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Välkommen vårvinternumret av FinansNyheterna.  

Här berättar vi bland annat om automatisering inom finanssektorn, nytt stöd för funktionsupphandling och 
ett initiativ för utveckling av ett nytt hållbart ledarskap. 

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. 
 

En trevlig vår önskar redaktörerna Kron och Wallgren!  

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
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EKONOMI 
 
Styrning av offentlig sektor 

I en rapport från Effektiv styrning konstaterar Lennart Wittberg att grundläggande för styrning 

inom offentlig sektor är att lägga fast målet. Först därefter kan styrningen av den aktuella 

myndigheten utvecklas. Författaren konstaterar att tyvärr ligger fokus på styrning inom 

offentlig sektor allt för mycket på ”medlen”. Som ett avskräckande exempel beskriver han 

regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016. 

Läs mer: effektivstyrning.se 

 

Finanssektorn automatiserar 

I en rapport från PwC om finanssektorn konstateras att lönsamheten är på väg att sjunka 

dramatiskt, och att traditionella kostnadsnedskärningar inte kommer att räcka för att 

kompensera för det. Istället pläderar rapportförfattarna för en ökad grad av automatisering, i 

kombination med ett dramatiskt ändrat ledarskap, så att man på ett bättre sätt kan utnyttja de 

expertresurser som den ökade regelmängden kräver att bankerna anställer. 

Läs mer: finansiell-sektor/the-productivity-agenda.pdf 

 
  

Rapporter, bilagor, böcker & whitepapers inom ekonomi 

IDG har i en ny rapport intervjuat 300 IT-chefer och CIOs kring IT-funktionens roll och status i 

respektive organisation. Sammanfattningsvis kan man säga att den största utmaningen 

under 2019 blir att verkligen genomföra all den utveckling som är nödvändig. Detta i 

kombination med att det största problemet är att hitta kompetent personal blir årets fokus. 

Läs mer: idg.com 

 

 
INKÖP 
 
Storebrand inför Vested 

Den så kallade Vested-modellen har vi tidigare skrivit om här i FinansNyheterna, och 

beskrivit metodiken för införande av relationsbaserat inköp. I ett whitepaper från Coor 

beskrivs en fallstudie om hur Storebrand gick från traditionellt transaktionsbaserat inköp till 

mer av relationsbaserat, vad det gäller inköp av Facility Management tjänster. 

Läs mer: coor.com/news-and-media/knowledge-bankwhitepapers 

 
 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.effektivstyrning.se/
https://www.pwc.se/sv/pdf-reports/finansiell-sektor/the-productivity-agenda.pdf
http://www.idg.com/
https://www.coor.com/news-and-media/knowledge-bankwhitepapers
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Helsingborg bra på omvärldsanalys      

Vi har här i vårt nyhetsbrev många gånger pekat på vikten av att inköpare tar del av vad som 

händer utanför inköp. Vi har också pekat på några av de bra initiativ som tas på detta 

område, exempelvis på Silf och SKL. Även Helsingborgs kommun gör regelbundet en bra 

analys, som består av verkliga trender, inte av vad som är politiskt opportunt, och som alla 

kan ta del av. I den senaste för 2019 pekar man bl.a. på den ökade individualiseringen i 

samhället. 

Läs mer: trendomvarld.helsingborg.se  

 

 

Stöd för funktionsupphandling 

Trenden inom inköp går alltmer från inköp av enkla varor till kombinationer av varor och 

tjänster (s.k. funktioner). Därför är det bra att Upphandlingsmyndigheten har utvecklat ett 

stödmaterial hur funktionskrav kan användas i offentlig upphandling. Man passar också på 

att avfärda en ganska allmänt spridd myt om att funktionskrav inte går att använda inom 

offentlig upphandling. Myndigheten har också utarbetat en modell för ”hållbara 

leveranskedjor”, som finns dokumenterad på hemsidan. 

Läs mer: upphandlingsmyndigheten.se 

 

Rapporter, bilagor, bloggar & whitepapers inom inköp 

Svenskt Näringsliv har i skriften ”Upphandling som strategiskt verktyg” gjort en bra checklista 

för offentlig upphandling. 

Läs mer: svensktnaringsliv.se/fragor/offentlig-upphandling 
 

 
Kurser och seminarier inom inköp och ekonomi  
 

Hexanova events anordnar kurs i Tillitsbaserat ledarskap i Stockholm den 4 april.  

Läs mer: www.hexanova 

 

Upphandling24 ordnar utbildning i  Att köpa framtiden i Stockholm den 21 maj.  

Läs mer: upphandling24.se 

 

Dagens Industri ordnar utbildning i ”Certifierad styrelseledamot”, den 14–15 maj i 

Stockholm. Läs mer: di.se/akademi 

 

Uppsala universitet ordnar Controllerdagen i Uppsala den 3 april.  

Läs mer: controllerdagen-3-april-2019.pdf 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://trendomvarld.helsingborg.se/megatrender-2019/varderingsforandringar
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-innovation/funktion
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/offentlig-upphandling/upphandling-som-strategiskt-verktyg-guide-for-lokalt-foretagsklim_727712.html
http://www.hexanova/
http://www.upphandling24.se/
https://www.di.se/akademi/2062751/
http://www.fek.uu.se/digitalAssets/635/c_635066-l_3-k_controllerdagen-3-april-2019.pdf
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Nytt från:  
 
Silf: Kollektiv förmåga och värdeskapande i väst 

Silfs nyhetsbrev, Silf Insight, innehåller en intressant artikel om kollektiv förmåga, och vilka 

krav det ställer på organisation och medarbetare. För Silfs medlemmar på västkusten finns 

ett intressant frukostseminarium den 25 april, på temat ”Inköp som en värdeskapande 

organisation”. Det är Johan Nilsson på Länsförsäkringar som beskriver sina tankar kring 

inköps bidrag till verksamheten. Seminariet är kostnadsfritt både för medlemmar och icke 

medlemmar. 

Läs mer: silf.se  

 

SOI: Fyller 40 år 

Fokus hos SOI ligger för närvarande mycket på den kommande årskonferensen, 3–5 april i 

Uppsala. Programmet bjuder på, förutom firande av föreningens 40årsdag, allt från 

upphandlingsteknik till uppföljning och hållbarhet. Organisationen har också lämnat ett 

remissvar på den s.k. Förenklingsutredningen. Det kan sammanfattas så att man tycker 

förslaget är allt för mycket fokuserat på regelverk och för lite på att göra bra affärer. 

Läs mer: soi.se  

 

McKinsey Quarterly: Från lärande till anställbarhet 

Vi har i många år talat om vikten av livslångt lärande. I en artikel av Beth Davies m.fl i 

februarinumret av McKinsey Quarterly konstateras att det inte räcker, utan att vi istället 

måste börja ta om livslång ”anställbarhet”, i vilket utbildning är en del. Författarna hävdar 

(kanske inte helt korrekt?) att vi arbetar med intern utbildning på samma sätt som vi gjorde 

för 30 år sedan, och att vi måste integrera utbildning och arbete mycket mer. Vid 

rekryteringar måste man ha ett större fokus på förmåga istället för utbildning. De vill också se 

en prioritering vad gäller utbildning för de anställda som arbetar direkt mot kund. 

Läs mer: mckinsey.com 

 

Harvard Business Review: Förväntningar och talanger 

I marsnumret av HBR har Tomas Chamorro-Premuzic från Manpower skrivit en intressant 

artikel om varför talanger ofta har svårt att leva upp till förväntningarna. Han summerar det i 

fyra orsaker: felaktig bedömning vid rekrytering, att individ och organisation inte passar ihop, 

organisationens oförmåga att ta hand om talanger och, naturligtvis, personliga orsaker. 

Författarens slutsats är att det i framtiden blir än viktigare för arbetsgivare att säkerställa att 

medarbetarnas arbetsliv och privatliv går ihop. 

Läs mer: 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 
 

Sociala medier: från jobbsök till affärsutveckling 

Manpower genomför regelbundet en kartläggning av vårt användande av sociala medier. 

Från att tidigare framförallt ha använts i den egna karriärutvecklingen, - dvs. skaffa nytt jobb - 

visar den senaste undersökningen att vi allt mer använder sociala medier för att få nya idéer 

och uppslag i vårt dagliga arbete. 

Läs mer: allt-fler-skoter-jobbkommunikationen-via-sociala-medier 

 

Utveckling av ledarskap 
På initiativ av rådgivare inom tankesmedjan Global utmaning har ett projekt tillsatts för 

utveckling av ett hållbart ledarskap inom såväl offentlig som privat sektor (sk. School of 

Governance). Projektet är finansierat av Vinnova och kommer att presentera en förstudie i 

april 2019. Vi återkommer därför till ämnet i nästa nummer av FinansNyheterna. På 

projektets hemsida finns också en podd med intressanta inslag, exempelvis om 

tvärfunktionellt arbetssätt. 

Läs merschoolofgovernance.se; horisontellt-ledarskap-med-mats-tyrstrup 

Innovativt klimatskapande 

Innovation är och har varit det hetaste ämnet de senaste åren. På Kairo Futures hemsida 

skriver Mats Lindgren om hur man skapar ett innovativt klimat i en organisation. Han pekar 

på att innovation skapas ur de tre parametrarna framförhållning/planering, underlag/analys 

och samverkan. För att stimulera detta måste varje ledare i en organisation säkerställa 

tydliga mål & strategier och en kultur där medarbetare, partners, kunder och leverantörer kan 

samverka i ett innovationsarbete. 

Läs mer: kairosfuture.com 

 

Aktivitetsbaserat kontor – ett hinder?  

Vi har här i FinansNyheterna flera gånger skrivit om för och nackdelar med 

aktivitetsbaserade kontor. Syftet med denna kontorslösning är ju att bryta ner de 

organisatoriska stuprören och stimulera en ökad grad av tvärfunktionell kommunikation. I en 

nyligen publicerad studie av Ethan Bernstein och Stephen Turbans. finansierad av Harvard 

Business School, konstateras att dessa syften inte uppnås, utan tvärtom ibland motverkas. 

Läs mer: royalsocietypublishing.org 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://via.tt.se/pressmeddelande/allt-fler-skoter-jobbkommunikationen-via-sociala-medier?publisherId=783398&releaseId=3248632
https://schoolofgovernance.se/
https://poddtoppen.se/podcast/1446574385/governance-podden/horisontellt-ledarskap-med-mats-tyrstrup
https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/den-nya-treenigheten
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2017.0239
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Samhällsdebatt 
 

Låta kunden sätta lön? 
I en intressant artikel på Svenskt Näringslivs hemsida diskuterar organisationens 

lönebildningsexpert, Edel Karlsson Håål, utifrån egna erfarenheter kring ett breddat 

perspektiv på lönebildning. Hon menar att lönebildningen har varit alltför regelstyrd och 

introvert, och anser att man behöver också ta in intressenternas - exempelvis kundernas - 

synpunkter på medarbetarnas prestationer.  

Lönebildning har också varit föremål för en debatt på tankesmedjan Fores, där man 

diskuterade Industriavtalets förmåga att hantera kombinationen av lönebildning, allokering av 

resurser, arbetsmiljö och matchning. Vad man kom fram till var att modellen för 

industriavtalet bör behållas, men den måste bli mer flexibel. 

Läs mer: svensktnaringsliv.se; ForesSverige/videos 
 
 

Ökning av osund konkurrens 

Konkurrensfrågorna har aldrig haft en hög status i Sverige, men att problemet ökar i och med 

strukturomvandlingen bekräftas i en rapport från Almega. Organisationen har intervjuat över 

300 företag, varav över 80% upplever osund konkurrens från offentlig sektor, framförallt 

kommuner, trots att det uttryckligen är förbjudet både i konkurrenslagstiftning och 

kommunallag. Ett sätt att komma åt problemet som föreslås, är att kommunerna tvingas 

särredovisa sin ”kommersiella” verksamhet. Intressant i sammanhanget är Umeå kommun 

som lagt fast en arbetsprocess för när företag inom kommunen upplever osund konkurrens. 

Läs mer: offentligaaffarer.se; umeakommun/naringslivocharbete 

 

 

Nytt från Kron & Wallgren 
 

Vi syns i pressen och på seminarier 

Anders Kron från Convendor har medverkat på Inköpsdagar i Norr och föreläst om 

organisation och ansvarsfördelning vid implementering av kategoristyrning. Han har också 

blivit intervjuad i Kvalitetsmagasinet med anledning av vår rapport ”Verksamhetsanpassad 

organisation och arbetssätt”.  Vi medverkar också i en ansökan till Konkurrensverket för 

forskningsmedel för ett projekt kring utvärdering av Kategoristyrning. På Convendors 

hemsida har vi numer samlat alla whitepapers och rapporter på en gemensam flik, med 

namnet ”Kunskapsbank” 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/lonesattning/lyssna-pa-kunderna-innan-lonen-satts_726877.html
https://www.facebook.com/ForesSverige/videos
https://www.offentligaaffarer.se/2019/02/28/osund-konkurrens-drabbar-foretag
https://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/foretagslotsochevenemangslots/radgivningochstod/osundkonkurrens
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Under hela 2019 kommer vi att driva ett kompetensutvecklingsprogram inom inköp för en 

myndighet och också vara stöd vid implementering av kategoristyrning i en kommun. 

Vi planerar också 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 

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 21 februari hos Johan Ellert på Sweco. 

Ämnet för dagen var hållbara inköp i en decentraliserad verksamhet. Johan beskrev hur 

inköp etablerats på Sweco och hur man arbetar med både hållbarhet och kostnadseffektivitet 

som argument. Den efterföljande diskussionen kom att handla om vilka krav detta ställer på 

ledarskap, organisation, kommunikation och rapportering, för att vara framgångsrikt. 

Möjligheten till benchmarking inom branschen diskuterades också. 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. Alla var överens om att fortsätta med frukostmöten. 

Vi noterade att hållbarhet och digitalisering är lämpliga ämnen för nätverket under 2019. 

Nästa möte blir den 7 maj hos Arbetsförmedlingen.  

 

Vårt systernätverk Ekan Forum i Göteborg - som administreras av Niclas Hjerdin på Ekan - 

träffades den 22 mars hos Ekan för en fördjupning inom ” Innovativa affärer genom innovativ 

styrning - hur kan vi arbeta med både affärsmodell och innovativa styrmodeller för att skapa 

ökat kundvärde, tillväxt och lönsamhet. Vilken roll tar Inköp - vilka förväntningar kommer och 

vilka förändringar krävs?”. Under ledning av Patrik Durvik, Knut Fahlén och Niclas Hjerdin 

diskuterades ämnet och försöka öppna upp hur långt en inköpsorganisation vågar gå för att 

arbeta i linje med resten av organisationen – stötta eller driva?. Nästa möte är preliminärt 

den 21 maj, på AB Volvo. 

Läs mer: www.convendor.se 

 

 

Minnesvärt citat 
 

Det är inte vad du ser på som betyder något, det är vad du ser.. 

Henry David Thoreau – 1817 – 1862. 

 

Läs fler citat på: klokacitat.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
http://www.convendor.se/
http://www.convendor.se/
http://klokacitat.se/?s=k%C3%B6pa

