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Möte i Forum för inköp den 28 april 2021 

 

 
Forum för inköp träffades än en gång för ett digitalt möte den 28 april under ledning av Sebastian 

Nordgren på Nacka kommun. Vi började med att konstatera att Janne Andersson flyttar från Preem och 

blir ”självanställd”, vilket fick Eva Boström att berätta att hon har liknande planer. Dessutom hälsar vi 

Lisa Holgersson välkommen till nätverket. Dagens ämne var ”leverantörsstyrning och 

leverantörssamverkan” och Sebastian inledde med att beskriva Nackas modell för leverantörsstyrning 

samt undertecknad berättade om Vested modellen som ett exempel på leverantörssamverkan (se bif 

presentationsmaterial).  

 

Därefter följde en diskussion där vi försökte bena i Sebastians fråga till oss: ” alla lyfter fram vikten av 

leverantörsuppföljning – få gör – varför”? En anledning är uppenbarligen att kostnaden ibland anses 

överstiga nyttan (?) men vi konstaterade att det snarare handlade om ett krav på oss att formulera 

relevanta och uppföljningsbara mål. En modell med ”key account managers” på inköpssidan 

diskuterades också. ”Som vanligt” landade vi i frågan kring inköps roll och status och varför det är så 

svårt att driva inköpsfrågorna internt. Vi slutade också med att konstatera att det gör att trots alla 

vackra ord så är det väldigt få inom offentlig sektor som har fått kategoristyrning i form av 

tvärfunktionellt arbetssätt att fungera hela vägen ut. 

 

Vi hoppas att nästa möte ska kunna vara i fysisk form och räknar med att träffas hos Johan Lundvall på 

Colligio den 8 september kl 8.00 till 10.00. Som vanligtvis återkommer med en inbjudan i början av 

augusti men eftersom vi redan nu vet att antalet deltagare måste begränsas så vill vi varna för att det är 

”först till kvarn” som gäller. 

 

Anders   

 

https://hbr.org/2019/09/a-new-approach-to-contracts 


