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Välkommen till sommarnumret av FinansNyheterna.  

 I detta nummer berättat vi om ett nytt nätverk för CFO:er, hur man bör arbeta för att behålla talangerna 
och om Microsofts erfarenheter av organisation och arbetssätt efter Corona. 

 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 sommar önskar redaktörerna Kron och Wallgren!   

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

Tankar om effektivitet 

I ”Tankar om styrning” från Effektiv styrning i april ifrågasätter Inger Solberg syftet 

med årsredovisningar inom offentlig sektor. På samma sätt har vi inom Convendor 

länge undrat över syftet med myndigheternas styrelser, eftersom ju en GD 

definitionsmässigt inte rapporterar till sin styrelse utan till sitt departement 

(minister). 

Effektiv styrning har också givit ut ett whitepaper om effektivitet där man hävdar att 

begreppet skiljer sig mellan verksamhetslogiken i producerande verksamhet och 

tjänsteverksamhet (dvs den gamla skillnaden mellan produktivitet och effektivitet) 

Läs mer: tankar-om-styrning, Var-syn-pa-effektivitet 

 

Nytt nätverk för CFO:er 

Konsultföretaget Ekan har tagit initiativ att etablera ett nätverk för 

ekonomidirektörer (CFO:er på svengelska). Enligt inbjudan skall nätverket dryfta 

frågor kring trender och tendenser samt lösningar och hjälpmedel inom 

verksamhetsstyrning. Företaget har också en intressant blogg inom samma ämne, 

där Kerstin Ollesson nyligen (31 maj) skrivit om hur man kan använda prediktiva 

analyser i det operativa planeringsarbetet. 

Läs mer: nytt-natverk-for-cfo-office-i-stockholm,  Hur-kan-prediktiva-prognoser-

forbattra-planeringsarbetet 

 
Inköp och sysselsatt kapital 

Mjukvaruföretaget Coupa höll ett seminarium den 27:e april kring ämnet inköp och 

sysselsatt kapital. Detta var en het fråga för 30 år sedan (bl.a under begrepp såsom 

cash management & kapitalrationalisering) när räntorna var höga, men har sen dess 

fallit lite grann i glömska. Man pekade på problemen med kulturskillnaden mellan 

inköp och ekonomiavdelningar och att det finns ett accentuerande behov av att 

samverka när det gäller frågor kring riskhantering, cash flow & betalningsvillkor samt 

lagerstyrning, lagernivåer och försörjningskrav. 

Läs mer: videos.coupa 

 

 

 
 
 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.effektivstyrning.se/tankar-om-styrning-april-2022/
https://www.effektivstyrning.se/wp-content/uploads/2022/04/Var-syn-pa-effektivitet-25-april-2022.pdf
https://www.ekan.com/nyheter/nytt-natverk-for-cfo-office-i-stockholm/
https://www.ekan.com/blogg/blogg-hur-kan-prediktiva-prognoser-forbattra-planeringsarbetet/
https://www.ekan.com/blogg/blogg-hur-kan-prediktiva-prognoser-forbattra-planeringsarbetet/
https://videos.coupa.com/watch/rh7Lr6RK6ZWforRBCRTsey?#_ga=2.60904746.761023062.1651581435-499729148.1650466516
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INKÖP 
 
Fortsatt stort fokus på kategoristyrning  

Intresset för kategoristyrning har fortsatt under andra kvartalet och den fjärde april 

hölls ett seminarium där Ingrid Nilsson från Skatteverket fick redovisa sina 

erfarenheter både som inköpschef och konsult. Ingrid betonade samma erfarenheter 

som vi inom Convendor (se whitepaper: kunskapsbank) också gjort, nämligen att 

svårigheterna kommer i själva förändringsarbetet när alla spendanalyser, 

kategoriteam, inköpsråd mm redan är på plats, dvs när man ska få själva 

medarbetarna att ändra sig. 

Läs mer: api.screen 

  

 

Bättre offentlig upphandling  

Upphandlingsmyndigheten har svarat på ett regeringsuppdrag att analysera 

ändamålsenliga organisationsformer för offentlig upphandling, i form av en rapport. 

Där konstateras att upphandling i offentlig sektor är så mycket mer än själva 

hantverket och att organisationsformen måste spegla även upphandlingens 

strategiska roll samt säkerställa att försörjningsperspektivet tillfredsställs. 

Likaså har det från Almega kommit en rapport/enkät med önskemål om förbättringar 

av offentlig upphandling. Man pekar på förbättrad leverantörsdialog, leverantörs- och 

avtalsuppföljning samt hur upphandlingen kan bidra till att utnyttja skattemedlen 

effektivare. 

Läs mer: Ändamalsenliga-inkopsorganisationer, sa-vill-tjansteforetagen-forbattra-

offentlig-upphandlingar 

 
Kompetensbehov inom inköp 

I majnumret av SupplyChainBrain diskuterar Kate Vitasek utifrån pågående 

omvärldsförändringar hur dessa påverkar behovet av kompetensförsörjningen inom 

inköp. Hon konstaterar att inköp måste betraktas som en integrerad del av 

verksamheten och därför måste en satsning på ren verksamhetskompetens 

kombinerad med social förmåga och kunskaper inom etik prioriteras. 

Läs mer: companies-procurement-skills-are-woefully-lacking 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
file:///C:/Users/wallgmik/Documents/Documents/Artiklar/Finansnyheterna/www.convendor.se/kunskapsbank
https://api.screen9.com/preview/El7BACqHgoSb5H3uwA9OEpmXC5vEERAC4ZykgK_tKtRsWIsT19GdmR76laLekLD3
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kunskapsbank-for-offentliga-affarer/publikationer/andamalsenliga-inkopsorganisationer/
https://www.almega.se/sa-vill-tjansteforetagen-forbattra-offentlig-upphandlingar/
https://www.almega.se/sa-vill-tjansteforetagen-forbattra-offentlig-upphandlingar/
file:///C:/Users/wallgmik/Documents/Documents/Artiklar/Finansnyheterna/companies-procurement-skills-are-woefully-lacking


 
Juni 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.  

 

Kurser och seminarier inom inköp och ekonomi  
 

 

Hexanova ordnar Mötesplats – den offentliga affären i Stockholm den 7-8 

september. Läs mer: motesplatsoffentligaaffarer 

 

 

EBG network ordnar seminariet CPO network i Stockholm den 13 oktober. 

Läs mer: ebgnetwork 

 

 

Dagens medicin har utbildning i Tillitsbaserat ledarskap i praktiken   

– från detaljstyrning till ökat engagemang den 7 – 8 september i Stockholm. 

Läs mer: dagensmedicin.se 

Dagens Industri ordnar DI CFO den 21 september i Stockholm. Läs mer:  

bonniernewsevents 

 

 

Nytt från:  
 
Silf & SOI 

I SOIs nyhetsbrev för maj reflekterar ordförande Martin Kruse kring hur SOI som 

förening når ut till sina medlemmar och i samhällsdebatten. Han exemplifierar med 

medel som årskonferensen, LOS, partnerskap och regionala möten. Man har också 

dragit igång ett internt arrangemang under rubriken "Program för 

erfarenhetsutbyte". 

På Silfs nättidning Silf Insight finns en intressant artikel om en vitbok från BCG där 

man diskuterar kring frågan om organisationseffektivitet och möteskultur. 

Satsningen på en matchningstjänst i syfte att rationalisera och effektivisera inköp 

har kommit igång under april med en pilot inom städbranschen. Fortsatta satsningar 

på 4-5 branscher planeras under augusti/september.  

Läs mer: www.soi.se; www.silf.se, silf-insight 

 

 
McKinsey Quarterly: CFO-ansvar 

I McKinsey Quarterlys aprilnummer 2022 beskrivs en kartläggning om CFO:s 

ansvarsområde. Man konstaterar att ansvarsområdet har breddats snabbt vilket 

ställer krav på såväl resurser, kompetens och samarbetsförmåga.  

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://motesplatsoffentligaaffarer.se/wp-content/uploads/sites/24/Program_MOA_2022.pdf
https://ebgnetwork.com/2022/05/16/upm-join-cpo-outlook-2022/
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/371bb9f4-0af5-4e7c-89b9-8fc2e1f84f38/summary?utm_campaign=Di_22_05_allakonferenser_1&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&RefId=82c7e5e7d3394b4ebfc9900829977c1c
http://www.soi.se/
http://www.silf.se/
https://www.silf.se/silf-insight/produktivitet-okar-med-farre-och-effektivare-moten/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=PMI+sj%c3%b6nk+till+55%2c0+i+april+-+industrin+tappar+ytterligare+fart+%7c+Silf+Insight
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Nya kompetensområden inom vilka man betonar att det finns ett behov är 

digitalisering, cybersäkerhet, inköp och investor relations.  

I majnumret finns en artikel från McKinsey Podcast om krav på ledarskap och 

framgångsfaktorerna för förändringsarbete vid digitalisering. 

Läs mer:  

in-conversation-the-new-cfo-mandate, digital-transformation-on-the-ceo-agenda 

 

 

Harvard Business Review: Att behålla talangerna 

I HBR´s majnummer konstaterar VDn för konsultföretaget Accenture, Julie Sweet, 

att deras viktigaste kriterium vid rekryteringar inte är sakkunskapen, utan individens 

vilja att utvecklas. Hon betonar också arbetsgivarens ansvar för individuell utveckling 

som en konkurrensfaktor i kampen om att rekrytera de bästa medarbetarna. Detta 

tar sig bl.a uttryck hos Accenture i ett mycket aktivt arbete med sk ”onboarding 

Läs mer: accenture-ceo-julie-sweet 

 

 

 

Styrning, Ledning & Ledarskap 
 

Att gå från ord till handling 

Konsultföretaget Sonder har ofta intressanta seminarier och rapporter: i aprilnumret 

av deras podd intervjuas Anna Elgh, numera VD på Svenska Retursystem, och 

tidigare varuflödesdirektör på Lantmännen. Hon beskriver en intressant resa från 

silo- och revirtänk till ett ökat medarbetarengagement, tvärfunktionellt arbetssätt 

och en allt mer självstyrande organisation, och betonar att resan har gått succesivt 

via lean, kvalitetsarbete, tvärfunktionella team och ifrågasättande av budgetarbetet. 

Intervjun är intressant därför att den visar på hur man kan gå från alla dessa vackra 

ord till verklig förbättring. 

Läs mer:anna-elgh-om-att-bygga-ett-sjalvstyrande-foretag 

 
 
 
 
 
 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/in-conversation-the-new-cfo-mandate?cid=other-eml-nsl-mip-mck&hlkid=88cdd86868674d099210f1696f203c09&hctky=1733041&hdpid=4a2a8fa2-954b-413b-8810-7b8a41f3ecec
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-transformation-on-the-ceo-agenda?cid=other-eml-nsl-mip-mck&hlkid=e5a566ab34b54fad9586f8107cab17bb&hctky=1733041&hdpid=33922ebe-3072-4213-9c4a-fc3c1cbce9ef
https://hbr.org/2022/05/accenture-ceo-julie-sweet-on-the-most-important-skill-job-seekers-need-today
https://soundcloud.com/sonderab/67-anna-elgh-om-att-bygga-ett-sjalvstyrande-foretag/s-q5xYdSnCQnc?utm_campaign=social_sharing&utm_content=202993842&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-39160
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Viktigt att lösa grundproblemet 

I en doktorsavhandling vid Linköpings universitet visar Magdalena Smeds att om 

man ska utveckla organisation och arbetssätt så att man uppnår ett attraktivt och 

konkurrenskraftigt kunderbjudande, så är det nödvändigt att man också tar i 

verksamhetens strukturella problem. Tendensen att undvika grundproblemet är en 

av de viktigaste anledningarna till att förändringar misslyckas. 

Läs mer: diva-portal 

 

 

Konkurrens om medarbetarna 

På tankesmedjan Futurions podd delar Tomas Spångberg på Microsoft med sig av 

sina tankar om organisation och arbetssätt. Hans utgångspunkt är att ledarskap och 

arbetssätt måste utgå dels från det faktum att det finns en konkurrens om 

medarbetare samt dels vilka medarbetare organisationen, arbetssättet och 

ledarskapet är tänkt att stödja. Offentlig sektor verkar ha mycket att lära i detta mer 

nyanserade sätt att se på organisation och arbetssätt 

Läs mer: podbean 

 

Att skapa samarbetskultur 

Corporate-rebels är i en artikel inne på frågan om möteskultur och hur man skapar 

ett samarbetsklimat. Slutsatsen blir att mötena i sig inte skapar ett samarbetsklimat, 

utan att det också krävs en mötesstruktur. Intressant i sammanhanget är en 

reflektion som gjordes på Forum för inköp, att digitaliseringen under pandemin 

snarare hade konserverat silotänkandet än stimulerat till tvärorganisatoriskt 

samarbete.  

Läs mer: business-rhythm-better-collaboration 

 

Paradox i tillitsbaserad styrning 

I Susanna Alexius nya bok Att leda komplexa uppdrag (Idealistas 2022) beskrivs bl.a 

den sk ”Tillitsparadoxen”, nämligen att tillit uppstår genom tillämpning av sådan mål 

och resultatstyrning (NPM) som Tillitsbaserad styrning var tänkt att ersätta. 

Inom Convendor har vi i en artikel i Kvalitetsmagasinet (2020-11-20) samt i ett 

tidigare whitepaper (juni 2020) försökt föra ett liknande resonemang. 

Läs mer: att-leda-komplexa-uppdrag , Tillitsparadoxen,  

garna-tillitsbaserad-styrning 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1639821&dswid=-6375
https://www.podbean.com/media/share/pb-dqwxp-121a76e?utm_campaign=w_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=w_share
https://corporate-rebels.com/business-rhythm-better-collaboration/?mc_cid=54493dcffe&mc_eid=3a1173653a
https://idealistas.se/bocker/att-leda-komplexa-uppdrag/
https://org-sam.se/wp-content/uploads/2021/04/Tillitsparadoxen-%E2%80%93-na%CC%88r-fortsatt-NPMstyrning-fra%CC%88mjar-tillit-Alexius-och-Va%CC%88ha%CC%88ma%CC%88ki-OS-202101.pdf
https://kvalitetsmagasinet.se/garna-tillitsbaserad-styrning-men-forst-en-rejal-uppfoljning/
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Samhällsdebatt 
 
Om polarisering 

I det sista nyhetsbrevet för vårterminen från Företag & Framtid filosoferar 

framtidsforskaren Bengt Wahlström kring den ökande polariseringen både inom 

politiken och i media. Han konstaterar att digitaliseringen nu gör att också 

medelklassens arbetsuppgifter försvinner, vilket medför ökade löneklyftor och allt 

större svårigheter att hålla ihop de olika särintressena till ett enda fungerande 

samhälle, samtidigt som den politiska fragmenteringen gör det svårare att bilda 

handlingskraftiga regeringar. 

Läs mer: paloma.se 

 

Lönsamhet = tillväxt? 

Vid ett seminarium anordnat av Espri konstaterar professorerna Malin Brännback och 

Per Davidsson ett entydigt samband i internationell forskning mellan lönsamhet och 

tillväxt medan att det omvända inte gäller, vilket leder till kritik av såväl 

riskkapitalbranschen som offentligt stöd av näringsverksamhet. 

Även forskarna Karl Wennberg och Christian Sandström har i boken ”Questioning the 

Entrepreneurial State” ifrågasatt gamla tiders ”aktiv industripolitik” vilket de menar 

att vi delvis är på väg tillbaka till. De anser istället att innovationsklimatet stimuleras 

främst genom generella industripolitiska åtgärder. 

Läs mer: springer.com, esbri.se, ifn.se 

 

 

Rapporter, bilagor, böcker & whitepapers inom samhällsdebatt 

Kairo futures har skrivit en intressant artikel om myterna kring immigration. Den 

tidigare Scania chefen Leif Östling har startat en egen(?) tankesmedja med namnet: 

Kommissionen för skattenytta, som bl.a. behandlat offentlig upphandling  

Läs mer: kairosfuture.com, skattenytta.se 
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Nytt från Convendor 
 

Vi syns i pressen och på seminarier 

Under juni har vi haft en artikel i Kvalitetsmagasinet: Dags för situationsanpassad 

organisation och arbetssätt?. Dessutom pågår arbete med en artikel om demokrati.  

På vår 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 rådgivare och stöd vid implementering av 

kategoristyrning i en kommun - vilket vi med tiden ska vi försöka dokumentera i ett 

whitepaper. 

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 4 maj kring frågan ”forskningen inom inköp”. Sven-

Anders Stegare doktorand på Handelshögskolan i Stockholm berättade om 

nyetableringen av Marknadstekniskt Centrum (MTC) som är tänkt att bli en plattform 

för forskning inom inköp i Sverige. Vi gavs en bild av forskningsläget såväl 

internationellt som i Sverige, samt hur MTC är tänkt att utvecklas. Därefter följde en 

diskussion kring hur offentlig sektor skulle kunna dra nytta av denna satsning. Några 

av punkterna som framfördes var etablering av en akademisk utbildning inom inköp, 

skapande av en kunskapsbank samt att vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte 

mellan offentlig och privat sektor och den akademiska världen. 

Nästa möte kommer handla om problemlösning (make or buy), leverantörsstyrning 

och riskhantering och kommer att äga rum i början av september. 

Läs mer: www.convendor.se 
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Minnesvärt citat 
 

 

Allt borde göras så enkelt som möjligt -   

Men inte enklare. 

 

Albert Einstein, 1879 – 1955. 

 

Läs fler citat på: Korta citat 

 


