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Strategisk upphandling på 
konferens iGöteborg 
Av Upphandling24 redaktion 

D 
Strategisk upphandling är högaktuellt. M¬nga fri- 
gar sig hur man arbetar strategiskt med upp
handling. Vilka fördelarna och utmaningarna är. 
P¬ ¬rets upplaga av Upphandling Göteborg. som 
har strategisk upphandling som tema, ger Upp
handling24 en del av svaren. Eva Wegsjö-Sande, 
inköpschef p¬ Göteborgs hamn, är en av talarna. 

EllO Wegsjº-Sande, inkºpschefp¬Gºteborgshamn. 

Sveriges ledande e.xpenrtp¬ inkºpsfr¬gor, professor Björn Ax· 
elsson fr¬n Handelshögskolan i Stockholm, finns p¬plats p¬
Upphandling24:s konferens i Göteborg Strategisk upphand· 
ling. Han samarbetar ocksl med SOi, bland annat i fr1gor som 
rilr s trategisk upphandling. Björn Axelsson ska tala om hur 
upphandling och inköp p1 en strategisk ni,·1 kan Je,·erera 
n)1ta. aff1rtr och resultat. Han kommer ocksl att b.l)u frlgan 
om hur man akti,1 kan \"lrdtra slcillnader i n)1ta mellan olika 
e~judanden. \

0

ad som kri''S i fr1ga om organisation och kom· 
petens ~ratt kunna utÖ\-a strategisk upphandling. r)'lll$ ocks1 
i hans presentation. 

Det hllrs ,·ad Anders Johren frln X)<tkeltalsinstitutet ska tala 
om. X)'tkeltal och möjligheten till anal)-s och upp~ljning 1r en 
\iktiJ dtl i strategisk upphandling. Anders Johrtn kommer ge 
O» sina tio budord ~r nrckehal. till exempel att innan du an· 
\'lnder siffror för sl)Tning bör du \'fta '"n du ska. 

P1 \IJ.g\·erket Vi st stanade man sin resa mot s trategiska inköp 
~r •.s lr sedan. Resu.ltatet ble,· ekonomiska ,;nsttr och bättre 
samarb.te. Inköpschef Catarina Sundberg delar med sig a,· 
sina erfarenheter och blsta tips samt sina \isioner fram1t. 

Flin Glrde Wt" lau Ad,-okatb)T1 kommer ad,-okat Rob.rt 
~lo!Mn och upphandlingsjurist ~lohamed Hama Ali, med l\'1 
intressantavinklarp¬strategisk upphandling: konkurrens· 
principen som uppstlr i och med de n)'a EU·direkti,·tn och SO· 

ciala kra,· i upphandlingar som strategiskt verktyg, det sist· 
nlmnda som en del a,· eftermiddagens le,·erantörssplr. 

P1 le-'trantörssp1ret trlffar du ocks1 DoubleCheck som ~r 
andra 1ret i rad samlat in fakta om den offentliga marknadens 
, ·:i.rde. \'d:n Fl'tdrik Tlmm presenterar flnka fakta och de ,;k. 
tigaste slutsatserna som bidrar till att du kan ta Wttre !>.slut 
och göra Wttn afflrer p1 den offentlig m.trknaden. 

Helena Br)'nOlfsson. ''d p1 ProsollttU och med Ung erfarenhet 
som upphandla,. p1 koncemni,i. talar om dilemmat med bt· 
sparingar och delar med sig a,· '-ad upplwidlare S\-arat ang1. 
ende mltning och upp~ljning i den n)'SS genom~rda Jnköps
barometern. 

R:i.tt genom~rt kan ~rb.redelserna inför en upphandling ha 
mycket stora posith•a effekter pl resultatet. Det Sr l\'tn ett 
lämpligt första steg för att l)ft.t inköpsa~tet i ston till en stra· 
tegisk ni,·1. Johan Söderb.rg fr1n Peak Procurement presente
rar tre case dJr man missat ,;J..1iga aspekter i ~rarb.ttt, med 
praktiska exempel p1 hur man kunde gjon i stllltt. 

Petra Andersson. strattgic sourcing manager p1 )lölnl)<tkt Ht· 
alth Care, kommer att b.rJtta om ~retagets fnmglngsrika ar· 
b.te med kattgorisl)Tning. 

P1 eftermiddagens lt\·trantörssplr talar bland an~t anbuds· 
e~rten Christian \\'ollin frln Tenders och ger konla'tta rld 
om hur du Skri\'tr ett 'inn.tnde anbud. Han b.rJttar hur du 
anal)'Strar din teXI, skapa ett attrakti,1 tilltal som gör det lJtt 
att l1sa och om semantikens b.1)-dtlse ~r kalkylen. 

Till le,·erantörssplret kommerocks1 E\-a Wegsjö-Sande, in· 
köpschef p1 Göteborgs hamn. ~ratt b.rJtt.t om hur hennes 
a,·delningjobbar för att genom~ril s1 effekth-a upphandlingar 
som möjligt och \'lra attrakti,·a fflr de Wsta le-·eranUSrerna. 

Us allt om konferensen Strategisk upphandling i Göteborg. 




