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Välkommen vårnumret av FinansNyheterna.  

Här berättar vi bland annat om effekterna av digitaliseringen på jobben, övertro på upphandlingsmodeller 
samt om framtidens sociala kontrakt. 

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. 

Vårvinterhälsningar från redaktörerna Kron och Wallgren!  

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
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Leder digitaliseringen till fler jobb? 

Vi har här i FinansNyheterna under 2017 flera gånger förfäktat att den vanliga uppfattningen 

att digitaliseringen är ett hot mot jobben, inte stämmer. I en analys från Gartner group 

hävdas tvärtom att det leder till fler – men annorlunda! Analytikerna från Gartner påpekar 

också att mönstret är detsamma som vid tidigare teknikskiften eller stora förändringar: Först 

en stor oro, men därefter ett konstaterande att slutresultatet blev det omvända. En rapport 

från Handelshögskolan i Stockholm av professor Robin Teigland och en annan från 

Cognizant ger ett liknande resultat. 

Läs mer: www.gartner.com; www.hhs.se; www.cognizant.com 
 
 

 Vad är tillitsbaserad styrning? 

Tillitsbaserad styrning är ett ”Buzz-Word” för dagen, ofta använt som en reaktion mot en 

alltför omfattande och detaljerad styrning och uppföljning, framförallt inom offentlig sektor. 

Louise Bringselius vid Lunds universitet har på Tillitsdelegationens uppdrag gjort en 

inventering av vad begreppet verkligen betyder. Hon menar att det är att utifrån en 

gemensam värdegrund stimulera varje medarbetare till att inse och ansvara för sin del i 

helheten, samt ett förtroende för att medarbetaren verkligen tar det ansvaret. 

Läs mer: tillitsbaserad-styrning-och-ledning.pdf 

 
 

Rapporter, bilagor & whitepapers inom ekonomi 

Telenor Connexion har gjort en rapport om användning av ”as a service” även för området 

maskiner/inventarier.  

I en bilaga till Dagens Industri från Mediaplanet finns också en intressant diskussion kring 

begreppet employer branding 

Läs mer: www.telenorconnexion.se; www.mediaplanet.com 
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mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.gartner.com/
http://www.hhs.se/
http://www.cognizant.com/
http://tillitsdelegationen.se/wp-content/uploads/2017/11/tillitsbaserad-styrning-och-ledning.pdf
http://www.telenorconnexion.se/
http://www.mediaplanet.com/
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INKÖP 
 
Övertro på upphandlingsmodeller 

I två artiklar på Inköpsrådet går den tidigare grundaren av e-Avrop AB, Rikard Blom, till 

storms mot viktade utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling. Han menar att dessa 

viktade modeller sällan räknar ut det myndigheten vill veta, nämligen vilket anbud som är 

bäst. Att döma av kommentarerna är det många som instämmer i Rikards resonemang. 

Läs mer: overtro-pa-viktade-modeller 

 

GDPR på inköp      

I en artikel på Linkedin beskriver Britt Konnander på Breaking Boundaries Consulting hur 

man arbetar med GDPR på inköp. Framförallt betonar hon uppföljning av befintliga 

leverantörsrelationer, riskbedömningar, samt uppdatering av processer. Åtgärderna 

sammanfattas i ett praktiskt 10-punkts program. 

Läs mer: www.linkedin.com/pulse/10-tips-hur-du-kommer-igång-med-gdpr 

 

Olika erfarenheter av IT-upphandling 

Upphandling24 har gjort en inventering av olika aktörers erfarenheter av upphandling inom 

IT-området. Exempelvis beskriver Nacka kommun hur man arbetade med mycket dialog när 

man upphandlade IT-lösning för välfärdssektorn, medan Skogsstyrelsen valde ett selektivt 

förfarande när man skulle upphandla IT-konsulter och Upphandling Gävleborg hur man 

betonar process och IT-stöd generellt i all upphandling. 

Läs mer: www.upphandling24.se 
 

 
Rapporter, bilagor & whitepapers inom inköp 

Procurement professionals har givit ut en rapport om nya molnbaserade verktyg inom 

Contract Management. 

Läs mer: procurementprofessionals.tradepub.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://inkopsradet.se/upphandling/overtro-pa-viktade-modeller/
https://www.linkedin.com/pulse/10-tips-hur-du-kommer-ig%C3%A5ng-med-gdpr
http://www.upphandling24.se/
https://procurementprofessionals.tradepub.com/free/w_icer23/
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Kurser och seminarier inom inköp och ekonomi  
 

Hexanova events anordnar Coachande ledarskap i Stockholm den 17 april.  

Läs mer: www.hexanova 

 

 

Silf ordnar en Workshop i Category Management den 23 maj i Stockholm. 

Läs mer: www.silf 

 

Inköpsrådet ordnar utbildning i Rättigheter och möjligheter i den offentliga affären i 

Stockholm den 8 maj. Läs mer: www.inkopsradet.se 

 

Kursakademin ordnar utbildning i Att leda och samordna utan att vara chef den 19–20 april i 

Stockholm. Läs mer: www.kursakademin.se 

 

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

Stockholm. Läs mer: aktuellhallbarhet 

 

Uppsala Universitet anordnar Controllerdagen den 19 april i Uppsala. 

Läs mer: goo.gl/xLoVNQ 

 

EBG ordnar Source 2 Pay Summit i Stockholm den 24 april. 

Läs mer: ebgnetwork.com 

 

 

 

Nytt från:  
 
Silf: Om blockkedjor 

I Silfs elektroniska nyhetsbrev Silf Insight finns en intressant artikel om hur blockkedjor kan 

användas för att kontraktskedjan för en enskild entreprenad hållas intakt och känd. Kairos 

futures har i samarbete med ett antal marknadsaktörer gjort en förstudie kring tillämpningen 

av blockkedjor för spårbarhet av livsmedel. 

Läs mer: www.silf.se/ www.kairosfuture.com

 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.hexanova.se/
http://www.silf.se/
http://www.inkopsradet.se/
http://www.kursakademin.se/
http://aktuellhallbarhet.se/utbildning
https://goo.gl/xLoVNQ
http://ebgnetwork.com/
http://www.silf.se/
http://www.kairosfuture.com/
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SOI: Årskonferens mm 

SOI är förnärvarande mycket fokuserade på sin årskonferens i Jönköping 16–18 april. Årets 

konferens verkar vara en återgång till ämnet ”upphandling” istället för att täcka hela 

inköpsprocessen. SOI:s ordförande Emma Breheims beskriver också erfarenheterna av 

offentlig upphandling i Danmark och konstaterar att upphandling i broderlandet består mer av 

inköp än av upphandling. Föreningen inleder också ett samarbete med tidningen Dagens 

Samhälle. 

Läs mer: www.soi.se  

 

McKinsey Quarterly: framtidens arbetsmarknad, mångfald mm 

Till det stora antalet rapporter kring effekterna av digitalisering och Artificiell intelligens har nu 

även McKinsey sällat sig. I en rapport från McKinsey Global Institute av James Manyika m.fl 

konstateras att arbetsmarknaden kommer att förändras dramatiskt, men att det totala antalet 

jobb knappast kommer att bli färre. Bland annat pekar man på en expanderande 

servicemarknad och stora geografiska skillnader, där traditionella i länder kan komma att få 

problem, medan tillväxtländer som Indien och Kina har konkurrensfördelar. 

.  

I en rapport från i februari av Vivian Hunt m.fl.  kring mångfald och lönsamhet visas att 

mångfald förbättrar förutsättningarna inte bara för lönsamhet, utan också för värdeskapande. 

För att skapa mångfald är sammansättningen av ledningsgruppen den enskilt viktigaste 

faktorn. Mångfald i sin tur är den viktigaste faktorn för framgångsrik ”Talent management”. 

Australien är det land som enligt rapporten har kommit längst på området. En liknande 

slutsats dras i en studie genomförd av Nordea.  

Läs mer: www.mckinsey.com 

 

 

Harvard Business Review: VD blir PT? 

I senaste numret av HBR finns en fallstudie av företaget Björn Borg och dess VD Henrik 

Bunge som driver företaget som ett gym, där alla är lika inför den gemensamma uppgiften 

och med omedelbar återkoppling till medarbetarna. Henrik ser sig enligt artikeln mer som en 

personlig tränare till medarbetarna och mindre som en VD – hans titel är Head Coach. Det är 

inte bara organisation och uppföljning som är idrottsinspirerad utan också retorik och 

mötesformer. Artikelförfattaren konstaterar också att det har blivit vanligare bland svenska 

VDar att använda liknelser från idrottens värld i sitt ledarskap. 

Läs mer: the-swedish-ceo-who-runs-his-company-like-a-crossfit-gym 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.soi.se/
http://www.mckinsey.com/
https://hbr.org/2018/03/the-swedish-ceo-who-runs-his-company-like-a-crossfit-gym
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Styrning, Ledning & ledarskap 
 

Organisation för medarbetarna? 

Konsultföretaget Provins fem har skrivit ett reflekterande whitepaper kring framtidens 

organisationsformer. Man konstaterar att i en tid i snabb förändring och framförallt övergång 

från industri till kunskapssamhälle krävs organisationsformer som är mer anpassade efter 

medarbetarna, och har bättre förutsättningar för anpassning till snabba 

omvärldsförändringar. 

Läs mer: whitepaper-se-sammanhangen 

 

Förändringar inom HR - igen 

Vi har här i FinansNyheterna under 2017 talat mycket om hur omvärldsförändringarna 

påverkar HR-arbetet. I CFO World beskrivs några mer kortsiktiga trender att bevaka under 

2018 såsom: att bejaka IT-utvecklingen, att utveckla kreativa kulturer och arbetsplatser, att 

skapa nya karriärvägar samt att öka transparensen och insynen i HR arbetet generellt. 

Läs mer: fyra-viktiga-personaltrender-2018 

 

 

Utmana organisatoriska gränser 

I decembernumret av IMITs nyhetsbrev finns en intressant artikel av Jonas Söderlund. Han 

konstaterar att moderna organisationer i hög grad är projektbaserade och att detta skiljer sig 

från tidigare projektintensiva organisationer inom ramen för en traditionell hieratisk struktur. 

För att säkerställa kunskapsutvecklingen (och överföringen) i en sådan organisation krävs att 

den traditionella hieratiska organisationen utvecklas, samt att de organisatoriska gränserna 

utmanas. 

Läs mer: organizing-beyond-line-2 

 

 

Framtidens sociala kontrakt 

Det sociala kontraktet eller samhällskontraktet brukar användas som begrepp för att beskriva 

relationen mellan ett samhälle och dess medborgare. I en rapport från Kairos Future 

konstateras att detta är stadd i kraftig förändring. Enligt rapportförfattarna har kontraktet 

utvecklats under den senaste 70-års perioden från solidaritet, till individualism (80-tal) och 

numera konsumentmedborgaren, dvs att vi i ökad grad ställer krav på leverantören bl.a. att 

offentliga varor och tjänster produceras effektivt. I framtiden kommer samhällskontraktet (i 

singularis) att ersättas av flera samhällskontrakt, beroende på vilken grupp vi tillhör. 

Läs mer: projekt/morgondagens-medborgare 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://info.provinsfem.se/whitepaper-se-sammanhangen
http://cfoworld.se/fyra-viktiga-personaltrender-2018/
http://imit.se/artiklar/organizing-beyond-line-2/
https://www.kairosfuture.com/se/forskning/projekt/morgondagens-medborgare/
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Nytt från Kron & Wallgren 
 

Vi syns i pressen och på seminarier 

Vi har haft ett seminarium med ett statligt företag kring utveckling av inköp, samt tagit fram 

en rapport eller whitepaper kring framtidens organisationsformer och arbetssätt. 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. 

Vi håller också på att planera ett kompetensutvecklingsprogram under 2018 och 2019 för en 

myndighet. Vi arbetar också vidare på ett uppdrag kring organisationsfrågor vid 

implementering av kategoristyrning i en kommun. 

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: 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 

 
 

Möten i Forum för inköp 

Forum för inköp träffades för ett frukostmöte den 5 februari hos David Frydlinger på 

advokatfirman Lindahl. Ämnet för dagen var ”Strategic Sourcing in the new Economy” och 

David som är medförfattare till en av Kate Vitaseks tidigare böcker förklarade och utvecklade 

ämnet för oss. Som vanligt ledde presentationen till en intensiv diskussion, bl.a. om 

tillämpbarheten av resonemangen på offentlig upphandling. Nästa möte blir på SKL den 26 

april och kommer att handla om ”mätning och uppföljning” och höstmötet kommer att vara 

den 6 september med Region Skåne som värd. 

Vårt systernätverk, Forum för inköp i Göteborg, har sitt nästa möte den 17 maj på Ekan, 

Lasarettsgatan 6 och ämnet är ”Global inköpstransformation – när Sverige möter Kina”.  

Läs mer: www.convendor.se 

 

Minnesvärt citat 
 

I love deadlines.  

I like the whooshing sound they make as they fly by.  

 

Douglas Adams - 1952 – 2001. 

 

 

Läs fler citat på: twitter.com/quotedojo 

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

