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Välkommen till höstnumret av FinansNyheterna.  

Här berättar vi bland annat om ”operational analytics”, samverkan mellan inköp och marknadsavdelningarna 
samt om personalavdelningens roll och utveckling. Hur man kan skapa mångfald skriver vi också om. 

Vi berättar om våra aktiviteter i nätverken Forum för inköp, om våra utbildningsaktiviteter inom strategiskt 
inköp, nuvarande och kommande debattartiklar samt om vår bok om staber och stödfunktioner – Shared 
Service Management. 

Trevlig läsning och en trevlig höst  önskar redaktörerna Kron och Wallgren!  

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
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Ekonomi 
 
Digitaliseringen och jobben 
Vi har tidigare här i FinansNyheterna  kommenterat debatten om digitaliseringen som ett 
hot mot sysselsättningen. I senaste numret av McKinsey Quarterly finns en bra artikel i 
ämnet av Michael Chui m.fl. Man konstaterar för det första att den producerande industrin, 
där ju potentialen för automatisering är störst, står för en allt mindre del av näringslivet (20 
% i USA). Inom andra sektorer finns naturligtvis också en potential, men den går åt bägge 
hållen: enklare repetitiva uppgifter kan automatiseras, medan områden som management 
(ledning, syrning & organisation), analys och affärsutveckling istället kan utvecklas och 
därmed skapa ännu fler jobb. 
  Läs mer: www.mckinseyquarterly.com 
 
 
Operational Analytics – en förutsättning för processeffektivisering 
Att rätt information på rätt plats vid rätt tillfälle är en förutsättning för att kunna bedriva en 
framgångsrik verksamhet är en urgammal sanning. Redan för femton år sedan börjande vi 
samla relevant information ur våra affärssystem på ett strukturerat sätt när gäller 
kundbearbetning – under rubriken CRM. Nu är det aktuellt att göra samma sak för intern 
effektivisering – företeelsen kallas (än så länge) Operational Analytics. Capgemini Consulting 
har i en studie av 600 företag kommit fram till att detta är en av de mest underutnyttjade 
besparingspotentialerna som finns. 
Läs mer: www.capgemini.com 

 
Produktifiering för tillväxt 
I FinansNyheterna har vi många gånger konstaterat trenden att köpa in funktioner istället för 
att göra själv. Denna trend gör att det blir allt viktigare att förstå affärslogiken hos 
tjänsteföretagen, vilket behandlas i en artikel i septembernumret av Harvard Business 
Review. Där konstateras att en förutsättning för att tjänsteföretag ska kunna växa är att man 
går från att sälja timmar (t.ex. redovisningsbyrå) till att standardisera enklare moment till 
”produkter” och sälja kvalificerad rådgivning i kombination med dessa produkter. 
Läs mer: www.hbr.org 
 

Rapporter, bilagor & whitepapers inom ekonomi 
I en rapport från bl.a. Oracle studeras de immateriella tillgångarnas roll, såsom kundbas, 
varumärken och personalens kompetens, i den digitala ekonomin. Det konstateras att dessa 
numer ofta överstiger de materiella i de flesta organisationer, och att 
verksamhetsstyrningen därför måste förändras och måste anpassas till detta.  
PwC har i en annan rapport studerat digitaliseringens effekter för finanssektorn. 
Läs mer: Bit.ly/oraclecima; www.pwc.se/sv/pdf-reports 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.mckinseyquarterly.com/
http://www.capgemini.com/
file:///C:/Users/wallgmik/Documents/Documents/Artiklar/Finansnyheterna/http;/www.hbr.org
http://bit.ly/oraclecima
http://www.pwc.se/sv/pdf-reports


 
September 2016 Sid 3 

 

 
FinansNyheterna kommer från Anders Kron & Mikael Wallgren på Convendor AB, med nyheter kring utvecklingen inom ekonomi, 

inköp & verksamhetsstyrning. Nyhetsbrevet utkommer kvartalsvis och distribueras kostnadsfritt via mail och på vår hemsida 
www.convendor.se  Skicka ett mail till nyhetsbrev@convendor.se om du vill komma med på sändningslistan. 

För mer information, kontakta Anders Kron, tel 070  - 252 0013 eller Mikael Wallgren, tel 070 – 717 8306 

Inköp 

Inköps- och marknadsavdelningarna behöver samarbeta 
I McKinsey Quarterlys augustinummer skriven McKinsey konsulten Cody Butt att mycket av 
de resurser och den kompetens som marknadsavdelningarna behöver finns på 
inköpsavdelningarna. De flesta organisationer skulle alltså må bra av ett närmare samarbete, 
men av kulturella skäl verkar det väldigt svårt att genomföra. Artikelförfattaren föreslår att 
inköpsavdelningen, genom att utnyttja marknadsavdelningens metodik och terminologi och 
visa på potentiella lönsamhetsförbättringar, bör stimulera motparten till ett närmare 
samarbete. 
En liknande diskussion pågår på Procurement Professional (baserad på en studie från ISM) 
angående inköps- och ekonomiavdelningarnas bristande förmåga till samarbete. Båda 
enheterna är ju servicefunktioner, och har ett fokus på en organisations kostnader. Därför 
borde de, med ett gemensamt arbetssätt, kunna skapa betydande effektivitetsvinster för 
den gemensamma verksamhetsnyttan, om kulturen och viljan finns. 
Läs mer: www.mckinsey.com, www.instituteforsupplymanagement.org 

Ett decennium av dålig uppföljning 
Uppföljning och styrning har varit i fokus inom offentlig upphandling under nästan ett 
decennium. Trots det visar en rapport från Näringslivets Regelnämnd att kommuner 
fortfarande är dåliga på uppföljning, framförallt av gjorda upphandlingar. Nämnden menar 
att det här drabbar såväl systemets trovärdighet som i slutändan den enskilda 
skattebetalararen. Liknande slutsatser kommer i en annan rapport från LO-distriktet i 
Stockholm. 
Läs mer: www.nnr.se, www.lo.se 
 
Hur uppstår innovation? 
På inköpsbloggen finns en intressant diskussion kring skillnaden mellan innovation och 
förbättringar, baserad på erfarenheter från IKEA. Man konstaterar att innovationer - i form 
av förbättringar - sällan uppstår i rum med whiteboard och blädderblock, utan i den 
vardagliga kontakten med kunder och leverantörer. Parallellt krävs också en förståelse för 
processer och produktion, samt förmågan att standardisera dessa. 
Läs mer: tools.effso.se/blogg 
 
Rapporter, bilagor & whitepapers inom inköp 
 I en rapport från Ardent Partners beskrivs vilka hjälpmedel CPOer använder bland annat 
inom “Contract Management”. En annan rapport från Oxford Economics handlar om 
framtiden inom inköp, vad gäller leverantörssamverkan och uppföljning. 
Läs mer: ardentpartners.com/2016/08; procurementprofessionals.tradepub.com 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/maximizing-marketing-value-through-smarter-procurement;
https://www.instituteforsupplymanagement.org/
http://www.nnr.se/
http://www.lo.se/
http://tools.effso.se/blogg
https://ardentpartners.com/2016/08/cpo-rising-2016-how-the-best-in-class-manage-supplier-performance-for-superior-gains
http://procurementprofessionals.tradepub.com/c/pubRD.mpl?sr=oc&_t=oc:&pc=w_aric09
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Kurser och seminarier inom inköp och ekonomi  

 
Upphandlingsrättslig Tidskrift anordnar Upphandlingskonferens i Stockholm den 1-2 
december. Läs mer: www.urtkonferens.se 
 
Silf ordnar utbildning i Sustainable Value Chain den 8 november i Stockholm  Läs mer: 
www.silf.se 
 
Upphandling24 ordnar en konferens om Hållbar upphandling i Stockholm den 16 oktober   
Läs mer: www.upphandling24.se 

Chalmers Professional Education ordnar utbildning i Lean produktion, i Södertälje med 
början den 7 december. Läs mer: www.chalmersprofessional.se 
 
Aktuell Hållbarhet ordnar utbildning i Hållbarhetsredovisning GRI G4, den 4-5 oktober i 
Stockholm. Läs mer: aktuellhallbarhet.se/utbildning 
 
Teknologisk Institut ordnar utbildning i Diplomerad inköpare – Effektivare inköpsarbete 
påverkar lönsamheten, den 29-30 november i Stockholm. Läs mer: 
www.teknoligiskinstitut.se 

 

Nytt från:  

SOI 
SOIs nya ordförande, Emma Breheim, konstaterar att regeringens nya upphandlingsstrategi 

väl stämmer överens med vad SOI pläderat för i åratal. SOI medverkade också på KOMMEK i 

Malmö i augusti, men konstaterar att inköps ökade betydelse för alla organisationer inom 

offentlig sektor än så länge inte verkar ha slagit igenom på KOMMEK. 

Läs mer: www.soi.se   
 
Silf 
På Silfs årskonferens Supply Chain Outlook den 8 november, kommer bland mycket annat 
Louise Strand från region Skåne berätta om regionens inköpsarbete och Per Bondemark, 
SSAB och Roger Hansson, LKAB ge en presentation av horisontella samarbeten inom inköp 
och logistik. Silfs nya verktyg för inköpsanalys har bl.a. använts av Inköp Gävleborg, där man 
konstaterade att det gav ett nyttigt ”utifrånperspektiv” bland annat när det gäller behovet 
av förankring. 
Läs mer: www.silf.se 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.urtkonferens.se/
http://www.silf.se/
http://www.upphandling24.se/
http://www.chalmersprofessional.se/
http://www.aktuellhallbarhet.se/utbildning
http://www.teknoligiskinstitut.se/
http://www.soi.se/
http://www.silf.se/
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McKinsey Quarterly: Personalavdelningens roll och utveckling 
McKinsey Quarterly har under året skrivit flera gånger om den pågående förändringen för 
personalavdelningar och personalchefer. I aprilnumret av tidskriften skriver Peter L Allen om 
sina erfarenheter, både som personalchef och McKinsey konsult. Hans huvudtes är att 
personalchefen aldrig får ta över linjechefens chefsansvar, utan måste förbli en specialist och 
stödresurs till denna. Det leder till små, men extremt kompetenta, personalavdelningar som 
fokuserar på det som är strategiskt viktigt för organisationen, medan övriga uppgifter, som 
exempelvis lönehantering, kan hanteras av ekonomiavdelningen eller outsourcas. 
I augustinumret finns en intressant artikel av Henri de Romrée med flera, kring hur HR 
avdelningar kan använda sig av analys av stora informationsmängder, så kallad Big Data, på 
samma sätt som marknads- och ekonomiavdelningarna redan gör detta. 
Användningsområden som nämns är både identifikation av befintliga nyckelmedarbetare 
och rekrytering av nya, kartläggning av nya roller, professionellare och snabbare hantering 
av stora rekryteringar mm. 
Läs mer: www.mckinseyquarterly.com 
 
Harvard Business Review : Självstyrande grupper och platta organisationer – igen! 
Under 70- och 80-talen uppstod en reaktion på hierarkiska arbetssätt. Metoder som 
användes i exempelvis SAS och på Volvo var självstyrande grupper och platta organisationer.  
I övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle har forskare konstaterat att det 
faktiskt finns mycket bra att hämta och tillämpa i dessa tankegångar, om än inte hela 
konceptet.  
Det engagemang och personliga ansvar som metoderna skapade torde vara nödvändiga i 
dagens organisationer, samtidigt som man inte vill ha tillbaka den otydlighet i ansvar och 
ledarskap som ofta följde med arbetssättet.  
Läs mer: hbr.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.mckinseyquarterly.com/
http://www.hbr.org/
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Verksamhetsstyrning & förändringsledning  

Beyond budgeting… 
Knut Fahlén på konsultföretaget Ekan har i dagarna kommit ut med en intressant ny bok på 
Liber med rubriken Beyond budgeting i praktiken. Boken vill utveckla verksamhetsstyrningen 
från statisk budgetstyrning till mer av dynamisk styrning. Viktigt att notera är att författaren 
inte pläderar för avskaffande av budgeten, utan mer för utveckling och anpassning till en 
värld i snabb omvärldsförändring. 
Läs mer: www.liber.se 

Hur uppnå mångfald? 
Augustinumret av Harvard Business Review har mångfald som tema. Frank Dobbin och 
Alexandra Kalev menar i en artikel att en av anledningarna till att många mångfaldsprogram 
misslyckas är att de är för controllerorienterade. De menar att istället för att reglera måste 
man stimulera till ett engagemang att arbeta med mångfaldsfrågan. Man måste också 
använda mångfald, precis som man gjorde med miljö för 5-10 år sedan, som ett sätt att 
bygga organisationens varumärke, och ge en bild av att vara en good citizen. 
Läs mer: www.hbr.org 

 
Nytt från Kron & Wallgren 
 
Vi syns i pressen och på seminarier 
Vi har haft en debattartikel om välfärdens organisation i SvD den 11 augusti. I nummer 7-8 
av tidningen Verkstäderna finns en artikel av oss om effektiviteten av möten, och i tidningen 
Kvalitetsmagasinet nummer fyra finns en artikel om samordning av resurser och processer. 
 
Vår bok, Shared Service Management - Om utveckling av de stödjande funktionerna finns i 
handeln och även tillgänglig som e-bok. Båda versionerna kan beställas på: 
www.adlibris.com/se.   
 
Vi har också skrivit en artikel om sourcing för tidningen Supply Chain Outlook, och en om 
kvalité och styrning i offentlig upphandling för Upphandling24. Debattartiklar om Svenskt 
näringslivs struktur och arbetsformer samt om HR funktionens utveckling och roll är också 
planerade. 
 
Vi har hållit ett seminarium på Ramböll Management och ytterligare ett är planerat under 
hösten. 
Läs mer: www.convendor.se och på www.facebook.com/pages/Kron-och-Wallgren 

 
 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.liber.se/
http://www.hbr.org/
http://www.adlibris.com/se
http://www.convendor.se/
http://www.facebook.com/pages/Kron-och-Wallgren
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Möten i Forum för inköp 
Forum för inköp träffades för ett frukostmöte den 7 september hos Stefan Nordin på 
Stockholms stad. Vi började med att hälsa Henrik Liljeblad från Swedbank och Jan Matsson 
från SLL, välkomna till nätverket. Ämnet för dagen var Stockholms stads pågående 
kategoristyrningsprojekt. Stefan började med en beskrivning av bakgrunden samt uppstarten 
av det pågående projektet. Detta ledde till en diskussion kring lämplig organisation och 
bemanning för att säkerställa ledningens stöd, behov av förankring av förändringen i 
verksamheten samt vilka krav förändringen ställer på såväl resurser, kompetens och 
styrning. Detta skapade som vanligt mycket diskussion och ett spännande 
informationsutbyte inom gruppen. Nästa möte blir på Naturvårdsverket, den 23 november 
då vi får höra om deras pågående organisations- och förändringsarbete inom inköp.  
Därefter träffas vi hos Trafikverket preliminärt den 7 februari. 
 
Vårt systernätverk, Forum för inköp i Göteborg, träffades på Kongsberg Automotive den 15 

september och diskuterade bland annat företagets inköpsorganisation, arbete med 

hållbarhet och målstyrning. Nästa träff blir i november på Handelshögskolan i Göteborg, och 

därefter i februari på SKF och i maj på Volvo Trucks. Nätverket består idag av cirka 25 

strategiska inköpare och söker några fler. Intresserade kan kontakta Knut Fahlén 

(knut.fahlen@ekan.com)  

 Läs mer: www.convendor.se 

 

 

Minnesvärt citat 

 

“Knowledge slowly builds up what Ignorance in an hour pulls down.” 

George Eliot, 1819 - 1880. 
 
 
Läs fler citat på: twitter.com/quotedojo 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.convendor.se/
http://www.convendor.se/
https://twitter.com/quotedojo

