
strategisk leverantörssamverkan
TMF, Tekniska Högskolan i Jönköping och  
Träcentrum bjuder in till leverantörsdag

temadag

»

Svensk trä- och möbelindustri står inför en rad utmaningar där bland annat konkurrens från 
lågkostnadsländer ställer krav på effektivare produktion, ökad grad av specialisering med rätt 
kvalitet och med långsiktigt mer kostnadseffektiva lösningar. För att möta dessa utmaningar 
krävs en stark och kompetent underleverantörsindustri som kan ta fram och leverera  
lösningar till möbelindustrin. Ett väl utvecklat samarbete är därmed en viktig framgångsfaktor 
för branschen.

Detta är ett tillfälle att ta del av intressanta föredrag, studier från branschen och idéer för 
framtiden med fokus på samverkan mellan leverantör och producent inom trä- och  
möbelindustrin – en dag med möjlighet att nätverka och diskutera med andra företag kring 
det viktiga området strategisk leverantörssamverkan.
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» Program

09.30 – 10.00 registrering och fika

10.00 – 10.15 inledning och välkomsthälsning 
Mats Jägstam, Vd JTH, P-O Simonsson, Vd Träcentrum och David Johnsson, Vd TMF.

10.15 – 11.05 leverantörssamverkan - analys av utmaningar inom branschen  
Marcus Westdahl, Vd EFG, talar om sin syn på strategisk leverantörssamverkan. Därefter följer en studie och 
analys av relationen köpare - levereantör inom svensk möbelbransch; resultatet av examensarbete genomfört 
under våren 2015 som presenteras av mastersstudenterna vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 
Axel Lindelöf och Adam Hermansson. 

11.15 – 12.05 ökad konkurrenskraft genom genomtänkta leverantörsavtal 
Genomtänka inköp kan bidra till effektivare leverantörsrelationer, med ökad innovationskraft i samverkan samt 
mer kostnadseffektivitet. Jenny Bäckstrand, JTH och Stefan Ståhl, Fagerhult AB.

12.15 – 13.15 lunch 

13.15 – 14.05 Hållbara val och samarbetsformer i leverantörsledet 
På vilket sätt påverkar valet av leverantörer möjligheterna att leva upp till högt ställda krav på miljö och 
socialt ansvarstagande? Att säkerställa hållbar utveckling kräver insyn bakåt i leverantörskedjan där möbel-
komponenterna verkligen tillverkas. Hur kan hållbart ansvarstagande löna sig? Exempel från verkligheten och 
diskussion kring hur man kan arbeta mer ansvarsfullt.  
Sara Gripstrand, Good Point och Tomas Ekström, Kinnarps.

14.05 – 15.00 Hur förbättra samspelet? 
Hur skapar vi förändring från nuvarande sätt att arbeta till ett nytt och bättre? Hur skall vi tänka? Vilka 
tänkbara hinder finns inbyggda i organisatione och individ? Hur skall vi leda förändringen? Diskussion om hur 
branschen kan skapa förutsättningar för förbättrade leverantörsrelationer.  
Johan Karltun, JTH och Annika Engström, JTH.

15.00 – 15.15 kaffe 

15.15 – 16.00 summering och reflektion 
Magnus Granström, Forskningschef JTH.
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Projektledare TMF 
Telefon: 08-762 72 58 
E-post: jenny.andersson@tmf.se

kursinformAtion

DAtum och tiD  
7 maj 2015  
9.30 - 16.00

plAts  
Tekniska Högskolan i Jönköping

kostnAD  
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