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Välkommen höstnumret av FinansNyheterna.  

Här berättar vi bland annat om att delningsekonomin sprider sig, hur man kan lära sig strategiskt inköp på 
film och om en ny standard för hållbar utveckling. 

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

Management och Inköp i förändring. 
 

Trevlig höst önskar redaktörerna Kron och Wallgren!  

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
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EKONOMI 
 
 
Delningsekonomin sprider sig 

Vi har länge talat för ett effektivare resursutnyttjande genom den så kallade 

delningsekonomin. Vad det gäller erbjudande till konsument - s.k. B2C - har de mest kända 

exemplen länge varit Über och Airbnb, men nu har företeelsen spritt sig till andra branscher 

och aktörer. Exempelvis erbjuder Filippa K och Sabina & Friends kontorskläder samt Hygglo 

och Rentl fritidsutrustning och verktyg.  

Läs mer: trender.net/om-oss/om-foretagframtid/ 
 
 

Digitaliseringen utmanar juristbranchen 

I vår diskussion här i FinansNyheterna om tjänstesektorns utveckling så finns en intressant 

artikel av Charlotta Kronblad i IMITs nyhetsbrev no 2 om juristbranschens utveckling, där 

många paralleller kan dras till tjänstesektorn generellt. Artikelförfattaren menar att IT 

utvecklingen och digitaliseringen utmanar hela branschens affärsmodell och arbetssätt och 

tvingar aktörerna (advokatbyråer m.fl) att genomgå den strukturomvandling som övrig 

servicesektor redan gått igenom.  

Läs mer: mgmt.imit.se/#digitaliseringen-av-juristbranschen 

 
 

Rapporter, bilagor, böcker & whitepapers inom ekonomi 

Infor har gjort en guide för tillämpning av Industri 4.0 - en förkortning för ”den fjärde 

industriella revolutionen” när digitalisering, AI, internet och automation integreras, för 

processindustrin. För nyblivna chefer erbjuder Harvard Business Review en ”Managers 

handbook” I en nyligen utkommen bok av Einar Iveroth m.fl. diskuteras hur 

verksamhetsstyrning påverkas av digitaliseringen. 

Läs mer: whitepaper.idg.se/resurs/; https://s.hbr.org/2NnCJWm; www.einarsförlag.se 

 

 

 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://trender.net/om-oss/om-foretagframtid/
http://mgmt.imit.se/%23digitaliseringen-av-juristbranschen
https://whitepaper.idg.se/resurs/tacksida?ID=19729&dl=VQLKLFPLYMFNBFJ
https://s.hbr.org/2NnCJWm
http://www.einarsförlag.se/
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INKÖP 
 
Strategiskt inköp – The Movie 

Inköp får en allt mer strategisk betydelse även (och kanske framförallt) inom offentlig sektor. 

Genom att arbeta strategiskt med inköp kan upphandlande myndigheter och enheter 

använda sina resurser mer effektivt och nå uppsatta mål. Upphandlingsmyndigheten har 

därför tagit fram tre filmer som stöd i arbetet med strategiskt inköp. 

Läs mer: tre-inspirationsfilmer-om-strategiskt-inkop   

 

 
Inköp läggs oftare under ekonomi      

I takt med att tillverkning i förhållande till tjänster minskar så ökar också trenden att lägga 

ansvaret för inköp inom ekonomifunktionen. I en artikel på Linkedin går Paul Humbert 

igenom för- och nackdelar med denna lösning. Han konstaterar att det kan vara en mycket 

bra modell, men att den också ställer väldigt stora krav på CFO:s strategiska kompetens. 

Läs mer: what-cfos-need-know-supply-chain-transactions 

 

ISO 9004: Ny standard för hållbar utveckling     

Hållbarhetsfrågor har länge varit en viktig fråga inom inköp. Som ett stöd i detta arbete 

publicerades nyligen en variant av kvalitetsledningsstandarden 9001, där hållbarhetsfrågorna 

är integrerade, med beteckningen 9004.Till skillnad från 9001 är dock 9004 inte en 

kravstandard som man kan certifiera sig emot utan snarare en vägledning med tips och bra 

saker att tänka på. 

Läs mer: www.sis.se 

 
Ökad effektivisering inom inköp 

Enligt en rapport från The Hacket group kommer digitalisering och automatisering innebära 

minst 20% effektivisering av inköpsarbetet. Det betonas dock i rapporten att detta inte kan 

göras isolerat inom inköp, utan är en funktion av samverkan med andra stödjande processer, 

och alltså ställer krav på en övergripande strategi för stödjande verksamhet. 

Läs mer: world-class-pro-1806 
 

Rapporter, bilagor & whitepapers inom inköp 

I ett whitepaper från IDG beskrivs och analyseras leverantörskedjan som en 

konkurrensfaktor. I en krönika i UH24 betonar Johan Stern och Björn Bergström från 

Ramberg Advokater vikten av analys innan man går till upphandling 

Läs mer: darfor-ar-du-inte-vassare-an-din-leveranskedja; www.uh24.se 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/tre-inspirationsfilmer-om-strategiskt-inkop/
https://www.linkedin.com/pulse/what-cfos-need-know-supply-chain-transactions-paul-humbert/
http://www.sis.se/
http://www.thehackettgroup.com/world-class-pro-1806/?
https://whitepaper.idg.se/opentext/darfor-ar-du-inte-vassare-an-din-leveranskedja
http://www.uh24.se/
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Kurser och seminarier inom inköp och ekonomi  
 

Hexanova events anordnar ”Att leda utan att vara chef” i Stockholm den 9-10 oktober.  

Läs mer: www.hexanova 

 

Silf ordnar ”Supply Chain Outlook” den 29 november i Stockholm. Läs mer: www.silf 

 

Chalmers Professional Education ordnar (igen) utbildning i ”Att leda och styra 

verksamheter enligt Lean” 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 

 

Region Skåne anordnar seminarium I “Innovationsupphandling som möjliggörare” den 19 

oktober i Malmö. Läs mer: innovationsupphandlingsommojliggor  

 

Bonnier Business Media ordnar ”Så skapar du effektiva arbetsgrupper” i Stockholm den 13 

oktober. Läs mer: bbm.se 

 
Nytt från:  
 
Silf:  

På Silfs Supply Chain Outlook kommer Björn Stenecker från Boliden att beskriva 

digitaliseringens effekt på inköpsorganisationen, liksom Jonathan O´Brien kommer att berätta 

om framtidens förhandlingsstrategier. Tillsammans med Linköpings Universitet genomför 

också Silf en studie kring beslutsfattande inom inköp 

Läs mer: www.silf.se  

 

SOI:  

SOI norr har haft en regional nätverksträff där effekterna av digitaliseringen har diskuterats, 

liksom en i region mitt där fokus framförallt legat på socialt ansvar. SOI har också medverkat 

i en studie kring cirkulär ekonomi som genomförts av forskningsinstitutet RISE. 

Läs mer: www.soi.se  

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.hexanova/
http://www.silf.se/
http://www.kairosfuture/
http://aktuellhallbarhet.se/utbildning
http://www.trippus.net/innovationsupphandlingsommojliggor
http://www.bbm.se/
http://www.silf.se/
http://www.soi.se/
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McKinsey Quarterly: om ledarskap i en agil organisation 

McKinsey Quarterly har under sommaren publicerat ett stort antal artiklar kring agila 

organisationer. Bland annat har Aaron De Smet skrivit om hur man leder och styr agila 

organisationer genom att dela in rollerna för en typisk mellanchef i ”chapter leader”, 

”stamhövding” och ”korpral”. 

McKinsey Institute har också gjort en studie kring hur en ökad användning av elbilar påverkar 

elförsörjningen. 

Läs mer: www.mckinsey.com 

 

 

Harvard Business Review: nyfikenhet mm 

HBR´s september-oktobernummer är ett temanummer kring nyfikenhet. Bland annat 

konstaterar Francesca Gino i en artikel att genom att stimulera medarbetarnas nyfikenhet så 

utvecklas såväl organisationens lönsamhet som förmåga att anpassa sig till en föränderlig 

värld. Hon anger en checklista med fem punkter för detta. 

I en annan artikel av Rose Hollister beskrivs hur man stimulerar enskilda initiativ i 

organisationen samtidigt som man håller projektmängden nere. 

Läs mer: www.hbr.org/

Styrning, Ledning & ledarskap 
 

Partnerskap kräver flexibilitet 

Vi har här i FinansNyheterna många gånger påtalat att vi går mot ett mer nätverksbaserat 

sätt att arbeta. Konsultföretaget ”Provins fem” har nu skrivit ett whitepaper om att arbeta i 

partnerskap. Man betonar där hur partnerskap ställer krav på ett tydligt ledarskap, helhetssyn 

men också förmågan att vara flexibel. 

Läs mer: whitepaper-att-skapa-resultat-genom-partnerskap 

 

Wework i Stockholm 

Vi har här i FinansNyheterna - och i boken Shared Service Management - många gånger 

talat om trenden att istället för stora organisationer arbeta i mindre enheter och i nätverk. 

Därför är det intressant att konstatera att en av giganterna vad det gäller service på detta 

område, nämligen Wework, har beslutat sig för att starta ett kontor i Stockholm. Man 

fokuserar framförallt på småföretag, men också på stora företag som vill ha en 

standardiserad kontorslösning över hela världen. 

Läs mer: wework 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.mckinsey.com/
http://www.hbr.org/
http://info.provinsfem.se/whitepaper-att-skapa-resultat-genom-partnerskap
https://www.wework.com/
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Effekten av aktivitetsbaserade kontor 

Högskolan i Gävle har genomfört en studie av Trafikverkets införande av aktivitetsbaserat 

kontor. Slutsatsen är att ändrat arbetssätt och kontorsutformning behöver gå hand i hand, att 

lokalerna måste utformas efter den enskilda organisationens behov, att det inte alls är säkert 

att man får ett ändrat arbetssätt bara för att man byter lokaler, samt att letandet efter en 

lämplig arbetsplats tar stor del av medarbetenas produktiva tid. 

Ett liknande arbete har genomförts av två studenter vid Handelshögskolan i Karlstad, där 

konstateras att aktivitetsbaserade kontor jämfört med cellkontor har en stimulerande effekt 

på social gemenskap, samverkan och effektivitet, men kan ha negativa effekter för 

medarbetarnas hälsa. 

I sammanhanget är det intressant att notera att flera internationella studier (bl.a. av Nicholas 

Blom från Stanford) pekar på att lönsamheten ökar av att inta en mer liberal attityd till arbete 

hemifrån. Framförallt pekar man på möjligheterna till god arbetsro och bättre arbetsmiljö. 

Likaså är det intressant att notera att i en undersökning från International Workplace Group 

(IWG) uppger 80 procent att flexibelt arbete kan hjälpa verksamheten att rekrytera och 

behålla de bästa talangerna. 

Läs mer: hur-bra-ar-det-aktivitetsbaserade-kontoret; upphandling24; iwgplc 

 

Samhällsdebatt 
 

Tillit och Samhällskontrakt 

Värderingar, förtroende, tillit och relationer är värdeorden för dagen. Det får också delvis stöd 

i Tillitsdelegationens rapport som presenterades i juni och kommenterades i förra numret av 

FinansNyheterna. Samtidigt lyfts alltmer frågan kring samhällets ökande oförmåga att 

”leverera” (det s.k. sociala kontraktet). För att stimulera och stödja en positiv utveckling och 

visa på ”det goda exemplet” har konsultföretaget Public Partner och Kommuninvest beslutat 

utdela ett pris till personer som ”levandegör samhällets grundvärderingar och därmed stärker 

tilliten till samhällskontraktet”. 

I den politiska debatten får man intrycket av att kvalitén i skola, vård och omsorg är direkt 

beroende av resursinsatsen. I analyser från t.ex. Vårdanalys visas att det saknas stöd för 

den slutsatsen, och att relationen till och med ibland kan vara den omvända. 

 Läs mer: nyinstiftat-pris-ska-starka-tilliten-till-offentlig-sektor; vardanalys 

 
 
 
 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://vdtidningen.se/hur-bra-ar-det-aktivitetsbaserade-kontoret/
http://www.upphandling24.se/
https://www.iwgplc.com/
https://www.publicpartner.se/nyinstiftat-pris-ska-starka-tilliten-till-offentlig-sektor/
http://www.vardanalys.se/
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Nytt från Kron & Wallgren 
 

Vi syns i pressen och på seminarier 

I januari nästa år ska Anders Kron från Convendor delta på Upphandlingsdagarna och i 

februari föreläsa i Skellefteå kring organisation och ansvarsfördelning vid implementering av 

kategoristyrning. 

En rapport om framtidens organisation och arbetssätt kommer att publiceras inom kort, och 

vi har påbörjat 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 samt uppföljning av ett seminarium om strategiskt inköp för ett 

statligt företag i våras. Det finns också planer på en artikel om nätverksföretag i så kallade 

ekosystem. 

 

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 6 september hos Louise Strand och Eva-

Lotta Löwstedt-Lundell på region Skåne respektive SKL Kommentus. Ämnet för dagen var 

innovationsupphandling! Utifrån detta förde vi ett resonemang om såväl 

kompetensförsörjning som definition av begreppet innovation samt organisatoriska lösningar 

för detta. 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 ännu inte bokat men mötet därefter blir den 21 februari hos Sweco. 

 

Forum för Inköp Göteborg träffades den 20 september hos Jernbro Industrial Services för att 

diskutera service och underhåll både ur ett inköps- och affärsutvecklingsperspektiv.  

Nästa lunchmöte kommer att hållas den 22 november hos Bulten AB, och vi kommer då att 

se in i modern fästelementslära samt diskutera ämnet Supplier Relationship Management 

och Supplier Performance Management.  

 

Intresserade av att delta i nätverket i Göteborg kan kontakta Niclas Hjerdin på: 

niclas.hjerdin@ekan.com. 

Läs mer: www.convendor.se 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
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
mailto:niclas.hjerdin@ekan.com
http://www.convendor.se/
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Minnesvärt citat 
 

Den dåliga lösningen visar dig den rätta  

 

Paulo Coelho – 1947 -. 

 

Läs fler citat på: klokacitat.se 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://klokacitat.se/med-overflodig-rikedom
http://klokacitat.se/?s=k%C3%B6pa

