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Hur Sinfras ramavtalsleverantörer påverkas av coronaviruset (Covid -19)
Rapport vecka 14

Trots den senaste tidens skärpta situation kring Coronavirusets utbredning i landet är
rapporterna över lag lugnande från så gott som samtliga ramavtalsleverantörer hos Sinfra.
Som vi tidigare rapporterat är produktions- och leveransläget hos merparten av
leverantörerna fortfarande i stort sett oförändrat. Den lokala situationen varierar naturligtvis
en del beroende vilket leverantörssegment man verkar inom och hur beroende man är av
importerade varor.
Framtagande av alternativa arbetssätt och metoder
För att säkra produktions- och leveransflöden har leverantörer framgångsrikt hittat
alternativa arbetssätt och metoder. De leverantörer som är beroende av varuimport från
t.ex. Kina, Italien, Spanien och Frankrike arbetar intensivt med att hitta alternativa produkter
för att upprätthålla sina leveransflöden. En del leverantörer har varit ute i god tid med sina
beställningar och lyckats säkra material och utrustning genom en ökad lagerhållning.
Gränspassage som kan leda till försenade leveranser
Något som kan ge försenade leveranser är gränspassagen mellan olika länder. Det är då
främst de transporttunga leverantörerna som flaggar för risker med försenade leveranser.
Metoder för att minska smittspridningen
Grossist och reservdelsleverantörerna har aktivt arbetat fram metoder och arbetssätt som
bidrar till att minska smittspridningen. I butiker har man bl.a. infört system för självscanning
och har färdigpackat gods för avhämtning. Trots införande av en rad åtgärder för att
underlätta leveransflödet, meddelar man samtidigt att det inte går att garantera samma
leveranssäkerhet som tidigare.
Förändrat beställningsmönster
Leverantörerna meddelar ett förändrat beställningsmönster hos sina beställare.
Försäljningen av ”coronarelaterade” produkter, såsom skyddsutrustning och handsprit mm.
har ökat markant men även andra typer av produkter som beställarna själva kan lagerhålla.
Observera att ovanstående är en analys av nuläget som mycket snabbt kan förändras.
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