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The Supply Chain Academy är vår grundutbildning inom Supply Chain Management. Vi har skapat detta program utifrån det
senaste inom litteratur, forskning och tillämpning inom området.

The Supply Chain Academy
Logistik & SCM

Lager- och
materialstyrning

Lager- och Transportadministration

Förbättringar i
försörjningskedjor

Diplom

Vår grundutbildning inom Supply Chain Management och logistik.
Programmet vänder sig till dig som redan idag arbetar inom Supply Chain
på olika nivåer. Du genomför dagliga aktiviteter och förbättringsprojekt
men har inte helhetsbilden för hur allt hänger ihop. Genom att delta i
utbildningen får du denna förståelse men också många tips, tekniker och
beräkningsmetoder som kan användas både på strategisk och operativ
nivå. Ditt självförtroende som logistiker och planerare ökar och du vågar
utmana befintliga arbetssätt, rutiner och system. Du lär dig att se vad de
system ni använder egentligen syftar till och vad de har för möjligheter
men också var det finns brister och utvecklingspotential.
Allt logistikarbete handlar om att utnyttja tillgängliga resurser på bästa
sätt för att minimera kostnader samtidigt som man levererar maximalt
upplevt värde till kunden. Hur hittar man en sådan balans, vilka är
avvägningarna? Om man förbättrar en faktor hur vet man att det inte
försämrar för en annan? Alla inom logistik och Supply Chain har ett ansvar
att hela tiden utmana försörjnings- och leveranskedjan för att hitta dessa
förbättringar, inte bara bocka av sina dagliga uppgifter och leveranser. Att
kunna ha förmågan att bidra på detta sätt börjar med att ha kunskap och
förståelse för vad som kan göras och på vilket sätt.

Programupplägg (företagsinternt)
Programmet är speciellt framtaget för handels- och distributionsorienterade
företag. Vi anpassar upplägget till kundens verksamhet och kan väva in
många övningsexempel och beräkningar baserat på kundens egna data.
Det förenklar inlärningen och beteendeförändringen. Programmet
genomförs med hjälp av presentationer, övningsexempel, diskussioner
och egna övningar. Vissa koncept och tekniker inom SC är relativt
avancerade och matematiska men vi fokuserar på att ge förståelse på vad
metoderna gör och hur de kan användas mer än de exakta bakomliggande
algoritmerna.
För att få ut större effekt av utbildningsinsatserna arbetar vi med följande
koncept; förberedelse - genomförande - uppföljning. I förberedelsen (före
programstart) läser deltagaren in viss litteratur/information eller förbereder
egna dokument eller exempel som skall tas med till programmet. På så sätt
läser deltagarna in sammagrundinformation i temat, vilket möjliggör en
snabbare start. Under genomförandet av programmet hjälper vi deltagarna
att identifiera sina egna förbättringsmöjligheter.

Syfte och utbildningsmål
Syftet med programmet är att få en insikt i hur vi skapar affärsnytta för
företaget med hjälp av logistikutveckling och förbättrad samverkan i
försörjningskedjan både internt och med externa parter.

Vem ska gå?
Programmet passar alla som arbetar med logistik- och materialförsörjning
inom någon form av ledande eller utvecklande roll: Chefer, planerare,
lageransvariga, orderansvariga, inköpare, projektledare, logistikutvecklare,
affärssystemansvariga, SC-Manager.

2

Exempel på analysmetoder:
•
•
•
•
•
•
•

Dubbel ABC-analys
DuPont modellen
Ekonomisk orderstorlek
Bestämning av säkerhetslagerfaktor
Tyngdpunktanalys
Nätverksanalys
Variationskoefficienten

Modul 1

Modul 3

Logistik & SCM

Lager- och Transportadministration

Kunskap om hur ett logistiksystem kan se ut och vara utformat sätter
grunderna för goda affärer. Vilka beståndsdelar finns och hur påverkar de
varandra. Vilka är aktörerna, vad är målen och vilka begränsningar måste
man hantera? Innehållet i denna modul skapar förutsättningar för hur
logistiken kan vara utformad för att stödja er unika strategi. Själva
genomförandet med konkreta verktyg inom design, flödesutformning och
styrning kommer i följande moduler.

Logistik kan starkt förenklat definieras som konsten att flytta varor från
punkt A till punkt B. Utformning av försörjningskedjor och planering av
materialflöden inom dessa handlar om den strategiska/taktiska nivån. Men
för att få effektivitet i de faktiska flödena så måste också exekveringen av
de operativa processerna inom lagerterminalshantering (WMS) och
transportstyrning (TMS) fungera på ett optimalt sätt.

Exempel på innehåll:

Exempel på innehåll:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Försörjningsnätverk
Fysiskt effektiva kontra responsiva SC
Materialflöden och ledtider
Frikopplingspunkter och buffertar
Mål – Service, Kapital, Kostnad
Logistisk prestation - nyckeltal
Produkterbjudande
Försörjningsstrukturer
Produktionsprocesser och kapacitetsbalansering
Distributionsstukturer och transporter
Distributionsplanering

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utrustningar och hjälpmedel
Emballage och lastbärare
Lagertransaktioner i affärssystem
Lagertransaktioner i WMS
Lageraktiviteter – Varumottag, Intruckning, Påfyllning, Plock,
Uppställning
Inventering och saldokontroll
Wave-picking – sändningar och laster
Utformning av lagerlayouter
Transport- och ruttplanering

Modul 2

Modul 4

Lager- och materialstyrning

Förbättringar i försörjningskedjor

All orderuppfyllelse för att försörja behov handlar till stor utsträckning om
att ha rätt produkter och råvaror i lager när behoven kommer. Lager ger
också stora möjligheter i försörjningskedjan i att hitta skalfördelar, öka
fyllnadsgrader och sänka kostnader. Samtidigt kan högre lager ge ökad
kapitalbindning, sänkt effektivitet men framförallt öka framtida
riskkostnader. Modulen behandlar hur man hittar rätt balans.

Vi diskuterar och redovisar förbättringsmetoder. Vilka problem försöker vi
att lösa. Skillnaden mellan strukturella och processorienterade
förbättringar Genomgång av kända metoder och koncept med benchmark
från olika industrier. Vi spelar SC-spelet för att exemplifiera både
utmaningar och förbättringsmetoder..

Exempel på innehåll:

Exempel på innehåll:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efterfrågehantering
Prognoser
Kundorderbokning
Reservationer
Huvudplanering
Kapacitetsplanering
Lagerfunktioner
Orderstorlekar
Säkerhetslager
Materialstyrningsmetoder
ABC-analys

• Modell för mognadsnivå i försörjningskedjan
• Utmaningar i försörjningskedjor – 3V (Visibilitet, Velocitet,
Variation)
• Bullwhip-effekten
• Samverkan i SC – (Orderportaler, EDI, VMI, QR, JIT, CPFR)
• Differentierade försörjningskedjor
• Riskhantering i försörjningskedjor
• Tyngdpunktsanalys
• Nätverksanalys
• Flernivå-lagerstyrning
• Modell för garanterad servicenivå

”VI SKAPAR VÄRDE
GENOM ATT FÖRSTÅ VÅRA
FÖRSÖRJNINGSKEDJOR”
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The Supply Chain Academy har genomförts på ett antal företag inom olika
branscher. De ingående modulerna anpassas efter företagens krav och utgör
stommen i programmet.

Fler utbildningar hos
Scandinavian Purchasing Group:
- Ledarskap inom supply chain
- Köp- och avtalsrätt
- Förhandlingsteknik
- Industri 4.0
- Cost Management

- Hur tänker inköparen?
- E-Sourcing
- Affärsmässiga inköp
- Sourcing Adademy
- Att sälja till offentlig sektor

Scandinavian Purchasing Group är ett konsultbolag helt specialiserat på utveckla inköps- och
logistikfunktionen hos företag och organisationer. Vi identifierar och utvecklar människor som brinner
för sin uppgift. Vi gör bara en sak och vi gör det hela tiden - stöttar chefer och specialister inom inköp och
supply chain. Våra coacher och konsulter är några av de främsta inom sina områden och vi skapar
engagemang och motivation bland deltagarna att utvecklas.
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