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Välkommen till sommarnumret av FinansNyheterna.  

 Även detta nummer av FinansNyheterna präglas naturligtvis av Coronakrisen, och handlar därför mycket 
om spekulationer kring framtidens arbetssätt men också om bl.a hållbara investeringar, ett nytt 

forskningsinstitut inom inköp och en intressant artikel om innovation. 
Som vanligt så berättar vi 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 och eventuellt kommande. 

 
En riktigt skön sommar önskar redaktörerna Kron och Wallgren!   

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
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FinansNyheterna kommer från Convendor AB, med nyheter kring utvecklingen inom ekonomi, inköp & 

verksamhetsstyrning. 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.  

 

EKONOMI 
 
Saknas marknadsplats för hållbara investeringar 

Forskaren och konsulten Sophie Nachemson-Ekwall skriver i en artikel på Realtid att 

det pågår en omställning av svensk kapitalmarknad mot att fokusera mer på 

hållbarhetsfrågor. Hon menar dock att det saknas en riktig marknad för placeringar 

med en alternativ typ av värderingar som grund, och efterlyser därför en ny 

marknadsplats för investeringar i lån som är kopplade till sociala mål, exempelvis 

världsbankens sociala obligationer eller EU:s kommande Covid upplåning. 

Läs mer: https://www.realtid.se/ 

 

 

Syfte inom offentlig sektor 

Syftesdriven organisation har blivit ett modeord den senaste tiden. Därför är det 

intressant att läsa aprilnumret av Effektiv styrnings ”tankar om styrning” där Inger 

Solberg reflekterar kring användning av ”syfte” inom offentlig sektor. Hon 

konstaterar att förutsättningarna för syftesdriven organisation borde vara stora 

eftersom uppdragen handlar om samhällsnytta och om att hjälpa enskilda individer 

och företag. Men detta förutsätter också att nyttan, eller syftet, hamnar i förgrunden 

och att organisationen tar syftet på största allvar. 

Läs mer: https://www.effektivstyrning.se 

 

 
INKÖP 
 
Nytt forskningsinstitut inom inköp  

Konsultföretaget Effso har tagit initiativ till bildandet av ett center för 

inköpsforskning. Verksamheten kommer att drivas inom Marknadstekniskt Centrum 

och ha ett samarbete med såväl Handelshögskolan i Stockholm som KTH. Ansvariga 

för det nya centret blir professorerna vid HHS Hans Kjellberg och Per Andersson och 

inriktningen blir dels att hålla ihop den ganska omfattande forskningen inom inköp, 

som sker på olika ställen i den akademiska världen, samt att höja nivån (och 

statusen) för kompetens inom inköp. För närvarande har centret klart med två 

doktorander och man arbetar med att ta fram en grundmodell för arbetet inom 

inköpsområdet. 

Läs mer: http://mtcstiftelsen.se/nyheter/ 

  

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.realtid.se/debatt/dags-att-bygga-upp-en-svensk-social-finansiell-infrastruktur-vard-namnet
https://www.effektivstyrning.se/tankar-om-styrning-april-2021/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmtcstiftelsen.se%2Fnyheter%2F&data=04%7C01%7CMikael.Wallgren%40tietoevry.com%7C931469ada9254f5dcb2b08d9322a083c%7Ccbede638a3d9459f8f4e24ced73b4e5e%7C1%7C0%7C637595978378740436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qaZcx7goBdjTCkl7lH54aOKaKygv8tqmu70O2ElH4bw%3D&reserved=0
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FinansNyheterna kommer från 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.  

 

Reglera förtroende och samverkan  

Vi har här i FinansNyheterna ofta beskrivit Kate Vitaseks och David Frydlingers 

modell för samverkan istället för motpartsförhållande, den sk Vested modellen. De 

har nu, tillsammans med Jim Bergman och Tim Cummins, kommit ut med en ny bok 

som beskriver hur man reglerar förtroende och samverkan i s.k. relationsbaserade 

avtal. 

Läs mer: https://www.intelligentsourcing.net/ 

 
Mappning av Nationell inköpsstrategi 

Konsultföretaget Effso har på ett seminarium den 22 april ”mappat” den Nationella 

upphandlingsstrategin mot kategoristyrning som arbetssätt. Man kommer då fram till 

att (med lite kreativ tolkning) så stödjer strategin en implementering av 

kategoristyrning. Problemet är dock förändringsbenägenheten och långsiktigheten. 

Även om man har genomfört en spendanalys, delat upp inköpen i kategorier och bildat 

kategoriteam, så betyder inte det att man tillämpar ett tvärfunktionellt arbetssätt, 

vilken är förutsättningen för att kategoristyrning skall fungera. 

Läs mer: https://www.youtube.com/watch?v=4iOnnPl5NlQ 

 

Rapporter, bilagor, böcker & whitepapers inom inköp 

Upphandlingsmyndigheten gör en löpande uppföljning av offentlig sektors följsamhet 

till den nationella upphandlingsstrategin. 

Läs mer: https://www.upphandlingsmyndigheten.se 

 
Kurser och seminarier inom inköp och ekonomi  
 

 

Dagens Industri ordnar konferensen DI - CFO den 21 september digitalt. 

Läs mer: bonniernewsevents.se 

 

Upphandling24 ordnar utbildning i Leda upphandlingar effektivt i Stockholm den 14 

oktober.Läs mer: https://upphandling24.se 

 

Offentliga Affärer ordnar Mötesplats Offentliga Affärer i Nacka den 15-16 

september. 

Läs mer: www.hexanova.se 

 

DI Konferens ordnar utbildning i Industri 4.0 i Stockholm den 7 oktober.  

Läs mer: https://www.bonniernewsevents.se 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.intelligentsourcing.net/
https://www.youtube.com/watch?v=4iOnnPl5NlQ
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/forbered-organisationen/nationella-upphandlingsstrategin?
https://www.bonniernewsevents.se/event/725c70dc-4870-4ec6-a28a-2ff23b662cf0/summary?utm_campaign=Di_20_11_allakonferenser_1&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&RefId=8f69ae2d812d456fb3b2f17a5be04830
https://upphandling24.se/arkiv/event/projekt/
http://www.hexanova.se/
https://www.bonniernewsevents.se/event/505dc27f-24a7-4f0a-8091-19853c760876/summary?RefId=13bbeb9c6b2145dcadf767f8e993958f&utm_campaign=di_21_10_industri4.0_utskick2&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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FinansNyheterna kommer från 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.  

 

Aktuell hållbarhet ordnar utbildning i Hållbar upphandling i Stockholm den 5 – 6 

oktober. Läs mer: https://www.aktuellhallbarhet.se/ 

 

Dagens Samhälle ordnar utbildning i Tillitsbaserat ledarskap i praktiken  

– från detaljstyrning till ökat engagemang den 22-23 september i Stockholm. 

Läs mer: dagenssamhalle.se 
 

Uppsala universitet ordnar Controllerdagen den 29 september i Uppsala. 

Läs mer: https://www.kalendarium.uu.se/ 

 
 

Nytt från:  
 
Silf & SOI 

I SOIs nyhetsbrev för april reflekterar ordförande Martin Kruse kring värdet av 

erfarenhet, men konstaterar samtidigt faran i att bara förlita sig på erfarenheter. För 

att en verksamhet ska utveckla kunskaper krävs ju en struktur att sätta in dessa 

erfarenheter i. SOI har också startat upp ett program för erfarenhetsutbyte. Första 

programområdet är ”Kategoristyrning – en möjlighet till bättre affärer?”. Två av tre 

planerade webbinarier är genomförda. 

 

På Silfs nättidning Silf Insight refereras en intressant rapport från Orange Business 

Services, där man har studerat hur försörjningskedjorna påverkats av pandemin. 

Föreningen har också under pandemin genomfört ett antal digitala nätverksträffar för 

att diskutera hur vi inom inköp skapar kreativitet och stimulerar ”utifrån och in” 

tänkande. 

Läs mer: www.soi.se; www.silf.se 

 
McKinsey Quarterly: Det nya normala 

I McKinsey Quarterlys majnummer fortsätter spekulationerna om hur det ”nya 

normala” ser ut. Man konstaterar bland annat att pandemin visat på behovet av 

kompetensutveckling och ökad samverkan, både inom näringslivet och samhället i 

stort. Det finns dock en positiv tro på ökad ekonomiskt tillväxt efter pandemin.  

I samma nummer presenteras också en intressant kartläggning av ledningars 

inställning till hybridorganisationer. 

Läs mer: https://www.mckinsey.com/business-functions/,  

https://www.mckinsey.com/what-executives-are-saying-about-the-future-of-hybrid-

work? 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.aktuellhallbarhet.se/utbildning/hallbar-upphandling-strategi-och-metod-for-att-stalla-och-folja-upp-hallbarhetskrav-enligt-lou/?
https://www.dagenssamhalle.se/utbildning/tillitsbaserat-ledarskap-i-praktiken-fran-detaljstyrning-till-okat-engagemang-30760?utm_campaign=DSUT_Tillitsbaserat_ledarskap_i_praktiken&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.kalendarium.uu.se/Evenemang/?eventId=61942
http://www.soi.se/
http://www.silf.se/
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business
https://www.mckinsey.com/what-executives-are-saying-about-the-future-of-hybrid-work?
https://www.mckinsey.com/what-executives-are-saying-about-the-future-of-hybrid-work?
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FinansNyheterna kommer från 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 listan. 

 

Harvard Business Review: framtidens arbetsliv  

I HBR´s majnummer diskuteras hur man genom användning av digitala plattformar 

kan organisera framtidens arbetsliv. Man menar att genom att utnyttja de 

informationsmängder som finns i dessa plattformar kan arbetslivet ”skräddarsys” 

nästan ända ner på individnivå. 

Läs mer: https://hbr.org/2021/05 

 
Organisation, Styrning, Ledning & Ledarskap 
 

Bra hemsida hos Stockholm center of governance 

Vi har här i FinansNyheterna tidigare skrivit om planerna på ett Center of governance 

baserad på en förstudie från Vinnova. Man har nu kommit så långt att en egen 

hemsida finns etablerad. Under fliken ”läs och lyssna” har man samlat intressanta 

artiklar, poddinlägg och seminarier, på ämnet public governance. En utbildning är 

också genomförd i samarbete med Svenska Institutet och en gymnasieutbildning är 

under planering. 

Läs mer: https://scog.se/ 

 
Bättre data om kundnöjdhet 

Företaget Netigate har gjort en undersökning som konstaterar att vi har mängder 

med styrdokument, policyes, rutiner och processer kring produktionen, men väldigt 

lite om att vi verkligen får nöjda kunder, dvs att vi producerar det som kunderna 

verkligen vill ha. Rapporten föreslår en fokusering på bearbetning av all den data om 

kundernas behov som finns i de flesta företag. 

Läs mer: https://www.offentligaaffarer.se 

 
 
Hur skapa en innovativ miljö? 

Innovation är ett ämne som varit hett omdiskuterat de senaste åren. I marsnumret 

av IMITs nyhetsbrev konstaterar forskarna Tobias Fredberg och Johanna Enwall 

Pregmark från Chalmers att för att skapa en innovativ miljö krävs: höga mål, kort 

tidsplan, tydlig koppling mellan den långsiktiga visionen och det konkreta projektet, 

stor frihetsgrad för projektet samt en väl förankrad och professionell projektgrupp 

och förmåga att bryta ner långsiktiga mål till hanterbara storheter. 

Läs mer: MGMT | Management of Innovation & Technology (imit.se) 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://hbr.org/2021/05/a-data-driven-approach-to-identifying-and-retaining-top-employees
https://scog.se/
https://www.offentligaaffarer.se/
http://mgmt.imit.se/#varfor-det-ar-svart-att-innovera-i-kris-och-vad-man-kan-gora-at-det
http://mgmt.imit.se/#varfor-det-ar-svart-att-innovera-i-kris-och-vad-man-kan-gora-at-det
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FinansNyheterna kommer från 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 listan. 

 

Ansvar skapas tillsammans 
Konsultföretaget Sonder har ofta intressanta seminarier och rapporter kring 

organisation, arbetssätt och ledarskap. Den 19 mars höll exempelvis Agneta 

Kjellström ett webbinarium kring ansvar med ämnet ”Ansvar gör vi tillsammans” där 

hon menar att i dagens komplexa samhälle måste vi samverka för att uppnå 

lösningar på problemen. Det betyder inte att ansvaret hos den enskilda 

individen/chefen/avdelningen försvinner, utan bara att vi tillsammans lägger fast 

syftet och samverkar för att uppnå det. 

Intressant att notera är likheten mellan Agnetas tankegångar och den sk 

Vestedmodellen från Kate Vitasec m.fl, som vi ju ofta refererat till här i 

FinansNyheterna. 

Läs mer: https://info.sonder.se/ 

 
Rapporter, bilagor, böcker & whitepapers inom styrning 

Professor Henrik Eriksson på Chalmers har givit ut en uppmärksammad bok om vad 

som kännetecknar framgångsrika verksamheter. Konsultföretaget Sonder har givit ut 

en guide i förändrat strategiarbete från planering till förmåga till flexibilitet och 

omställning. 

Läs mer: https://kvalitetsmagasinet.se/, https://info.sonder.se/strategier-i-en-

foranderlig-varld 

 
 
 
 

Samhällsdebatt 
 

Att ändra professionella organisationer 

I senaste numret av Organisation & Samhälle finns en intressant artikel om 

professionella organisationer av Maria Blomgren m.fl. Med professionella 

organisationer menar artikelförfattarna organisationer med ett starkt inslag av en 

profession (läkare, lärare m.fl). Att ändra dessa traditionellt hierarkiska 

organisationer till mer av marknadsanpassning ställer till en del problem, såsom: 

sekretess i förhållande till kollegor, krav på kundanpassning, nya typer av 

arbetsuppgifter, krav på uppföljning och styrning mm. 

Läs mer: https://org-sam.se/ 

 
 
 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://info.sonder.se/webbinarium-210319-video
https://kvalitetsmagasinet.se/det-ar-hemligheten-bakom-de-basta-verksamheterna/
https://info.sonder.se/strategier-i-en-foranderlig-varld
https://info.sonder.se/strategier-i-en-foranderlig-varld
https://org-sam.se/att-styra-professionella-organisationer-med-konkurrens-vilka-ar-utmaningarna-av-maria-blomgren-caroline-waks/
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FinansNyheterna kommer från 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 listan. 

 

”Governance innovation” 

Forskningsinstitutet RISE, tankesmedjan Global utmaning och Stockholm School of 

Governance m.fl. ordnade den 1 juni ett seminarium kring ”Governance Innovation”. 

Begreppet visade sig betyda hur (framförallt) offentlig sektor ska anpassa 

organisation, ledning och ledarskap till en mer komplex omvärld. Mats Tystrup och 

Kristina Persson gav en utmärkt problembeskrivning. Övriga deltagare pekade på 

initiativ till förändring som pågår, men slutsatsen blev att: ”all förändring börjar i 

toppen”, och på den nivån brister det fortfarande.  

Läs mer: https://governanceinnovation.se/ 

 

 

Nytt från Convendor 
 

Vi syns i pressen och på seminarier 

Vi har en ny artikel på gång om ”hållbart företagande” samt planer på en ny idéskrift 

kring erfarenheterna av implementering av kategoristyrning i offentlig sektor. 

 På vår hemsida finns version 2.0 av vår idéskrift Organisation och arbetssätt i 

förändring, som vi ursprungligen gav ut förra året. Dessutom skriver vi på en 

projektplan för en eventuellt kommande bok inom dessa ämnen och vi har också ett 

tiotal idéer kring nya artiklar som vi successivt bearbetar. Vi har också tankar på att 

ersätta eller komplettera detta nyhetsbrev med en blogg eller podd. 

På Convendors hemsida hittar du alla aktuella whitepapers, rapporter och artiklar 

under en gemensam flik, med namnet Kunskapsbank. 

 

Vi arbetar för närvarande som stöd vid implementering av kategoristyrning i en 

kommun, vilket vi med tiden ska vi försöka dokumentera i ett whitepaper. Vi ska 

också eventuellt medverka på en regions temadag kring inköp senare i år samt en 

motsvarande aktivitet på en myndighet. 

 

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 tidigare bok om strategiskt inköp från 2010 kan från och med 

2020 endast köpas direkt från Convendor.  

Läs mer: convendor. 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://governanceinnovation.se/
http://www.adlibris.com/se
http://www.convendor.se/
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FinansNyheterna kommer från Convendor AB, med inspirationsmaterial kring utvecklingen inom ekonomi, inköp, 

styrning & ledning. Nyhetsbrevet utkommer kvartalsvis och distribueras kostnadsfritt via mail och på vår hemsida 
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Möten i Forum för inköp 

På grund av Coronakrisen blev även mötet i Forum för inköp den 28 april digitalt. 

Ämnet för dagen var: Leverantörsrelationer – dialog och uppföljning. Vi diskuterade 

varför det är så svårt att få till relevant leverantörsstyrning. En modell med ”key 

account” på leverantörssidan diskuterades varefter vi gled in i en diskussion kring 

generell förändring av arbetssättet inom inköp. 

 

Nästa möte (i september) hoppas vi ska kunna genomföra i traditionell (fysisk) form. 

Vi återkommer med en inbjudan ca en månad innan som vanligt. 

Läs mer: www.convendor.se 

 

 
Minnesvärt citat 
 

“Förstör aldrig en ursäkt med en ursäkt.”  

 

Benjamin Franklin, 1706 – 1790. 

 

Läs fler citat på: Korta citat 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.convendor.se/
http://www.convendor.se/
https://roligareliv.se/korta-citat/

