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En lyckad supply chain är ingen slump - det ligger 
mycket erfarenhet och dedikerat arbete bakom.
 Silfs konsulter arbetar sedan många år med alla 
delar av värdekedjan och är välbekanta med vad 
som krävs för att lyckas. Vi är specialister på lyckad 
implementering och lämnar er först när ni känner 
er trygga i förändringen.
 Silfs stora nätverk av kunniga och framgångsrika 
konsulter ger dig som kund en fördel då det finns 
gedigen kunskap om inköps och logistiks påverkan 
för framgång och ökad lönsamhet.

Silfs konsulttjänster 
ger ökad lönsamhet 
i hela supply chain



Silfs konsulttjänster i praktiken 
Förändringsarbete kräver ofta tillfällig spetskompetens. Med hjälp av konsult-
stöd utför vi alltifrån enstaka spendanalyser och upphandlingar till att imple-
mentera permanenta långsiktiga lösningar. 
 

Våra konsulter 
är erkända pedagoger 
som vet hur man når 
fram till människor 
och organisationer

 Kategoristyrning
 Processkartläggning av hela 

   eller delar av flödet i supply chain 
 Handböcker och styrdokument
 SRM och Leverantörsstrategier

 Inköpsmognadsmätning och analyser 
 Upphandlingar
 Förhandling 
 3PL - 4PL översyn och  

   implementering

Fler exempel på genomförda 
konsultuppdrag ser du på nästa sida

Vi har kompetenserna och stödet du behöver i din 
förändringsresa oavsett vad du behöver hjälp med



Vi följer dig hela vägen, 
från analys till full implementering

Våra konsulter arbetar efter Silfs femstegsprocess. En konsultinsats kan innehålla 
allt från en enstaka del i processen till alla fem delarna. Här följer några exempel 
på olika typer av framgångsrika konsultinsatser som g jorts.

CASE
Kategoristyrning

Syftet med kategoristyrning är att såväl sänka totalkostnader som  
att reducera risker och öka värde för både externa kunder och  
interna intressenter. 
 Målet för myndigheten var att implementera det kategoristyrda 
arbetssättet, såsom det givna sättet att arbeta med anskaffning, 
detta för merparten av myndighetens totala spend på ca 7 miljarder 
SEK. 
 Vidare var målet att organisationen vid projektets slutgång skulle 
arbeta självständigt och vara helt konsultoberoende. Projektet 
genomfördes i olika faser under två år, och uppnådde uppsatta mål 
enligt tidplan.
 Silf levererade konsulthjälp i form av metodstöd, bland annat 
bestående av:
 Utförandeansvar för kategorikontoret dvs. planering & koordi-
nering av alla utrullningsaktiviteter (inklusive kommunikation och 
progressrapportering).

 Implementering av digital handbok i kategoristyrning - inklusive 
interaktiva processer med verktyg och mallar.

 Utbildning av av drygt hundra anställa på myndigheten (bland  
annat upphandlare, kategoriansvariga, andra teammedlemmar,  
kategorirådsmedlemmar, chefer mfl)

 Handledning av interna lärare (TTT-concept dvs Train The Trainer).
 Individuell coachning av kategoriledare och kategoriteam/-råd.
 Löpande kvalitetssäkring av framtagna kategoristrategier.
 Implementering av mätning/uppföljning av nyttorealisering.

Analys, 
förbättrings-

potential
och målbild

Mätning /
Uppföljning

Handlingsplan

Kunskapsinhämtning

Implementering
i organisationen



CASE
Besparing i 

mångmiljonklassen 
för börsbolaget

Silf hjälpte ett börsnoterat bolag med en översyn av sin inköps-
verksamhet i syfte att snabbt identifiera besparingspotential åt 
kunden. Översynen inkluderade både processer, befintliga avtal  
och icke bearbetad inköpsspend. Projektet ledde till realiserad 
besparingspotential i mångmiljonklassen.

CASE 
Leverantörsprocess 

för ökad kvalitet

Kunden efterfrågade en leverantörsprocess som inkluderade 
såväl uppförandekod för leverantörer som leverantörsuppföljning 
och audit. Kunden verkar inom tillverkande industri och kraven 
på produktionsprocesser och direktmaterial är mycket höga. Silf 
utvecklade en process som ingår i kundens totala kvalitetssystem. 
Processen säkerställer även att underleverantörer i flera led (2nd 
& 3rd tier) följer uppsatta krav och riktlinjer.

         För Alvestas del var det oerhört värdefullt att ha stöttning från Silf som  
med sin kunskap och erfarenhet bidrog till ökade insikter i vald kategori.  
Genom att arbeta med kategoristyrning har vi identifierat olika  
förbättringsområden inom den valda kategorin varav flera leder till  
ökad måluppfyllelse och en direkt kostnadssänkning.

Johan Johansson, 
Upphandlingschef i Alvesta 

”
”
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För att veta vart du ska gå,
behöver du kunskap om 

var du befinner dig

Att mäta inköpsmognad är ett sätt 
att uppmärksamma inköpsarbetets 
kritiska processer. I mätningen 
görs en genomlysning och kart-
läggning av hela inköpsfunktionen. 
Med denna som utgångspunkt blir 
det tydligt vilka steg som bör tas 
för att bli ännu bättre på inköp och 
upphandling. 

Metoden att mäta mognadsgrad har sedan 
länge använts för offentlig sektor i Nederländerna, 
Skottland, Norge och nu sen en tid i Sverige.

Inköpsmognad kan beskrivas som: 
  Mått på hur verksamheten mår ur ett inköps-

    perspektiv 
  Från att vara operativ och reaktiv till att vara 

    strategisk och proaktiv
 Från inköp som stödfunktion till att bidra till 

   organisationens framgång på marknaden 

Så mäts inköpsmognad

HUR INKÖPSMOGEN ÄR DIN ORGANISATION? FÖR OFFENTLIG SEKTOR

Börja mäta 
din organisations 
inköpsmognad 

redan idag
Vårt kostnadsfria verktyg 

finns att hämta ner på:
www.silf.se/inkopsmognad



IMPLEMENTERING

NÄTVERK

KUNSKAP

Med rötterna i utbildningsbranschen 
och ett internationellt nätverk, 

blir vår gedigna kunskap din styrka 

Silfs erbjudande består av tre delar: nätverk, 
kunskap och implementering. 
      I vårt internationella nätverk anordnas 
seminarier och studiebesök. Vi träffar bransch-
kollegor, utbyter erfarenheter och diskuterar 
internationella branschnyheter och trender.       
     Tack vare vår utbildningsverksamhet har vi 
ständigt koll på vad som händer inom våra fokus-
områden. På våra utbildningar och workshops 

träffar vi personer från olika delar av näringslivet 
och får kunskap genom att ta del av de frågor och 
funderingar som de har. 
     Våra konsulter har gedigen erfarenhet av 
arbete inom supply chain och stor vana av att 
driva förändringsarbete. De är erkända pedagoger 
som vet hur man når fram till människor, vilket 
borgar för att den nya kunskapen på ett effektivt 
sätt implementeras i er verksamhet. 

Vi växer med våra kunder och 
söker fler konsulter till befintliga 

och framtida konsultuppdrag.
Intresserad? Anmäl dig här!

https://silf.teamtailor.com/


Vi investerar i din framtid
    

Vår verksamhet drivs givetvis på affärsmässiga grunder av professionella medarbetare. 
Men till skillnad från andra utbildningsföretag har vi inga aktieägare. Istället återinvesterar 

vi eventuellt överskott i verksamheten. Vi kan därför finansiera professurer, sponsra 
forskningsprojekt och initiera samarbeten mellan företag och högskolor. Allt för att öka 
kompetensen inom inköp och logistik och stärka din yrkesmässiga roll som inköpare och 

logistiker, oavsett om du arbeter inom privat eller offentlig sektor.

Kontakta oss 
så berättar vi mer om hur 

våra konsulter kan hjälpa din 
organisation att blomstra

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se 

www.silf.se

Silf Competence
Kistagången 2, 164 40 Kista
Telefon:08-752 16 80
www.silf.se


