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Dagens utmaningar inom industrin 

Dagens försörjningskedja är mer komplex än någonsin, 

mycket beroende av inkommande och utgående 

leveranser till en global leveranskedja. Det här är en 

fantastisk utveckling där vi kan köpa och sälja globalt 

jämfört med en lokalt begränsad leveranskedja. 

Men med stor komplexitet ökar riskerna. Underlåtenhet att 

beakta riskerna i försörjningskedjan kan ge förödande 

resultat och konsekvenser. Ett företags överlevnad kan 

äventyras när risker blir verklighet. 

Supply Chain Risk Management är genomförandet av 

aktiviteter för att hantera både vanliga och extraordinära 

risker ända till slut i hela leveranskedjan. Metoden har sitt 

ursprung i kontinuerlig riskbedömning med målet att 

minska sårbarheten och säkerställa kontinuitet. Eller för 

att göra det tydligare: håll verksamheten bra. 

 

Erbjudande och utförande 

Supply Chain Risk Management är en helhetssyn som 

organiserar alla delar av organisationen med olika fokus. 

Metoden innefattar fyra steg av risker i försörjnings-

kedjan: 

• Identifiering 

• Bedömning 

• Kontroll 

• Övervakning 

För varje område i försörjningskedjan kommer fokus att 

variera beroende på områdets utmaningar. Några exempel 

på områden med valt fokus är: 

•  Upphandling: fokusera på kategoriplaner och 

2: a nivån flödar 

•  Logistik: fokusera på synlighet och lyhördhet 

i försörjningskedjan 

•  Försäljning: fokusera på kundupplevelsen och 

beteende 

För varje område kommer riskerna att identifieras och 

utvärderas och aktiviteter för att hantera riskerna kommer 

att fastställas. 

Förväntat resultat 

Risk är en verklighet i affärer. Genom att framgångsrikt 

tillämpa riskhantering inom försörjningskedjan får du rätt 

verktyg för att mildra hoten och undvika de effekter som 

kan ta ditt företag ur drift när riskerna blir verklighet. 

Mervärdet är en väl förankrad handlingsplan med tydliga 

aktiviteter som gör din Supply Chain Risk Management till 

ett viktigt bidrag till ditt företags fortsatta framgång. 

Erbjudandets innehåll:  

Utmaningar: Komplexitet i den (globala) 

försörjningskedjan. 

Utförande: En välstrukturerad metod för olika 

områden. 

Resultat: Verktyg och aktiviteter för att minska 

riskerna med tvärfunktionell organisering och 

kunskap. 


