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Välkommen till julnumret av FinansNyheterna.  

Här berättar vi bland annat om utvecklingen inom tillitsbaserad styrning, digitaliseringens inverkan på 
organisation och hur besparingar inom inköp kan mätas. 

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 god jul och ett gott nytt år önskar redaktörerna Kron och Wallgren!  

http://www.convendor.se/
http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
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EKONOMI 
 
Uppföljning en förutsättning för tillit 

Tillitsdelegationen har kommit ut med en forskarrapport kring tillitsbaserad 

uppföljning. Det viktiga är att det i rapporten slås fast att: ”uppföljning är en 

förutsättning för tillit” (eller förtroende som det heter på vanlig svenska). Dessutom 

har delegationen kommit med ytterligare ett betänkande där man föreslår att det 

nätverk för samverkan mellan myndigheter som delegationen har utgjort 

permanentas i någon form (delegationen använder ordet arena), för att stimulera till 

ytterligare tvärfunktionell samverkan och kundfokus. 

Läs mer: tillitsdelegationen.se 

 

 

Digitalisering inte samma som decentralisering 

Vi har tidigare här i FinansNyheterna skrivit om boken Digitalisering och styrning. Nu 

har en av bokens redaktörer, Jan Lindvall, vågat sig på ämnet hur digitaliseringen 

påverkar organisationen. I en artikel i senaste numret av Organisation & Samhälle 

konstaterar han att digitaliseringen inte alls nödvändigtvis stöder en mer 

decentraliserad organisation. Snarare rör det sig om: ”en distribuerad lösning som 

kan understödja både organisatorisk centralisering och decentralisering”. 

 Läs mer: http://org-sam.se/klassiska-organisationsfragor 

 
 
Ansvar för samordning 

I en text på Effektiv styrning filosoferar Johan Quist kring frågan varför det väl 

dokumenterade behovet av samordning inom statsapparaten har så svårt att finna 

fäste på regeringskansliet. Det han kommer fram till är att makten över 

sakområdena, i form av departementen, sitter djupt i kulturen samt att ansvaret för 

just samordning är oklart mellan politiken och tjänstemännen. Den senaste affären 

kring Iraks försvarsminister är ett bra åskådliggörande av detta förhållande. 

Läs mer: www.effektivstyrning.se 

 

 

 

 

http://www.convendor.se/
http://www.convendor.se/
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http://org-sam.se/klassiska-organisationsfragor-behover-ater-besvaras-i-tider-av-digital-transformation-av-jan-lindvall/
https://www.effektivstyrning.se/wp-content/uploads/2019/11/Nr-38-Placeringen-av-en-regeringsnara-utvecklingsmiljo.pdf
https://www.effektivstyrning.se/wp-content/uploads/2019/11/Nr-38-Placeringen-av-en-regeringsnara-utvecklingsmiljo.pdf


 
December 2019 Sid 3 

 

 

FinansNyheterna kommer från Anders Kron & Mikael Wallgren på Convendor AB, med inspiration, erfarenheter & 

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 

 

 

INKÖP 
 
Seriös standard? 

Standardiseringsinstitutet (SIS) konstaterar att vi redan idag använder standards 

inom inköpsprocessen för transaktionshantering. Nu tar man ett ytterligare steg in i 

inköpsprocessen och startar ett arbete för utveckling av en standard för 

seriositetsbedömning av leverantörer. 

Läs mer: www.sis.se/standardutveckling 

 

Simrishamn skriver om inköp 

Huruvida inköp ska bedrivas i centraliserad eller decentraliserad form har diskuterats 

i decennier. Ett inlägg i denna debatt finns på Simrishamns kommuns 

upphandlingsblogg, där man går igenom varför det är motiverat med en central 

upphandlingsfunktion - även om det operativa inköpsarbetet sker ute i 

verksamheten. Resonemanget har stöd i vetenskapen där bl.a. Professor Arjan Van 

Weele hävdar att när inköp nått den mognaden att det ska integreras med 

verksamheten, så måste inköp också centraliseras. 

Läs mer: simrishamn.se/upphandlingsbloggen/2019/10/07 

 

Tio punkter för att mäta besparingar 

Mäta besparingar inom inköp har länge varit ett diskussionsämne. Silf Insight 

hänvisar till en artikel på Provalidos hemsida som tar upp tio punkter att tänka på i 

sammanhanget. Framförallt betonar man samordning och förankring av metoden 

med ekonomiavdelningen, att tillämpa verkligt uppnådda inte potentiella besparingar 

och att inte sträva efter för hög detaljnivå (80/20 regeln) 

Läs mer: www.provalido.com 
 

Rapporter, bilagor, böcker & whitepapers inom inköp 

State of Flux har givit ut en rapport kring status inom SRM (Supplier Relationship 

Management). Konsultföretaget Effso har gjort en intervjuundersökning kring de 

största förändringstrenderna inom inköp. En mall för jävsdeklaration finns på 

Upphandlingsmyndighetens hemsida. Läs mer: stateofflux.co.uk; www.effso.se; 

www.upphandlingsmyndigheten.se 

 

 

http://www.convendor.se/
http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
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https://www.simrishamn.se/upphandlingsbloggen/2019/10/07/darfor-behovs-en-stark-central-upphandlingsfunktion/
https://www.simrishamn.se/upphandlingsbloggen/2019/10/07/darfor-behovs-en-stark-central-upphandlingsfunktion/
https://www.provalido.com/post/10-golden-rules-for-measuring-procurement-savings
https://www.provalido.com/post/10-golden-rules-for-measuring-procurement-savings
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Kurser och seminarier inom inköp och ekonomi  
 

Upphandling24 anordnar Upphandlingsdagarna i Stockholm den 4-5 februari. Läs 

mer: upphandlingsdagarna.se 

 

Silf ordnar en workshop med Arjan van Weele och Katarina Arbin på temat ”Meeting 

of minds” i Stockholm den 19 mars. Läs mer: silf.se  

 

Dagens Industri ordnar utbildning för controllers den 19 mars i Stockholm Läs 

mer: konferenser.di.se 

 

Institutet för Personal och företagsutveckling ordnar Uppsala Public 

Management Seminars i Uppsala den 18 mars.Läs mer: ipf.se 

 

WorkSpace Sweden: ordnar temadag kring Morgondagens arbetsplats i Stockholm 

den 5-6 februari.Läs mer: workspacesweden.se 

 

VD-tidningen ordnar utbildning i Förändringsledning i Stockholm den 3 mars. Läs 

mer: vdtidningen.se 
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mailto:nyhetsbrev@convendor.se
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Nytt från:  
 
Silf & SOI 

Silfs nättidning Silf Insight innehåller en intressant artikel om kollektiv förmåga, där 

artikelförfattarna konstaterar att den ökade specialiseringen har medfört ett ökat 

krav på samverkan i organisationer. 

På SOIs hemsida gör vice ordförande Martin Kruse en intressant reflektion kring 

trenden för närvarande i den politiska debatten att skylla allt ont som händer på 

offentlig upphandling. 

Läs mer: silf.se/silf-insight 

 

McKinsey Quarterly: Nygammal organisationsmodell 

I oktobernumret av McKinsey Quarterly beskriver Aaron De Smet, Sarah Kleinman, 

och Kirsten Weerda, en nygammal ide kring organisation av verksamhet: The Helix 

organization. Tanken är att istället för geografisk, funktionell eller annan indelning så 

finns bara två ansvarsområden på olika nivåer nämligen: Vad som ska göras och Hur 

det ska göras, där det förstnämnda är strategiansvaret och det andra produktions- 

eller verksamhetsansvaret. 

Läs mer: www.mckinsey.com 

 

 

Harvard Business Review: Aktivitetsbaserat kontor - igen 

Vi har här i FinansNyheterna många gånger diskuterat för- och nackdelar med 

aktivitetsbaserade kontor. I november-decembernumret av HBR beskriver Ethan 

Bernstein och Ben Waber att de leder till färre kontakter mellan medarbetarna, inte 

fler. Receptet är enligt författarna inte att återgå till cellkontor, utan att innan 

införande av aktivitetsbaserat göra en ordentlig kartläggning och analys av 

kontaktvägarna i organisationen (se också FinansNyheterna september: Gisela 

Bäcklanders forskning om kollektiv ledarskapsförmåga). I det sammanhanget är det 

också intressant att läsa HBR-artikeln i senaste numret om Ledaren som coach. 

I förra numret av FinansNyheterna skrev vi om en HBR-artikel kring en ny syn på 

avtal. Sedan dess har den också uppmärksammats i en debattartikel i Dagens 

industri av David Frydinger och nobelpristagaren Oliver Hart. 

Läs mer: hbr.org/2019/11; di.se/debatt/; hbr.org/2019/11/the-leader-as-coach 

 
 

http://www.convendor.se/
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Organisation, Styrning, Ledning & Ledarskap 
 

Distansarbete, tid och arbetssätt 
Kungliga Tekniska Högskolan KTH) har ett forskningsprojekt som studerar 

möjligheten att genom jobbhubbar reducera arbetsresorna och därmed belastningen 

på klimatet. Genom att erbjuda en palett av tjänster vill man studera hur en sådan 

hubb bör vara utrustad för att vara attraktiv. På samma tema, ”arbetssätt”, finns en 

intressant artikel på Silicon Republic, där man ifrågasätter 40 timmarsveckan - och 

åttatimmarsdagen - med avstamp i Keynes tankar om produktivitet. Vårt vanligaste 

angreppsätt vad gäller arbetsmodell idag, det aktivitetsbaserade kontoret, diskuteras 

också i senaste numret av HBR samt i podden Framtids studion från Kairo Futures. I 

en annan artikel i samma nummer av HBR konstaterar forskarna Barbara Larsson 

och Raj Choudhury att distansarbete förbättrar produktiviteten. 

Läs mer: www.sams.kth.se/se/activities/living-labs; www.siliconrepublic.com; 

www.kairosfuture.com; hbr.org/2019/08 

 

Det blir allt fler möten… 

I takt med ökat fokus på tvärorganisatoriskt (processuellt) arbetssätt i vår strävan 

att bryta ner organisatoriska silos, så ökar också antalet möten. I ett nyligen 

avslutat forskningsprojekt från Lunds universitet konstaterar författarna Malin 

Åkerström, Vesa Läppenen och Patrik Hall att antalet möten verkligen har ökat i takt 

att vi går från ett hierarkiskt arbetssätt. De konstaterar att detta riskerar att vi går 

från ett ineffektivt arbetssätt till ett annat. 

Resultatet från projektet finns också presenterat i bokform: Mötesboken 

(Égalite´förlag 2019) 

Läs mer: www.lu.se 

 

Samverkan bättre med respekt 

I en artikel i senaste numret av Harvard Businees Review konstaterar Francesca Gino 

att organisationers strävan efter ett mer processuellt och tvärorganisatoriskt 

arbetssätt angrips på fel sätt. Det sker ofta genom ändring av kontorsmiljöer, 

diskussioner kring organisationens mål och värderingar etc. I sin forskning och 

genom praktikfall har hon funnit att det istället är bättre att arbeta med utbildning 

och utveckling av det interna klimatet, något som stimulerar till en respekt för 

kollegornas bidrag till det gemensamma målet. 

Läs mer: hbr.org/2019/11 

http://www.convendor.se/
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Tjänstefiering och digitalisering 

I det senaste numret av IMITs nyhetsbrev Management of Innovation konstaterar 

David Sörhammar, Christian Kowalkowski och Bård Tronvoll att tjänstefiering och 

digitalisering är två sidor av samma mynt. Artikelförfattarna hävdar att 

tjänstefieringen inte skulle kunna äga rum om inte digitaliseringens möjlighet att 

analysera stora datamängder var tillgänglig. 

Läs mer: mgmt.imit.se 

 

Rapporter, bilagor, bloggar & whitepapers inom organisation, 
styrning, ledning och ledarskap 

Den Vinnovafinansierade rapporten om en svensk School of governance som vi 

tidigare skrivit om här i FinansNyheterna finns nu tillgänglig på projektets hemsida. 

PTC har skrivit ett intressant whitepaper kring användning av metoder som LEAN och 

Six Sigma för att realisera Industri 4.0. 

Läs mer: www.schoolofgovernance.se; whitepaper.idg.se 

 
 
Samhällsdebatt 
 

Den framtida arbetsmarknaden 

Kairo Futures genomför för närvarande en stor studie kring framtidens 

arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Viktiga frågor i studien blir arbetsplatsens 

utformning och lokalisering, både generellt och lokalt, samt behovet av kompetens 

och därmed rekryteringskrav. Även frågor kring anställnings- och uppdragsformer 

måste naturligtvis behandlas. Hittills har rapportförfattarna velat tona ner vikten av 

distansarbete och egenanställning, och mer betona individens behov av trygghet i en 

orolig värld som stöd i rekrytering och kompetensförsörjning. 

Läs mer: www.kairosfuture.com 

 

 

Rapporter, bilagor, bloggar & whitepapers inom samhällsdebatt 

Boston Consulting Group (BCG) har gjort en kartläggning av attityden till 

kompetensutveckling, givet omvärldsförändringarna.  

Läs mer: www.bcg.com 

 

http://www.convendor.se/
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Nytt från Convendor 
 

Vi syns i pressen och på seminarier 

Beroende på Anders Krons & Mikael Wallgrens debattartikel i Svenska Dagbladet den 

25 juli, har Anders varit intervjuad i tidningen Ny Teknik och medverkat i ett 

seminarium på tankesmedjan Fores kring distansarbete.  

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, rapporter och vissa artiklar under 

en gemensam flik, med namnet Kunskapsbank. 

Under hela 2019 har vi haft 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 . Vår tidsigare bok om strategiskt inköp från 2010 kan från och med 

2020 endast köpas från Convendor.  

Läs mer: convendor. 

 

 

Möten i Forum för inköp 

Forum för inköps novembermöte hos Mikael Blomberg på Upphandling Södertörn var 

tvunget att ställas in på grund av för få deltagare. Vi flyttar det därför till den 4 

februari 2020.Det är redan många anmälda till detta tillfälle. 

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

Ekan – har också haft problem med uppslutningen, men har träffats under december 

för en glögg på Ekans Göteborgskontor och diskussion om nätverkets framtid. 

Läs mer: www.convendor.se 
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FinansNyheterna kommer från Anders Kron & Mikael Wallgren på Convendor AB, med inspirationsmaterial kring 

utvecklingen inom ekonomi, inköp, styrning & ledning. 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, tel. 070  - 252 0013 eller Mikael Wallgren, tel. 070 – 717 8306 

 

Minnesvärt citat 
 

”Hårt arbete slår talang, när talangen inte jobbar hårt”. 

 

Tim Notke  (amerikansk basketball coach). 

 

Läs fler citat på: bra-citat.se 
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