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Försörjningskedjor är komplexa, och problemen / potentialerna berör många företag.
Idag konkurrerar inte bara det individuella företaget, utan mer och mer är det den supply
chain som företaget ingår i som måste vara konkurrenskraftig. Att bara fokusera inom det
egna företaget gör att potentialerna blir osynliga. Det är effektiviteten i den totala
försörjningskedjan som räknas.
Spelet illustrerar dynamiken i supply chains samt potentialen i förbättringar genom samarbete,
användandet av bättre information, metoder och tekniker som JIT (just-in-time), VMI (vendor
managed inventories), synkroniserad planering och cross-docking.
Spelet är utformat så att en hel försörjningskedja och dess flöde simuleras. Ett antal nyckeltal
följs upp för de enskilda aktörerna i kedjan; kund, distributör, tillverkare och leverantör.
Effekten av varje deltagares beslut och aktiviteter visualiseras och diskuteras i hela gruppen.

Syfte
Att deltagarna får en djup förståelse för:
 Supply Chains, dess problematik och möjligheter
 Industrial dynamics (efterfrågesvängningar)
 Aktiviteter och metoder för att effektivisera försörjningskedjan
Deltagarna får även möjlighet i samband med spel att diskutera och lyssna på bl.a. andras
erfarenheter och reflektioner inom området.
Spelet används både av logistik konsulter samt flera högskolor i undervisningen.

Handledarträning
Vi säljer själva spelet samt handledarträning för att leda spelet.
I handledarträningen ingår bl.a.:
• Introduktion till Supply Chains
• Vi spelar spelet (lite kortare än normalt)
• Riktlinjer för spelet och handledning
• Genomgång av teorier i spelet
• Frågor och diskussionsområden för reflektion och lärande
• Förslag och diskussion till användning inom det egna företaget
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Kostnaden är:
Handledarträning per person
Spel per styck
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9 900:- (exkl moms)
14 000:- (exkl moms)

Obs! Spelet är komplett och inkluderar instruktioner, OH-fil, inplastade spelpapper, lego mm.
Vi utför handledarträning i Göteborg eller på annan plats då reskostnader tillkommer.
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