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Vill du veta mer om varmförzinkning - det underhållsfria                                  
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Är du konstruktör, inköpare eller av annan anledning intresserad av att veta hur 
varmförzinkning skyddar stål, betydelsen av stålval eller hur konstruktionerna ska 
YDUD�XWIRUPDGH�I|U�ElVWD�UHVXOWDW�YLG�YDUPI|U]LQNQLQJ"�.RQWDNWD�RVV�YLG�IUnJRU��
eller varför inte boka ett kostnadsfritt webbaserat föredrag, anpassat för just era 
produkter! Det går även bra att beställa vår uppdaterade Handbok i Varmförzinkning 
HOOHU�ODGGD�QHG�GHQ�IUnQ�YnU�KHPVLGD��GlU�GHQ�¿QQV�VRP�SGI�Sn�EnGH�GDQVND��¿QVND�
engelska och svenska.

info@nordicgalvanizers.com
www.nordicgalvanizers.com

Coronaviruset har skapat en ny 
spelplan för försörjningsarbetet

Coronaviruset har påverkat oss alla på olika sätt och 
Inköpsområdet har hamnat i fokus på ett helt annat 
sätt då många försörjningskedjor har ha! problem. Det 
har på många håll blivit tydligt att försörjningsstrate-

gierna kanske inte är så robusta som man trodde eller att man helt 
saknat strategier för att hantera risk. I det nya normala kommer 
inköpskompetens bli än mer prioriterat om man ska kunna 
hantera risk i försörjningskedjorna bättre men också för att se nya 
möjligheter för hur man designar sina värdekedjor.

Många röster höjs nu för att man måste se över sin försörjnings-
strategi utifrån att vår värld är alltmer dynamisk och där risk är 
allt mer påtaglig. Men också ur miljö och totalkostnadsperspektiv. 
Är det så att vi bör "ytta hem produktion från Kina? Eller ska vi 

minska beroendet av enstaka länder och leverantörer? Det är inte 
självklart enkelt att värdera vad det innebär med lokal produktion 
ur ett miljöperspektiv och hur det kan påverka värdet av dina 
produkter.

Om vi tidigare levde i en värld där transaktionskostnader, skal-
fördelar och produktkvalitet var tillräckligt behöver vi nu lägga 
till risk och miljöaspekter när vi designar våra värdekedjor för en 
alltmer dynamisk värld. Spännande men också mer krävande inte 
bara för de som arbetar inom supply chain (Inköp och logistik) 
men också för de som jobbar med produktion, produktutveckling, 
marknad och försäljning. Det kommer att krävas en diskussion 
tvärs funktionerna i våra organisationer och ända upp i ledningen 
om vi på ett smart sätt skall kunna anamma den nya spelplanen 
som vi nu be#nner oss på och som Coronaviruset har gjort så 
uppenbart för oss. 

För att få till stånd denna diskussion kommer det att krävas tre 
saker:

 » Att vi prioriterar hur vi bygger förståelse och kompetens för 
försörjningsfrågor genom hela organisationen.

 » Att vi avsätter mer tid för analyser där vi inkluderar risk och 
miljöaspekter i våra diskussioner kring framtida värdekedjor.

 » Att ledningen tar försörjningsfrågan på allvar och blir en 
aktiv del av diskussionen.

En sak kan vi vara säkra på och det är att försörjningskedjorna 
kommer behöva förändras och sannolikt kommer också försörj-
ningsfrågan i dess vida mening blir en allt vanligare punkt på led-
ningens agenda. För att lyckas att ta vara på de nya möjligheterna 
kommer det ställas allt högre krav på kompetens inom försörj-
ningsområdet och de som inte har denna kompetens idag gör bäst 
i att skyndsamt ska$a sig den innan man blir omåkt av de som kan.
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