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N064 Inköpschefsnätverk  
 
 
Syfte 
IndustriForums syfte med inköpsnätverket är att du skall inspireras, utvecklas i din yrkesroll 
och få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor.  
 
Du får inte minst en bredare referensram kopplat till din yrkesroll och ditt eget företags nuläge 
genom att besöka andra företag. 
 

 
Målgrupp 

Inköpschefer och inköpare.  
 
Teman och upplägg på träffarna 

 
Studiebesök och föreläsningar med teman som belyser inköpsavdelningens roll i företaget. 
Exempel på teman: 

 
·         Förhandlingsprocessen 

o   Hur fastställa ett arbetssätt som gör att företaget får max output i varje förhandling? 

• hur säkra att alla inköpare jobbar enligt fastställt arbetssätt? 
 

·         Nyckeltal för inköpsavdelningen 
o   Vilka nyckeltal driver utvecklingen mot företagets totala mål? 
o   Hur hantera ”motsägelsefulla” mål,  tex lagervärde/loh vs servicegrad? 

• Vad mäts, och varför? Hur mäta, hur följa upp? 
 

·         Leverantörer på en begränsad leverantörsmarknad 
o   Hur jobba med leverantörer där det finns en eller få ”jättar” att välja bland?  

• Hur driva utvecklingen och få den attention vi vill ha? 
 

·         Leverantörsbedömningar/audits/fabriksbesök 
o   Hur/på vilka parametrar ska leverantörer bedömas? 
o   Hur verifiera att lämnade uppgifter stämmer? 

• Besöka själv eller använda extern hjälp? 
 

·         Hållbarhet 
o   På vilka sätt kan inköpsavdelningen jobba med hållbarhetsfrågor, förutom de lagstadgade 

och uppenbara frågorna? 

• Hur kan vi dra nytta av vad våra leverantörer redan har gjort, och dra nytta av det i vår 
egen verksamhet? 
 

·         SCM-system 
o   Hur systematisera inköpsarbetet och göra det mindre personberoende (minimera riskerna 

att information och kunskap om en leverantör stannar ”i huvudet” på en inköpare? 
o   Vilka system finns och vad har vi för erfarenhet av dem? 

 
Nätverket sätter tillsammans årets teman vid första träffen varje säsong.      
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      Fakta 2019 

Fyra heldagsträffar under tolv månader kl 09.00 – 15.30 vid följande tillfällen.  
 
 

 2019 Datum Tema Plats  

Träff 1 14 mars Transport och spedition.  
Vilka utmaningar har branschen idag? 
Hur påverkar det oss som kund/beställare? 
Vilka lösningar på utmaningar jobbar man på? 
Hur ser branschen på framtiden?  

Göteborgs hamn 

Träff 2 28 maj Nyckeltal / Internlogistik  
Vad mäter en inköpsavdelning?  
Hur lyckas man få en effekt av nyckeltalen?  
Hur kan man göra för att följa över tid, och inte bara låta 
det ”rinna ut i sanden”? 
Hur förbättra flödet, från råvara in till färdig vara ut?. 

Industriforum  
Jönköping. 

Träff 3 30 september Hållbarhet 
Krav från myndigheter, lagkrav 
Utländska kunders krav 
Branschkrav 
Hur tackla kunder som anlitar konsultbolag som skickar 
kostnaden vidare till oss som leverantör? 

Trioplast 
Smålandsstenar. 

Träff 4 26 november Leverantörsutvärdering/audit  
Hur göra en leverantörsutvärdering/audit för att få med alla 
aspekter? 

Etac, Anderstorp 

 
 
 
 
Ledare för nätverket – Maria Pettersson 
 
Maria har arbetat med inköp i 15 år, de senaste 10 åren i rollen som  
inköpschef.  
 
På Habo Gruppen deltog hon i sin roll som inköpare och senare inköpschef 
i outsourcing av företagets egen produktion till Östeuropa och Asien 
och arbetade även med att lyfta hem företagets lager 
från dotterbolagen i Norden till centrallagret i Habo utanför Jönköping. 
Maria arbetade även som inköpschef för T-Emballage med ansvarar för 
koncernens inköpsfunktion. Under Marias tid på T-Emballage har företaget förvärvat 
dotterbolaget Innovexa och införlivat dess inköpsfunktion i den befintliga organisationen i 
Vetlanda. Maria drev arbetet med att utveckla och tillsammans med företagets it-avdelning 
effektivisera inköpsarbetet med stöd av olika systemstöd som t ex beslutsstödssystem och 
lageroptimeringssystem. Idag jobbar hon som inköpschef på Svenska Elkedjan AB i 
Anderstorp. 
 
Maria når du på 0371-193 35 eller maria.pettersson@elkedjan.se. 
 

Pris 

7 500 kr exkl. moms.  

Medlemmar i IndustriForum deltar kostnadsfritt. 

Priser gäller för fyra tillfällen under 12 månader fr o m första träffen. 

I priset ingår fika, lunch och dokumentation i filformat. Eventuell litteratur tillkommer. 
 

Nöjd kundgaranti – Är du inte nöjd efter första träffen får du deltagaravgiften tillbaka eller 
byt till annat nätverk utan kostnad.  
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Anmälan och information  

Anmälan och mer information får du av Thomas Johansson 
thomas.johansson@industriforum.se  
alternativt telefon 073-679 38 68. 
 
 

 

 

                

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BESÖKSADRESS  
Huskvarnavägen 80. 

554 54 Jönköping 
036-550 32 50 

 
 

info@industriforum.se 
 

www.industriforum.se 
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