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F ramtiden bär på många utmaningar för inköpare 
och logistiker oavsett vilken marknad man ager-
ar på. Nyckeln är att tänka helhet i flödet med 

start på konstruktionsbordet och genom hela ked-
jan, till det att produkten och tjänsten finns tillgänglig 
för slutanvändaren. Att som t.ex. Ikea tänka ”Circular 
Ikea”, dvs när produkten lämnar konstruktionsstadiet 
vet man redan hur produkten kommer att få ett andra 
liv när det första tagit slut – en av flera spännande 
tankar när vi tänker hållbarhet för både miljö och eko-
nomi. 
Inför Trendrapporten 2017 frågade vi inköps- och 
logistikcheferna om vilka utmaningar man står inför, 
oavsett offentlig sektor eller privat marknad. Några av 
dessa kan du läsa nedan: 
”Att klara vår supply chain in och ut från före-
taget med alla störningar vi har på grund av 
oroligheterna i omvärlden, tillsammans med att 
supply chain-organisationen är flexibel och kan 
ställa om med de snabba förändringar som sker 
på marknaden”
”Att anpassa supply chain till omnikanaler och 
kunders efterfrågan, konkurrens och lönsamhet, 
är vad vi kämpar med”
”Att få samsyn inom organisationen och und-
vika krockande KPIer, med inköp som fokuserar 
på pris och logistik med fokus på leverans och 
lager”

Inledning
Köp, slit och släng ersätts av 
cirkulär ekonomi

”Att jobba kostnadseffektivt, innovativt och håll-
bart utan att riska kvalitet, effektivitet och kapi-
talbindning”
”Att samarbetet mellan försäljning och marknad 
intensifieras så att inköp och tillverkning kan ske 
på effektivaste sätt” 
Detta är några av de hundratals utmaningar vi fått 
som svar och det är inte förvånande att många hand-
lar om de högst prioriterade trenderna i årets rapport:
1.  Använda etiska standards och code of con-

duct gentemot våra leverantörer
2. Användning av tydliga mål och KPIer
3. Att arbeta i tvärfunktionella team 

Silf har under de senaste 60 åren verkat för 
att stärka rollerna inom inköp och logistik oavsett 
marknad, detta kommer vi fortsätta med och då i ett 
ännu högre tempo då vi lever i den digitala tiden. 
Välkommen att möta framtiden med Silf, vi har 
många nya spännande projekt på gång inte minst för 
våra utbildningar. På följande sidor får du ta del av de 
utmaningar som inköp och logistik står inför. 
Silf förbereder dig för 2017, välkommen att läsa 
2017 års Trendrapport!
Carina Dahllöf 
VD Silf Competence  

Hur ger vi produkterna ett andra liv? Hur bygger vi en mer cirkulär supply chain?
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Använda etiska standards och code of conduct gentemot våra leverantörer

Användning av tydliga mål och KPI:er

Att arbeta i tvärfunktionella team (med IT, marknad, olika affärsgrupper etc)

Utforma inköps- och logistikarbetet för att maximera den externa kundnyttan

Customer value internt (internt kundfokus)

Att säkerställa att våra leverantörer efterlever vår uppförandekod 
(code of conduct)

Att attrahera och utveckla rätt kompetenser

Öka användandet av elektroniska inköpssystem 
(avrop/beställarsystem)

Kategoristyrning

Skifta fokus från ”prispress/rabatter” till 
samarbete och utveckling

7,9

7,68

7,37

7,31

7,19

7,17

6,75

6,71

6,71

6,63

Medelvärde

I diagrammet nedan redovisas de 10 viktigaste trenderna för samtliga respondenter i under-
sökningen. Senare i rapporten visas även topp 10 för privata organisationer, kommuner, statliga 
myndigheter och landsting.

De 10 högst prioriterade trenderna

1. Det första som är värt att notera är att skillnaderna mellan 
de 10 trenderna är små, med 7,89 för den högst rankade 
trenden till 6,59 till den lägst rankade.
•	Om det är en 10-gradig skala så är skillnaderna så 

små så att man kan säga att alla 10 trender anses vara 
ungefär lika viktiga (inget verkar oviktigt).

•	Därför är det svårt att se något tydligt mönster från 
svaren av undersökningen.

2. Att Code of Conduct är högst rankad känns naturligt efter 
den senaste tidens diskussion och mediabevakning om 
förtags ansvar för att underleverantörer i olika länder följer 
en etisk standard. Det som är värt att notera är att detta 
gäller oavsett bransch och är lika viktigt om underlever-
antören tillverkar kläder eller arbetar på ett åkeri.

3. Den näst högst rankade trenden, Tydliga mål och KPI’er, 
har lyfts fram de senaste två decennierna som viktigt – 
inte minst inom logistikområdet. Det är uppenbart att det 
fortfarande finns arbete kvar att göra där. Här är det vik-
tigt att notera att det gäller såväl operativa nyckeltal som 
strategiska styrtal.

•	Inom gruppen Logistik är detta den högst rankade tren-
den och sticker ut med sin värdering 8,48, vilket i den 
gruppen är 0,55 poäng högre än den näst högsta  
(Code of Conduct = 7,93)

4. Betydelsen av att arbeta i ”Tvärfunktionella team” och 
”Kundnytta” ligger högt hos alla svarsgrupper. Detta är 
förutsättningar för supply chain management och det 
känns bra att det värderas högt.

5. Även om ”allt verkar viktigt” i undersökningen så kan man 
ändå notera att ”Hitta rätt systemstöd” kommer först på 
tionde plats. Det tyder på att företag börjar komma till  
rätta med sitt IT-stöd – vilket är positivt.

6. Detsamma gäller ”Kompetenser” som kommer relativt lågt, 
vilket tyder på att identifiering av viktiga kompetenser och 
rekrytering förvisso är viktigt men inte uppfattas som något 
betydande problem. Också värt att notera att behovet av 
innovation i arbetet rankas relativt sett lägre än andra tren-
der, vilket är intressant efter de senaste fem årens väldigt 
stora satsning på innovation från t.ex. Vinnova och andra.
•	Uppenbarligen anser inte företagen att det är så viktigt…

Mats Abrahamsson analyserar och kommenterar

Mats Abrahamsson
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TrenD #1

Använda etiska standards och code of 
conduct gentemot våra leverantörer

Katarina Arbin

Det är ett fortsatt stort fokus på den hållbara leveran-
törskedjan. Arbetet med att ta fram och använda 
etiska standards och uppförandekoder för leveran-

törer är högt prioriterat. 

Intresset för hållbarhet kopplat till leverantörer och leve-
rantörskedjan är stort både bland privata och offentliga 
verksamheter. Intressant att notera är att många verksam-
heter har kommit långt medan andra fortfarande saknar en 
uppförandekod/etiska standards för sina leverantörer. 

Det finns fortfarande många bolag som har arbete kvar 
att göra när det gäller hållbara leverantörskedjor. Tre av tio 
svenska bolag med en årsomsättning över 350 miljoner kro-
nor saknar idag en uppförandekod för sina leverantörer.  

Högst sannolikt kommer fokus på hållbarhetsfrågorna i 
de här bolagen att öka i och med den nya hållbarhetsredo-
visningslagen som träder i kraft den 1 december 2016 och 
tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds 
närmast efter den 31 december 2016. 

Enligt den måste företagen konkretisera och beskriva 
den uppförandekod som bolaget följer och hur företaget 

granskar sina leverantörer för att identifiera, förebygga och 
mildra negativa hållbarhetskonsekvenser. 

Vad är då en uppförandekod för leverantörer och vad 
innehåller den?

en uppförandekod brukar innehålla de miljömässiga 
och sociala förväntningar som organisationen har på sina 
leverantörer och används för att styra leverantörerna att 
följa viktiga miljömässiga, sociala och etiska regler. De flesta 
uppförandekoder, om inte alla, baserar sig på internationellt 
överenskomna regler som FN:s allmänna förklaring om 
mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, Internationella arbetsorganisationens (ILO) grund-
läggande konventioner och den nationella lagstiftningen. 

Ofta skriver man in i leverantörsavtalet att leverantören 
förbinder sig att följa uppförandekoden. 

Områden som koden vanligtvis innehåller är tvångs-
arbete, barnarbete, diskriminering, föreningsfrihet, arbets-
miljö (hälsa och säkerhet), anställningsvillkor/arbetsrätt, 
mutor och korruption, samt miljöskydd. 
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TrenD #2

Användning av tydliga mål och KPIer

en tydlig trend under de senaste åren är ett starkt 
fokus på att utveckla konkreta och tydliga KPI (Key 
Performance Indicators). 

Detta kommer sig bland annat av att många organisa-
tioner utvecklar heltäckande affärssystem som ger en stor 
mängd data om verksamheten. Denna data, ofta realtidsin-
formation, är naturligtvis mycket användbar. Men det är 
också väsentligt för ledningen att välja vilka nyckeltal som är 
de mest relevanta för den egna tidpunkten. De nya affärs-
systemen och strukturerna inom supply chain ska också 
leda till ett ökat lärande för organisationen. 

electrolux är ett företag som har arbetat med att 
harmonisera och standardisera KPI på en global nivå. 
Standardiseringen sker på flera nivåer där organisationen 
arbetar upp ett standardiserar regelsystem och KPI som 
strävar efter ett mer faktabaserat beslutstödssystem. Ett 
resultat av detta användande av allmänna KPI är att beslut 
som fattas anses vara mer marknadsbaserade. De KPI som 

sätts upp följs upp centralt vilket ger en bättre och omedel-
barare överblick över verksamheten. 

Toyota Production Systems är en inspiration för många 
supply chain-ansvariga. Inom Swedish Match har det införts 
ett nytt produktionssystem som är baserat kring ett antal 
områden: kvalitet, leverans, ekonomi, säkerhet, teknology, 
miljö och personal. Kring alla dessa områden finns KPI 
som mäter verksamheten. Till dessa områden har Swedish 
Match knutit ett system där de strävar efter ett decen-
traliserat beslutsfattande med frekventa möten. KPI har 
här rollen av att ge en kontinuerlig uppdatering inom varje 
område, vilket också ger en gemensam information att fatta 
besluten kring. 

Sammanfattningsvis används KPI utifrån realtidsdata för 
att skapa en gemensam bild av verksamheten. För att detta 
ska fungera strävar många företag efter ett relativt litet antal 
lättkommunicerade KPI-tal.

Lars Silver
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TrenD #3

Att arbeta i tvärfunktionella team (med 
IT, marknad, olika affärsgrupper etc.)

Det stora problemet med tvärfunktionella team är 
att de inte skapas av sig själva. Det krävs en tydlig 
aktivitet mellan olika funktioner för att tvärfunktiona-

litet ska uppnås. 
Det har länge varit en utmaning för organisationer att få 

olika funktioner att arbeta för gemensamma mål. Redan 
förra året blev det allt tydligare att arbetet över funktions-
gränserna skulle prioriteras. 

Egentligen hör detta till en av de dominerande trenderna 
det senaste decenniet, där organisationer mer ska arbeta 
med process än funktion. Men nu blev det allt vanligare att 
arbeta med en s k ”handshakemetodik”. 

I Alfa Laval förstås denna som att avdelningar inom 
produktion och Research & Development arbetar tillsam-
mans med att identifiera och prioritera vilka initiativ som ska 
leda till förbättrad ledtid och sänkta kostnader. Här använ-
der sig Alfa Laval av en standardiserad process på dessa 
initiativ för att maximera utfallet. 

När Alfa Lavals supply chain-organisation arbetar med 
övergripande frågor så arbetar de med lokala affärsplaner 
för varje enhet, där de diskuterar vilka åtgärder som ska 
vidtas. Här deltar de också i tvärfunktionella forum för att i 
sin tur få ett inflöde av kunskap om tvärfunktionella åtgärder.

ett annat företag som använder sig av en ”handshake-
process” för att skapa interaktion mellan funktioner är 
Sandvik. 

Här har företaget skapat nya KPI för att bättre kunna 
göra prognosticeringar. Men vid sidan av detta så lämnas 
planer över i en överlämning (”handshake”) mellan olika 
funktioner. Det kan vara planer som görs mellan sälj och 
Planning, eller mellan Planning och produktion. 

Här ingår denna funktion i en större strategi för att förmå 
organisationen att förstå såväl helheten och alla delar i 
produktionsprocessen.

Lars Silver
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TrenD #4

Utforma inköps- och logistikarbetet för 
att maximera den externa kundnyttan

V i ser internationellt ett stort arbete för att utforma 
supply chain efter kundernas alltmer varierande 
efterfrågan. Det handlar bland annat om försenad 

sammansättning av komponenter. 
Ett alternativ till en senare sammansättning är att arbeta 

med supply chain-differentiering. Här skapas olika supply-
kedjor för olika kundgrupper. Detta kan innebära att olika 
kunder får olika leveranstider, kvalitet och dokumentation 
efter behov. 

Ett företag som arbetar enligt supply chain-differentier-
ing i Sverige är förra årets supply chain-vinnare Alfa Laval. 
Här arbetar företaget med en av det senaste decenniets 
viktigaste termer: evidence-based management. Konceptet 
innebär att företaget baserar sin differentiering på faktisk 
insamling av data. 

Alfa Laval arbetar för att komma närmare ett antal 
huvudkunder för att därigenom nå rätt balans mellan 
standardisering och anpassad konfiguration. Genom att 
skapa optimala försörjningskedjor för sina största kunder 
kan organisationen även lära sig att hantera andra kunder. 
Genom att identifiera konstaterade behov kan Alfa Laval 
utveckla ett antal differentierade supplykedjor anpassade 
för unika kundgrupper eller produkter. 

Resultatet av Alfa Lavals arbete är kortare ledtider och 
bättre leveranssäkerhet. Inte minst viktigt är att kundnöjd-
heten också har ökat. Oavsett åtgärd krävs ett komplett 
affärssystem som kan hantera realtidsinformation för att 
skapa en överensstämmelse över hela processen. 

Lars Silver
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TrenD #5

Customer value internt  
(internt kundfokus)

Ända sedan lean management fick sitt genomslag 
har kunden varit i fokus så fort företag har arbetat 
med interna omställningsprocesser. 

I den japanska skolan strävar organisationen efter flexi-
bilitet och anpassning efter kunden. Med tiden har detta 
utvecklats betydligt. Idag strävar i stort sett alla supply 
chain-lösningar till att vara efterfrågebaserade. 

Det som också är nytt är att det inte bara är marknads-
föringsavdelningen som förväntas följa efterfrågan kontinu-
erligt, utan även funktioner långt bort från kundledet. Detta 
innebär att många företag arbetar med att föra kunskap om 
kundernas behov närmare såväl inköps- som produktions-
avdelningar. 

när SSAB arbetar med kundfokus så har de konstaterat 
att det är centralt med gemensamma målbilder och att 
inte suboptimera på produktionsorienterade nyckeltal, till 
exempel att fokusera på att maximera produktionskapacitet 
i fall då det inte finns en kund-efterfrågan som motsvarar 
produktionsnivåerna.

Axis Communication är ett företag som bland annat säljer 
bevakningskameror. De agerar i en bransch som är svår-
prognosticerad och där det är stora rörelser på marknaden. 
Därigenom har företaget haft svårt att säkerställa tillgäng-
ligheten, det vill säga att produkter tar slut i lager. 

För att kunna skapa en optimerad varulagerstrategi har 
företaget arbetat hårt med att införa en generell lagerstyr-
ningsstrategi. Denna strategi innebär att företaget har lagt in 
kriterier och parametrar avsedda att klassificera produkter 
utifrån marknadsbehov (exempelvis i volymprodukter och 
snabbrörliga produkter). 

För att lagerstyrningsstrategin ska fungera så krävs en 
konstant uppdatering av rörelserna på marknaden och 
därigenom kommer produktionen betydligt närmare att 
avspegla marknadens utveckling. 

Allt fler företag arbetar idag med ett internt kundfokus för 
att få en koppling mellan verksamhet och slutanvändare. En 
viktig beståndsdel är att förklara för alla delar hur de bidrar 
till den faktiska kundnyttan. 

Lars Silver
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TrenD #6

Att säkerställa att våra leverantörer efter-
lever vår uppförandekod (code of conduct)

A tt säkerställa att leverantörer efterlever uppförande-
koden är det sjätte högst prioriterade området 
bland de som har svarat på undersökningen i år. 

Det visar på ett ökat fokus när det gäller själva uppföljnin-
gen, att systematiskt försöka kontrollera att leverantörer  
efterlever den uppförandekod som de åtagit sig att följa. 

Det är ett gott tecken att det har hög prioritet. Många 
verksamheter har en uppförandekod för sina leverantörer 
och prioriterar nu att säkerställa att den efterlevs. En 
uppförandekod som säger vad en leverantör ska rätta sig 
efter är tandlös om den inte följs upp systematiskt.

ett exempel på ett företag som har arbetat syste- 
matiskt med leverantörsuppföljning de senaste åren är SCA. 
Leverantörer som är strategiskt viktiga för SCA, som de gör 
betydande inköp från och/eller som återfinns i högriskländer 
registreras i Sedex. 

Sedex är en icke vinstdrivande medlemsorganisation 
som erbjuder ett elektroniskt system för att samla in och 
analysera information om etiskt och ansvarsfullt företagande 
i leverantörskedjan. Leverantörerna rapporterar själva in 
uppgifter till databasen som Sedex tillhandahåller och SCA 
kan sedan analysera företagen utifrån geopolitiska, sociala 
samt etiska och hållbarhetsrelaterade risker. 

Leverantörer i högriskländer granskas genom leveran-
törskontroller med fokus på hälsa och säkerhet, mänskliga 
rättigheter, medarbetarrelationer samt korruption. SCA har 
engagerat SGS, en extern samarbetspartner för att genom-
föra revisionerna. 

www.sedexglobal.com 
www.sca.com 

Katarina Arbin
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TrenD #7

Att attrahera och utveckla rätt  
kompetenser

A tt höja kompetensen inom både inköp och logistik 
är något som flera företag tydligt arbetar för. Inom 
inköp kan kärnkompetenserna beskrivas som kal-

kylering, förhandlingsteknik, kontraktsjuridik, kommunikation 
och projektledning. 

Det som verkar vara en trend inom inköp är att många 
företag arbetar för att delge vad som anses vara ”best 
practice” mellan olika inköpsenheter. 

På Volvo förs ett arbete för att standardisera sourcing 
till vad som kallas ”one global sourcing process”. Här är 
avsikten att i grunden ha en gemensam, global process för 
kalkylering och dokumentation. Avsikten är att alla medar-
betare inom sourcing ska ha en gemensam bas för att 
bygga kompetens ifrån. I täten står en gemensam global 
sourcing committee. 

Här arbetar bolaget med att skapa förståelse för 
gemensamma värderingar kring inköp, samtidigt som det 
finns en decentraliserad process för att ta tillvara lokala och 
regionala kunskaper. 

Inom supply chain finns en bredare avsikt att skapa 
förståelse kring hela processen. Här är kärnkompetenserna 
kalkylering, nyckeltalsanalys, projektledning, kommunikation 
och problemlösning. 

Sandvik har arbetat med att utveckla sin kärnkompetens 
inom supply chain genom att försöka skapa strategisk insikt 
i organisationen. 

Tidigare har supply chain endast haft operationella 
resurser. Men för att driva ner lagernivåer, koordinera inköp 
och bli mer effektiva i interna processer krävdes ett annat 
tänk i organisationen. Bland annat innebar det införandet av 
ett nytt affärssystem vars syfte var att sprida kunskap om 
helheten i affären. 

Ett problem var att organisationen var utpräglat lean, 
vilket innebar att det inte fanns resurser för utveckling och 
processförbättring. Det fanns även en avsaknad av långsik-
tig strategi. Genom att skapa en central avdelning för sup-
ply chain har företaget arbetat med att utveckla kunnandet 
inom området.

Lars Silver
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TrenD #8

Öka användandet av elektroniska 
inköpssystem (avrop/beställarsystem)

U tvecklingen av elektroniska inköpssystem har skett 
gradvis under de senaste decennierna. Det är med 
andra ord inget nytt fenomen. 

Samtidigt hänger denna utveckling ihop med utvecklin-
gen av ERP-system. I grunden ska ett elektroniskt inköps-
system kunna hantera specifikationer, storlek, tillgänglighet, 
ledtider och andra grundläggande parametrar. Till detta 
kommer listor över godkända leverantörer, automatiserade 
flöden för godkännanden, orderhantering och spårbarhets-
koppling. 

Systemet ska kunna skapa rapporter som underlättar ett 
effektivt beslutsfattande och dessutom vara integrerat med 
befintliga affärssystem.  

Intresset för elektroniska inköpssystem har varit stort 
inte minst inom offentlig sektor, inte minst sedan en föror-
dning kom som anger att svenska myndigheter ska införa 
dessa system. Ett stort antal projekt för elektroniska inköps-
system och E-handel har bedrivits. 

Det har dock funnits ett antal fall där system har införts, 
men där de i praktiken inte använts i större utsträckning. 
Det är enkelt att konstatera att det har gått snabbt att föra 
fram idéerna, men svårare att se till att de får genomslag i 
organisationen. 

Det i stort sett alla är överens om är att elektroniska 
inköpssystem har framtiden för sig och kanske får de nu sitt 
genomslag efter närmare femton år av experimenterande. 

Lars Silver
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TrenD #9

Kategoristyrning

U tvecklingen av kategoristyrning är en del i en större 
utveckling där organisationer alltmer försöker att 
etablera standardiserad praktik och ”best practice” 

som gör att inköp kommer att bli en del i en större helhet. 
Istället för att organisationen ska sträva efter den kort-

siktiga affären som potentiellt kan skada långsiktigt, ger en 
indelning i produktkategorier ett mer långsiktigt arbete. 

Ett syfte med metodiken är också att inte skapa subop-
timering där billigare inköp av en komponent inte leder till 
kannibalisering av en annan komponents affär. 

SKF delar in sin verksamhet enligt ”commodities”, där de 
har skapat en global inköpsorganisation baserad på team 
som leds av ”commodity managers”. Var och en av dessa 
har en eller flera ”commodities” som de skapar tvärfunktio-
nella team kring. 

Denna typ av inköpsorganisation är mycket komplex då 
organisationen består av såväl internationella inköpskontor 
och länkar till 150 fabriker. 

en del i arbetet med category management är att skapa 
uthålligare relationer med kunder. Systembolaget delar 
försörjningsdata med leverantörer på veckobasis och 
hanterar prisjusteringar via ett externt nät som samtliga 
leverantörer har tillgång till. De har också upparbetat ett 
lagersystem som innebär att lagerstatus uppdateras i 
realtid. 

På detta sätt uppnår Systembolaget en position där de 
knyter leverantörerna närmare, samtidigt som de får ett bät-
tre flöde i sitt eget system.

Lars Silver
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TrenD #10

Skifta fokus från ”prispress/rabatter” 
till samarbete och utveckling

T idigare har många företag gjort en tydlig skillnad mel-
lan arbetet med supply chain och arbetet med den 
direkta leverantören eller kunden. Detta får till följd att 

företaget förvisso kan få en bra kortsiktig uppgörelse, men 
där det också förlorar värden i den långsiktiga, fleråriga rela-
tionen. Ett företag som har insett detta är IKEA. 

Företaget har inom flera områden en prisfördel på mel-
lan 30-50 %, vilket ger dem en unik plats på marknaden. 
Däremot har organisationen genom åren vuxit så mycket 
att ”time-to-market”, det vill säga den tid det tar mellan ett 
beslut att lansera en ny produkt till dess den faktiskt finns 
på marknaden, blivit exceptionellt lång. 

Detta beror på flera faktorer, bland annat byråkratisering 
inom företaget och ett svagt driv i supply chain-funktionen. 
Inköpsfunktionen är mycket stark, men också starkt fokuse-
rad på dagspriset och inte så mycket på långsiktig utveck-
ling. 

Det finns i fallet IKEA också en svårighet i att få leve- 
rantörer att faktiskt förstå vad IKEA vill ha. Som dominant 
på marknaden har instruktionerna blivit otydliga, vilket också 
försvårar ledtiderna. För IKEA betyder denna trend att det 

kortsiktiga inköpstänket ersätts av ett långsiktigt utveck-
lingsarbete av leverantörskedjan.

en utveckling som pågår i flera företag är att se leve-
rantörerna som en väsentlig del i försäljningen. Ericsson har 
angett ungefär en procent av sina leverantörer som nyckel-
leverantörer. Med dessa leverantörer arbetar de gemensamt 
för att utveckla sitt eget produktutbud. 

Ett resultat har vi sett i Sverige då produktionen hotas 
läggas ned. Detta är inte bara en följd av en låglöne-
satsning, utan framför allt att Ericsson vill gå från att vara 
ett produktbolag till att vara ett utvecklingsbolag. I denna 
strategi ligger att sälja sina egna leverantörers kompetens 
till sina kunder. För att detta ska lyckas räcker det inte att 
Ericsson är ett företag som kan köpa in komponenter bil-
ligt, utan att Ericsson förstår hur en leverantörs interna 
produktion och nätverk kan utnyttjas för att framställa nya 
produkter. 

Trenden är särskilt tydlig när det gäller denna typ av 
samarbeten, då företag är i behov av ökad kunskap och 
interaktion utanför den egna organisationens gränser.

Lars Silver
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resultat – Topp 10 prioritering – 
Typ av organisation
Topp 10 prioritering – Privata organisationer/företag
Hur prioriterade är följande områden för din organisation? (Där 10 = Högt prioriterat och 1 = Inte alls prioriterat)

Att använda etiska standards och code of conduct gentemot våra leverantörer

Användning av tydliga mål och KPI:er

Utforma inköps- och logistikarbetet för att maximera den externa kundnyttan

Att arbeta i tvärfunktionella team (med IT, marknad, olika affärsgrupper etc)

Att säkerställa att våra leverantörer efterlever vår uppförandekod  
(code of conduct)

Customer value internt (internt kundfokus)

Att attrahera och utveckla rätt kompetenser

Kategoristyrning

Få övriga organisationen att förstå supply chains 
påverkan på affären

Skifta fokus från ”prispress/rabatter” till samarbete 
och utveckling

7,98

7,79

7,42

7,41

7,28

7,19

6,76

6,75

6,71

6,65

Medelvärde
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Topp 10 prioritering – Statliga organisationer (myndigheter)

Topp 10 prioritering – Kommuner

Att arbeta i tvärfunktionella team (med IT, marknad, olika affärsgrupper etc)

Få övriga organisationer att förstå  
supply chains påverkan på affären

Att öka andelen ”gröna” hållbara inköp

Att hitta rätt systemstöd

Använda etiska standards och code of conduct gentemot våra leverantörer

Utforma inköps- och logistikarbetet för att maximera den 
externa kundnyttan

Användning av tydliga mål och KPI:er

Skifta fokus från prispress/rabatter 
till samarbete och utveckling

Customer value internt (internt kundfokus)

Kategoristyrning

8,1

8,1

7,8

7,67

7,4

7,4

7,33

7

6,9

6,9

Medelvärde

Hur prioriterade är följande områden för din organisation? (Där 10 = Högt prioriterat och 1 = Inte alls prioriterat)

Hur prioriterade är följande områden för din organisation? (Där 10 = Högt prioriterat och 1 = Inte alls prioriterat)

Använda etiska standards och code of conduct gentemot våra leverantörer

Att öka fokus på att utveckla ”mjuka” kompetenser som samarbete, relationsbyggande...

Öka andelen ”gröna” hållbara inköp

Att arbeta i tvärfunktionella team (med IT, marknad, olika affärsgrupper etc)

Customer value internt (internt kundfokus)

Ökad användning av små leverantörer för ökad innovation

Utforma inköps- och logistikarbetet för att maximera den externa kundnyttan

Att säkerställa att våra leverantörer efterlever vår uppförandekod (code of conduct)

8,3

7,58

7,43

7,17

7,05

6,96

6,92

6,88

6,83

6,75

Medelvärde

Öka användandet av elektroniska inköpssystem (avrop/beställarsystem)

Att attrahera och utveckla rätt kompetenser
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Topp 10 prioritering – Landsting/region

Topp 10 prioritering – Statliga/kommunala bolag

Att arbeta i tvärfunktionella team (med IT, marknad, olika affärsgrupper etc)

Att hitta rätt systemstöd

Utforma inköps- och logistikarbetet för att maximera den externa kundnyttan

Öka användandet av elektroniska inköpssystem (avrop/beställarsystem)

Customer value internt (internt kundfokus)

Att attrahera och utveckla rätt kompetenser

Att säkerställa att våra leverantörer efterlever vår uppförandekod (code of conduct)

9

8,43

8,29

8,29

7,71

7,71

7,71

7,57

7,5

7,43

Medelvärde

Användning av tydliga mål och KPI:er

Skifta fokus från prispress/rabatter till samarbete och utveckling

Customer value internt (internt kundfokus)

Att arbeta i tvärfunktionella team (med IT, marknad, olika affärsgrupper etc)

Att attrahera och utveckla rätt kompetenser

Att få ihop alla olika systemstöd i 
företaget, bakåt/framåt i kedjan

6,83

6,5

6,42

6,42

6,33

6,33

6,25

6,08

6

6

Medelvärde

Hur prioriterade är följande områden för din organisation? (Där 10 = Högt prioriterat och 1 = Inte alls prioriterat)

Hur prioriterade är följande områden för din organisation? (Där 10 = Högt prioriterat och 1 = Inte alls prioriterat)

Använda etiska standards och code of conduct gentemot våra leverantörer

Använda etiska standards och code of conduct gentemot våra leverantörer

Kategoristyrning

Användning av tydliga mål och KPI:er

Öka andelen ”gröna” hållbara inköp

Öka andelen ”gröna” hållbara inköp

Att hitta rätt systemstöd
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Bakgrund och syfte 
Silf har de senaste tre åren tagit fram en trendrapport 
där resultat från en egen genomförd undersökning bland 
inköps-, logistik- och supply chain-ansvariga har haft en 
central roll. Inför 2017 års trendrapport har undersökningen 
fokuserat på att undersöka vad man ser som de viktigaste 
frågorna just nu och vilka prioriteringar som görs. 

Fakta i undersökningen

Genomförande
Undersökningen är genomförd under perioden 19-31 
augusti 2016, via en elektronisk enkät.  

Enkäten är skickad till ett urval av ledande befattnings-
havare inom inköp och logistik, både inom privat näringsliv 
och till offentlig sektor. 

Totalt antal svar: 320 st.

Länktips 
Här följer ett antal länktips för dig som vill veta mer om olika aktuella tendenser inom Supply Chain Management 
och om hur de nya trenderna influerar företag och organisationer runt om i världen;
 

Trendrapport 2017 innehåller de viktigaste prioriteringarna och trenderna just nu för alla som 
verkar inom supply chain. 
Trenderna som presenteras i denna rapport bygger på en omfattande bevakning av internatio-
nell media och expertis inom supply chain management under 2016. 
De bygger också på en nyligen genomförd undersökning bland 320 svenska inköps-, upp-
handlings- och logistikchefer i både offentlig och privat verksamhet.

www.theferrarigroup.com

www.risnews.edgl.com

www.supplymanagement.com

www.procurementleaders.com

www.esourcingforum.com

www.internetretailer.com

www.theguardian.com

www.greenbiz.com

www.inc.com

www.mypurchasingcenter.com

www.mckinsey.com

www.digikey.com

www.supplychaindigital.com

www.findtheedge.co

www.procurement-online.com

www.community.kinaxis.com

www.lekkerland.com

www.inkop24.idg.se

Vill du läsa Trendrapport 2017 digitalt och dela med dig? Du hittar den här:
www.silf.se/trendrapporter

www.sloanreview.mit.edu

www.supplychain247.com

www.cognizant.com

www.scdigest.com

www.dupress.com

www.hbr.com

www.silf.se

Kistagången 2    Box 1278    164 29 KISTA    08-752 16 70    silfonline@silf.se    www.silf.se

Sverige och Nordens ledande aktör inom inköp, upphandling, logistik, förhandling och juridik, 
erbjuder dig kurser och certifieringsprogram för din kompetens och karriärutveckling.
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