
Framtidens Inköpare 
i Offentlig Sektor (FIOS)

 INNEHÅLL: 

MÅLGRUPP:
Inköpare som verkar inom offentlig sektor

Kontakt:
exed@handels.gu.se
+46 31 786 53 81

GU Executive Education AB 
PO Box 609
405 30 Göteborg

Pris: SEK 25 590 (exkl moms) 
Plats: Handelshögskolan, Göteborg 
Datum: 9/3, 28/3, 18/4, 10-11/5, 8/6 2023

G U  E X E C U T I V E  E D U C AT I O N 
ÖPPET PROGRAM

Programledare: Mette Sjöberg Anthonsen, PhD, Coach

Mette Anthonsen har en BA från Danmarks Journalisthøjskole, en MA 
Internationella Relationer från University of Reading och en PhD Statsvetenskap 
från Göteborgs universitet. Hon faciliterar sedan 2009 lärande kring personlig och 
professionell utveckling för individer, grupper och team på Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet. 

Efter några år som program manager för Quality of Government Institutet på 
Göteborgs universitet har hon sedan 2009 arbetat med lärande och 
ledarskapsutveckling på full tid. Som programledare har hon fullt fokus på 
deltagarnas behov och på att hålla hög, professionellt nivå på programmets alla 
leveranser. 

Bredvid jobbet på Handelshögskolan driver Mette eget konsultbolag med fokus på 
ledarskapsutveckling och professionell coaching. Hennes kundkrets är global, och 
hon jobbar med klienter från offentlig sektor såväl som från näringslivet. 

PROGRAMÖVERSIKT:

Programmet syftar till att utveckla affärsmannaskapet hos 
dig som deltar, vare sig du är central inköpare, del av en 
institutionsledning eller inköpskoordinator. 

Genom att utveckla en affärsmässig blick för helheten kan 
inköpare ta bättre dagliga inköpsbeslut. Inom 
läroanstalter kan resurser då frigöras för forskning och 
utbildning inom existerande kostnadsbudgetramar.

Totalt innehåller programmet sex heldagar, utlagda över 
ungefär fyra månader. Undervisningsformen är en väl 
avvägd blandning av föreläsningar med riktigt duktiga 
praktiker och forskare från GU och andra lärosäten samt 
case-beskrivningar och reflektioner, enskilt och i grupp. 
Varje programdag ses gruppen kl. 08.30-16.30 på 
Handelshögskolan i Göteborg.

Programmet har utformats av Göteborgs universitets 
centrala inköpsstab under Eva Nordlund i samarbete med 
GU Executive Education.

ANMÄLAN:
Anmälan görs på på GU Executive Educations hemsida. 

• Affärsekonomi för inköpare - Johan Åkesson, GU
(1 heldag, svenska)

• Juridiken kring offentliga inköp i Sverige - Andrea
Sundstrand, SU (1 heldag, svenska)

• Digitalisering inom offentlig verksamhet - Prof. Johan
Magnusson, GU (1 heldag, svenska)

• Public Procurement: Framework & Best Practices - Prof.
Fredo Schotanus, Utrecht University (1,5 heldagar,
engelska)

• Hållbarhet inom inköpsfunktionen - Eddi Omrcen/
Marianne Dalbro/Björn Magnusson, GU (2 halvdagar,
svenska)

• Personligt ledarskap/kommunikation/min
förändringsplan - Frank Stenman (1 halvdag, svenska)

*Med reservation för ändringar i programmets innehåll.

https://www.guexed.com/framtidens-inkopare-i-offentlig-sektor-fios/

