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Välkommen sommarnumret av FinansNyheterna.  

Här berättar vi bland annat om agil controlling, framgångsfaktorer för kategoristyrning, en intressant artikel 
om tvärfunktionellt ledarskap samt en ny bok om att leda ledningsgrupper.  

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 sommar önskar redaktörerna Kron och Wallgren!  

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


 
Juni 2019 Sid 2 

 

 

FinansNyheterna kommer från Anders Kron & Mikael Wallgren på Convendor AB, med nyheter kring utvecklingen inom 

ekonomi, inköp & styrning, ledning & ledarskap samt samhällsdebatt. 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, 070 - 252 0013 eller Mikael Wallgren, 070 – 717 8306 

 

EKONOMI 
 
Fem steg mot Agil Controlling 

Vi har tidigare konstaterat här i FinansNyheterna att ”Agilt” är modeordet för dagen. Nu 

lanserar också Acando (numera CGI) Agil Controlling i en rapport. Man konstaterar att 

snabba omvärldsförändringar ställer motsvarande stora krav på flexibilitet i en organisations 

controllerverksamhet. Rapporten definierar fem utvecklingsstadier mot en agil controlling, 

nämligen processer, teknologi, information, organisation och styrning. Man konstaterar att 

ungefär hälften av de studerade företagen befinner sig i mitten av denna utvecklingstrappa. 

Läs mer: acando.se 

 

 

Effektiv tillitsbaserad styrning 

I en intressant artikel på Effektiv styrning konstaterar Lennart Wittberg att ”tillit”, eller det vi 

kallar förtroende på vanlig svenska, inte kan vara en styrprincip. Det är snarare en funktion 

av om styrningen av verksamheten fungerar eller inte enligt författaren. Genom att styra på 

ett sådant sätt så att förtroendet ökar, så skapas också tillit i organisationen. 

Artikelförfattaren menar att detta är svårt, men att det kan skapa mycket stora vinster på sikt.  

I en annan artikel konstaterar Lars Stigendal att istället för att uppfinna en ny ”etikett” hade 

det varit bättre om Tillitsdelegationen utvecklat mål- och resultatstyrningens roll och 

utformning inom offentlig sektor. 

Läs mer: effektivstyrning.se/ 
  
 

Rapporter, bilagor, böcker & whitepapers inom ekonomi 

Kairos futures har skrivit en intressant rapport om fördelning mellan arbete och fritid i 

framtiden. Intrums årliga rapport om betalningsmönster i Europa visar att de flesta företag 

tror att Sverige kommer att vara kontantlöst inom en 10 års period samt att problemen med 

sena betalningar kvarstår, trots ändrad lagstiftning. 

Läs mer: kairosfuture.com, mynewsdesk.com/se/intrum-sverige 

 

 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.acando.se/vad-vi-kan/teman/cfo-insights/agil-controlling/
https://www.effektivstyrning.se/styrning
https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/framtidens-fritid/
http://www.mynewsdesk.com/se/intrum-sverige/
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INKÖP 
 
Kategoristyrningsprojekt utan framgång? 

Inför Sveriges offentliga inköpares årskonferens i april släppte konsultföretaget Effso ett 

whitepaper om kategoristyrning inom offentlig sektor. Man betonar generellt ett antal faktorer 

som framgångsfaktorer vid införande av kategoristyrning, oberoende av organisation, 

nämligen: långsiktighet, realistiska resultat, fokusera på arbetssätt, tvärfunktionellt arbete och 

beslutsfattande och kommunikation. I rapporten hävdas att vissa av dessa förutsättningar 

saknas i svensk offentlig sektor och att dessa kategoristyrningsprojet därför inte har var 

framgångsrika. Huruvida detta stämmer eller inte får nog stå för rapportförfattaren. 

Läs mer: Kategoristyrt-inköp-i-offentlig-sektor 

 
Checklista för leverantörsdialog 

Det råder en stor rädsla bland svenska upphandlare att ha dialog med leverantörsmarknaden 

i samband med en upphandling. Samtidigt är just den dialogen väldigt viktig för att 

upphandlingen ska bli bra. Magnus Nilsson har därför  på Peak Procurements hemsida gjort 

en bra ”checklista” på vad man får göra och ska tänka på före upphandlingen, under 

upphandlingen och efter upphandlingen. 

Läs mer: peakprocurement 
 

Slöseri inom offentlig upphandling?      

Vi har under våren haft en ibland intensiv - men inte alltid faktabaserad - debatt om slöseriet 

generellt inom offentlig sektor, och speciellt inom offentlig upphandling. I en nyligen 

publicerad rapport från Svenskt näringsliv konstateras att uppskattningsvis 70 – 100 mkr 

”slösas” bort, främst på grund av dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens vid 

offentliga upphandlingar. Organisationen pekar på att detta är särskilt allvarligt med tanke 

offentlig sektors framtida finansiella problem. 

Läs mer: https://www.fplus.se/larmet-135-skattemiljarder-slosas-bort-nedslaende/a/GGx7G6 

https://www.di.se/nyheter/ministern-bestort-over-svinnet-det-ar-gigantiska-summor/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
file:///C:/Users/wallgmik/Documents/Documents/Artiklar/Finansnyheterna/%20https/www.effso.se/wp-content/uploads/2019/04/EFFSO_Kategoristyrt-inköp-i-offentlig-sektor_Web.pdf
https://www.peakprocurement.se/tips-om-leverantorsdialogen/
https://www.fplus.se/larmet-135-skattemiljarder-slosas-bort-nedslaende/a/GGx7G6
https://www.fplus.se/larmet-135-skattemiljarder-slosas-bort-nedslaende/a/GGx7G6
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Kurser och seminarier inom inköp och ekonomi  
 

Aktuell hållbarhet events anordnar kurs i Hantering av hållbarhetsrisker i Stockholm den 4 

september. Läs mer: aktuellhallbarhet 

 

SKL ordnar utbildning i Att använda köpkraften klokt i Stockholm den 10 september.  

Läs mer: skl.se 

 

Dagens Industri ordnar utbildning i Att leda en ledningsgrupp den 24-25 september 2019 i 

Stockholm Läs mer: di.se/akademi 

 

Dagens medicin ordnar Implementering av tillitsbaserad styrning i Stockholm den 10 

oktober. Läs mer: dagensmedicin.se/utbildning 

 

Företagsekonomiska institutet: ordnar utbildning i  Det agila företaget i Stockholm den 27 

augusti. Läs mer: fei.se/kurs 

 

 

Nytt från:  
 
Silf: Kompetensbristkostnader och Van Weele 

På Silfs hemsida finns en intressant diskussion kring organisationers 

kompetensbristkostnader. Man har också haft ett test av nästa års version av programmet 

Procurement leadership på Handelshögskolan i Stockholm. Årets stora evenemang Supply 

Chain Outlook är redan bokat till den 21 november och bland annat kommer Arjan Van 

Weele genomföra en kompetensresa på temat Meeting of minds. 

Läs mer: silf.se  

 

SOI: Koll på kompetens 

Under sin årskonferens i Uppsala lanserade SOI en kompetensprofil för offentlig 

upphandling. Profilen utgår från verksamhetens behov och vilar på affärsmässighet och 

tretton områden såsom strategiutveckling, ledarskap och digital utveckling. Den kan 

användas både av individen som vill utvecklas som inköpare och av en ansvarig chef som 

behöver säkerställa kompetensstrukturen på sin enhet. 

Läs mer:  soi-kompetenskollen 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.aktuellhallbarhet.se/utbildning/
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/
https://www.di.se/akademi/2062751/
https://www.dagensmedicin.se/utbildning/tillitsbaseradstyrning/
https://www.fei.se/kurs/det-agila-foretaget/
http://www.silf.se/
https://www.soi-kompetenskollen.se/
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McKinsey Quarterly: Agil organisation och verksamhetsstyrning 

I aprilnumret av McKinsey Quarterly konstaterar ett antal McKinsey medarbetare att 

traditionell verksamhetsstyrning är lite för fyrkantig för en agil organisation. Man 

rekommenderar därför anpassning av styrningen till: mer fokus på grupp istället för individ, 

regelbundna interna avstämningar, mer transparens kring verksamhetens mål och 

utveckling, utveckling av det coachande ledarskapet, insamling av mycket data och 

information för utvärdering samt löpande återkoppling och dialog i hela organisationen. 

 Läs mer: mckinsey.com 

 
Harvard Business Review: Tvärfunktionellt ledarskap 

I maj-juni numret av HBR harTizana Casciaro el al skrivit en intressant artikel om 

tvärfunktionellt ledarskap. De konstaterar (med många exempel) att tvärfunktionellt arbete är 

svårt, men att det kan underlättas av en ledare som understöder medarbetarnas nyfikenhet 

och ödmjukhet, stimulerar byggandet av interna nätverk, utvecklar tvärfunktionell 

kommunikation och helt enkelt bryter kulturbarriärer genom möten mellan medarbetare från 

olika delar av organisationen. 

Läs mer: hbr.org 

 

 

Styrning, Ledning & Ledarskap 
 

Försenat, men hållbart, ledarskap 
I föregående nummer av FinansNyheterna berättade vi om tankesmedjan Global utmanings 

projekt för utveckling av ett hållbart ledarskap på uppdrag av Vinnova. Projektet är försenat 

och rapporten kommer att bli klar först i juni och presenteras efter sommaren. Dessutom 

kommer Impact week som arbetar för utveckling av hållbara affärsmodeller att hålla en 

konferens i Stockholm 16-19 september arrangerad av Norrsken med fokus på hur Start-ups 

kan bidra till en hållbar utveckling. 

Läs mer: schoolofgovernance; impactweek.net 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/performance-management-in-agile-organizations
https://hbr.org/2019/05/cross-silo-leadership?%20
file:///C:/Users/wallgmik/Documents/Documents/Artiklar/Finansnyheterna/schoolofgovernance
https://impactweek.net/%23
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Handbok för ledning av ledningsgrupper 

Ulrik Rudebeck har skrivit en intressant bok, Din effektiva ledningsgrupp. Han börjar med att 

konstatera att de flesta ledningsgrupper arbetar på mindre än 20% av sin potential. I boken 

ger han råd och exempel på hur detta kan förändras, exempelvis när det gäller definition av 

uppgift, arbetssätt och sammansättning. 

Tillsammans med kollegan Magnus Jonsson har Ulrik också arbetet ut ett förslag på SIS 

standard för ledningsgruppsarbete. Förslaget är nu ute på remiss och en SIS standard på 

området kommer till hösten. 

Läs mer: ulricrudebeck 

 

 

Samhällsdebatt 
 

Kommersiell verksamhet eller ej?  
Offentlig sektors medverkan i kommersiell verksamhet är en känslig fråga i Sverige, liksom i 

många andra EU länder. Utan att ta ställning i sakfrågan har Upphandlingsmyndigheten tagit 

fram en bra vägledning för kommuner och regioner kring frågan om en verksamhet ska 

betraktas som kommersiell eller inte, och därmed bli föremål för regelverken kring statsstöd. 

Läs mer:upphandlingsmyndigheten 
 
 

Sjunkande organisationsgrad hot mot den svenska modellen 

Den sjunkande organisationsgraden hos arbetsmarknadens parter har var föremål för debatt 

både från Arena Idé (German Bender) och Kvartal (Mikael Sandström). Båda pekar på risken 

att förutsättningarna för den svenska partsmodellen undermineras, men drar helt olika 

slutsatser om behovet av åtgärder. Bender pekar på behoven av aktivare och mer 

dynamiska fackföreningar, medan Sandström menar att samarbetet mellan LO och 

Socialdemokratiska partiet måste upphöra. Att båda metoderna skulle kunna tillämpas verkar 

inte föresväva någon av författarna. 

Läs mer: svd.se/djupt-bekymmersamt-att-facken-forsvagas, kvartal.se/artiklar/lo-ett-hot-mot-

den-svenska-modellen 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://ulricrudebeck.com/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/hur-anvands-ekonomiska-kalkyler-vid-en-statsstodsbedomning/
file:///C:/Users/wallgmik/Documents/Documents/Artiklar/Finansnyheterna/svd.se/djupt-bekymmersamt-att-facken-forsvagas
https://kvartal.se/artiklar/lo-ett-hot-mot-den-svenska-modellen/
https://kvartal.se/artiklar/lo-ett-hot-mot-den-svenska-modellen/
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Rapporter, bilagor, bloggar & whitepapers inom samhällsdetbatt 

Företag & Framtid  har i sitt nyhetsbrev nummer fem 2019 skrivit om fem trender inom 

arbetslivet. Läs mer: trender.net 

 

 
Nytt från Kron & Wallgren 
 

Vi syns i pressen och på seminarier 

Anders Kron & Mikael Wallgren från Convendor har skrivit en artikel med rubriken Klimat, 

miljö, ekonomi & arbetsmiljö – Tillbaka till ett geografiskt arbetssätt?  Vi medverkar också i 

en ansökan till Konkurrensverket för forskningsmedel för ett projekt kring utvärdering av 

kategoristyrning. Vi har också startat upp arbetet med en version 2.0 på den rapport om 

”tvärfunktionell organisation och arbetssätt”, som vi gav ut förra året (kanske kan den växa till 

en ny bok någongång). På Convendors hemsida hittar du alla whitepapers och rapporter på 

en gemensam flik, med namnet Kunskapsbank. 

 

Under hela 2019 har vi ett uppdrag att driva ett kompetensutvecklingsprogram inom inköp för 

en myndighet, och är också stöd vid implementering av kategoristyrning i en stor 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: convendor  

 

 

Möten i Forum för inköp 

Forum för inköp träffades för ett frukostmöte den 7 maj hos Jan Matsson och Martin Kruse 

på Arbetsförmedlingen. Ämnet för dagen var leverantörsuppföljning men vi kom att dryfta 

såväl det som Arbetsförmedlingens införande av kategoristyrning och anpassning av inköp 

till Arbetsförmedlingens omvärldsförändringar. Jan och Martin inledde och beskrev hur 

förändringsarbetet inom inköp har bedrivits sen 2014. Den efterföljande diskussionen kom att 

handla om såväl detta som organisation, ansvarsfördelning och leverantörsstyrning. 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://trender.net/om-oss/om-foretagframtid/
http://www.adlibris.com/se
http://www.convendor.se/
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Avslutningsvis konstaterade vi att trots att vi denna gång haft många avhopp så blev det ett 

bra möte. Vi träffas nästa gång den 15 oktober hos advokatfirman Ulfsdotter. 

 

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

träffades den 21 maj på Volvo träffades den 21 maj på Volvos nya innovionscenter CampX 

för att titta på och diskutera kring hur inköp kan arbeta med innovation och samverkan för att 

fånga nya ideer och driva utveckling. Diskussionerna berörde även temat kring kompetens, 

och hur den svenska inköpskompetensen står sig internationellt. 

Läs mer: www.convendor.se 

 

 

Minnesvärt citat 
 

Mät aldrig bergets höjd förrän du nått toppen.  

Då skall du se hur lågt det var. 

 

Dag Hammarskjöld – 1905 – 61. 

 

Läs fler citat på: klokacitat.se 

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

