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hej! hallå! 
Varmt välkommen till oss på e-Avrop. Titta runt bland 
våra kurser och låt dig stimuleras av vårt kursutbud.  
 

Våra kurser passar såväl nybörjare som rutinerade 

upphandlare. 

Kurserna kan sorteras i två olika sektioner: 

upphandlingsjuridiska kurser och systemanvändarkurser. 

De juridiska kurserna är praktiskt inriktade och fokuserar på 

hur man förenar effektiva och affärmässiga upphandlingar 

med upphandlingsregelverket.   

Om du vill effektivisera och kvalitetssäkra upphandlings-, 

avrops- och avtalsprocessen har vi utbildningarna för dig. 

Våra utbildningar kan du snabbt omsätta direkt i 

verksamheten.  

Våra kurser har alltid ett tvådelat syfte, att lära sig mer och 

skapa entusiasm kring offentlig upphandling. 

 

 

 

Ernest Wessman  

VD 
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Grundutbildning i e-Avrops upphandlingsstöd 
Grundutbildning i hur man använder systemet på bästa sätt. Under utbildningen varvas 

föreläsning med inslag av workshop och praktiska exempel.  

Syftet med utbildningen är att användaren ska lära sig systemets grundläggande struktur och 

funktion. Målet är att kunden och användaren snabbt ska få ut full effekt av systemet och 

därmed mest valuta för pengarna.  

Utbildningen riktar sig till alla som använder e-Avrop och det krävs inga förkunskaper om 

systemet. Utbildningen genomförs under ca sex timmar. 

Kursinnehåll: 

• Mina sidor 

• Menyer i e-Avrop – användningsområde och funktion 

• Jobba i projekt – hur man genomför hela upphandlingsprocessen 

• Checklistan 

• Skapa elektroniska anbudsformulär 

• Skapa smarta mallar och dokument med så kallade kopplingar 

• Publicera avtal 

Vem vänder sig utbildningen till? 

Kursen vänder sig till alla som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära sig 

mer. 

Pris: 4750 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar förtäring samt kursdokumentation. 

Ort   Datum 

Stockholm  21 januari, 24 mars, 7 maj 

Umeå  26 februari, 7 april 

Göteborg  26 februari 

Karlstad  7 april 

Linköping  12 maj 

http://info.e-avrop.com/event/grundutbildning-i-e-avrops-upphandlingsstod-2018-11-14-2019-05-29-2-2-2019-06-03-3-2-2-2-2/
http://info.e-avrop.com/event/grundutbildning-i-e-avrops-upphandlingsstod-2018-11-14-2019-05-29-2-2-2019-06-03-3-2-2-2-2-2-2-2/
http://info.e-avrop.com/event/grundutbildning-i-e-avrops-upphandlingsstod-2018-11-14-2019-05-29-2-2-2019-06-03-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
http://info.e-avrop.com/event/grundutbildning-i-e-avrops-upphandlingsstod-2018-11-14-2019-05-29-2-2-2019-06-03-3-2-2-2-2-2/
http://info.e-avrop.com/event/grundutbildning-i-e-avrops-upphandlingsstod-2018-11-14-2019-05-29-2-2-2019-06-03-3-2-2-2-2-2-2-2-2-3/
http://info.e-avrop.com/event/grundutbildning-i-e-avrops-upphandlingsstod-2018-11-14-2019-05-29-2-2-2019-06-03-3-2-2-2-2-2-2/
http://info.e-avrop.com/event/grundutbildning-i-e-avrops-upphandlingsstod-2018-11-14-2019-05-29-2-2-2019-06-03-3-2-2-2-2-2-2-2-2/
http://info.e-avrop.com/event/grundutbildning-i-e-avrops-upphandlingsstod-2018-11-14-2019-05-29-2-2-2019-06-03-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
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Utbildning i Analys och Avtalsuppföljning 
Utbildningen är en fortsättningskurs i e-Avrops funktioner där deltagarna lär sig Analys och 

Avtalsuppföljning. Syftet är att du som användare ska lära dig funktionernas 

användningsområden för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av struktur, 

strategier och verktyg för intern styrning och kontroll (Analys och Avtalsuppföljning). 

För att funktionen Avtalsuppföljning ska aktiveras av e-Avrop måste minst en person från 

organisationen ha genomfört utbildningen.  

Utbildningen riktar sig till alla som använder e-Avrop och alla som har ansvar för att följa upp 

avtal.  

För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör man ha gått vår grundutbildning 

alternativt vara en van användare av e-Avrop. Utbildningen genomförs under ca 6 timmar. 

Kursinnehåll: 

• Användarutbildning i modulerna Analys och Avtalsuppföljning 

• Upphandlingslagstiftning och affärsmässighet 

• Affärsidé, affärsmodell och uppförandekod 

Vem vänder sig utbildningen till? 

Kursen vänder sig till alla som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära sig 

mer om funktionerna avtalsanalys och avtalsuppföljning. 

Pris: 6750 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar förtäring samt kursdokumentation  

Ort   Datum 

Umeå  27 februari 

Stockholm  4 mars 

 

 

http://info.e-avrop.com/event/grundutbildning-analys-2019-05-21-2/
http://info.e-avrop.com/event/grundutbildning-analys-2019-05-21-2-2/
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Avrop & direktupphandlingar (min första upphandling) 
Att genomföra en direktupphandling eller att avropa på ett befintligt ramavtal kan vara svårt. 

Kursen lär dig när och hur du får direktupphandla. Därtill ger kursen en god insikt i hur 

reglerna avseende ramavtal fungerar. 

Kursinnehåll: 

• Upphandlingslagarnas grunder, rättsprinciper samt procedurregler.  

• Vad är en direktupphandling och när är det tillåtet att direktupphandla? 

• När är upphandlingslagarnas undantag tillämpliga? 

• Vilka krav kan ställas i direktupphandlingar? 

• Vilka dokumentationskrav föreligger vid direktupphandling? 

• Avtal – hur utformar jag ett lämpligt direktupphandlingsavtal. 

• Vad innebär en förhandsinsyn? 

• Avrop på befintliga ramavtal – vilka regler gäller vid förnyad konkurrensutsättning? 

• Tecken på korruption i offentlig upphandling. 

• Vad innebär en överprövning och kan man överpröva en direktupphandling? 

• Genomgång av e-Avrops direktupphandlingsmodul D4D.    

Vem vänder sig utbildningen till? 

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller för dig som vill veta mer om 

direktupphandlingar. Direktupphandlingar är den vanligaste upphandlingen i Sverige och rätt 

använd blir det en effektiv metod för att göra bra affärer. 

Pris: 

5250 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar förtäring samt kursdokumentation  

Ort   Datum 

Umeå  12 mars 

Stockholm  24 april 

 

 

 

http://info.e-avrop.com/event/avrop-och-direktupphandlingar-min-forsta-upphandling-2019-02-12-2/
http://info.e-avrop.com/event/avrop-och-direktupphandlingar-min-forsta-upphandling-2019-02-12-2-2/
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En effektivare process – Mallhantering och Utvärdering 
Utbildningen är en fortsättningskurs i e-Avrops funktioner där deltagarna lär sig 

mallhantering och utvärderingsmetodik i systemet. Utbildningen ger en fördjupad kunskap 

om möjligheterna i e-Avrop för att kunna tillföra organisationen ett mervärde i form av 

struktur, strategier och verktyg för en effektivare upphandlingsprocess.  

Utbildningen riktar sig till användare som vill få en fördjupad förståelse för e-Avrops 

funktioner. 

För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt bör man ha gått vår grundutbildning 

alternativt vara en van användare av e-Avrop. Utbildningen genomförs under ca 6 timmar. 

Kursinnehåll: 

• Skapa och redigera mallar  

• Redigera systemmallar  

• Utvärdering i systemet – strategier 

• Skapa utvärderingsmodell 

• Bli en mästare på kopplade dokument 

Vem vänder sig utbildningen till? 

Kursen vänder sig till alla som arbetar med e-Avrops upphandlingsstöd och som vill lära sig 

mer om funktionerna avtalsanalys och avtalsuppföljning. 

Pris: 6750 SEK ex moms per deltagare. Priset inkluderar förtäring samt mallpaket 

Ort   Datum 

Stockholm  17 mars 

  

http://info.e-avrop.com/event/en-effektivare-process-mallhantering-och-utvardering-2019-04-24-2/
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Kursledare 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Johannesson är en 
självutnämnd 
upphandlingsnörd som tycker 
att upphandling är bland det 
roligaste som finns.  
Efter avslutad Jur. Kand. 
kastades hon in i 
upphandlingsvärlden där hon 
de senaste 11 åren arbetat 
både på den privata sidan men 
också inom stat, kommun och 
landsting bland annat som Bid 
Manager och 
Upphandlingschef. Detta har 
gett henne flera exempel från 
verkligheten som hon gärna 
delar med sig av under 
kurserna.  

Per Werling är en positiv 
upphandlingsjurist från 
Göteborg med över 16 års 
erfarenhet som 
upphandlingskonsult.  
Per har mångårig erfarenhet 
som rådgivare, kurslärare och 
föreläsare inom 
upphandlingsområdet med 
fokus på såväl anbudsgivare 
som upphandlare. 
 

Sarah Öberg har från att vara 
förskolelärare och lärare 
vidareutbildat sig inom inköp 
och logistikfrågor. Med 10 års 
erfarenhet av 
upphandlingsarbete inom 
offentlig sektor är Sarah en van 
projektledare och väl medveten 
om vilka situationer och 
utmaningar upphandlare ställs 
inför, vilket hon har med sig när 
hon utbildar. Vidare är hon väl 
förtrogen med Lagen om 
offentlig upphandling och 
poängterar ofta vikten av att 
jobba serviceinriktat och 
effektivt tillsammans med sina 
olika uppdragsgivare 

. 

Sofia Elmeholt är civilekonom i grunden och har 
lång erfarenhet av upphandling och 
avtalsuppföljning. Sofia arbetar efter devisen 
”kreativ inom lagens ramar” och vill se mer 
dialog och affärsmässighet inom offentlig 
upphandling. Hon tilldelades priset Handslaget 
för årets upphandling 2014 för hennes 
livsmedelsupphandlingar som öppnade upp för 
små och medelstora företag. Med kunskaper 
inom både ekonomi och juridik stödjer hon och 
utbildar organisationer på ett engagerande sätt. 

Johan Ekengren har arbetat med inköps -och 
upphandlingsfrågor under sju års tid, både inom 
offentlig och privat sektor.  
Johan har skaffat sig en bred erfarenhet från att 
i olika omfattning och inom olika områden stötta 
och driva projekt.  
Har pedagogisk utbildning och en bakgrund som 
lärare.  
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Anmälan 
Anmälan till samtliga kurser görs via e-Avrops hemsida eller genom att skicka ett mejl till 

info@e-avrop.com   

Villkor för anmälan 
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till e-Avrop.  

Kostnadsfri avbokning kan göras senast fyra veckor före kurstillfället. Vid senare avbokning 

kommer beställaren att faktureras med 100 % av kursarvodet. Platsen kan överlåtas till 

annan kollega inom organisationen enligt överenskommelse med e-Avrop.  

e-Avrop har rätt att ställa in kursen varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. 

Ersättningar därutöver utbetalas ej.  

e-Avrop fakturerar kursavgiften efter kurstillfället, betalningsfristen är 30 dagar. 

Skräddarsydda utbildningar 
Vi genomför skräddarsydda utbildningar där vi gemensamt tar fram ett utbildningsinnehåll. 

För mer information kontakta info@e-avrop.com  

Utbildningar för era leverantörer 
Vi kommer gärna och håller utbildningar för era leverantörer. Hur skriver man ett anbud, hur 

använder man e-Avrop mm.  

För mer information kontakta info@e-avrop.com   

 

 

http://info.e-avrop.com/events/
mailto:info@e-avrop.com
mailto:info@e-avrop.com
mailto:info@e-avrop.com

