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Möte i Forum för inköp den 4 maj 2022 

 

 
Forum för inköp träffades den 4 maj för ett nytt hybridmöte. Mötet som skulle hållits hos Johan 

Lundvall på Colligio fick i all hast flyttas till Anna Björklind på Statens Fastighetsverk.  Dagens ämne 

var ”forskningen inom inköp”. Sven-Anders Stegare doktorand på Handelshögskolan i Stockholm 

berättade om nyetableringen av Marknadstekniskt Centrum (MTC) som är tänkt att bli en plattform för 

forskning inom inköp i Sverige. Vi gavs en bild av forskningsläget såväl internationellt (från en 

nyligen genomförd konferens inom IPSERA i Jönköping) som i Sverige, samt hur MTC är tänkt att 

utvecklas. 

 

Därefter följde som vanligt en diskussion och erfarenhetsutbyte kring till en början hur offentlig sektor 

skulle kunna integreras och dra nytta av denna satsning. Några av punkterna som framfördes var 

etablering av en akademisk utbildning inom inköp, skapande av en kunskapsbank samt att vara en 

mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan offentlig & privat sektor och den akademiska världen. 

  

Vi slutade med att diskutera nätverkets framtid: På initiativ av Sebastian dryftades Forum för inköps 

långsiktiga framtid där det verkade finnas ett önskemål att säkerställa att nätverket finns kvar. 

Deltagarna fick till uppgift att till nästa möte fundera på hur. För nästa möte föreslogs ett ämne kring 

problemlösning (make or buy), leverantörsstyrning, riskhantering. 

 

Vi räknar med att nästa möte också är ett ”hybridmöte” hos Johan Lundvall på Colligio någon dag i 

början av september kl 8.00 till 10.00. Som vanligt återkommer med en inbjudan en månad innan men 

eftersom vi redan nu vet att antalet deltagare måste begränsas så vill vi varna för att det är ”först till 

kvarn” som gäller. 

 

Sven-Anders presentationsmaterial samt de två artiklarna han refererade till bifogas. 

 

Vänligaste hälsningar, 

 

Anders   

 


