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Forum för inköp 

 

 

Möte i Forum för inköp den 7 februari 2018 kl 07.30-9.30 

 

 

Välkommen till nästa möte i Forum för inköp den 7 februari kl. 7.30 – 9.30 hos Advokatfirman 

Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20 (T bana Östermalmstorg eller Hötorget och därifrån 5 min 

promenad). Vi kombinerar mötet med frukost. 

 

Dagens ämne är ”Strategic Sourcing in the new Economy”, baserat på Kate Vitaseks bok med samma 

namn. Modernt inköp ställer krav på en bredare verktygslåda av affärs- och kontraktsmodeller än vad 

t.ex. den klassiska Kraljic-modellen kan erbjuda. Väldigt standardiserade varuinköp av 

underleverantörer behöver hanteras annorlunda än t.ex. långvariga samarbeten med strategiska partners 

eller avtal för innovation och utveckling med osäkra utfall. I Kate Vitaseks bok presenteras ett 

strategiskt ramverk med sju olika sourcingmodeller för modernt inköp. 

 

Under mötet presenterar David Frydlinger vid Advokatfirman Lindahl Vitaseks bok och de sju 

sourcingmodellerna, som han varit delaktig i att utveckal ramverket kring. Han inleder med en kort 

presentation och därefter vidtar diskussion och erfarenhetsutbyte som vanligt. Vi avslutar med att 

diskutera Forum för inköps arbetsformer och utveckling, samt om erfarenheterna av utnyttjande av 

gruppen som nätverk. Förslag till ämnen som vi kan ta upp vid kommande möten mottas gärna.  

 

Program 

07.30 – 07.40 Anders hälsar välkommen och presenterar dagens ämne 

07.40 – 08.30                     David inleder 

08.30 – 09.15  Diskussion och erfarenhetsutbyte kring dagens ämne 

09.15 - 09.30                      Diskussion om nätverkets framtid  

 

För att kunna dimensionera lokal och frukost är vi tacksamma om du anmäler din närvaro eller 

frånvaro senast den 31 januari. På förekommen anledning är vi tyvärr tvungna att debitera en avgift om 

du är anmäld men inte kommer. 

 

Välkommen! 

 

 

Anders Kron                                


