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Inledning
Nya tider kräver nya kunskaper
Är du rätt förberedd för framtiden?

D

igitaliseringen har redan börjat förändra för
många inom inköp och logistik, att möta
dagens och framtidens utmaningar kommer
bli lättare för dom som vågar, vill och kan anpassa
sina färdigheter till för tiden rådande läge.
Det som är känt är att innovation både kan
avgöra och möjliggöra för att driva samhället i rätt
riktning framöver. Vi ser även hur digitaliseringen
påverkar stora delar av värdekedjan och det vi
tidigare sett som framgångsfaktorer är inte de som
gör oss framgångsrika imorgon.
Är det en förberedelse för vad som komma
skall vi ser i trenderna? Det skulle kunna vara en
tolkning av 2018 års rapport då samma trender
fortfarande ligger i topp.
De högsta rankade trenderna 2018 är alltså
samma som för 2017, detta ger en signal om att vi
lever i en tid då allt mer eller mindre blottläggs och
vi måste på ett tydligare sätt se till att våra leverantörer och samarbetspartners agerar etiskt korrekt (trend 1). Vi mäter och omvärderar våra KPIer
(trend 2) för att uppnå det perfekta sömlösa flödet
vilket i sig kräver ett tvärfunktionellt samarbete
(trend 3).
Allting hänger samman för att ge kunden precis
det den behöver när den behöver det, dvs trend 4
som även den håller sin givna plats från 2017.
Vi hittar ännu inte så mycket om digitaliseringen
i sig och tankar på ett införande av blockchain-
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tekniken känns avlägsen trots att den kan vara en
av lösningarna till trend nr.1 då tekniken hindrar
ändringar och ursprung dvs allting kan härledas
tillbaka till den ursprungliga källan.
Tekniken finns och används idag bl.a till att
spåra källan och vägen till kunden för kaffet vi
dricker och chokladen vi äter, men man ser redan
nu en ökning på många andra områden. Idag
landar den på plats 28 av årets trender och vi ser
fram emot att följa dess väg mot toppen framöver.
Den trend som tagit det största klivet från förra
årets rapport, är att attrahera och utveckla rätt kompetenser, som i år är med bland topp 10 (trend 23).
Vi vet alla att vikten av rätt kompetens inom
hela Supply Chain är avgörande då de beslut som
fattas av logistiker och inköpare har ett direkt inflytande på alla andra delar av organisationen och
man styr därmed över både kvalitet, värde och inte
minst lönsamhet.
Vi ser att både företagen och organisationerna
har förstått att detta är av yttersta vikt med rätt
kompetens idag och inte minst i framtiden då det
är i värdekedjan du kan vara innovativ och förbättra så att man lyckas ännu lite bättre än eventuella
konkurrenter.
Carina Dahllöf
VD Silf Competence
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De 10 högst prioriterade trenderna
I diagrammet nedan redovisas de 10 viktigaste trenderna för samtliga respondenter i
undersökningen. Senare i rapporten visas även topp 10 för privata organisationer,
kommuner, statliga myndigheter, landsting/regioner och statliga/kommunala bolag.
Medelvärde

1 (1)

Använda etiska standards och code of conduct gentemot våra leverantörer

2 (2)

Användning av tydliga mål och KPI:er

3 (3)

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

4 (4)

Utforma inköps- och logistikarbetet för att maximera den externa kundnyttan

5 (6)

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

6 (8)

Öka användandet av elektroniska inköpssystem
(avrop/beställarsystem)

7,64

8 (5)

Customer value (internt kundfokus)

6,96

9 (7)

Att attrahera och utveckla rätt kompetenser
Kategoristyrning

7,30

7,06
6,96

10 (9)

7,38

7,15

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

7 (10)

8,05

6,90
6,78

Sammanfattning

V

i ser även i år en fortsatt trend inom logistik
och inköp som framför allt visar på betydelsen
av digitalisering, hållbarhet och ett fokus på att
mäta kunden snarare än den enskilda produkten.
De fyra trenderna i topp i årets mätning är desamma
som föregående år. Detta bör tydas som att det fortfarande finns en tydlig inriktning för de organisationer som
deltar i undersökningen.
Etik och code of conduct är fortsatt en tydlig ledare
för denna utveckling. Det är uppenbart både att organisationer ser kundernas intresse för detta område men
också att det är en fortsatt utmaning att lösa detta.
Den som granskar stora företags årsredovisningar
ser idag helsidor om hur de själva certifierar sina leverantörer och tar ansvar för deras utveckling. Bara för tio
år sedan var det ovanligt att leverantörerna nämndes.
Detta innebär att företag som agerar inom logistik
och inköp har behövt agera även utanför företaget för
att säkra en positiv bild av hur organisationen ser på
sin omvärld.
4

Tydliga KPI:er är ett mer internt mått, men kan ses
som ett utfall av att så många organisationer har fått så
mycket mer kunskap om sin egen organisation och sin
omvärld utifrån nya data. Det krävs ett helt annat sätt
att styra organisationer som har mycket data än vad
det gjorde när data om kunder var mer begränsad.
Tvärfunktionaliteten och den interna kundnyttan hänger i många avseenden ihop. Genom ett fokus på slutkunden så måste de separerade funktionerna brytas
upp och ersättas av exempelvis kategoristyrning, som
i princip alltid måste ske i processform över ett flertal
funktioner.
Sammantaget visar undersökningen återigen på
vilka delar som driver utvecklingen inom logistik och
inköp, det vill säga digitalisering, hållbarhet och
kundfokus.

Lars Silver
© 2017 Silf
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TREND #1
Använda etiska standards och Code of
Conduct gentemot våra leverantörer

A

tt användandet av etiska standards och Code
of Conduct gentemot leverantörer hamnar på
första plats som det högst prioriterade området
för fjärde året i rad bland svenska inköpare och logistiker kan ses som överraskande men ändå inte.
Många har kommit långt och man skulle kunna tro
att fokus då bör skifta till ett för inköp- och logistikorganisationen annat väsentligt område. Men också
för dem som har kommit långt, är det en fortsatt stor
utmaning att åstadkomma en mer hållbar leverantörskedja. Det är många leverantörer och leverantörskedjor
med olika komplexitet som skall informeras om etiska
standards och uppförandekod samt signera avtal, vilket
tar tid och kräver resurser.
Det här samtidigt som andra, mestadels små- och
medelstora bolag ännu inte har påbörjat arbetet med
att säkerställa en hållbar leverantörskedja. Vi ser en
polarisering mellan de organisationer som har en
uppförandekod för sina leverantörer samt har strukturer och processer på plats för att säkerställa en
hållbar leverantörskedja och de organisationer som
fortfarande inte har påbörjat arbetet med att ta fram en
uppförandekod eller liknande för sina leverantörer.
I och med den nya hållbarhetsredovisningslagen,
som trädde i kraft 2016 och som säger att bolag som
uppfyller minst två av följande kriterier; a) fler än 250
anställda, b) en årsomsättning överstigande 350 miljoner kr samt c) en balansomslutning över 175 miljoner kr,
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ska upprätta en hållbarhetsrapport för första gången
för räkenskapsåret 2017, behöver ytterligare bolag börja
fundera över hållbarhet kopplat till sin affär, vilket inkluderar leverantörskedjan.
Det här innebär att vi troligen kommer att se ett ökat
fokus på etiska standards och uppförandekoder för
leverantörer också bland de här bolagen.
Att åstadkomma hållbara leverantörskedjor ses
vidare som kritiskt av FN för att åstadkomma de mål
som ingår i Agenda 2030. Genom en hållbar leverantörskedja finns möjlighet att bidra till att göra de globala
målen till en del av den lokala affären.
Hållbarhet är mer än en trend och de flesta av oss
ser klimatförändringar, miljöförstöring och ökad ojämlikhet som oroväckande väsentliga frågor. Frågor som
också företag och organisationer måste adressera.
Forskning och undersökningar visar vidare på att
bolag som har ett långsiktigt hållbarhetsarbete också
presterar bättre på andra områden och har en högre
lönsamhet.
Det är högst troligt att det kommer att bli allt viktigare för fler företag och organisationer att uppnå
hållbara leverantörskedjor och att vi också nästa år
kommer att se trenden ”Använda etiska standards och
Code of Conduct gentemot våra leverantörer” som det
högst prioriterade området.
Katarina Arbin
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TREND #2
Användning av tydliga mål
och KPI:er

A

tt använda sig av tydliga mål och KPI:er har varit
en stadigvarande trend inom supply chain över
ett antal år. Rimligen kan det tolkas som att det
fortfarande finns ett stort behov av tydlighet inom organisationer.
Som har konstaterats tidigare är supply chain i en
fas där informationsöverflöd blir en allt tydligare tendens. Genom digitaliseringen finns alltmer sofistikerad
information om kunder och organisationens egna processer.
Frågan är bara vilken information som är mest relevant. Här arbetar många supply chain-organisationer
med att synliggöra ett antal dominerande mål och
KPI:er för att kunna kommunicera, inte minst inom
organisationer, grundläggande värderingar.
Vad är viktigast? Kortsiktig räntabilitet eller långsiktig
bärkraft? Välj KPI:er efter vad din organisation behöver
just nu. Med tydliga mål och KPI:er är det möjligt att
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hantera organisationer som har många olika verksamheter och som är aktiva i olika typer av marknader.
Genom att ha mer övergripande KPI:er blir detaljstyrningen mindre och decentralisering större. Detta
innebär att en organisations olika enheter kan bli mer
fokuserade mot sina specifika kunder, vilket i sig är en
tydlig trend inför framtiden.
Tydliga mål och KPI:er är också användbart för att
kommunicera ägarnas förväntning på en organisation.
Många företag har under senare år gått mot enklare
och tydligare KPI för att bättre kunna styra verksamheten.
Svårigheten idag ligger inte i att få fram relevanta
KPI, utan att hitta KPI som ger de incitament och de
resultat ägarna vill ha ut av verksamheten. Samt att se
till att olika KPI inte är helt motstridiga.
Lars Silver
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TREND #3
Att arbeta i tvärfunktionella team (med
IT, marknad, olika affärsgrupper etc.)

A

tt bryta upp barriärerna mellan de olika funktionerna lärs idag ut i baskurser i logistik. Vi ska
tala helhetskunder och processer, snarare än
hur vi effektivast ska producera i vår specifika enhet.
Genom att sänka sjön och stressa systemet är det
möjligt att finna svagheter i hela vår logistikkedja. Detta
leder oss mot lösningar som har effekt över hela organisationen.
En av de lärdomarna inom logistik är att funktion
kan vara optimerande lokalt, men samtidigt skapa ineffektivitet över organisationen som en helhet.
Om varje funktion optimerar sin egen verksamhet
utan hänsyn till andra funktioner kan det uppstå risker
på leverantörssidan som innebär att produktion stoppas upp och tillgänglighet brister på grund av otillräckliga lager.
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Det kan också leda till att organisationen får svårt
att hantera variation i efterfrågan. Sätt att försöka bryta
upp stuprörseffekten är bland annat att organisationer
skapar projektgrupper mellan olika funktioner och
skapar olika typer av kontrakt mellan funktioner.
Genom att få en ökad inblick i varandras verklighet
är förhoppningen att de anställda bättre ska förstå
konsekvenser av det egna agerandet för andra delar av
organisationen, och i slutändan för kunden.
I företag som exempelvis Sandvik pågår ett
målmedvetet arbete inom supply chain för att företagets anställda ska förstå effekten av beslut som fattas
på enhetsnivå. Här arbetar man också med affärssystemet som ett sätt att effektuera samarbeten mellan
olika funktioner inom organisationen.
Lars Silver
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TREND #4
Utforma inköps- och logistikarbetet för
att maximera den externa kundnyttan

D

et finns flera faktorer som bidrar till att efterfrågestyra supply chain. Historiskt kan skeendet ses som att organisationer går ifrån att
producera för att sedan marknadsföra och sälja, till
att idag först undersöka vad marknaden vill ha, sätta
upp en lämplig produktionskedja och först därefter
producera. Detta har inneburit ett genombrott för mer
agila metoder alternativt leagila metoder.
Agila metoder innebär att organisationen i princip
alltid producerar efter att ha funnit nya möjligheter på
marknaden och anpassar produktion och logistik efter
det nya kundbehovet.
Leagila metoder är en blandning av lean management-styrd produktion och agilt tankesätt. Det vill säga
att det finns en produktions- och logistikkedja som tar
hänsyn till skalfördelar och optimerar lagerarbete, men
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att denna kedja står under ständig anpassning till en
föränderlig marknad.
Att utforma inköps- och logistikarbete ställer stora
krav på intern kommunikation, intern styrning och
anpassning till rådande marknadsförhållanden. Detta
mål kan sägas korrelera väl med målet att arbeta i tvärfunktionella team, då tvärfunktionaliteten till stor del är
ett svar på kravet att anpassa sig till marknadsförhållanden.
Genom att arbeta med en målstyrning som är kopplad till kundvärde kan organisationer även i interna
projekt hålla uppmärksamheten kvar på att alla förändringar som genomförs har implikationer för upplevd
kundnytta och därigenom på långsiktig lönsamhet.
Lars Silver
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TREND #5
Att säkerställa att våra leverantörer
efterlever vår uppförandekod (CoC)

D

et är intressant och bra att fler företag och
organisationer jämfört med tidigare år i högre
utsträckning prioriterar att säkerställa att de
egna leverantörerna efterlever företagets eller organisationens uppförandekod.
2015 och 2016 fanns ”att säkerställa att våra leverantörer efterlever vår uppförandekod (CoC)” inte alls
bland de tio högst prioriterade områdena, och 2017 var
det sjätte högst prioriterade området. I år svarar man
att det är det femte högst prioriterade området.
Så vad säger då det här? Ja, troligen är det så att
fler företag och organisationer har kommit längre i sitt
arbete med att arbeta för en mer hållbar leverantörskedja. Etiska standards och uppförandekoder har tagits
fram av fler företag och organisationer samt kommunicerats ut till leverantörer och signerats. Man har sedan
tagit nästa steg genom att prioritera uppföljning av sina
leverantörer i större utsträckning. Agerar de i enlighet
med de etiska standards och uppförandekoder som har
kommunicerats ut och signerats?
Ett exempel på ett företag som under många
år har arbetat med att säkerställa efterlevnad av
uppförandekoden hos sina leverantörer och som kontinuerligt arbetar för mer hållbara leverantörskedjor är
Essity (globalt hygien- och hälsobolag).
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Essity har tidigare fokuserat på och prioriterat globala och strategiska leverantörer, men har nu satt ett nytt
mål att omfatta alla leverantörer av råvaror, tjänster och
material som inte rör produktionen på global, regional
och lokal nivå.
När det gäller krav och uppföljning i leverantörskedjan så prioriterar de och arbetar i tre steg:
1.

Global leverantörsstandard: Alla globala leverantörer åtar sig att följa Essity principer genom att
underteckna koncernens globala leverantörsstandard.

2.

Sedex-databasen: Leverantörer som är strategiskt
viktiga för Essity, det vill säga från vilka de gör
betydande inköp, och/eller som återfinns i högriskländer, registreras i Sedex.

3.

Granskningar: Leverantörer i högriskländer
utvärderas, och alla större leverantörer genomgår
kvalitetsgranskningar, som även omfattar kontroll av
arbetsmiljön på arbetsplatsen. (https://www.essity.
com/sv/Hallbarhet/Affarspraxis/)

Katarina Arbin
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TREND #6
Öka användandet av elektroniska
inköpssystem (avrop/beställarsystem)

A

mazon Go är bara det senaste exemplet på
hur långt digitaliseringen har nått i gränssnittet
mellan handel och kunder. Där kunden bara
vandrar in, tar sina produkter och går ut.
Digitaliseringen är det enskilda fenomen som ökar
kraftigast i betydelse i all handel. Internet of Things, där
allt, kunder såväl som produkter, är elektroniskt kopplade till varandra förändrar hela vår omvärld.
I detta sammanhang är det fullständigt naturligt att
användandet av elektroniska inköpssystem genomgår
samma omvandling.
Risken är möjligen att de som investerar i elektroniska inköpssystem snart tvingas investera i ett helt nytt
system vars konturer vi inte ens kan upptäcka idag.
Själva poängen med ett elektroniskt inköpssystem är
att kunna kombinera kunskaper om kunder med inköp.
Ett mindre svenskt bolag som säljer mycket på den
amerikanska marknaden, Stutterheim, har i dagsläget
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parallella distributionssystem på denna marknad. Dels
säljer de via amerikanska varuhus, både direkt och via
e-handel. Dels också via egna försäljningskanaler.
För att kunna ge de amerikanska varuhusen ett försteg får dessa sälja vissa produkter unikt, dessutom
med egna modifikationer.
För att kunna ge denna service måste Stutterheim ha
direktkanaler via den amerikanska distributionscentralen,
över högkvarteret i Stockholm och direkt till den externa
polske leverantören.
Vägen till att bygga ett hållbart system över tid är att
bygga ett elektroniskt system som täcker hela denna
leverantörskedja. I och med att kunderna vill ha alltmer
variation, i allt fler distributionskanaler, krävs en heltäckande elektronisk lösning för att kunna vara flexibel nog
att hantera förändringarna i systemet.
Lars Silver
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TREND #7
Skifta fokus från ”prispress/rabatter”
till samarbete och utveckling

D

en alltmer expanderande näthandeln bygger på
ett antal grundstenar. Tillgänglighet, låga priser
och ständig jämförelse mellan alternativ. För att
undvika att hamna i ett ständigt priskrig använder sig
handeln av många olika strategier i syfte att skapa trofasthet i marknaden. I detta ingår bland annat arbetet
med private labelling som en grundsten.
Private labelling innebär att utveckla egna varumärken, något vi tydligast har sett i dagligvaruhandeln
under senare år.
Private labelling har flera fördelar, bland annat en
ökad kontroll över produktion, men också större möjlighet att hitta rätt prisnivåer, skapa lojalitet hos kunder
samt differentiering mot konkurrenter.
I Sverige består ungefär 20% av handeln av private
labelling, en siffra som ligger ungefär mitt i skalan av
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OECD-länder. Detta innebär att vi med största sannolikhet kommer att se en ökad fokusering på private
labelling framöver.
Överlag så har konkurrensen mellan aktörer öppnats
upp på ett sätt som gör att det alltid kommer att finnas
ett lågprisalternativ som har bättre skalfördelar än den
egna organisationen.
Detta kombinerat med höga arbetskraftskostnader
innebär att svenska organisationer måste hitta en unik
position på marknaden för att överleva.
Detta sker primärt genom att kunna erbjuda en överlägsen produkt. Vilket i sin tur innebär krav på samarbete och utveckling inom organisationer, men också
med externa organisationer i syfte att skapa en konkurrenskraftig helhet.
Lars Silver
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TREND #8
Customer value (internt kundfokus)

V

ikten av kundvärde har ökat betydligt under det
senaste decenniet. Detta kundvärde kommer
av ett grundläggande kunderbjudande som
är konkurrenskraftigt. Men förståelsen för kundvärdet
kommer också ifrån att samtliga medarbetare ser och
förstår de förändringar som äger rum inom logistik och
inköp.
Sett som en förändring över tid kommer förståelse
för triple bottom line och för digitaliseringens effekter på
marknaden, vara av vikt för att bevara kundvärde.
Triple bottom line är insikten att alla organisationer
kommer att ha mer än lönsamhet att hantera. Vid sidan
om lönsamhet är en miljöanpassad produktion och
logistik samt ett socialt ansvarstagande minst lika viktigt.
Varje logistiker och inköpare måste förstå konsekvenserna av om organisationen inte lyckas upprätthålla en
utveckling inom sitt miljöarbete eller sin granskning av
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sina leverantörers arbete med sociala villkor för arbetskraft.
Digitaliseringen innebär att nya sätt att kommunicera
med marknaden uppstår. På sikt kommer vi också att
se en snabb utveckling när det gäller närdistribution av
varor, även om det i dagsläget inte är helt klart hur det
kommer att se ut och fungera.
Det upplevda kundvärdet har alltså olika dimensioner.
Kunden ser dels ett värde i att erhålla en produkt eller
tjänst som upplevs som positivt. Men kunden har också
en uppfattning om relationen med den levererande
organisationen upplevs som positiv.
Idag krävs därmed en kunskap inte bara om produkten/tjänsten, utan också det varumärke som den levererande organisationen står för.
Lars Silver
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TREND #9
Att attrahera och utveckla
rätt kompetenser

V

ilka kompetenser behöver finnas inom supply
chain och inköp? När svaret ställs till praktiker
varierar det lite mellan olika kategorier, men
vissa gemensamma nämnare finns.
Inom logistik är svaret att logistiker behöver kunna
optimeringsstrategier, förstå grundläggande samband
som driver den unika branschen, ha en stor förmåga till
överblick över organisationer samt inte minst att kunna
driva lönsamhetsdrivna utvecklingsprojekt.
Inom inköp blir svaret traditionellt frågor kring kontrakt, förhandling, kategoristyrning, analys av leverantörer och leverantörskedjor, riskanalys och att ha en
lönsamhetsdriven syn på affären. Till detta kommer idag
ett allt större behov för inköparen att förstå slutresultatet
för kunden och organisationen samt förmåga att förutse
marknadens utvecklade behov.
Inom offentliga organisationers inköpsavdelningar
tillkommer upphandlingsregler men också en förståelse
för hur det offentligas krav på effektivitet och samhällsnytta behöver kombineras.
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Vad som är gemensamt är dock att både logistiker
och inköpare måste vara beredda att ta ett större ansvar för de processer som sker även i andra delar av
organisationen.
Affärssystemen kommer att ha en alltmer integrerande roll i organisationen och kommer att sy ihop olika
delar av organisationen. Detta skapar möjligheter, men
kan också felaktigt hanterat att försvåra förändringsinitiativ och utveckling av den egna organisationen.
Slutligen krävs den strategiska förståelsen då både
logistik och inköp inte längre är isolerade funktioner,
utan bärande delar av en helhet i den organisation de
verkar för.
Alla beslut som fattas av logistiker och inköpare har ett
direkt inflytande i alla andra delar av organisationen, och
även mot kund och det värde kunden uppfattar sig få.

Lars Silver
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TREND #10
Kategoristyrning

I

nköp har kommit att ses som en funktion under rätt
stor förändring. Där det tidigare mest var en fråga
om att hantera den individuella relationen, har det
blivit alltmer väsentligt att hantera kategorier.
Category management förändrar bilden av inköpsfunktionen rejält. Tidigare har inköp setts som en funktion där samma tillvägagångssätt används oavsett typ
av produkt som köps in. I category management ses
olika grupper av produkter som skilda från varandra.
Detta innebär att ett företag kan ha olika sätt att
hantera inköp för olika kategorier. Här blir fokus inte på
funktionen inköp, utan på hur ska vi på bästa sätt öka
lönsamheten inom denna kategori produkter.
När väl en kategori har bestämts, är det vanligt att
en kategoriansvarig har i uppgift att hålla kontakten med

14

säljfunktionen för att avgöra hur inköp och prissättning
av olika produkter i kategorin kan förbättra lönsamheten
för helheten av produkter. Det vill säga att alla kampanjer och rabatter ses utifrån hur organisationen ska förbättra lönsamheten för helheten. Detta ställer större krav
på överblick, men kan i bästa fall leda till en bättre mix
av produkter som erbjuds kund.
Kategoristyrning är ytterligare ett exempel på hur
tydligt inköpsarbete har påverkats av en önskan att
mäta hela kundens lönsamhet snarare än att mäta
enskilda produkters lönsamhet.
Därigenom passar också kategoristyrning in i den
huvudsakliga bilden av att det är efterfrågan som skapar
sättet att arbeta inom inköp.
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)
Medelvärde

8,20

Att använda etiska standards och code of conduct gentemot våra leverantörer

7,85

Användning av tydliga mål och KPI:er
Utforma inköps- och logistikarbetet för att maximera den externa kundnyttan

7,40

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

7,40

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

7,38

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

6,98

Customer value (internt kundfokus)

6,91

Att attrahera och utveckla rätt kompetenser

6,86

Öka användandet av elektroniska inköpssystem (avrop/beställarsystem)

6,86

Få övriga organisationen att förstå supply chains påverkan på affären
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6,70
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Topp 10 prioritering – Statliga organisationer (myndigheter)
Hur prioriterade är följande områden för din organisation? (Där 10 = Högt prioriterat och 1 = Inte alls prioriterat)
Medelvärde

8,2

Att attrahera och utveckla rätt kompetenser

7,6

Customer value (internt kundfokus)
Öka användandet av elektroniska inköpssystem (avrop/beställarsystem)

7,4

Att öka fokus på att utveckla ”mjuka” kompetenser

7,2

Skifta fokus från prispress/rabatter till samarbete och utveckling

7,2

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

7,2

Kategoristyrning

6,8

Utforma inköps- och logistikarbetet för att maximera den externa kundnyttan

6,8

Användning av tydliga mål och KPI:er
Att öka andelen ”gröna” hållbara inköp

6,4
6,2

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

8,59

Öka användandet av elektroniska inköpssystem (avrop/beställarsystem)
Att öka andelen ”gröna” hållbara inköp

7,83

Customer value (internt kundfokus)

7,42
7,21

Att arbeta i tvärfunktionella team
Kategoristyrning

6,92

Att hitta rätt systemstöd

6,92

Använda etiska standards och “code of conduct” gentemot våra leverantörer

6,91

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

6,83

Att attrahera och utveckla rätt kompetenser

6,78

Skifta fokus från ”prispress/rabatter” till samarbete och utveckling
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6,67
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Topp 10 prioritering – Landsting/region
Hur prioriterade är följande områden för din organisation? (Där 10 = Högt prioriterat och 1 = Inte alls prioriterat)
Medelvärde

8,60

Använda etiska standards och “code of conduct” gentemot våra leverantörer
Öka användandet av elektroniska inköpssystem (avrop/beställarsystem)

8,20
7,60

Öka andelen ”gröna” hållbara inköp
Kategoristyrning

7,20

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

7,20

Att attrahera och utveckla rätt kompetenser

7,00

Att utveckla tydligare karriärvägar, att kunna erbjuda tydlig karriärutveckling

7,00

Användning av tydliga mål och KPI:er

7,00

Utforma inköps- och logistikarbetet för att maximera den externa kundnyttan
Att anpassa logistiksystem och verktyg för att möta den ökade e-handeln

6,80

6,20

Topp 10 prioritering – Statliga/kommunala bolag
Hur prioriterade är följande områden för din organisation? (Där 10 = Högt prioriterat och 1 = Inte alls prioriterat)
Medelvärde

Öka andelen ”gröna” hållbara inköp

8,50

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

8,50
8,38

Använda etiska standards och “code of conduct” gentemot våra leverantörer
Utforma inköps- och logistikarbetet för att maximera den externa kundnyttan

8,13

Kategoristyrning
Segmentering av leverantörer utifrån risk

8,00

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

7,88

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

7,88

7,71

Customer value (internt kundfokus)
Att öka fokus på att utveckla ”mjuka” kompetenser som samarbete, relationsbyggande,
kommunikation och innovationsförmåga
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8,25

7,63
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Fakta i undersökningen
Trendrapport 2018 innehåller de viktigaste prioriteringarna och trenderna just nu för
inköpare/upphandlare, logistiker och andra strategiska specialister inom supply chain
management.
Trenderna som presenteras i denna rapport bygger på en omfattande bevakning av
internationell media och expertis inom supply chain management under 2017.
De bygger också på en nyligen genomförd undersökning bland 260 svenska inköps-,
upphandlings- och logistikchefer i både offentlig och privat verksamhet.

Bakgrund och syfte

Silf har de senaste fem åren tagit fram en trendrapport där resultat från en egen genomförd undersökning bland inköps-, logistik- och supply chainansvariga har haft en central roll.
Inför 2018 års trendrapport har undersökningen
fokuserat på att undersöka vad man ser som de viktigaste frågorna just nu och vilka prioriteringar som görs.
Syftet med undersökningen är att undersöka vad
svenska inköp-, upphandlings-, logistik- och supply
chain-ansvariga ser som de viktigaste frågorna just
nu och vilka prioriteringar som görs. Det övergripande
syftet med undersökningen är att bidra till ökad kunskap inom inköps-, upphandlings- och logistikområdet.

Genomförande

Undersökningen är genomförd bland svenska
inköps-, upphandlings-, logistik- och supply chainansvariga under perioden 3-24 oktober 2017.
Undersökningen är genomförd via en elektronisk
enkät. Totalt antal svar: 260 stycken (svarsfrekvens på
11%).
Enkäten är skickad till ett urval av ledande befattningshavare inom inköp och logistik, både inom privat
näringsliv och till offentliga verksamheters organisationer inom olika sektorer.

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;
www.theferrarigroup.com

www.mypurchasingcenter.com

www.sloanreview.mit.edu

www.risnews.edgl.com

www.mckinsey.com

www.supplychain247.com

www.supplymanagement.com

www.digikey.com

www.cognizant.com

www.procurementleaders.com

www.supplychaindigital.com

www.scdigest.com

www.esourcingforum.com

www.findtheedge.co

www.dupress.com

www.internetretailer.com

www.procurement-online.com

www.hbr.com

www.theguardian.com

www.community.kinaxis.com

www.silf.se

www.greenbiz.com

www.lekkerland.com

www.inc.com

www.inkop24.idg.se

Sverige och Nordens ledande aktör inom inköp, upphandling, logistik, förhandling och juridik,
erbjuder dig kurser och certifieringsprogram för din kompetens och karriärutveckling.
Kistagången 2

18

Box 1278

164 29 KISTA

08-752 16 70

silfonline@silf.se
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