktning.  
 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det problem i fråga som undersöks i denna studie är av kausal karaktär. Detta innebär att 
forskningsmetodiken kommer att, i kontrast mot ett deskriptivt antagande, behandla problem som 
isolerar särskilda förklarande faktorer för att sedan studera om, och hur mycket, faktorerna påverkar 
lagernivåer. Detta examensarbete behandlar variabler som dels tidigare undersökts vid användning av 
kundinitierade påfyllnadsstrategier, dels blivit inkluderade vid optimeringsmodeller för VMI&CI. Då 
arbetet utgår från en teoretisk bas, där förhållandet X->Y undersöks, kan det fastställas att 
forskningsdesignen faller under kategorin kausal studie (Ghauri & Grønhaug, 2010). Därmed kommer 
en regressionsanalys att användas för att studera förhållandet mellan de oberoende variablerna och den 
beroende variabeln. 
 
En deduktiv metodologi har sin utgångspunkt i ett befintligt teoretiskt ramverk (Spens & Kovács, 
2005). Detta till skillnad från en induktiv metodologi som utifrån enskilda fall observerar samband 
som sedan generaliseras till en bredare kontext (Alvesson & Sköldberg, 2017). Det konstateras att, i 
enlighet med ovanstående definition, en deduktiv metod används i denna studie. Detta eftersom arbetet 
tar avstamp i ett antal dominerande teoretiska koncept såsom agentteori och kundinitierade 
påfyllnadsstrategier samt de tillhörande faktorer som påverkar lagernivå. Med denna teori i åtanke 
noteras även en förändring där VMI&CI används i allt större utsträckning. Med detta som 
utgångspunkt undersöks huruvida samma faktorer påverkar lagernivåer för påfyllnadsstrategin 
VMI&CI, trots de nya utmaningar som denna övergång innebär. Genom en omfattande insamling av 
data och statistiska analyser undersöks huruvida detta samband kan bekräftas eller inte.  
 
Då genomförandet av denna studie betonas av systematiska och logiska tillvägagångssätt genom 
objektiva analyser av numeriska data som slutligen skall bidra till en statistisk modell för att beskriva 
resultatet, så kommer denna studie att klassificeras som en kvantitativ studie (Ghauri & Grønhaug, 
2010), (Creswell, 2014). Det slutgiltiga målet med en kvantitativ studie är att projicera slutsatser som 
dras på en större population baserat på en given sannolikhet (Borrego, Douglas, & Amelink, 2009).  
 
 

3.2 Data 
En förutsättning för en kvantitativ studie är variabler som är möjliga att kvantifiera. Olika typer av 
data har olika nivåer vilket avgör vilka matematiska och statistiska metoder som kan användas. Ghauri 
& Grønhaug (2010) förespråkar fyra nivåer av data, Nominal, Ordinal, Interval och Ratio, (Ghauri & 
Grønhaug, 2010). Nominal datanivå representerar den lägsta nivån av data och kan endast användas 
vid klassificering av observationer och objekt. Utöver kravet att kunna klassificeras bör även data på 
ordinal nivå kunna ställas i rangordnande relation mot varandra. Intervalldata innebär att, utöver 
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tidigare nämnda krav, även kunna visa på ett konstant intervall mellan observationernas värden. Ratio 
datanivå skiljer sig slutligen från intervalldata genom att besitta ett absolut noll-värde. Enligt de fyra 
typer av nivåer kategoriseras denna studies variabler enligt följande,  
 
Lagernivå - Ratio  
Produktionsledtid - Ratio  
Förbrukat - Ratio  
Geografiskt avstånd i förhållande till volatilitet i efterfrågan - Ratio 
 
Denna kvantitativa studie baseras på användning av sekundärdata, vilket innebär att ursprunglig data 
inte samlats in av författarna. De främsta fördelarna med användandet av sekundärdata är att det 
underlättar tillgängligheten av data och besparar tid för insamlingsprocessen. Däremot bör det finnas 
en medvetenhet om det faktum att data kan ha samlats in i ett syfte som inte nödvändigtvis 
överensstämmer med studiens. Det är på så vis viktigt för att kunna försäkra sig om datas legitimitet 
(Ghauri & Grønhaug, 2010). 
 
I denna studie har historiska data främst sammanställts från en databas på det studerade företaget. 
Denna databas har försörjt författarna med data för lagernivåer, kunders materialförbrukning och 
transporterade kvantiteter till kund. Relevant data har sorterats ut genom en urskiljningsprocess där till 
exempel särskilda kunder, tidsperioder, produktgrupper och artikelnamn har valts ut för att anpassas 
efter studiens ändamål. Ursprungliga data samlas in, uppdateras och laddas upp till en server på daglig 
basis genom en automatiserad process. Företagets ursprungliga ändamål med denna data är 
sammanställningar av interna rapporter inom företaget och till viss del inom SC. Empiriska data för 
geografiskt avstånd har samlats in med hjälp av företagets affärssystem. Kompletta uppgifter om 
geografiskt avstånd fanns färdigställt i systemet. Historiska produktionsledtider har sammanställts av 
författarna från företagets interna dokument under motsvarande period (2015–2018).  
 
Inom litteraturen förespråkas tre typer av data, tidsbaserad, tvärsnittsdata och paneldata. Karaktären av 
denna studies insamlade data är paneldata; det vill säga kombinationen av tidsbaserade data och 
tvärsnittsdata. Westhoff (2013) definierar paneldata som kombinationen mellan data från en variabel 
över flera tidsperioder och data från många variabler över en enskild tidsperiod (Westhoff, 2013). Den 
insamlade datan utformas vidare inom ramarna för paneldata genom att anta karaktären som ett långt 
och balanserat dataset med en fixerad panel. Ett långt dataset innebär att den tidsbaserade dimensionen 
(T) är större än antalet studerade individer (n). Ett balanserat dataset motsvarar en insamling av data 
där varje individ har blivit studerad under lika många tidsperioder.  
 
För ett balanserat dataset bestäms antalet mätpunkter (n) utifrån multiplikationen mellan antalet 
perioder och antalet individer, det vill säga 𝑁 = 𝑛 ∗ 𝑇. Den empiriska data som blivit analyserad i 
denna studie innehåller data från sex stycken företag under 209 tidsperioder, motsvararande totalt 
1254 observationer. 
 
 

3.2.1 Operationalisering av mätdata 
För att säkerställa att insamlad sekundärdata är formad utefter studiens ändamål har författarna 
bearbetat de olika variablerna med avsikt att främja homogena förhållanden i form av tidsperioder, 
använda produktgrupper, artiklar och kundlager. Denna bearbetningsprocess har bidragit till att 
samtliga variabler återspeglar ett mer sanningsenligt förhållande.  
 



 

14 

Period är en variabel som har använts för att strukturera tidsdimensionen i paneldatan. Samtliga 
variabler, med undantag från kundlager, är kopplade till perioden då denna utgör grunden för 
sammanställningen av data. Varje period kännetecknar en särskild vecka under tidsperioden vecka 1 år 
2015 till vecka 52 år 2018. Totalt är det på så vis 209 studerade perioder.  
 
Kundlager är en variabel som, likt period, använts för att strukturera datasetet. Denna variabel har 
använts för att strukturera tvärsnittsdata genom att tilldela varje studerat kundlager ett unikt nummer. 
Numret har sedan använts för att identifiera särskilda individer och möjliggöra skapandet av paneldata. 
Totalt undersöks sex stycken unika kundlager i denna studie. 
 
Förbrukning kännetecknar konsumerad kvantitet i kilogram under en period i, för kundlager j. Vid 
insamling av data har kund j’s totala förbrukning på dagsbasis hämtats. Denna data har sedan 
bearbetats genom att först aktivt filtrera bort konsumtion av de artiklar som tillhör ej studerade 
produktgrupper. Datum för konsumerad kvantitet har sedan kopplats till en särskild vecka under 
aktuellt årtal. Därefter har förbrukade kvantiteter summerats på veckobasis kopplats till motsvarande 
period.  
 
Produktionsledtid beskriver den tid det tar att förädla material i produktionen under period i. Då det 
finns fyra produktgrupper, A, B, C respektive D, finns det även fyra olika produktionsledtider. Varje 
produktgrupp innehåller vidare ett flertal artiklar med varierande förbrukning för kundlager j. För att 
operationalisera denna variabel och sammanställa fyra olika produktionsledtider på ett sätt som till så 
stor del som möjligt återspeglar verkligheten, har författarna använt sig av ett viktat genomsnitt med 
avseende på kundlager j’s förbrukning av respektive produkt. På så vis har den procentuella 
förbrukningen för respektive produktgrupp multiplicerats med produktionsledtid för motsvarande 
produktgrupp under period i. Det bör noteras att det existerar bristande tillgänglighet för ett fåtal 
sporadiska veckors produktionsledtid. Författarna har i dessa avvikande fall dragit slutsatsen att 
produktionsledtiden förhållit sig i enlighet med föregående periods produktionsledtid. 
 
diffDispatched mäter hur volatilitet i efterfrågan påverkar lagernivåer med avseende på det geografiska 
avståndet mellan leverantör och kundlager j. Denna variabel klassificeras som en interaktionsvariabel 
mellan geografiskt avstånd och variationer i efterfrågan, varav den förstnämnda parten av produkten 
inte behöver bearbetas. Den andra delen, variationer i efterfrågan, har operationaliserats genom att 
författarna har samlat in data för levererade kvantiteter på dagsbasis av selekterade artiklar för 
motsvarande period i och kundlager j. Likt bearbetningsprocessen för förbrukning har sedan dessa 
datum kopplats till motsvarande vecka och på så vis även aktuell period. Då det är volatilitet i 
efterfrågan och inte efterfrågan som mätts, har författarna tagit differensen mellan period i och 
föregående period, i-1, mätt i absoluta värden. Då en interaktionsvariabel har använts så multipliceras 
slutligen det geografiska avståndet med volatiliteten i efterfrågan. 
 
Lagernivå beskriver den kvantitet av material, i kilogram, som finns i kundlager j under period i. Med 
kvantitet av material tillgängligt i kundlager avses endast artiklar inkluderade i studerade 
produktgrupper. För att skapa ett standardiserat förhållningssätt för denna variabel har alltid periodens 
sista dag använts för att uppskatta lagernivå. Lagervärden har samlats på dagsbasis, där datum sedan 
kopplats till motsvarande vecka och period. Därefter avsedd mätpunkt selekterats och använts som 
mätvärde i paneldatan.  
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3.2.2 Provstorlek 
Ett relevant problem vid utförande av kvantitativa studier är storleken på urvalet, det vill säga antalet 
mätpunkter som studeras för att säkerställa tillförlitliga resultat. Det finns inget optimalt antal utan är 
helt beroende av till exempel undersökningens noggrannhet och antalet oberoende variabler. Det mest 
grundläggande sättet att välja antal mätpunkter är genom att ha ett fast förhållande mellan antal 
mätpunkter och oberoende variabler. Till exempel är det vanligt att använda förhållandet 10:1 vilket 
innebär att det krävs 10 mätpunkter för varje oberoende variabel (Wampold & Freund, 1987). Vidare 
konstateras det att denna tumregel är otillräcklig och att urvalet bör vara så pass stort att det ska finnas 
en rimlig sannolikhet att upptäcka de eventuella signifikanta samband som kan existera (Wampold & 
Freund, 1987). Det finns även mer utvecklade metoder för att avgöra urvalets storlek. Till exempel 
finns det angreppssätt som även tar regressionens noggrannhet i beaktning. Till exempel hävdar Green 
(1991) i sin väl citerade artikel att följande samband gäller för R^2 = 0,7, beta=0,20; N ≥ 104 + k 
punkter, där N är antalet mätpunkter och k antalet oberoende variabler (Green, 1991).  
 
 

3.3 Regressionsmodeller  
Utgångspunkten i denna studie är regressionsmodellen Ordinary Least Square. I nedanstående delar 
presenteras modellens antaganden och dess innebörd. Dessutom testas huruvida datasetet bryter mot 
dessa antaganden, vilket presenteras i bilaga 1. För de antaganden som bryts modifieras modellen och 
slutligen presenteras det slutgiltiga valet av modell. En övre gräns för statistisk signifikans vid 
regressionsanalys har beslutats vara p=0,05.  
 
 

3.3.1 Ordinary Least Squares 
Ordinary Least Squares (OLS) tillhör kategorin Least Squares (LS) regression, som är den mest 
använda metoden när det kommer till parameteruppskattning (Westhoff, 2013). Greene (2012) menar 
att LS används för att utvärdera föredragna modeller för ett särskilt ändamål och att dessa modeller 
ofta är modifikationer av Least Squares (Greene, 2012). Målet med denna uppskattningsmetod är att 
anpassa en rät linje som minimerar summan av det kvadrerade avståndet mellan mätpunkterna och 
linjen i y-led. Westhoff (2013) hävdar att en av de främsta styrkorna med OLS är resultatets kvalité 
med hänsyn till procedurens enkelhet (Westhoff, 2013).  
 
OLS-metoden bygger i grund och botten på följande antagande, 
 

• A1. Homoskedasticitet: En felterm, 𝜀%, har en finit och konsekvent varians 𝜎5, och är icke-
korrelerad med andra feltermer. 

• A2. Oberoende feltermer: Det finns ingen seriekorrelation mellan feltermerna, vilket innebär 
att en specifik felterm inte kan användas för att förutsäga en oberoende variabels värde för en 
annan observation. 

• A3. Exogenitet för de oberoende variablerna: Det finns även ingen korrelation mellan 
feltermer och förklarande variabler. Det innebär att det inte finns någon möjlighet att förutsäga 
en observations felterm baserat på ett observerat värde av en förklarande variabel. 

 
Utöver dessa tre premisser, skriver även Greene (2012) att följande tre antagande har en betydande roll 
(Greene, 2012), 
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• A4. Linjäritet i modellen: Modellen återspeglar ett specifikt linjärt förhållande mellan den 
beroende variabeln y, och de oberoende variablerna 𝑥7, 𝑥5, … , 𝑥'.  

• A5. Normaldistribution av feltermer: Störningar i modellen ska vara normalfördelade. 
• A6. Full rank: Det finns inget perfekt linjärt förhållande mellan några oberoende variabler.  

 
Heteroskedasticitet innebär att det finns en avvikande spridning i feltermens normaldistribution och på 
så vis även en avvikelse i feltermers varians vid anpassning av en regressionslinje (Westhoff, 2013). 
När heteroskedasticitet förekommer bygger OLS uppskattningsmetod för att mäta koefficienternas 
uppskattade sannolikhetsfördelningar på falska förutsättningar, då ett antagande för OLS är en 
konstant varians av feltermen. Även då värdet på koefficienten fortfarande är opartiskt, så är 
koefficientens sannolikhetsfördelning på feltermen potentiellt partisk. När denna 
sannolikhetsfördelning är partisk vid användning av OLS kan inga resultat som baseras på den 
uppskattade variansen anses trovärdiga; sådana resultat är bland annat standardfel och t-statistik. 
Istället måste modellen anpassas utifrån denna närvarande av heteroskedasticitet (Greene, 2012). Ett 
vanligt sätt att konstatera huruvida det förekommer heteroskedasticitet är genom att plotta den 
observerade feltermen i ett diagram. Om de plottade datapunkterna har ett ”kon-liknande” utseende 
tyder det ofta på förekomsten av heteroskedasticitet.  
 
Seriekorrelation (även benämnt autokorrelation) är en typ av fel där det förekommer en korrelation 
mellan två på varandra efterföljande perioder. Denna typ av fel är främst vanligast i tidsbaserad data 
(Greene, 2012). Mer detaljerat innebär det att feltermen för en period är korrelerad med feltermen för 
efterföljande period (Glen, 2016b). Detta är problematiskt eftersom det till exempel kan ge falska 
samband och falsk signifikans. Till exempel kan överskattning av en period leda till följdfel för 
resterande perioder.  
 
Ett ACF-test är ett sätt att visuellt åskådliggöra förekomsten av seriekorrelation och hur den upprepar 
sig över flera perioder. Detta sker genom att tidsperioderna fördröjs och på så sätt kan 
seriekorrelationen över tid uppskattas. Detta sker genom en jämförelseprocess mellan en 
variabelobservation med en tidigare observation. Om ett mönster upprepas, där ACF överstiger 0,05, 
är det en indikation på att det förekommer seriekorrelation (Glen, 2016a).  
 
Wooldridges test är tillsynes mycket effektivt, dels för att det bygger på få antagande dels för att det är 
enkelt att implementera, samtidigt som resultaten är tillförlitliga (Drukker, 2003). Noll-hypotesen för 
Wooldridges test för seriekorrelation är att det inte finns någon seriekorrelation. Vid ett p-värde som 
understiger p=0,05 förkastas noll-hypotesen, och den alternativa hypotesen att det existerar en 
seriekorrelation, anges pålitlig.  
 
Endogena variabler kännetecknar de variabler vars värde kan förutbestämmas baserat på värden från 
övriga inkluderade variabler i modellen. Westhoff (2013) exemplifierar endogena variabler genom att 
analysera en variabel ”pris” inom en supply/demand modell. Westhoff (2013) menar på att priset för 
en vara kan förklaras av utbud och efterfrågan. Kesavan et al (2007) menar även på att det kan 
föreligga risk för endogenitet vid användning av kombinationen av variablerna prissättning, utbud och 
bruttomarginaler (Kesavan, Gaur, & Raman, 2007). 
 
Enligt samma logik, menar Westhoff (2013) på att exogena variabler definieras enligt variabler vars 
värden inte kan bestämmas baserat på övriga inkluderade variabler i modellen (Westhoff, 2013). 
Konsekvensen av att modellen innehåller endogena variabler är de uppskattade koefficienterna som 
erhålls med hjälp av OLS uppskattningsmetod för regressioner blir partiska (Westhoff, 2013).	 
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Syftet med en multipel regression är att studera varje oberoende variabels påverkan på den beroende 
variabeln. Om två eller flera oberoende variabler är starkt korrelerade försvårar det att avgöra vilken 
faktor som orsakar förändringen för den beroende variabeln (Westhoff, 2013). Denna typ av fel kallas 
för multikolinearitet.  
Ett första steg för att upptäcka detta fel är att utföra ett korrelationstest för de oberoende variablerna 
och studera den faktiska korrelationen (Westhoff, 2013). Ytterligare ett test för att upptäcka 
multikollinearitet är VIF-test (Variance Inflation Factor) som beräknar hur stor andel av variansen som 
påverkar den oberoende variabeln för varje given koefficient (Greene, 2012). Det innebär till exempel 
att ett test som uppvisar måttet 1,5 innebär att variabeln i fråga ger 50% större varians än om 
multikollinearitet inte skulle förekomma. Detta test förekommer vanligtvis i flera olika programvaror, 
bland annat R-Studio. En faktor på 1 innebär att ingen korrelation förekommer, 1-5 en liten korrelation 
och större än 5 en stark korrelation (Glen, 2015) 
 
 

3.3.2 Test av antagande för OLS-regression 
Varje studie som utförs måste reflektera kring validitet och pålitlighet, det vill säga hur precist och 
konsekvent det avsedda området studeras. Ett önskvärt resultat i samtliga studier är en hög grad av 
pålitlighet och trovärdighet. Resultaten kan vara sanna inom ramen för studien och dess utförande och 
kallas då intern validitet. Om resultaten dessutom kan generaliseras till en bredare kontext kallas det 
för extern validitet. Det mest värdefulla är att uppnå en extern validitet eftersom hela målet med 
forskning är att få resultat som kan generaliseras till en bredare kontext och projicera en mer 
verklighetstrogen bild (Ghauri & Grønhaug, 2010). I denna studie kommer bland annat Ghauri & 
Grønhaugs (2010) påpekande om validitet vid statistiska slutsatser att beaktas. Författarna menar på att 
samtliga resultat måste vara statistiskt signifikanta ifall ett kausalt förhållande ska säkerställas.  
 
Det vore eftersträvansvärt att använda en OLS-regression i sin enklaste form eftersom modellen 
genererar robusta resultat i förhållande till modellens enkelhet. Däremot kan det konstateras att detta 
inte är möjligt i denna undersökning eftersom datasetet bryter mot några av de tidigare presenterade 
antagandena. Det bör observeras att det räcker att bryta ett av antagandena för OLS för att modellen 
inte ska gå att använda. I de fall då antagande bryts måste modellen korrigeras.  
 
Det konstateras att antagandena A1 (bilaga 1, figur 1), A2 (bilaga 1, figur 2) och A5 (bilaga 1, figur 3) 
bryts. Det innebär att det förekommer heteroskedasticitet, seriekorrelation och att de observerade 
feltermerna inte är normalfördelade. Vid fel av typen A1 kan Generalized Least Squares (GLS) lämpa 
sig bättre då denna metod hämnar heteroskedasticitet. För antagande A2 kan införandet av en lagged 
dependent variable minska seriekorrelationen och för att åtgärda A5 kan en implementering av Fixed 
Effects (FE) ger en högre grad av normalfördelade feltermer. Dessa tre åtgärder presenteras mer 
noggrant i efterföljande stycken.  
 
 

3.3.3 Generalized least squares 
Då heteroskedasticitet finns närvarande i datasetet kan variansen av det uppskattade parametervärdet 
vid användning av OLS inte längre anses vara opartiskt. Som ett alternativ till denna skattningsmetod 
finns Generalized Least Squares (GLS), (Greene, 2012).  
 
Denna generella uppskattningsmetod sker i två steg, 
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Implementering av en transformationsmatris P, så att regressionsmodellen blir: 
𝑃𝑦%) = 𝑃𝑥%)7 + 𝑃𝑥%)5 + ⋯+ 𝑃𝑥') + 𝑃𝜀; 	𝑖 = 1,2,3, … , 𝑘; 	𝑡 = 1,2,3, … , 𝑇.  (1) 
Transformationsmatrisen P är konstruerad så att 𝑉𝑎𝑟(𝑃𝜀|𝑋) = 𝜎5 ∗ 𝐼, där I kännetecknar 
enhetsmatrisen.  
OLS-regression på resultatet av den transformerade datan.  
 
Vid närvarande av heteroskedasticitet genererar GLS mer trovärdiga uppskattningar av 𝛽-värden då en 
konstant varians bibehålls (Westhoff, 2013).  
 
 

3.3.4 Lagged dependent variable 
En lagged dependent variable kännetecknas som en oberoende kontrollvariabel som inkluderas i 
regressionsmodellen för att ta hänsyn till historiska värden av den beroende variabeln. Wooldridge 
(2012) menar på att inkluderandet av en lagged dependent variable bidrar till förståelse kring hur 
historiska händelser påverkar nutida skillnader i den beroende variabeln (Wooldridge, 2012), vilket 
delvis bidrar till minskandet av endogenitet i använd modell. En annan fördel med att använda sig av 
en lagged dependent variable förespråkas av Keele & Kelly (2006), som menar på att den kan 
användas för att ta bort seriekorrelation (Keele & Kelly, 2006).  
 
Nickell (1981) menar däremot på att konsekvenser medföljer inkluderandet av en lagged dependent 
variable. Genom implementeringen av en sådan variabel i regressionsmodellen kommer de 
observerade 𝛽-värdena att generera partiska, men konsekventa, svar för stora värden av 
tidsdimensionen T (Nickell, 1981). Baltagi (2005) bekräftar att Nickells (1981) teori om konsekventa 
resultat vid stora värden på T även gäller specifikt för FE-parameteruppskattning (Baltagi, 2005).  
 
Implementeringen av lagged dependent variable resulterar i följande, 
 
𝑦%) = 𝛿%,)M7 + 𝛽7𝑥%)7 +	𝛽5𝑥%)5 + ⋯+ 𝛽'𝑥%)'+𝛼% +	𝜇%); i=1,2,3, … , 𝑘. 𝑡 = 1,2,3, … , 𝑇.  (2) 
 
Där 𝛿 är skalär (Wooldridge, 2012). På grund av variabelns natur, kommer en inkludering av lagged 
dependent variable resultera i T-1 observationer.  
 
 

3.3.5 Fixed Effects Transformation 
En transformation som ofta används för att ta hänsyn till varje individ, i’s, medelvärde vid beräkning 
av 𝛽-koefficienter i en regression är Fixed Effects (FE). En FE-transformation är fördelaktig i de fall 
då man vill försäkra att icke-observerad heterogenitet är konstant över tid. Wooldridge (2012) skriver 
att processen för att eliminera den okända individ-specifika effekten, 𝛼%, härleds med hjälp av den 
ursprungliga regressionsmodellen, (Wooldridge, 2012): 
 
𝑦%) = 𝛽7𝑥%)7 +	𝛽5𝑥%)5 + ⋯+ 𝛽'𝑥%)' +	𝛼% +	𝜇%); 	𝑖 = 1,2,3, … , 𝑘. 𝑡 = 1,2,3, … , 𝑇. (3) 
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För varje grupp, i, beräknas ett medelvärde över tid och subtraheras med funktion (1), vilket ger: 
 
𝑦%) − 𝑇M7 ∑ 𝑦%)S

7 = 𝛽7[𝑥%)7 − 𝑇M7 ∑ 𝑥%)7S
7 ] + 𝛽5[𝑥%)5 − 𝑇M7 ∑ 𝑥%)5S

7 ] + ⋯+ 𝛽'[𝑥%)' − 𝑇M7 ∑ 𝑥%)'S
7 ] +

𝑢%) − 𝑇M7 ∑ 𝑢%); 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑘; 𝑡 = 1,2,3, … , 𝑇.S
7     (4) 

  
Det bör på så vis noteras att denna subtraktion medföljt att den individ-specifika effekten, 𝛼%, är 
borttagen från regressionsmodellen. 
 
 

3.3.6 Val av regressionsmodell - Fixed Effects Generalized Least Squares med 
Lagged dependent variable 

Med utgångspunkt i de metoder och antagande som diskuterats ovan väljs i denna uppsats 
regressionsmetoden Fixed Effects Generalized Least Squares (FEGLS) med en lagged dependent 
variable.  
 
Steven Finkel (2015) menar att FE-modeller med lagged dependent variable är lämplig vid långa 
paneldataset, det vill säga vid stora värden av tidsdimensionen T (Finkel, 2015). Katz & Beck (1995) 
föreslår även FEGLS med lagged dependent variable som en standardmodell vid långa paneler; T>n 
(Beck & Katz, 1995). Wooldridge (2012) menar även på att ju större tidsdimensionen T är, ju lägre 
blir graden av partiskhet för FE-modeller vilken minskar med 1/T (Wooldridge, 2012).  
Därför används FEGLS för att, givet datasetet, klara dessa villkor.  
 
𝑃 ∗ [𝑦%) − 𝑇M7 ∑ 𝑦%)S

7 ] = 𝑃 ∗ [𝛽7(𝑥%)7 − 𝑇M7 ∑ 𝑥%)7S
7 )] + 𝑃 ∗ [𝛽5(𝑥%)5 − 𝑇M7 ∑ 𝑥%)5S

7 )] + ⋯+ 𝑃 ∗
[𝛽'(𝑥%)' − 𝑇M7 ∑ 𝑥%)'S

7 )] +	𝑃 ∗ (𝑢%) − 𝑇M7 ∑ 𝑢%)); 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑘; 𝑡 = 1,2,3, … , 𝑇.S
7   (5) 
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4 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat, det vill säga resultatet från regressionsanalysen. Vidare 
presenteras även de statistiska tester som utförts för att säkerställa att resultatet inte strider mot de 
antagande som ligger till grund för modellen samt de tester som gjorts för att säkerställa resultatets 
kvalitet. 
 

4.1 Resultat av regressionsanalys  
I denna studie har en regressionsmodell använts för att studera förhållandet mellan produktionsledtid, 
förbrukad mängd material och volatilitet i efterfrågan med avseende på geografiskt avstånd påverkar 
lagernivån för VMI&CI. Resultatet från regressionsanalysen kan ses i sin helhet nedan i tabell 6.  
Regressionsmodellen är av typen Fixed Effects Generalized Least Squares (FEGLS) med en lagged 
dependent variable som har använts där antalet tidsperioder är 208 (T=208), antal lagerställen är 6 
(n=6) och totala antalet mätpunker är 1248 (N=1248).  
 
R^2-värdet, det vill säga hur mycket de oberoende variablerna förklaras av förändringen hos lagernivå, 
uppmäts till 95,81%. 
  
Tabell 6. Resultat från FEGLS med lagged dependent variable 

     
pggls (formula = Lagerniva ~ lagLagerniva + Forbrukat + Produktionsledtid +  
diffDispatched, data = Kombinationen, model = "within", effects = "individual") 

     
Balanserad Panel: n = 6, T = 208, N = 1248   
     
Koefficienter: Uppskattning Standardfel z-värde Pr(>|z|) 

Laglagernivå 8.3387 ∗ 10M7 3.0419 ∗ 10M5 27.4123 < 2.2 ∗ 10M7X 

Förbrukat -6.9294 ∗ 10M7 9.0769	∗ 10M5 -7.6342 2.273 ∗ 10M7Y 

Produktionsledtid 5.7934	∗ 105 2.4923 ∗ 105 2.3246 0.0201 
diffDispatched -6.1504 ∗ 10MZ 3.8323 ∗ 10MZ -1.6049   0.1085 
 

Residualer:      
                 Min 1:a kvart. Median Medelvärde 3:e kvart.  Max 

-365218 -27728 -1019    0  29572 511470 
 

Summa av kvadraterna 1.1502 ∗ 107Y 

Summa kvadrerade residualer 4.8193 ∗ 1075 

Multipel R-kvadrat 0.9581 
 

När den förbrukade mängden material ökar med 1kg minskar lagernivån med 6.9294 ∗ 10M7 kg. 
Signifikansen mellan den förbrukade mängden material och lagernivå motsvaras av: 𝑝 < 2,2 ∗ 10M7X.  
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När produktionsledtiden ökar med 1 dag ökar även lagernivån med 5,7934 ∗ 105 kg. Det finns här en 
signifikans på 𝑝 = 0,0201.  
Då produkten mellan geografiskt avstånd och volatilitet i efterfrågan ökar med 1 kg*km, minskar 
lagernivån med 6,1504 ∗ 10MZ kg. Det finns även här en grad av signifikans motsvarande 𝑝 =
0,1085. 
 
 

4.2 Validitets- och pålitlighetstester 
Som en del i utförandet har det även gjorts olika tester för att kontrollera att FEGLS-modellen inte 
bryter för antagandena A1-A6 vilket bidrar till att öka resultatens trovärdighet och pålitlighet. Dessa 
tester återfinns i bilaga 2. 
 
Från dessa tester konstateras det att inget av antagandena A1-A6 bryts. Det observeras att förekomsten 
av endogenitet inte har kunnat påvisas. För ett mer djupgående resonemang hänvisas läsaren till 
diskussionsdelen. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
I denna sektion analyseras och diskuteras resultatet från regressionsanalysen. Det sker även en 
diskussion gällande felkällor för att säkerställa resultatets kvalitet, primärt gällande de antagande 
som ligger till grund för modellen. De avvägningar som gjorts vid operationalisering av variablerna 
och dess konsekvenser diskuteras också. Slutligen diskuteras resultatets generaliserbarhet. 
 

5.1 Variabelanalys 
I tidigare del presenterades resultatet för regressionsanalysen FEGLS med lagged dependent variable. 
Nedan följer en tolkning av dessa resultat för respektive variabel. 
 
Sambandet som uppmätts mellan lagernivå och produktionsledtid har en statistisk signifikans med ett 
p-värde på 0,0201. Det finns alltså ett statistiskt säkerställt samband mellan produktionsledtid och 
lagernivå. En ökning av produktionsledtid med en dag resulterar i en ökning av lagernivå med 579 kg. 
Detta under förevändningen att övriga oberoende variabler hålls konstanta.  
 
För en kundinitierad påfyllnadsstrategi förespråkar teorin sambandet mellan att en ökad ledtid 
resulterar i en högre lagernivå. Det huvudargument som framfördes var att en ökad global handel gav 
en högre lagernivå vilket främst berodde på de längre ledtider och den ökade osäkerhet detta medför. I 
det teoretiska ramverk som presenterats skulle det potentiellt sett inte vara orimligt att leverantörens 
ökade möjligheter att styra påfyllnadsprocessen också minimerar en ökad ledtids inverkan på 
lagernivåer. Detta eftersom osäkerhetsmomentet som kunden upplever, vilket föranleder dem att 
lagerföra större kvantiteter, numera är eliminerat eftersom leverantören sköter påfyllnaden. 
Leverantören har en bättre bild av ledtiders utveckling och materialfördelning mellan sina kunder.  
Däremot kan det inte i denna studie ses att användning av VMI&CI till förmån för kundinitierad 
påfyllnadsstrategi förändrar detta samband. Det visar sig att lagernivån ökar då produktionsledtiden 
ökar, oavsett om kundinitierad påfyllnadsstrategi eller VMI&CI används.  
 
Variabeln diffDispatched är en produkt mellan geografiskt avstånd och volatilitet. I analysen påvisas 
ett p-värde på 0,1085 vilket är större än 0,05 och därmed inte uppfyller kravet för konfidensgraden 
0,95. Därmed är sambandet mellan diffDispatched och lagernivå inte statistiskt signifikant. Då 
diffDispatched ökar med en enhet minskar lagernivån med 6.1504 ∗ 10MZ kg. Då denna variabel är en 
produkt av geografiskt avstånd (km) och volatilitet (kg) är denna variabels enhet km*kg. 
 
För en kundinitierad påfyllnadsstrategi konstaterades att det finns ett samband mellan både geografiskt 
avstånd och en volatil efterfrågan och lagernivå. Eftersom det inte finns en statistisk signifikans kan 
inte några vidare slutsatser dras gällande denna variabels påverkan på lagernivå.  
 
I regressionsanalysen konstateras att det finns en statistisk signifikans mellan förbrukning och 
lagernivå eftersom p-värdet är 2.273 ∗ 10M7Y. Då efterfrågan ökas med ett kilogram så minskar 
lagernivån med 0,69294 kg. 
 
I kontrast mot teorin för kundinitierad påfyllnadsstrategi tenderar lagernivån att minska ju större 
förbrukningen är. Lagernivån regleras i grund och botten av en påfyllnad eller förbrukning av 
produkter. En tänkbar förklaring är att leverantören inte hinner svara på kundens förändring i 
förbrukning tillräckligt snabbt och återställa lagernivån till dess tidigare nivå. Datan som ligger till 
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grund för studien är uppdaterad på veckobasis. Detta innebär att leverantören inte, inom en veckas tid, 
hinner återställa lagernivån till dess tidigare nivå. Detta kan ha att göra med den långa ledtid 
leverantören har för sina produkter men även den i vissa fall långa transportledtiden. Leverantören är 
därmed inte tillräckligt responsiv för att inom en veckas tid fånga upp förbrukningen. Det vore i detta 
fall optimalt att sträva efter ett lågt absolutbelopp av beta-värdet vilket i praktiken innebär att 
leverantören blir mer responsiv och kan återställa lagernivån på en kortare tid.  
 
 

5.2 Felkällor 
Efter GLS-transformationen av variabler kan det fastställas att variansen av den observerade feltermen 
förhåller sig homoskedastiskt för samtliga observerade värden. Distributionen av feltermer i bilaga 2, 
figur 4 är, till skillnad från distributionen av feltermer i bilaga 1, figur 1, även centrerad runt 0. Denna 
konsekventa varians av residualer, i kombination med den snäva spridningen av residualer indikerar 
att OLS-antagande A1 fastställs som obrutet. 
 
ACF-testet som illustreras i bilaga 2, figur 5 påvisar, i relation till det initiala testet i bilaga 1, figur 2, 
en stor förbättring. Det kan fastställas att implementationen av lagged dependent variabler har bidragit 
till ett resultat där endast ett fåtal linjer når över de markerade gränserna. Detta tyder på att det inte bör 
finnas någon seriekorrelation, men för att försäkra sig om detta användes Wooldridges test för 
seriekorrelation i kompletterande syfte. Resultatet av detta test illustreras i bilaga 2 figur 6. Då det 
mätta p-värdet uppnått ett värde av 𝑝 = 0,1198, bibehålls noll-hypotesen som säger att det inte 
förekommer någon statistisk signifikant seriekorrelation. Dessa resultat indikerar att OLS-antagande 
A2 fastställs som obrutet. 
 
I enlighet med OLS-antagande A3 ska det inte finnas någon möjlighet att förutsäga en observations 
felterm baserat på ett observerat värde av en förklarande variabel. Den teori som omfattas av området 
lagernivåer och drivande faktorer visar inte någon tendens på att det skulle förekomma någon risk för 
endogenitet i den studerade modellen. I enlighet med Westhoff (2013) och Kesavan et al (2007) har 
det observerats en relation mellan lagernivå, prissättning och bruttomarginal som orsakar endogenitet. 
Det föreligger, enligt författarnas kännedom, inte någon risk för några teoretiska kopplingar som 
styrker antagandet om endogenitet vid användning av studerade variabler. 
 
Enligt OLS-antagande A4 ska modellen återspegla ett specifikt linjärt förhållande mellan den beroende 
variabeln och de oberoende variablerna. Detta samband återspeglas i bilaga 2, figur 7. I figuren 
framgår det ett centrerat förhållande på y-axeln runt 0. Man skulle även kunna urskilja ett någorlunda 
horisontellt band runt motsvarande riktmärke på y-axeln. Dessa två riktmått indikerar att ett linjärt 
förhållande existerar och vidare att OLS-antagande A4 anses vara obrutet. 
 
För att OLS-antagande A5 skall anses vara tillfredsställt, förutsätts det att samtliga störningar i 
modellen är normalfördelade. I bilaga 2, figur 8 illustreras denna distribution av störningar för den 
använda modellen. Det kan tydas att de residualer med högst frekvens är centrerade kring 0 på x-axeln 
och att en till synes symmetrisk kurva återspeglas därefter. Det bör noteras att en marginell skevhet 
mot de negativa värdena på x-axeln existerar, men att skillnaden i frekvens mellan de två sidorna är så 
marginell att ingen större värdering läggs vid detta. OLS-antagande A5 om normalfördelade feltermer 
fastställs därmed som obrutet.  
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För att säkerställa att OLS-antagande A6 inte bryts vid användning av FEGLS, har ett VIF-test 
genomförts på de studerade variablerna. OLS-antagande A6 antar att det inte finns något perfekt linjärt 
beroende mellan de studerade variablerna. Det största värdet som uppmätts med hjälp av det utförda 
VIF-testet är värdet för variabeln diffDispatched. Detta värdet enligt VIF-testet motsvaras av 1,82; 
vilket per tidigare presenterad definition indikerar att det finns en svag korrelation mellan 
diffDispatched och de övriga inkluderade variablerna, se bilaga 2, figur 9. Tidigare forskning påvisar 
däremot att resultat av VIF-testet som understiger värdet 5 anses användbara och därmed fastställs 
även att OLS-antagande A6 är obrutet. 
 
Utförandet av en FEGLS regression har inneburit en transformation av data. Resultatet av FE-
transformationen och GLS-transformationen har, i enlighet med ovanstående analys, genererat valida, 
pålitliga och konsekventa svar som inte bryter mot något antagande. Även då resultaten av en FEGLS 
regression i teorin anses vara partiska, har paneldatabasens karaktär bidragit till en minskad grad av 
partiskhet då denna minskas med takten 1/T. Med avseende på detta är, i samförståelse med teorin, 
samtliga resultat i form av uppskattade b-värden och p-värden tillförlitliga.  
 
 

5.3 Operationalisering  
Som en del i analysen har ett antal antagande och avvägningar gjorts. Dessa diskuteras nedan samt 
vilka eventuella konsekvenser detta ger för arbetet.  
 
Under arbetets gång har författarna i varje situation strävat efter att samla in så stor mängd data som 
möjligt för att öka undersökningens giltighet. Till grund för analysen ligger data från sex stycken 
lagerställen under en tidsperiod på 209 veckor. Detta antal mätpunkter är tillräckligt för att kunna dra 
generella slutsatser även om det naturligtvis vore mer önskvärt att utöka antalet lagerställen.  
 
Under datainsamlingen har en del parametrar i affärssystemet varit baserade på dagsbasis och en del 
på veckobasis. Eftersom parametrarna bör baseras på samma tidsperiod har vissa av dem 
transformerats till rätt tidsperiod. Om dessa skiljt sig åt hade det resulterat i felaktiga svar. Till 
exempel så uppdateras endast ledtid på veckobasis. Om denna parameter transformerats till dagsbasis 
skulle ledtiden upprepas i intervall om 7 dagar genom datasetet. Veckobasis är alltså den tidsperiod 
som ger en mest rättvis bild av de verkliga förhållandena. 
 
Operationaliseringen av ledtid har skett genom att vikta ledtiden i förhållande till andelen förbrukade 
produkter av de fyra produktgrupperna. Däremot fanns det enstaka mätpunkter där det saknades 
tillgängliga data för ledtid. Detta leder till ett obalanserat dataset och kan resultera i missvisande 
resultat. Ett alternativ är visserligen att exkludera datan för hela tidsperioden men det ansågs inte i 
detta fall vara en bra lösning på grund av att det utesluter annan viktiga data. Istället användes ledtiden 
för föregående period. Detta förfarande torde ge en relativt rättvis bild av verkligheten eftersom 
ledtiden sällan svänger kraftigt från en period till en annan. En förändring av ledtid sker ofta över en 
längre tidsperiod och kan ses som en trend, vilket även har observerats i datasetet. Denna lösning ses 
som mer lämplig än att sätta ledtiden till noll eftersom skillnaden mot det faktiska värdet är mindre. 
Med utgångspunkt i detta antas inte denna ha någon större påverkan på analysens resultat.  
 
För de lager som ligger till grund för denna analys sker transporter uteslutande med lastbil. Det 
geografiska avståndet speglar därför den närmsta vägen mellan leverantören och kunden sett till antal 
kilometer och inte tid. Dessutom har det antagits att alla transporter går direkt från leverantören till 
kunden. Detta behöver inte alltid överensstämma med verkligheten eftersom företaget förlitar sig på 
externa transportörer. Det kan innebära att varorna transporteras via ytterligare ett lager för att sedan 
lastas om för en mer effektiv transport, och därmed öka avståndet något. Denna avvägning har gjorts 
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dels på grund av den ökade komplexiteten i att följa varje transport individuellt dels på grund av den 
tidsåtgång detta skulle kräva i relation till det ytterligare bidrag till resultat som detta skulle ge.  
 
Vid operationalisering av volatiliteten har absolutvärden använts. En klar nackdel med detta val är att 
förmågan att undersöka differensens natur uteblir. Det är alltså inte möjligt att dra några slutsatser 
gällande huruvida en differens mellan två efterföljande perioders efterfrågan innebär en ökning eller 
en minskning i efterfrågan. Istället innebär valet av operationalisering att storleken av differensen kan 
analyseras. Anledningen till detta val grundar sig i utformandet av regressionsresultatet. Ifall negativa 
värden av volatilitet hade inkluderats hade det inneburit negativa produkter för interaktionsvariabeln 
diffDispatched. Dessa negativa produkter mellan geografiskt avstånd och volatilitet i efterfrågan hade 
genererat missvisande mätpunkter vid uppskattning av volatilitetens påverkan på lagernivåer. 
 
 

5.4 Agentteori 
En dimensionerande aspekt som påverkar förhållandet mellan två aktörer i en värdeflödeskedja är 
beslutsfattning. I sin litteratur förespråkar Chopra & Meindl (2015) att inkluderade aktörer i en 
värdeflödeskedja fattar beslut som strävar efter en minimering av totalkostnaden för samtliga parter, 
för att på så vis generera ökade vinster i värdeflödeskedjan. Agentteorin ger ett annat perspektiv där 
potentiella intressekonflikter mellan två samarbetande parter introduceras, exempelvis genom en 
strävan efter individuell vinstmaximering och värdet av information. Gümüş et al (2008) menar att 
operationell beslutsfattning vid traditionella kundinitierade påfyllnadsstrategier generellt sker utan 
avsikt att finna ett gemensamt optimum. Det innebär att respektive part fattar de beslut som maximerar 
egennyttan. Då parterna vinstmaximerar individuellt för kundinitierade påfyllnadsstrategier betyder 
det inte att så även är fallet vid implementering av VMI&CI. Detta eftersom relationen mellan parterna 
förändras där andra incitament styr verksamheten än tidigare. Det finns drivkrafter både för en 
individuell vinstmaximering och för samarbete med olika fördelar och nackdelar.  
 
Med bakgrund i den obalanserade kostnadsfördelningen av lagerkostnader som CI medför kan 
potentiella incitament för intressekonflikter i enlighet med agentteorin uppstå. Vid användning av 
VMI&CI skiljer sig värdet av information mellan de två parterna. Intressekonflikter relaterat till värdet 
av information grundar sig i att olika parter besitter olika mycket information som motsvarande part 
inte kan redogöra för, vilket i vissa situationer kan vara fördelaktigt. Exempelvis har återförsäljaren 
information om kommande försäljningsprognoser som leverantören är beroende av för 
materialpåfyllnaden. Det innebär att återförsäljaren medvetet kan skicka högre prognoser för att driva 
upp lagernivåerna genom att öka lagrets miniminivå enligt Zavanellas & Valentinis (2003) 
motsättning. Detta i kombination med att återförsäljaren inte ansvarar för kapitalbindningen är starka 
incitament för återförsäljaren att enligt agentteorin maximera egennyttan.  
Leverantören besitter realtidsinformation om produktions- och transportledtider som återförsäljaren på 
ett enkelt sätt inte kan få tillgång till. Detta indikerar att incitamenten för att maximera egennyttan är 
starka även för leverantören. Leverantören kan till exempel hävda att ledtiderna är längre än det 
faktiska värdet, vilket kan ge upphov till moral hazard. På så sätt kan leverantören skapa större 
flexibilitet genom att bättre kunna prioritera vilka återförsäljare som ska få material och ha detta som 
argument för att hålla en lägre lagernivå. Dessutom kan detta även resultera i att leverantören minskar 
sin kapitalbindning, i synnerhet ifall leverantören erbjuder VMI&CI för ett flertal kunder. På så vis 
kan värdet av information även hjälpa leverantören att maximera sin egennytta.  
 
Värdet av information för respektive part är värdefull och kan bidra till att skapa mervärde för en av 
parterna. Däremot bör det inte uteslutas att ett samarbete kan skapa ett ännu större mervärde. Ett 
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samarbete kan minska osäkerheten och främja en ökad tillit. Dessutom blir lösningen en kompromiss 
mellan parterna som kan bidra till ytterligare förbättringar och effektiviseringar.  
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6 SLUTSATS OCH FRAMTIDA ARBETE 
I nedanstående delar presenteras undersökningens slutsats och förslag på framtida arbete.  
 
Denna studie har undersökt hur produktionsledtid, förbrukad mängd produkter och volatilitet i 
efterfrågan med hänsyn till geografiskt avstånd påverkar lagernivåer för leverantörsstyrda 
konsignationslager. En regressionsanalys, av typen Fixed Effects Generalized Least Squares med 
lagged dependent variable, har använts för att studera detta problem. De resultat som erhållits 
beskriver de studerade oberoende variablernas kausala samband till lagernivå.  
 
Studien har ämnat att besvara frågeställningen: Hur påverkas lagernivån av produktionsledtid, 
förbrukning och volatilitet i efterfrågan med hänsyn till geografiskt avstånd för leverantörsstyrda 
konsignationslager? 
 
Från regressionsanalysen fastställs ett statistiskt signifikant samband mellan produktionsledtid och 
lagernivå, samt mellan förbrukad mängd produkter och lagernivå. Likt sambandet för den traditionella 
kundinitierade inköpsprocessen konstateras det att en ökning av produktionsledtid ökar lagernivåer. 
Studien visar alltså inga tendenser av att leverantörens ökade möjligheter att styra påfyllnadsprocessen 
också minskar en ökad ledtids inverkan på lagernivåer. Det konstateras även att en ökad förbrukning 
av produkter minskar lagernivåer. I kontrast mot teorin för kundinitierad påfyllnadsstrategi tenderar 
lagernivån att minska ju större förbrukningen är. För volatilitet i efterfrågan med hänsyn till 
geografiskt avstånd uppnås inget statistiskt samband och därför kan inga vidare slutsatser dras för 
denna variabel. Studien har därmed bidragit till en fördjupad förståelse för hur de studerade 
sambanden påverkar lagernivåer vid införandet av leverantörsstyrda konsignationslager.  
 
Slutligen konstateras det att studiens resultat är valida och pålitliga för den studerade branschen. Detta 
på grund av det faktum att företaget betraktas som ett typföretag, då företagets produkter är lika övriga 
aktörers. Sambanden kan projiceras på leverantörsstyrda konsignationslager inom ramen för studiens 
omfång. En konsekvens av detta är att en yttre validitet inte kan fastställas utan ytterligare forskning.  
 
Ytterligare en begränsning som formar arbetet är antagandet om produktionsledtid. De resultat som 
erhållits från studien antar en kontinuerlig produktion utan avbrott. Dessa kan potentiellt marginellt 
påverka resultaten för hur den oberoende variabeln, produktionsledtid, påverkar lagernivå. Under 
optimala förutsättningar skulle även denna aspekt behandlas vid datainsamlingsprocessen, för att 
förstärka tillförlitligheten av resultaten.  
 
I denna undersökning studeras tre variablers påverkan på lagernivåer för sex stycken leverantörsstyrda 
konsignationslager med anknytning mot fordonsindustrin över 208 veckors period. För att 
vidareutveckla denna studie vore det lämpligt att inkludera ett större antal leverantörsstyrda 
konsignationslager, ur ett brett spektrum av branscher. Genom att inkludera ett större omfång av 
leverantörsstyrda konsignationslager från diverse industrier, kan sambanden och resultaten av studien 
generaliseras ytterligare.  
 
Det finns ett flertal olika variabler som påverkar lagernivåer för kundinitierad påfyllnadsstrategi. Ett 
framtida arbete bör därför undersöka hur variabler, som inte behandlas i denna studie, påverkar 
lagernivån för leverantörsstyrda konsignationslager. Genom att studera ett större utbud av variabler, 
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genereras en mer heltäckande förståelse för drivande faktorer till lagernivåer för leverantörsstyrda 
konsignationslager.  
 
Denna studie undersöker endast övergången från kundinitierad påfyllnadsstrategi till leverantörsstyrda 
konsignationslager. Ytterligare en vidareutveckling vore att jämföra de studerade variablernas 
påverkan för kundinitierad påfyllnadsstrategi i förhållande till konsignationslager, leverantörsstyrda 
lager och leverantörsstyrda konsignationslager. Detta för att studera om det finns några skillnader i hur 
dessa olika påfyllnadsstrategier påverkar lagernivåer, givet de variabler som undersökts i denna studie.  
 
Detta arbete har grundat sig i att analysera hur de tre studerade variablerna produktionsledtid, 
förbrukning och volatilitet i efterfrågan med hänsyn till geografiskt avstånd påverkar lagernivåer för 
VMI&CI. En övergång från traditionell kundinitierad påfyllnadsstrategi till leverantörsstyrda 
konsignationslager påverkar fundamentet av förhållandet mellan leverantör och återförsäljare. En 
naturlig del i en sådan relation är konflikter, inte minst intressekonflikter. För nuvarande existerar 
ingen forskning om hur konflikter associerade till agentteorin påverkar förhållandet vid samarbete 
såsom vid leverantörsstyrda konsignationslager. Det finns på så vis ett värde i att vidare undersöka till 
vilken utsträckning sådana konflikter existerar i dessa samarbeten, samt vilka konsekvenser detta 
medför på lagernivåer. 
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7 BILAGA 
 

 

7.1 Bilaga 1 – Antagande för OLS-modell 
I figur 1 nedan som visar residualerna noteras en spridning av mätpunkterna där variansen varierar för 
de olika mätpunkterna. På grund av det karakteristiska ”kon-liknande” utseendet konstateras att det 
förekommer heteroskedasticitet, vilket är motsatsen till homoskedasticitet.  
 

 
Figur 1. Residualer för OLS-regression 
 
I diagrammet nedan noteras att det förekommer seriekorrelation eftersom värdena ligger utanför de blå 
streckade linjerna vilka är gränsen för förekomst av seriekorrelation. 
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Figur 2. ACF-test på OLS-regression för seriekorrelation. 
 
I figur 3 nedan kan det konstateras att feltermerna inte är normalfördelade och att det även bryter mot 
detta villkor för OLS.  
 

 
Figur 3. Residualernas distribution för OLS-regression.  
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7.2 Bilaga 2 – Antagande för FEGLS-modell 
I FEGLS-modellen har det implementerats en lagged dependent variable, FE och GLS. I nedanstående 
sektion testat återigen OLS-modellens antagande A1-A6.  

Det bör noteras att både ACF-testet och Wooldridges test behandlar seriekorrelation.  

Nedanför har feltermer över datasetets mätpunkter plottats för att skapa en förståelse för huruvida 
heteroskedasticitet förekommer eller inte, se figur 4 nedan.  

 

 
Figur 4. Residualer för FEGLS-regression 
 

Nedan följer ett ACF-test för att redogöra för huruvida seriekorrelation förekommer eller inte, se figur 
5. 
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Figur 5. ACF-test på FEGLS-regression för seriekorrelation.  
 

I figur 6 har Wooldridges test för seriekorrelation i paneler med FE utförts. Detta test används som ett 
komplement till ACF-test, för att konstatera huruvida seriekorrelation förekommer eller inte. 
Resultatet visar ett uppskattat p-värde motsvarande 𝑝 = 0,1198.  

 

 
Figur 6. Wooldridges test för seriekorrelation i paneler med fixerade effekter. 
 

Syftet med nedanstående Residuals vs fitted-diagram är att kontrollera att villkoret för linjäritet inte 
bryts, se figur 7. 
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Figur 7. Residualer vs anpassade värden för kontroll av linjäritet. 
 
För att åskådliggöra fördelningen av den observerade feltermen, presenteras nedanstående histogram, 
se figur 8. 

 
Figur 8. Datapunkternas fördelning.  
 

VIF-test har vidare använts för att konstatera huruvida multikollinearitet förekommer eller inte, se 
figur 9. Från testets resultat framgår att det högsta mätta värdet är 1,82. 

 

 
Figur 9. VIF-test för multikollinearitet.  
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