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Välkommen till höstnumret av FinansNyheterna.  

Här berättar vi bland annat om utvecklingen inom shared services, coworking och kunskapsbaserad styrning.  
Vi berättar också om våra aktiviteter i nätverket 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 höst önskar redaktörerna Kron och Wallgren!  

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
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EKONOMI 
 
Mer anpassad Shared Services 

I en kartläggning från Service Desk Institute och mjukvauröretaget ONEiO konstateras att 

utvecklingen mot samordning av stödjande enheter i sk ”Shared Services” fortsätter, men att 

lösningarna är mindre standardiserade och mer anpassade efter den aktuella verksamhetens 

verkliga behov. Det konstateras också att en fara med sk ”servicedesks” är att 

kundrelationen kan bli lidande. 

Läs mer: https://campaign.oneio.cloud/shared-support-services-2019-report 

 

Coworking ökar, men inte i Sverige? 

Tidningen Fastighetsvärden har gjort en sammanställning som visat att fenomenet coworking 

ökar dramatiskt (med över 50%). Eftersom efterfrågan i sin tur är beroende av tillämpning av 

nya arbetssätt, så innebär det att den s.k. nätverksekonomin också ökar kraftigt, vilket i sin 

tur pekar på att övergången från industri- till kunskaps- eller tjänstesamhälle accentuerar. 

Detta innebär i sin tur att kraven på förändring av strukturerna inom svensk arbetsmarknad 

bara ökas, vilket vi tidigare pekat på här i FinansNyheterna. Men bilden är inte entydig! I en 

rapport från fastighetsrådgivaren Savill konstateras att Sverige sticker ut, dels genom att 

anställda vill arbeta mer centralt och dels att själva arbetsplatsen har blivit en 

konkurrensfaktor om talangerna. 

Läs mer: fastighetsvarlden.se/notiser/sa-skiljer-sig-coworkingaktorerna-at 

savills.co.uk/european/whatworkerswanteurope2019.pdf 

 

Kunskapsbaserad styrning istället för erfarenhet 

I en intressant artikel på Effektiv styrning beskriver Inger Sohlberg att kravet på 

”vetenskaplighet”, det vill säga evidensbaserad kunskap, har inneburit en nedvärdering av 

den tidigare så högt värderade erfarenheten. Styrning med hjälp av regelverk, rutiner och 

processer har inneburit en passivisering av praktikerna i verksamheten, vilket resulterar i 

mindre flexibla och dynamiska organisationer. Slutsatsen blir att varje organisation måste 

utveckla organisation och styrning utifrån sin unika verksamhet, och att man ska vara 

försiktig med ”generalisering” av kunskap. Ett liknade resonemang förs i boken ”Shared 

Service Management” (Ekerlid 2015) samt i en artikel i sommarnumret av HBR. 

Läs mer: effektivstyrning.se/assets 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://campaign.oneio.cloud/shared-support-services-2019-report
https://campaign.oneio.cloud/shared-support-services-2019-report
https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/sa-skiljer-sig-coworkingaktorerna-at-2/;
https://pdf.euro.savills.co.uk/european/whatworkerswanteurope2019.pdf
https://www.effektivstyrning.se/assets/upload/files/Nr%2034%20Jun%202019%20-%20Om%20styrmodeller%20och%20kunskapssyn.pdf
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INKÖP 
 
Guide för besparingar 

Acando har givit ut en bra guide för besparingar inom inköp. Den är på ett pedagogiskt sätt 

uppdelad mellan enkla råd som kan genomföras omedelbart, och de som tar mer tid, samt 

allting däremellan. Exempel på enkla råd är behovsanalys och konkurrensutsättning och mer 

tidskrävande: uppföljning och styrning samt organisation & ansvar. 

Läs mer: acando.se/vad-vi-kan/teman/cfo-insights 

 
 
Tips för kravinsamling 

Att göra kravspecifikationer är viktigt, inte bara vid offentliga upphandlingar utan vid all form 
av utveckling, t.ex. av nya IT-system. Därför kan erfarenheterna från systemutveckling också 
användas inom inköp. Mjukvaruföretaget Multisoft har utvecklat en bra guide för att samla in 
och strukturera krav till systemutveckling eller upphandling.  
Läs mer: multisoft.se/blogg/minimera-kostnaden-formulera-krav-ratt 
 

Avtal som bejakar förändring      

Vi har här i FinansNyheterna flera gånger skrivit om Vestedmodellen. I senaste numret av 

Harvard Business Review (september - oktober) beskriver Kate Vitasek och David Frydlinger 

ett praktikfall på området i form av en affär mellan Dell och FedEx, där man visar att i en allt 

mer komplex värld, där relationer och förtroende blir allt viktigare, så måste också 

avtalsskrivande anpassas till denna utveckling. Författarna beskriver en femstegsmodell för 

anpassning av traditionella avtalsformer till avtal som också bejakar förändring under 

avtalstiden och relationen mellan avtalsparterna. 

Läs mer: hbr.org/2019/09/a-new-approach-to-contracts?  

 
 
Rapporter, bilagor, böcker & whitepapers inom inköp 

Tone Riise Åberg & Astrid Petersson har i en uppsats vid Lunds universitet kommit fram till 

att en inköpsavdelnings strategiska nivå inom offentlig sektor beror på: tydliga och 

förankrade mål, status i organisationen och kompetensnivån inom inköpsavdelningen. 

Dessutom innehåller uppsatsen en inventering av teoribildningen på inköpsområdet, som 

kan rekommenderas. 

Läs mer: lup.lub.lu.se/luur/download  

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.acando.se/vad-vi-kan/teman/cfo-insights/sa-vassar-ni-inkopen-en-guide-utifran-era-forutsattningar/
https://www.multisoft.se/blogg/minimera-kostnaden-formulera-krav-ratt/?utm_content=95125899&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-808750
https://hbr.org/2019/09/a-new-approach-to-contracts?
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8990222&fileOId=8990223
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Kurser och seminarier inom inköp och ekonomi  
 

Aktuell hållbarhet events anordnar kurs i Hållbar upphandling i Stockholm den 9-10 

oktober. Läs mer: aktuellhallbarhet 

 

EBG ordnar utbildning i Sourcing outlook i Stockholm den 10 oktober.  

Läs mer: ebgnetwork.com  

 

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

Stockholm Läs mer: di.se/akademi 

 

Dagens medicin ordnar utbildning i Tillitsbaserad styrning i Stockholm den 10 oktober.  

Läs mer: dagensmedicin.se/utbildning 

 

Hexanova: ordnar utbildning i  Det coachande ledarskap i Stockholm den 10 oktober.  

Läs mer: hexanovaacademy.se/event/coachande-ledarskap  

 

Breakit: ordnar temadag kring  as a service lösningar i Stockholm den 2 oktober.  

Läs mer: saas-summit-2019.confetti.events 

 

Dagens Industri: ordnar utbildning kring Affärsstrategi för lönsam tillväxt i Stockholm den 8-

9 oktober. Läs mer: di.se/akademi/affarsutveckling/2349134 

 

 

Nytt från:  
 
Silf & SOI 

Årets Supply Chain Outlook äger rum den 21 november och har temat: "Risk & Resilience in 

Supply Chain". Bland annat kommer Arjan Van Weele (tillsammans med Katarina Arbin) att 

genomföra en workshop i form av en kompetensresa på temat Meeting of minds. 

SOIs regionala föreningar har blivit allt aktivare: SOI Syd har haft en egen tvådagskonferens 

kring upphandling den 9-10 september på Malmö live och region väst kommer att ha en 

konferens den 28 november på Billingen i Skövde. 

Läs mer: silf.se; soi.se 

 

McKinsey Quarterly: Kundorienterade myndigheter 

I septembernumret av McKinsey Quarterly beskriver Tony D´Emidio och Jonah Wagner från 

McKinsey ett forskningsprojekt kring kundorientering av myndigheter. Man konstaterar att 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.aktuellhallbarhet.se/utbildning/
file:///C:/Users/wallgmik/Documents/Documents/Artiklar/Finansnyheterna/www.ebgnetwork.com
https://www.di.se/akademi/2062751/
https://www.dagensmedicin.se/utbildning/tillitsbaseradstyrning/
https://hexanovaacademy.se/event/coachande-ledarskap
https://saas-summit-2019.confetti.events/
https://www.di.se/akademi/affarsutveckling/2349134/affarsstrategi-for-lonsamhet-och-tillvaxt-pro/
http://www.silf.se/
http://www.soi.se/
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myndigheterna ofta brister i segmentering av kundbasen, och därmed förståelsen för 

kundernas utveckling och skilda preferenser, trots att en myndighet egentligen har mycket 

bättre information om sin ”slutkund” än vad ett företag har. 

Läs mer: mckinsey.com 

 

Harvard Business Review: ”Disruptive” inte nödvändigt 

I sommarnumret (juli-augusti) av HBR finns (minst) två intressanta artiklar: Dels konstaterar 

professorerna Nathan Furr och Andrew Shipilov att den digitala utvecklingen inte alls kräver 

att man river ner befintliga organisationer och strukturer utan att succesiv anpassning är en 

bättre strategi. I en annan artikel av Roger Martin och Jennifer Riel om staber och 

stödfunktioner konstateras att om staberna ska fungera så krävs att deras strategier utgår 

från den verksamhet som ska stödjas. Ett liknande resonemang förs i boken ”Shared Service 

Management” (Kron/Wallgren, Ekerlid 2015). 

Läs mer: hbr.org/2019/07  

 

 
 
 
 
 
Styrning, Ledning & Ledarskap 
 

Utbildning inom hållbart ledarskap 
I tidigare nummer av FinansNyheterna berättade vi om tankesmedjan Global utmanings 

projekt för utveckling av ett hållbart ledarskap, finansierat av Vinnova. Projektet föreslår 

inrättande av utbildning inom ”Governance” på såväl masternivå som forskautbildning, 

förmodligen som ett samarbete mellan högskolorna i Stockholm och Uppsala universitet. 

Vinnova planerat att presentera förslaget vid ett seminarium under hösten, och då samtidigt 

diskutera projektets framtid. 

Läs mer: schoolofgovernance  

 

Projekt om kommunsektorns roll inom vården 

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/2019/07
https://schoolofgovernance.se/
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Den akademiska tankesmedjan Leading Healthcare har initierat ett projekt kring 

kommunernas roll inom vården. Man menar att mycket av den kommunala verksamheten har 

en direkt inverkan på hälsan, och därför borde integreras i ett bredare synsätt på begreppet 

”vård”. Projektet syftar till att definiera kommunens roll i ett sådant beredare perspektiv. 

Läs mer: leadinghealthcare.se/kalender/ 

 

Kollektiv ledarskapsförmåga 

I Juninumret av IMITs nyhetsbrev finns en intressant artikel av Gisela Bäcklander på KTH om 

kollektiv ledarskapsförmåga. Författaren menar att i takt med övergången från industri- till 

kunskapssamhälle så förändras också ledarskapet, från egenskap hos vissa personer till 

krav på interaktion mellan individer. Liknade tankegångar framförs också i en artikel om 

relationsbaserat ledarskap i Dagens Industri av Mats Ekenstam och Kimiya Näslund. 

Läs mer: mgmt.imit.se/wp-content/uploads/2019/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsdebatt 
 

Om ränteläge & ekonomi 

Det pågår en intensiv debatt bland ekonomer här i Sverige hur den kommande 

konjunkturnedgången ska hanteras. Alla är dock eniga om att tack vare centralbankernas 

(inte bara Riksbankens) agerande, så måste penningpolitiken ersättas av finanspolitik. 

Frågan rör dock om politikens förmåga att leverera sådan finanspolitik. 

Till detta kommer, enligt en rapport från Business Sweden, att förutsättningarna för den 

”traditionella” affärsmodellen i en globaliserad värld: att producera billigt i Asien och sälja i 

västerlandet, håller på att försvinna. Dels för att marknaderna mer och mer också flyttar till 

Asien, men också att för att produktion och försäljning integreras mer och mer. 

Läs mer: business-sweden.se/Export/analys-och-rapporter 

 

Rapporter, bilagor, bloggar & whitepapers inom samhällsdebatt 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://leadinghealthcare.se/kalender/
http://mgmt.imit.se/wp-content/uploads/2019/06/MGMT_Nr2_2019_utveckla_kollektiv_ledarskapsformaga.pdf
https://www.business-sweden.se/Export/analys-och-rapporter/trendrapporter/andrad-spelplan-for-industrin/;%20https:/www.dn.se/debatt/i-den-nya-varldsekonomin-maste-regeringen-tanka-om/
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Kairo Futures  har nyligen avslutat en studie om Generation Z, födda 1995-2004 baserad  på 

intervjuer med 1000 unga svenskar. Slutsatsen är att det bland generation Z finns ett stort 

samhällsengagemang men att detta inte alltid gäller globala frågor utan kan vara ett lokalt 

engagemang eller gälla relationen i familjekretsen. 

Läs mer: kairosfuture.com 

 
 
Nytt från Convendor 
 

Vi syns i pressen och på seminarier 

Anders Kron & Mikael Wallgren från Convendor har haft en debattartikel i Svenska 

Dagbladet den 25 juli, med rubriken ”Fler borde få möjlighet att jobba hemifrån” som 

egentligen handlade om ifall vi ska fortsätta flytta medarbetarna till arbetsuppgiften, eller 

börja flytta arbetet till medarbetarna. En diskussion pågår med tankesmedjan Fores kring ett 

seminarium i november inom detta ämne.  

Vi har fått avslag från Konkurrensverket för forskningsmedel till 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 någon gång?  

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. 

Eventuellt ska vi försöka dokumentera slutsatserna från detta uppdrag i ett whitepaper. 

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.  

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
file:///C:/Users/wallgmik/Documents/Documents/Artiklar/Finansnyheterna/www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter
http://www.adlibris.com/se
http://www.convendor.se/
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Nästa möte som är hos Anna Ulfsdotters är flyttat från september till den 15 oktober, varför vi 

får återkomma med en summering i nästa nummer av FinansNyheterna.   

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

träffades den 26 september på SAAB. 

Läs mer: www.convendor.se 

 

 

 

 

Minnesvärt citat 
 

När jag var ung, beundrade jag smarta människor.  

Nu när jag är gammal, beundrar jag snälla människor.   

 

Abraham Joshua Heschel (1907 – 72). 

 

Läs fler citat på: https://bra-citat.se 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.convendor.se/
http://www.convendor.se/
https://bra-citat.se/klyftiga-citat

