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Välkommen till marsnumret av FinansNyheterna.  

 Detta nummer av FinansNyheterna innehåller mycket om styrning inklusive kategoristyrning, men också om 
nya sätt att skriva avtal samt tillämpning av munkmodellen i Tomelilla. 

 Som vanligt så berättar vi också om våra aktiviteter i nätverket Forum för inköp, om våra 
seminarieaktiviteter, nuvarande och kommande artiklar, aktuella whitepapers och rapporter samt om våra 

böcker: Shared Service Management och Inköp i förändring och eventuellt kommande publikationer. 
 

En riktigt trevlig vår önskar redaktörerna Kron och Wallgren!   

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

En föränderlig värld 

I ”Tankar om styrning” från Effektiv styrning i januari konstaterar Lennart Wittberg 

att det ”nya normala” inte existerar eftersom det bygger på antagandet om att det 

finns något som är normalt. I en föränderlig värld så är det egentligen bara själva 

förändringen som är det normala? I februarinumret filosoferar Lennart över 

påståendet ”vikten av tydliga roller”, och konstaterar att i dagens samhälle så är det 

kanske snarare individens och organisationens förmåga att anpassa sig till förändring 

som är det viktigaste. 

Läs mer: effektivstyrning.se/aktuellt/ 

 

 

 

Vad är OKR? 

På Linkedin finns en intressant artikel av Patrik von Bergen om den modell för 

styrning som används bl.a av Google och artisten Bono och som heter OKR eller 

”Objectives and Key Results”. Modellen innebär bland annat ett krav på att bryta ner 

luddiga målbeskrivningar i konkreta styrtal. Fokus kan sedan läggas på att formulera 

de syften och mål som har stöd i hela organisationen. 

Läs mer: linkedin.com/pulse 

 

Vem finansierar crowdfunding? 

Allt fler entreprenörer använder ”crowdfunding”, men vilka är finansiärerna? Detta 

har studerats i en doktorsavhandling av Nadia Arshad vid Internationella 

Handelshögskolan i Jönköping. Hon delar upp finansiärerna i fyra grupper: 

välgöraren, köparen, beskyddaren och användaren, dvs ingen ser crowdfunding som 

en ren finansiell placering, utan det finns också nästan alltid ett annat syfte. 

Författaren konstaterar att det är viktigt vid ett crowdfunding-projekt att definiera 

projektets målgrupp. 

Läs mer: esbri.se 

 

 

 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.effektivstyrning.se/aktuellt/
https://www.linkedin.com/pulse/m%25C3%25A5l-och-verksamhetsstyr-som-google-anv%25C3%25A4nd-okr-patrik-von-bergen/?trackingId=4D07wek6%2FzIBr6syF4kyqw%3D%3D
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=2416
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INKÖP 
 
Fortsatt stort fokus på kategoristyrning  

I tidigare nummer av FinansNyheterna under 2021 konstaterade vi ett stort intresse 

för kategoristyrning, och detta verkar fortsätta in under 2022. Exempelvis i 

decembernumret av podden ”På tal om inköp” finns ett intressant erfarenhetsutbyte i 

detta ämne mellan Västra Götalandsregionen och Nacka kommun. 

Upphandlingsmyndigheten fortsätter sina seminarier i ämnet tillsammans med 

Svenskt Näringsliv och SKR: Den 10 februari höll Jonathan O`Brien en föreläsning 

om hållbarhet vid tillämpning av kategoristyrning, och den 15 mars diskuterades 

organisation, styrning, befogenhet och ansvar inom inköp. Nästa seminarium är den 

4:e april, och handlar om att verkligen genomföra kategoristyrning. Dessutom har 

konsultföretaget Effso skrivit en intressant artikel om ”Kategoriplan” 

Läs mer: upphandlingsmyndigheten.se/kalendarium ,  

 poddtoppen.se/pa-tal-om-inkop ,  

effso.se/artiklar, svensktnaringsliv.se. 

 

 

Relationsbaserade avtal  

I en artikel på advokatfirman Cirios hemsida skriver David Frydlinger om 

avtalsskrivande i en värld som karakteriseras av stora förändringar. Han konstaterar 

att om avtalet ska utgöra fundamentet för en affärsmässig relation så räcker det inte 

med den traditionella transaktionsbaserade avtalsformen. Istället måste en mer 

relationsbaserad avtalsmodell användas, där båda parter känner sig rättvist 

hanterade och som kan ligga till grund inte bara för den här affären utan också för 

kommande affärsrelationer.  

Läs mer: cirio.se/news 

 

 

Rapport om Offentlig upphandling 

Som vi tidigare informerat om här i FinansNyheterna så handlade SNS Konjunkturråd 

2022, om offentlig upphandling. Innehållet i rapporten var inte någon överraskning 

för den som arbetar med den så kallade  ”offentliga affären”, MEN de fyra 

nationalekonomerna tog upp en intressant (och känslig) fråga, nämligen 

målkonflikterna vid offentliga upphandlingar. FinansNyheternas redaktörer har också 

behandlat denna fråga i en artikel i Upphandling24 i juni 2016. 

Läs mer: .sns.se/artiklar/konjunkturradets-rapport-2022; convendor.se/2016/06/ 

  

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kalendarium/battre-affarer-for-803-miljarder-sem-4-hur-kategoristyrning-underlattar-hallbarhetsarbete/
https://poddtoppen.se/podcast/1371493472/pa-tal-om-inkop
https://tools.effso.se/artiklar/ta-fram-en-kategoriplan-hur-ska-vi-prioritera-kategorier/
https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/foretagsjuridik/battre-affarer-for-803-miljarder_1180156.html
https://cirio.se/news/insight-letter-contracting-in-the-new-economy
https://www.sns.se/artiklar/konjunkturradets-rapport-2022-offentlig-upphandling-%e2%80%92-i-granslandet-mellan-ekonomi-och-juridik/
https://convendor.se/2016/06/


 
Mars 2022 Sid 4 

 

 

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.  

 

Rapporter, bilagor, böcker & whitepapers inom inköp 

Jonathan O´Brien kommer till sommaren ut med en bok om hållbarhetsfrågor vid 

tillämpning av kategoristyrning. 

Läs mer: positivepurchasingstore.com 

  

Kurser och seminarier inom inköp och ekonomi  
 

 

Offentliga affärer: ordnar Mötesplats offentliga affärer i Stockholm den 7-8 

september. Läs mer: motesplatsoffentligaaffarer.se 

 

Uppsala Universitet ordnar Controllerdagen i Uppsala den 2 juni. Läs mer: 

fek.uu.se 

 

 

EBG Network ordnar seminariet CPO outlook i Stockholm den 12 – 13 oktober. 

Läs mer: cpooutlook.com 

 

 

Dagens medicin har utbildning i Tillitsbaserat ledarskap i praktiken   

– från detaljstyrning till ökat engagemang den 5 – 6 april i Stockholm. 

Läs mer: dagensmedicin.se 

Dagens Samhälle ordnar en utbildning i HR för offentlig sektor den 27 april i 

Stockholm. Läs mer: bonniernewsevents.se/event 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.positivepurchasingstore.com/collections/book
https://motesplatsoffentligaaffarer.se/anmalan/
https://www.fek.uu.se/digitalAssets/635/c_635066-l_3-k_cd-2022-program_220311.pdf
https://cpooutlook.com/
https://www.dagensmedicin.se/utbildning/tillitsbaserat-ledarskap-i-praktiken-fran-detaljstyrning-till-okat-engagemang/?utm_campaign=DMUT_Tillitsbaserat_ledarskap&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.bonniernewsevents.se/event/e34e0a27-11e6-4860-94b5-7466b6eb83c1/summary


 
Mars 2022 Sid 5 

 

 

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.  

 

Nytt från:  
 
Silf & SOI 

SOI ordnar sin traditionella årskonferens igen den 29–31 mars i Luleå. Programmet 

domineras av naturliga skäl av erfarenheterna av pandemin, men också 

kategoristyrning har fått en stor plats. I marsnumret av sitt nyhetsbrev skriver man 

bl.a om möjligheten att få bidrag från Vinnova för kompetensstöd vid 

innovationsupphandlingar. 

Silf har en nätverksträff på temat: Managing transformation within Supply chain 

management den 7 april. Företaget Silf kommer i samarbete med MadePerfect att 

utveckla en matchningstjänst i syfte att rationalisera och effektivisera inköp  

Läs mer: www.soi.se; www.silf.se 

 
McKinsey Quarterly: Varför får vi så lite gjort? 

I McKinsey Quarterlys januarinummer 2022 diskuteras det oändliga ämnet: trots att 

vi stressar så mycket, varför får vi så lite gjort? Artikelförfattarna konstaterar att 

alltför mycket möten och brister i samarbetet inom våra organisationer är viktiga 

orsaker till problemet. Under pandemin har ju scenarioanalys blivit populärt igen – i 

en annan artikel i McKinsey Quarterly från 2015 betonas värdet av själva processen, 

och att det därför är viktigt att själv genomföra informationsinsamlingen, analysen 

och själva slutsatsen, och inte lägga ut det på konsulter eller specialistföretag. 

Läs mer: mckinsey.com/business-functions , 

mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance, 

mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications 

 

 

Harvard Business Review: Digital transformation 

I HBR´s januarinummer beskriver Kate Vitasec m.fl hur Walmart använder Block-

Chain tekniken för att lösa problem med samordning av såväl fysiska som finansiella 

flöden. I en annan artikel från februarinumret konstaterar Mark Mortensen m.fl. att 

efter pandemin känner sig allt fler chefer trängda mellan att både visa medkänsla 

och leverera resultat. Artikelförfattarna konstaterar att för att lösa det problemet på 

ett hållbart sätt krävs bra beslutsunderlag, förmåga att prioritera och utökat internt 

samarbete.  

Läs mer: https://hbr.org/2022/01, 

hbr.org/2022/02 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.soi.se/
http://www.silf.se/
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/if-were-all-so-busy-why-isnt-anything-getting-done
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/overcoming-obstacles-to-effective-scenario-planning?cid=other-eml-cls-mip-mck&hlkid=a06c9c167bb549d1ae8aad83480bc5c2&hctky=1733041&hdpid=d3244032-f50a-4132-8dec-e32e23a0fcd8
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/responsible-product-management-the-critical-tech-challenge?utm_source=DSMN8&utm_medium=LinkedIn
https://hbr.org/2022/01/how-walmart-canada-uses-blockchain-to-solve-supply-chain-challenges
https://hbr.org/2022/02/leaders-dont-have-to-choose-between-compassion-and-performance
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Organisation, Styrning, Ledning & Ledarskap 
 

”Sondereringar” 

Konsultföretaget Sonder har ofta intressanta seminarier och rapporter. Inför våren 

2022 är det agila organisationer och självledarskap som står i focus bl.a. genom ett 

webbinar kring ledningens roll i en agil förändringsprocess samt om de krockar och 

mellanrum som kan uppstå mellan de delar av organisationen som tillämpar ett agilt 

arbetssätt och övriga organisationen. På Sonders blogg finns också en intressant 

artikel om relationer, vilket ju är ett ämne vi ofta har haft uppe här i 

FinansNyheterna, där man konstaterar att för att skapa kreativa organisationer så 

krävs att medarbetarna utvecklar relationer inte bara med varandra, utan framförallt 

med kunder och leverantörer, samt hela tiden arbetar på att hålla dessa levande. 

Läs mer: sonder.se 

 

Att verka i förändring 

Charlotte Arghavan Shahlaei vid Högskolan i Väst har skrivit en intressant 

doktorsavhandling om medarbetares förmåga att ta till sig och verka i en föränderlig 

verksamhet. Hon konstaterar att om förändringen ska gå från ord till handling så 

måste organisationen: sätta av tid för förändringsarbetet, ändra i 

rekryteringsprocessen så att det stöder förändringen och satsa på 

kompetensutveckling. 

Läs mer: diva-portal 

 

Ledarskap post Corona 

På tankesmedjan Futurions blogg konstaterar Ann-Therése Enarsson att chefs- och 

ledarskapet har ändrats under pandemin, frågan är bara hur? Hon konstaterar att 

det viktiga är att vara lyhörd för den förändring som verkligen ägt rum och inte gå 

tillbaka till hur det var för två år sedan. Dessutom pekar hon på en pågående trend i 

USA att att lämna sitt fasta arbete till förmån för ett friare men osäkrare liv som 

freelance. Hon konstaterar också att utvecklingen ställer krav på inte bara att 

”arbetsgivaren skall ta sitt ansvar” utan lika mycket på arbetstagarna och deras 

organisationer. 

Läs mer: futurion.se 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.sonder.se/bloggen/relationer-larande-och-kreativitet-bygger-framtidens-organisationer/?utm_medium=email&_hsmi=204210704&_hsenc=p2ANqtz-93Mei_ynmpljOjxwVk5u1OKhBVy31xKWOp2M-dEOcEPDrweWQhwq0u--pWgHKUz79mgnh2GvoDLfdmpCREmHKqy85O6w&utm_content=204210704&utm_source=hs_email
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1612547/FULLTEXT01.pdf
https://futurion.se/spaning-sluta-chefa-som-om-det-var-2019/?fbclid=IwAR0OWKvAVg8owWko_MvZ4qRQl7L6fRcoAYL1ZBjAVy9dxzmqHHrQAwQnVX8
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Innovation och byråkrati 

Är det överhuvudtaget möjligt att arbeta med innovation i en regelstyrd verksamhet 

som offentlig sektor? Ja menar forskaren Chelsey Jo Huisman från Uppsala 

Universitet, som följt Kiruna kommuns innovationsarbete, men det kräver ett annat 

arbetssätt än inom privat sektor. Itället för att avskaffa regelverken så ändras de, för 

att möjliggöra omformulering av problem till utmaningar, bättre förståelse för andra 

avdelningars problem samt reflektion över egna kunskaper och erfarenheter för att 

bygga upp kreativitet. 

Läs mer: esbri.se 

 
Rapporter, bilagor, böcker & whitepapers inom management 

HP har skrivit ett whitepaper kring omställningen till till ett hybrid-arbetssätt och 

Netigate har skrivt en rapport kring inställningen till att återvända till arbetsplatsen. 

Läs mer: hpe.com,  

netigate.net 

 

 
Samhällsdebatt 
 
Munk i Tomelilla 

I en artikel skriver forskare från Rise om tillämpning av den sk Munkmodellen som 

uppföljnings- och dialogverktyg i Tomelilla kommun. Modellen, som är utvecklad av 

Johan Rockström, innebär att man tillför tolv sociala grundvillkor som måste vara 

uppfyllda för en acceptabel (=hållbar) ekonomisk utveckling. 

Läs mer: ri.se 

 

Mer om ”tvärfunktionellt arbetssätt” 

I de aktiviteter kring kategoristyrning som tidigare beskrivits ovan, konstateras att 

bekymren börjar när man i praktiken ska börja arbeta tvärfunktionellt. Likadant är 

det i samhället i stort! Vi har i decennier konstaterat problemen med att olika delar 

av offentlig sektor inte samverkar över gränserna, vilket dokumenterats i en nyligen 

genomförd studie av Statskontoret. Där konstaterar man att det saknas strategi och 

mål för tvärfunktionellt arbete, vilket leder till att beslutade åtgärder tar lång tid eller 

inte blir genomförda alls. 

Läs mer: statskontoret.se 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=2427
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hpe.com%2Fpsnow%2Fdoc%2Fa00107071enw&data=04%7C01%7CMikael.Wallgren%40tietoevry.com%7C6b5c83099cdc414e3f6208da1159d206%7Ccbede638a3d9459f8f4e24ced73b4e5e%7C0%7C0%7C637841374768039010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E9KmM9UjA%2BK%2F5MsyxNlpJQ6UIfF4WypGmDlmciXURQw%3D&reserved=0
https://www.netigate.net/sv/rapporter/framtidens-arbetsplats-om-svenskarna-far-bestamma/?utm_source=newsletter_others&utm_medium=email&utm_campaign=se_act_report_sweden_newsletter_prospects_2022_jan
https://www.ri.se/sv/berattelser/hur-kan-munkmodellen-stodja-kommuners-hallbarhetsarbete?utm_source=linkedin
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/regeringens-styrning-i-tvarsektoriella-fragor---en-studie-om-erfarenheter-och-utvecklingsmojligheter/
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Nytt från Convendor 
 

Vi syns i pressen och på seminarier 

Under mars har vi haft en artikel i Kvalitetsmagasinet: Välfärdstjänster – varför rör  

de upp så mycket känslor?. Dessutom pågår arbete med en artikel om demokrati.  

På vår (nu uppfräschade) hemsida finns version 2.0 av vår idéskrift Organisation och 

arbetssätt i förändring, som vi ursprungligen gav ut 2020. Dessutom skriver vi 

(sporadiskt) på projektplaner för två eventuellt kommande böcker inom dessa 

ämnen och vi har också ett tiotal idéer kring nya artiklar som vi successivt 

bearbetar. Eventuellt kommer vi också 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) samt med 

en uppföljning av ett utvecklingsprogram för en myndighets inköpsavdelning. 

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. 

 

 

Möte i Forum för inköp 

Forum för inköp träffades den 9 februari för en diskussion kring ämnet ”att 

förebygga brottslighet i upphandling”. Ingrid Nilsson och Anette Franzon 

presenterade Skatteverkets ”förebygga verksamhet”. Fokus var på särskilda 

riskområden (branscher – kategorier) samt problemen med kontroll i 

leverantörskedjor. Ett exempel på en konkret upphandling beskrevs och Ingrid 

avslutade med en fråga om vad vi från inköp kan bidra med i detta arbete. 

Därefter följde en diskussion och erfarenhetsutbyte där framförallt frågan kring 

behovet av fungerande leverantörsuppföljning och problemen med sekretess mellan 

olika upphandlande myndigheter diskuterades. Vi konstaterade (igen) att förtroende 

mellan beställare och leverantör är viktigt. Nästa möte, den 4 maj, kommer att 

handla om ”forskningen inom inköp”. Sven-Anders Stegare från Handelshögskolan i 

Stockholm kommer och berättar. 

Läs mer: www.convendor.se 
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Minnesvärt citat 
 

 

Jag äter inte ekologisk mat. 

I min ålder behöver man alla konserveringsmedel man kan få. 

 

George Burns, 1896 – 1996. 

 

Läs fler citat på: Korta citat 
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