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Välkommen sommarnumret av FinansNyheterna.  

Här berättar vi bland annat om att CFO:n blir allt mer strategisk och om en ny podd för inköp. Vi har i detta 
nummer lagt till ett avsnitt där vi vill försöka spegla intressanta nyheter inom samhällsdebatten. 

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

och Inköp i förändring. 
 

Trevlig sommar önskar redaktörerna Kron och Wallgren!  

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
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EKONOMI 
 
 
CFO-rollen allt mer strategisk 

Konsultbolaget McKinsey har undersökt CFO:ns arbetssituation och konstaterar att endast 

halva tiden används till traditionella ekonomichefsuppgifter. Resten av tiden upptas av 

arbetsuppgifter som gäller verksamheten generellt. McKinsey konstaterar att för att få 

almanackan att ”gå ihop” så måste då ekonomiarbetet effektiviseras. Man pekar på 

effektivisering genom digitalisering, processförbättringar, samarbete med leverantörer och 

utveckling av analys. 

Läs mer: www.mckinsey.com 

 
Ny definition på Cash Management? 

Begreppet Cash Management har av tradition syftat på reducering av kapitalbindning och 

risk i betalningsflödet. Med risk har man då oftast syftat på valutarisk. I en rapport från 

Association for Financial Professionals konstateras att minst lika viktig är risken för 

bedrägerier, och att den ökar dramatiskt i takt med övergången till elektroniska betalningar. 

Botemedlet anses vara att satsa på homogena systemlösningar och undvika gamla tiders 

”systemspagetti”. 

Läs mer: https://www.afponline.org 
 
 

 Tillitsbaserad styrning - igen  

Vi skrev i marsnumret om Tillitsdelegationens inventering av begreppet tillitsbaserad 

styrning. I senaste numret av Organisation & Samhälle finns en artikel av Fredrik Molin och 

Johan Hansson om ett forskningsprojekt inom samma område. Forskarna konstaterar att 

svårigheten med en mer decentraliserad (=tillitsbaserad) styrning snarare ligger i att 

myndighetsledningar, departement och regeringen inte längre kommer att kunna efterfråga 

mer information än nödvändigt. En beskrivning av tillitsbaserad styrning finns också i ett 

whitepaper från konsultföretaget Sonder där man hävdar att omvärlden blivit alltför komplex 

för traditionell verksamhetsstyrning (=ekonomistyrning) och att den måste ersättas med 

orsak/verkan resonemang istället. 

Läs mer: org-sam.se/tillit-och-verksamhetsanpassad-styrning 

 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.mckinsey.com/
https://www.afponline.org/trends-topics/topics/articles/Details/afp-survey-payments-fraud-hits-record-high-of-78
http://org-sam.se/tillit-och-verksamhetsanpassad-styrning-av-fredrik-molin-och-johan-hansson/;https:/info.sonder.se/guide-tillitsbaserad-styrning
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Rapporter, bilagor & whitepapers inom ekonomi 

Siemens Financial Service har gjort en rapport om kraven på CFO-funktionen vid införande 

av s.k. Industri 4.0 - en förkortning för ”den fjärde industriella revolutionen” när digitalisering, 

AI, internet och automation integreras. I en bilaga till Dagens Industri från Mediaplanet finns 

också en intressant diskussion kring begreppet employer branding. I ett whitepaper från 

Aditro diskuteras olika leveransmodeller för löneadministration 

Läs mer: www.siemens.com/cfo-4-0; www.mediaplanet.se;   whitepaper.idg.se/resurs 

 

 

INKÖP 
 
Ny podd om inköp 

Inköpsbloggen har ofta citerats här i FinansNyheterna och nu kommer också Inköpspodden. 

Initiativtagare är Helena Brynolfsson från Prosourcia och Eva-Lotta Löwstedt-Lundell från 

SKL Kommentus och podden vänder sig både till offentliga och privata inköpare. I det första 

avsnittet diskuteras handelskrig, och SOIs ordförande Emma Breheim intervjuades och i det 

andra berättar Björn Jacobsson upphandlingschef på Migrationsverket, om sin inköpsresa på 

IKEA. 

Läs mer: poddtoppen.se/podcast/1371493472 

 

Inköp allt mer digitalt      

I en rapport från The Hacket Group konstateras att IT-användningen inom inköp ökat 

dramatiskt under den senaste 12-månadersperioden. Detta gäller såväl traditionella 

inköpsområden som att skära kostnader, som inköps förmåga att agera rådgivare till 

verksamheten. Enligt rapporten behöver dock rådgivningsrollen utvecklas ytterligare, samt 

förmågan att följa upp och styra verksamheten, liksom utveckling av leverantörsrelationerna. 

Läs mer: www.thehackettgroup.com 

 
 
Fel att inte prata med leverantörer? 

I åratal har offentliga upphandlare med alla medel undvikit dialog med leverantörer, med 

hänvisning till kravet om likabehandling. Nu konstateras i en juridisk analys som 

Advokatfirman Kahn och Pedersen gjort på uppdrag för SKL Kommentus att detta är fel. Det 

är först om man kan påvisa en otillbörlig affärsnytta för en enskild leverantör som det är 

aktuellt med ett förbud. 

Läs mer: www.sklkommentus.se 
 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.siemens.com/cfo-4-0
http://www.mediaplanet.se/
https://whitepaper.idg.se/resurs/tacksida?ID=19639&dl=EBFYJRSRKYLTPNC
https://poddtoppen.se/podcast/1371493472/pa-tal-om-inkop
https://www.thehackettgroup.com/
https://www.sklkommentus.se/aktuellt/ny-rapport-visar-att-likabehandlingsprincipen-lamnar-storre-utrymme-for-leverantorsdialog-an-tidigare-trott/
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Rapporter, bilagor & whitepapers inom inköp 

Intelligent Logistik no 3 beskriver detaljhandelns strukturomvandling, men också investering 

och samordning av infrastruktur. KPMG ordnar ett seminarium i Almedalen den 3 juli kring 

”Effektiva inköp i offentlig sektor”. Procurement Professional har skrivit ett whitepaper kring 

hur inköp kan stödja övergripande CSR-mål. 

Läs mer: www.intelligentlogistik.se; www.kpmg.com; https://procurementprofessionals 

 

 
Kurser och seminarier inom inköp och ekonomi  
 

Hexanova events anordnar Coachande ledarskap i Stockholm den 17 april.  

Läs mer: www.hexanova 

 

Silf ordnar en utbildning i Ledarskap, kommunikation och förändring den 4 - 7 september i 

Stockholm. Läs mer: www.silf 

 

Chalmers Professional Education ordnar (igen) utbildning i Lean för ledare i Göteborg med 

början den 24 - 25 oktober. Läs mer: www.chalmersprofessional.se 

 

Kairos Future ordnar utbildning i Omvärldsbaserad strategi och verksamhetsutveckling med 

start den 2 - 3 oktober i Stockholm. Läs mer: www.kairosfuture 

 

Aktuell hållbarhet ordnar utbildning i Att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet den 

3 – 4 oktober i Stockholm. Läs mer: aktuellhallbarhet 

 

Opticon anordnar Supply Chain Conference den 5 - 6 September i Stockholm. 

Läs mer: optilon.com/events/supply-chain-conference-2018/ 

 

EBG ordnar Sourcing Outlook i Stockholm den 11 oktober. Läs mer: ebgnetwork.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.intelligentlogistik.se/
http://www.kpmg.com/se/sv/home/about/almedalen.html
https://procurementprofessionals.tradepub.com/free/w_staa88/prgm.cgi?a=1
http://www.hexanova/
http://www.silf.se/
http://www.chalmersprofessional.se/
http://www.kairosfuture.com/
http://aktuellhallbarhet.se/utbildning
http://optilon.com/events/supply-chain-conference-2018/
http://ebgnetwork.com/
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Nytt från:  
 
Silf: pris- och kostnadsanalys för samverkan 

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

modeller för pris- och kostnadsanalys kan användas för att stimulera samverkan i 

värdekedjan. Lär dig grundprinciperna och stegen för att lyckas. Dessutom refereras en 

studie från Hacket group som visar att man måste kunna mäta och hantera inköpsprocessen, 

och hanteringen av densamma, för att skapa ökat värde för alla delar av affären inte minst i 

leverantörsrelationen och lägga större fokus på kategoristyrning. 

Läs mer: www.silf.se  

 

SOI: Årskonferens och deltagande i Almedalen 

SOI befinner sig i efterdyningarna av sin årskonferens (i april) och inför sin medverkan i 

Almedalen. Mest uppmärksammat under årskonferensen var förslaget om ”lagstiftning” i elva 

punkter för förenkling av offentlig upphandling, mycket inspirerat av offentlig upphandling i 

Danmark. Under Almedalsveckan kommer SOIs ordförande Emma Breheim bl.a. att delta i 

ett seminarium hos KPMG kring effektivisering av offentlig upphandling. 

Läs mer: www.soi.se  

 

McKinsey Quarterly: HR för att skapa affärsvärde 

I den till synes eviga frågan hur man utvecklar HR från stab till affärspartner finns en 

intressant artikel av Nora Gardner m.fl. kring hur all den information som finns på HR kan 

användas för att skapa värde i affärsverksamheten. Också inom HR finns en beskrivning av 

Mike Barriere m.fl. om hur man utnyttjar anställdas kompetens på bästa möjliga sätt, vad 

som kallas ”talent to value approach”. 

Läs mer: www.mckinsey.com 

 

 

Harvard Business Review: Organisation och styrning 

I maj - juninumret av HBR finns tre intressanta artiklar: Ranjay Gulati konstaterar att den 

vanliga uppfattningen om frihet och kontroll som varandras motsatser inte stämmer, utan att 

frihet inom ett tydligt ramverk (=kontroll) skapar den bästa kombinationen av två världar. I en 

artikel av Darrel K Rigby m.fl. diskuteras svårigheten att gå från ett agilt arbetssätt till en agil 

organisation. Slutligen konstaterar Sandra J Sucher att friställande som ett sätt att skära 

kostnader är både kontraproduktivt och minskar företagets lönsamhet på lång sikt. 

Läs mer: www.hbr.org

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.silf.se/
http://www.soi.se/
http://www.mckinsey.com/
http://www.hbr.org/
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Styrning, Ledning & ledarskap 
 

Smart om ”Funktionell dumhet” 

I en intervju på Kvartal redogör ledarskaps- och organisationsforskaren Mats Alvesson om 

det av honom myntade begreppet ”funktionell dumhet”. Med det menar han att ju mer rutiner, 

processer, policies och värdegrunder vi arbetar fram, ju mer begränsar och inskränker vi den 

individuella kreativiteten och initiativförmågan.  

Läs mer: kvartal.se/fredagsintervjun 

 

 

Förändringar inom HR - igen 

Vi har i tidigare nummer av FinansNyheterna beskrivit pågående förändringar inom HR - och 

dokumentärt dessa i ett whitepaper). Dessa trender bekräftas av 2018 års version av 

Deloittes Global Human Capital Trends, där man konstaterar att vi allt mer rör oss mot 

”sociala organisationer” där förmågan att omvandla relationer med kunder, anställda, 

partners och samhället blir avgörande för att kunna göra affärer i framtiden. Viktiga frågor blir 

då flexibla belöningssystem, utveckling av karriärvägar och förmågan att behålla viktiga 

resurser i organisationen. 

Läs mer: fyra-viktiga-personaltrender-2018 

 

 

Att införa nätverksorganisation 

I Veckans affärers ”lunchpodd” beskriver Torbjörn Eriksson hur han för några år sedan totalt 

rev ner den traditionella hierarkiska organisationen till förmån för en nätverksorganisation på 

konsultföretaget Tenant & Partner. Han konstaterar - som så många andra - att det blir för 

mycket administration i förhållande till kärnaffär och att det därför gäller att lägga fast den 

gemensamma visionen och bryta ner den på medarbetarnivå, samt lägga fast några (få) 

gemensamma principer. Precis som på andra liknade företag har man icke fasta roller och 

ett förankringsförfarande för beslutsfattande. 

Läs mer: www.va.se/nyheter 

 
 
 
 
 
 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://kvartal.se/fredagsintervjun/gst-i-fredagsintervjun-255-mats-alvesson
http://cfoworld.se/fyra-viktiga-personaltrender-2018/
http://www.va.se/nyheter/2018/05/31/mot-torbjorn-eriksson-tenant-partners-vd-som-trottnade-och-byggde-om-allt-fran-grunden/
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Samhällsdebatt 
 

Integration och framtidens skolsystem 

I valdebatten har hittills frågorna kring immigration och integration varit mycket aktuella. I det 

sammanhanget verkar uppfattningen att arbete stöder integration ha vunnit allmän 

acceptans. I en nyligen publicerad studie från Swedbank visas att sysselsättningen bland 

utrikes födda ökar kraftigt och därmed bidraget till välfärden. 

Enligt många opinionsundersökningar kommer skolan bli en annan avgörande fråga i 

höstens val. Det kan därför vara intressant att ta del av Kairos Futures kommande 

undersökning om kraven på svensk skola i framtiden. Man avser där att kartlägga 

framtidsutveckling i omvärlden, förankra den, och därefter analysera vilka krav det ställer på 

svenskt skolsystem i framtiden. 

Läs mer: swedbank.se/idc/groups/; www.kairosfuture.com 

 
 
Nytt från Kron & Wallgren 
 

Vi syns i pressen och på seminarier 

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

utvecklat ett whitepaper kring HR-funktionens framtida roll. Vi har också haft en artikel i 

tidningen Verkstäderna, kring hur ändrad näringslivsstruktur kräver ändrade arbetsformer.  

 

En rapport om framtiden organisation och arbetssätt kommer att publiceras under hösten och 

vi håller 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 

 
  

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://swedbank.se/idc/groups/
https://www.kairosfuture.com/se/forskning/projekt/skola-2031/
http://www.adlibris.com/se
http://www.convendor.se/
http://www.facebook.com/pages/Kron-och-Wallgren
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 26 april hos Karin Peedu på SKL.  

Ämnet för dagen var omvärldsanalys! Karin presenterade några generella trender som SKL 

definierat: skl.se/demokratiledningstyrning.  

 

Utifrån dessa förde vi ett resonemang om effekterna på och förändringarna inom inköp.  Som 

vanligt blev diskussionen så intensiv att undertecknad var tvungen att ett dra streck för att vi 

skulle kunna avsluta mötet inom den planerade tiden. Nästa möte är den 6 september på 

SKL-Kommentus med Region Skåne som värd 

 

Vårt systernätverk, Forum för inköp i Göteborg, träffades i Ekans lokaler för lunchmöte den 

17 maj och diskuterade erfarenheter kring ämnet ”Global inköpstransformation – när Sverige 

möter Kina”. Deltagarna resonerade och utbytte erfarenheter och tankar kring vikten av att 

förstå och aktivt arbeta med relationer och nätverk och samtidigt bibehålla 

affärsmässigheten. Nästa lunchmöte kommer att hållas den 20:e september på Jernbro och 

beröra frågor kring inköp av service och underhåll. Intresserade av att delta i nätverket i 

Göteborg kan kontakta Niclas Hjerdin på: niclas.hjerdin@ekan.com. 

Läs mer: www.convendor.se 

 

 
Minnesvärt citat 
 

Med överflödig rikedom kan man bara köpa överflödigheter.  

 

Henry David Thoreau - 1817 – 1862. 

 

 

Läs fler citat på: klokacitat.se 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/planeringsforutsattningaromvarldsbevakning/omvarldsbevakning13trender.14908.html
http://www.convendor.se/
http://www.convendor.se/
http://klokacitat.se/med-overflodig-rikedom
http://klokacitat.se/?s=k%C3%B6pa

