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Välkommen till julnumret av FinansNyheterna.  

Här berättar vi bland annat om HR:s ändrade roll, strategiskt inköp på myndigheter och tillämpning av 
militära erfarenheter på ledarskap 

Vi berättar också om våra aktiviteter i nätverken Forum för inköp, om våra seminarieaktiviteter, nuvarande 
och kommande debattartiklar, Whitepapers samt om våra böcker Shared Service Management och Inköp i 

förändring. 

En riktigt God Jul och Gott Nytt År önskar redaktörerna Kron och Wallgren!  

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se


 
December 2017 Sid 2 

 

 

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 

 

EKONOMI 
 
Välkommen till Administrationssamhället 

Vi har tidigare här i FinansNyheterna berättat om böcker vi läst, exempelvis Strategic 

sourcing in the new economy av bl.a Kate Vitasec. Under hösten har vi också läst 

Administrationssamhället av Anders Forssell m.fl. Här diskuterar författarna varför 

administrationen ökar och hävdar att detta framförallt beror på plattare organisationer, 

professionalisering av ”management” och generellt ökade krav på uppföljning från 

intressenter. En annan som har varit inne på samma tema är Patrik Hall vid Malmö högskola. 

I en debattartikel i DN hävdar han att offentlig sektors kostnadsökning beror på ökning av 

vad han kallar ”managementbyråkrater”, dvs resurser som krävs för att styra och leda 

kärnverksamheten. 

 
 
Talent Management allt viktigare inom HR 

Vi har här ofta skrivit om vikten av s.k. Talent management, inte minst på finansavdelningen. 

I en artikel i CFO World konstateras dock att detta inte räcker. Det gäller inte bara att 

attrahera talangerna, utan framförallt att behålla dem. I artikeln hävdas att detta kräver 

framförallt möjlighet till spännande utveckling på arbetsplatsen. Det är alltså inte bara 

individerna som ska göra sig anställningsbara, utan också arbetsgivarna som måste vara 

attraktiva. 

Läs mer: cfoworld.se 

 

 
Rapporter, bilagor & whitepapers inom ekonomi 

Opus Capita har i samarbete med Sifo gjort en rapport kring strukturen av företagens 

kundbetalningar. Azets Insight (f.d. Visma) konstaterar i en rapport att arbetet med att stöpa 

om ekonomiavdelningar till aktivt verksamhetsstöd går trögt 

Läs mer: opuscapita.com; azets.se 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://cfoworld.se/fa-talangerna-att-stanna-med-modern-kompetensutveckling/
http://www.opuscapita.com/
http://www.azets.se/
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INKÖP 
 
Vad menas med transparenta blockkedjor? 

På Inköpsbloggen finns en bra genomgång av modeord inom inköp, där man försöker 

definiera och diskutera vad de verkligen betyder i inköpssammanhanget. Exempelvis 

behandlas ord som: blockkedja, transparens och agila processer.  

I samma blogg finns också en bra beskrivning hur man utvecklar den traditionella 

leverantörsmarknadsanalysen till att även omfatta relationerna mellan leverantörerna. 

Läs mer: tools.effso.se/blogg/ 

 
 
Fortfarande dåligt med strategiskt inköp på myndigheter      

I en rapport från Upphandlingsmyndigheten konstateras att det fortfarande är dåligt med 

strategiskt fokus på inköpsfrågor på svenska myndigheter. Några av de områden som 

rapporten nämner är uppföljning och styrning samt styrdokument, men den viktiga frågan är 

egentligen ledarskapet. Utan förändring där skapas aldrig någon förändring i övriga 

organisationen, vilket rapporten också konstaterar. 

Läs mer: www.upphandlingsmyndigheten.se  

 
 
Kommunicera med budskapsträd 

I alla förändringsprocesser, inklusive de som berör inköp, är information och kommunikation 
helt avgörande för ett framgångsrikt genomförande. På Inköpsbloggen finns ett intressant 
inlägg som beskriver hur man ska arbeta med kommunikation så att den verkligen når fram 
till mottagaren. Författaren pläderar för differentierade budskap beroende på målgrupp, och 
arbetar utifrån ett s.k. budskapsträd. 
Läs mer: tools.effso.se/blogg/ 

 
 
Rapporter, bilagor & whitepapers inom inköp 

Upphandlingsmyndigheten har givit ut en kartläggning av etisk upphandling i Europa.  

Media planet har en bilaga om Sourcing, som bl.a. behandlar agil sourcing 

En E-bok från Procurement Professional beskriver hur man implementerar strategiskt inköp i 

en befintlig inköpsorganisation. 

Läs mer: upphandlingsmyndigheten; mediaplanet 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://tools.effso.se/blogg/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
https://tools.effso.se/blogg/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
http://www.mediaplanet.se/
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Kurser och seminarier inom inköp och ekonomi  
 

Hexanova events anordnar Coachande ledarskap i Stockholm den 17 april.  

Läs mer:hexanova 

 

Silf ordnar en kurs i Framgångsrik affärsförhandling den 12–14 februari i Stockholm. 

Läs mer: silf 

 

Chalmers Professional Education ordnar utbildning i Lean Six Sigma i Göteborg den 22-24 

januari. Läs mer: chalmersprofessional 

 

VD Tidningen ordnar konferensen Ledningsgruppsdagen den 14 februari i Stockholm.  

Läs mer: ledningsgruppsdagen-2018 

 

Aktuell hållbarhet ordnar utbildning i Mäta och värdera social hållbarhet den 20 mars i 

Stockholm. Läs mer: aktuellhallbarhet 

 

Dagens Industri ordnar seminarium kring Controllern som effektiv affärspartner den 22 mars 

i Stockholm. Läs mer: di.se/controller 

 

 

Nytt från:  
 
Silf: Leverantörssamarbete igen 

Silf har tecknat ett samarbetsavtal med Jonathan O`Briens företag Positive Purchasing. 

O’Brien är i inköpskretsar mest känd som kategoristyrningens fader.  

I Silfs elektroniska nyhetsbrev Silf Insight finns en intressant artikel om utveckling av en 

upphandlingsfunktion till en inköpsavdelning på Kungsbacka kommun. Silf har också givit ut 

sin årliga Trendrapport, där det konstateras att leverantörsstyrning är det mest prioriterade 

området inom inköp för närvarande. 

Läs mer: www.silf.se 

 
SOI: Efterlyser affärsmässigheten 

I en intressant krönika i nummer fem av Upphandling24 efterlyser SOI:s ordförande Emma 

Breheims affärsmässigheten inom offentlig upphandling. Hon menar att den ökande 

användningen av sekretess för anbuden har haft en hämmande inverkan på transparensen, 

och därmed affärsmässigheten.   

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.hexanova.se/
http://www.silf.se/
http://www.chalmersprofessional.se/
http://vdtidningen.se/ledningsgruppsdagen-2018/
http://aktuellhallbarhet.se/utbildning
http://www.di.se/controller
http://www.silf.se/
http://www.silf.se/
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SOI:s årskonferens kommer i år att vara i Jönköping den 16–18 april. Ett fullständigt program 

kommer inom kort 

Läs mer: www.soi.se  

 

McKinsey Quarterly: Nya fördelningsmekanismer 

I oktobernumret av McKinsey Quarterly finns en intressant artikel av Brian Arthur om effekten 

av ökad produktivitet. Han konstaterar att arbetets roll som fördelningsmekanism av 

ekonomisk tillväxt snart kommer att ha spelat ut sin roll, och lanserar begreppet 

distributionsekonomi istället för produktionsekonomi. Detta kommer att ställa krav på 

justeringar i marknadsekonomin, så att den tar hänsyn till krav som hållbarhet, etik, sociala 

krav mm.  

I novembernumret finns en artikel av Karin Ahlbäck m.fl. om agil organisation. Författarna 

menar att i en tid med stora förändringar så måste även organisationen utformas för att 

fånga upp och anpassa sig till dessa. Framförallt gäller det de enheter som har kundkontakt, 

så att önskemål och klagomål kan fångas upp på ett effektivare sätt Men det gäller också för 

ledningsfunktioner, så att strategier och affärsplaner snabbt kan anpassas efter ändrade 

förutsättningar.  

 Läs mer: www.mckinsey.com 

 

 
Harvard Business Review: Misslyckade 
ledarskapsutvecklingsprogram? 

I senaste numret (november – december) av HBR konstaterar Claudio Fernández – Aráoz i 

en artikel att trots att 72% av chefer anses utvecklingsbara, så är det bara 23% som 

verkligen blir högre chefer. Detta trots enorma investeringar i olika slags 

ledarskapsutvecklingsprogram.  Eftersom detta blir ett fruktansvärt resursslöseri föreslår 

artikelförfattaren ett mer succesivt och löpande arbete med potentiella ledare, istället för 

generella ledarskapsprogram. Man bör istället utgå från personens unika förutsättningar, 

motivation, självinsikt, nyfikenhet, engagemang och beslutsamhet. 

Läs mer: hbr.org 

Organisation & Samhälle: Om aktivitetsbaserade kontor 

I en artikel i Organisation & Samhälle skriver Emma Stenström och Lena Lid Falkman om en 

studie av aktivitetsbaserat kontor, som genomförts på uppdrag av Vinnova - som för övrigt 

själva har ett aktivitetsbaserat kontor. Man konstaterar bl.a. att valet av arbetsplats inte alltid 

styrs av behoven, utan av önskemål om identitet eller social samvaro, att genomförande av 

aktivitetsbaserat kontor i hög grad görs för att bygga eget varumärke och framförallt att 

aktivitetsbaserat kontor inte passar alla. 

Läs mer: org-sam 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.soi.se/
http://www.mckinsey.com/
http://www.hbr.org/
http://www.org-sam.se/category/aktuellt
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Styrning, Ledning & ledarskap 
 
Tillämpning av militära erfarenheter på civilt ledarskap 

I numer tre av Management of Innovation skriver Karl Ydén en intressant artikel om 

tillämpning av militära erfarenheter inom det civila. Han konstaterar att svenskt försvar har 

genomgått en transformation från folkrörelse till professionell organisation. Civila 

organisationer som också genomgår stora förändringar kan lära sig bl.a. att arbetsgrupper, 

projekt och andra kollektiva prestationer förbättras av ett fokus på det sociala klimatet i 

gruppen. 

Läs mer: imit.se 

 

Att lära av sina misstag 

Jonas Dahl och Andreas Werr från Handelshögskolan i Stockholm har skrivit en intressant 

rapport om hur man utnyttjar erfarenheter vid misslyckanden. Studien är baserad på två 

praktikfall från två konsultföretag, där det ena företaget har varit mycket framgångsrikt och 

det andra mindre framgångsrikt. Slutsatserna blir att faktorer som individernas status, intern 

arbetsmarknad och kulturer påverkar kunskapsspridningen och därmed möjligheten att dra 

nytta av dåliga erfarenheter. 

Läs mer: hhs.se 

 
Riv Pyramiderna 2.0 

Love Lönnroth från Karlöf Consulting skriver på deras blogg om att de hierarkiska strukturer 

som Janne Carlzon en gång i tiden, i boken Riv Pyramiderna, pläderade för att ta bort i syfte 

att kundorientera organisationen, visserligen har försvunnit men ersatts av nya 

verksamhetsstrukturer i form av kvalitetsstyrning, processtyrning mm som utgör ett nytt 

hinder mot kundorientering. Liknande tankegångar för offentlig sektor har också framförts i 

boken Administrationssamhället av Anders Forssell m.fl. (Liber 2014) som vi talat om tidigare 

i detta nyhetsbrev. 

Läs mer: riv-pyramiderna-2-0 

 

Medarbetarsamtalet - Ett av många verktyg 

Vi har här i FinansNyheterns flera gånger under året skrivit om den intensiva debatten om 

medarbetarsamtalens vara eller inte vara som pågår. Senast i raden är psykologen Mary-

Clare Race som i en artikel i Ny teknik hävdar att medarbetarsamtalen är bortslösad tid. Hon 

får dock mothugg från såväl ledarskapskonsulter som akademiker som påpekar att 

medarbetarsamtalet skall bara vara ett av många verktyg, och att det måste kompletteras 

med löpande kontakter, uppföljning, flexibilitet och utveckling av hela gruppen.   

Läs mer: www.nyteknik.se 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.imit.se/
http://www.hhs.se/
http://karlofconsulting.se/blogg/nyheter-och-ovrigt/riv-pyramiderna-2-0/
http://www.nyteknik.se/
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Framtidens urbana transporter 

I de allt mer växande urbana miljöerna i världen så blir transporter (=förflyttningar) en allt 

viktigare fråga. I en rapport från Kairos Future konstateras att vårt sätt att transportera oss i 

stadsmiljöer inte ändrats mycket på de senaste 50 åren, men att dagens lösningar inte håller 

och att IT utvecklingen (=digitaliseringen) är en möjliggörare för att ändra på det. Bland annat 

pekas på behovet av ett bättre resursutnyttjande samt en ändrad attityd till ägande, vilket 

skulle möjliggöra utvecklingen av transporter som tjänst. 

Läs mer: kairosfuture  

 

 

Nytt från Kron & Wallgren 
 

 

Vi syns i pressen och på seminarier 

Vi planerar inspirationsseminarier för två statliga företag kring utveckling av inköp samt en 

rapport eller whitepaper kring framtidens organisationsformer. Vi har också haft en artikel i 

tidningen Verkstäderna, kring hur ändrad näringslivsstruktur kräver ändrade arbetsformer. 

Det pågår en utveckling av den tidigare artikeln kring HR funktionens roll, till ett whitepaper. 

Kunskapsnätverket kring organisation och dimensionering av stabs- och stödfunktioner har 

haft möte på Tillväxtverket, med en intensiv debatt kring hur kontoret stöder framtida 

organisationsformer.  

Vi arbetar också vidare på ett uppdrag kring organisationsfrågor vid implementering av 

kategoristyrning i en kommun och har nyligen medverkat i en rapport för Insightlab om HR:s 

roll och utveckling. 

 

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.   

Även vår bok om strategiskt inköp från 2010 kan köpas på samma ställe. 

Läs mer: www.convendor.se och på www.facebook.com/pages/Kron-och-Wallgren 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
file:///C:/Users/wallgmik/Documents/Documents/Artiklar/Finansnyheterna/%20https/www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/forflyttning-fran-evolution-till-revolution
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 30 november hos Henrik Liljeblad på 

Swedbank. Ämnet för dagen var Swedbanks förändringsresa inom inköp som startade för 2–

3 år sedan och fortfarande pågår. Henrik beskrev bakgrund, förutsättningar, vad som har 

uppnåtts hittills och vad som fortfarande återstår. Detta ledde till en bra diskussion kring 

kompetensförsörjning, ansvarsfördelning, besparingar och behov av ledningens stöd. Nästa 

möte kommer att handla om boken Strategic Sourcing in the new Economy av Kate Vitasek 

m.fl. och blir på advokatfirman Lindahl. David Frydlinger som är medförfattare till en av Kate 

Vitaseks tidigare böcker, kommer att presentera boken för oss. 

 

Vårt systernätverk, Forum för inköp i Göteborg, skulle haft ett möte på Getinge eller Volvo 

Trucks, men det har flyttats till i februari.  

Läs mer: www.convendor.se 

 

 
Minnesvärt citat 
 
 

When the power of love overcomes the love of power  

the world will know peace.  

 

Jimi Hendrix (1942 – 70) 

 

Läs fler citat på: twitter.com/quotedojo 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.convendor.se/
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