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Välkommen till höstnumret av FinansNyheterna.  

 I detta nummer berättat vi om olika aspekter på effektivitet, fullservicebank som affärsidé och forskningen 
kring entreprenörskap. 

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

eventuellt kommande böcker. 
 

En riktigt trevlig höst 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 juni reflekterar Lennart Wittberg efter 

det till synes eviga sökandet efter ”den enkla lösningen”. Han konstaterar att det 

aldrig kan finnas bara en lösning vare sig den heter ”syftesdriven organisation”, 

”tillitsbaserad styrning” eller något annat, och att en alltmer komplex omvärld också 

kräver komplexa lösningar. 

Effektiv styrning har också haft ett webbinarium kring Agilt arbetssätt där Alf 

Grandien från Force Agile beskrev utvecklingen av begreppet ”agilt” från 

systemutvecklingsmetod till arbetssätt i allmänhet och gjorde parallellen till 

utvecklingen av ”lean” från produktionsstyrningsfilosofi till allmän tillämpning inom 

offentlig sektor. 

Läs mer: tankar-om-styrning-april-2022, Var-syn-pa-effektivitet 

tankar-om-styrning-juni-2022 

 

 
Intressant om storbanker mm 

SEB:s tidigare koncernchef Annika Falkengren har i en artikel Dagens Industri 

utvecklat sina tankar kring bank som affär. Hon konstaterar då att den traditionella 

bankaffären (in- & utlåning samt betalningar) krävde skalfördelar medan för de 

expanderande delarna (private banking, corporate banking, merchant etc) är det 

snarare tvärtom. Utifrån detta resonemang ifrågasätter hon affärsidén bakom 

fullservicebanken. Intressant är också hennes resonemang kring hållbarhet: att inte 

undvika investeringar i företag med dålig hållbarhet utan att bejaka just dom 

eftersom just där är förbättringspotentialen så mycket större.  

Läs mer: di.se 

 
Om kunskapsuppbyggnad 

Forskare på Mittuniversitetet har i en rapport studerat effekten av outsourcing på 

verksamhetens interna kunskapsuppbyggnad. Detta är en klassisk och relevant 

invändning mot outsorcing och därför viktig att ta hänsyn till vid genomförande av 

affären.  Vad rapportförfattarna kanske missar är att all utläggning av verksamhet 

på extern aktör både offentlig och privat, kräver uppbyggnad av beställarkompetens 

och framförallt utveckling av uppföljning och styrning (governance) 

Tyvärr faller dock en del av värdet av rapporten när man studerar metodiken och 

konstaterar att slutsatserna baseras på intervjuer av endast tolv personer 

Läs mer: diva-portal 

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.effektivstyrning.se/tankar-om-styrning-juni-2022/
https://www.di.se/nyheter/jag-har-sett-manga-foretagsledare-sitta-for-lange/
file:///C:/Users/wallgmik/Documents/Documents/Artiklar/Finansnyheterna/diva-portal
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 INKÖP 

Akademisk utbildning inom inköp - äntligen  

Akademisk utbildning inom offentligt inköp har efterfrågats i decennier. Nu gör 

Göteborgs Universitet ett försök inom ramen för sin chefsutbildning och startar upp 

” Framtidens inköpare i offentlig sektor”. Förutom traditionell inköpskompetens 

innehåller utbildningen moduler inom ledarskap, kommunikation och hållbarhet. 

Faller försöket väl ut så planerar universitetet en professur och en akademisk 

grundutbildning inom offentligt inköp.  

Läs mer: framtidens-inkopare-i-offentlig-sektor 

  

 

Effektivt inköp kräver bättre samverkan  

I en artikel i Forbes utvecklar Kate Vitasek sina tankar kring hur man får samverkan 

med leverantörer att verkligen fungera. Hon pekar på faktorer som en gemensam 

målbild, utvecklade kommunikationsformer, gemensamma tekniska lösningar men 

framförallt en vilja till öppenhet (transparens) mellan köpare och säljare. Hon menar 

att dessa är byggstenarna till en bättre intern samverkan och därmed bättre 

leverantörssamarbete. 

Läs mer: five-tips-to-build-a-more-collaborative-business 

 

Stort fokus på inköps roll inom försörjning 

I sommarnumret av FinansNyheterna berättade vi om Anna Elghs, VD på Svenska 

Retursystem, medverkan i Sonderpodden. Hon medverkade senare även i 

inköpspodden: På tal om inköp, tillsammans med Mathias Wideroth. Inköps roll i hela 

försörjningskedjan diskuterades och hur man utifrån det kan hushålla bättre med 

jordens resurser genom bättre transportlogistik reducerat fokus på ”just in time”, 

prissättning på utsläpp och bättre leverantörssamverkan (se ovan). Även förbättras 

omsorg om personal som resurs diskuterades. 

Några av dessa frågor har också varit föremål för diskussion i podden Välfärdsteknik 

där Eva-Lotta Löwstedt-Lundell och Gustav Blomberg båda på Adda diskuterade 

försörjningsstrategins roll i organisationen. 

Läs mer: pa-tal-om-inkop;valfardsteknik 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.guexed.com/framtidens-inkopare-i-offentlig-sektor-fios/
https://www.forbes.com/sites/katevitasek/2022/07/14/five-tips-to-build-a-more-collaborative-business/?sh=4c7354ef74b4
https://poddtoppen.se/podcast/1371493472/pa-tal-om-inkop
https://valfardsteknik.libsyn.com/-18-s-lyckas-kommuner-med-frsrjningsstrategin-inom-ldreomsorgen
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Rapporter, bilagor, böcker & whitepapers inom inköp 

Mjukföretaget Coupa har publicerat en intressant rapport om data för jämförelser (sk 

benchmarking) inom inköp. Konsultföretaget Effso har publicerat en mycket bra 

sammanställning av erfarenheterna kring implementering av kategoristyrning.  

Läs mer: coupa 

 
Kurser och seminarier inom inköp och ekonomi  
 

Dagens Samhälle ordnar utbildning i ”Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – från 

detaljstyrning till ökat engagemang” i Göteborg den 23-24 november.  

Läs mer: dagenssamhalle 

 

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

Läs mer: ebgnetwork, cpooutlook 

 

Dagens Industri har en konferens inom inköp den 13 oktober i Stockholm. 

Läs mer: bonniernewsevents 

Effektiv styrning ordnar utbildning i Styrning som utvecklar offentlig sektor den 25 

– 26 oktober, 15 - 16 november & 6 – 7 december i Stockholm.  

Läs mer: effektiv-styrning-som-utvecklar-offentlig-sektor 

 

 

Nytt från:  
 
Silf & SOI 

I SOI:s nyhetsbrev för juni finns en intressant artikel där Skanska Sveriges VD 

Gunnar Hagman intervjuas om hur Skanska arbetar med hållbarhetsfrågor. Han 

menade att istället för att motsvara ställda krav vid upphandlingar så ska 

anbudsgivarna utmana offentlig sektor att höja ambitionsnivån. 

Silfs satsning på en matchningstjänst i syfte att rationalisera och effektivisera inköp 

har utvecklats till både en marknadsplats för indirekt inköp och tillgång till verktyg 

för effektivisering inom inköpsområdet 

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

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://get.coupa.com/rs/950-OLU-185/images/2022-Coupa_BSM_Benchmark_Report.pdf;%20https:/tools.effso.se/artiklar/att-halla-kategoristyrning-vid-liv/
https://www.dagenssamhalle.se/utbildning/tillitsbaserat-ledarskap-i-praktiken-fran-detaljstyrning-till-okat-engagemang/?utm_campaign=DSUT_Tillitsbaserat_ledarskap_i_praktiken&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://ebgnetwork.com/2022/05/16/upm-join-cpo-outlook-2022/
https://cpooutlook.com/
https://www.bonniernewsevents.se/event/aa2336dd-2042-4bc8-b30b-498ce3cad963/summary?utm_campaign=Di_22_08_allakonferenser_1&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&RefId=cf3171ac282e416aadc197257f818d9a
https://www.effektivstyrning.se/kurs/effektiv-styrning-som-utvecklar-offentlig-sektor-hosten-2022/
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
https://www.soi.se/aktuellt/2022/juni/gunnar-hagman
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McKinsey Quarterly: Utveckling av rekrytering 

I McKinsey Quarterlys julinummer 2022 refereras en studie från McKinsey Institute 

där det konstateras att i en allt mer osäker omvärld tenderar omsättningen på 

arbetsmarknaden att öka, vilket gör att organisationer måste utveckla kvalitén på 

sitt rekryteringsarbete. Framförallt ser man en omsvängning hos arbetssökande från 

krav på hårda faktorer (som lön) till mjukare variabler såsom värderingar, arbetssätt 

och organisationskultur. 

Läs mer:mckinsey.com 

 

 

Harvard Business Review: Att undvika cynism 

I HBR´s september-oktobernummer finns en intressant artikel av Jamil Zaki, 

professor i psykologi vid Stanford, om hur ledningar kan undvika att hamna i vad 

författaren kallar “the cynicism trap,” genom att driva organisationen mot en kultur 

av samverkan och förtroende. Enligt författaren gäller det framförallt att få alla 

chefer (kanske framförallt mellanchefer) att agera så att ett klimat av förtroende och 

tillit skapas. 

I samma nummer presenterar Bainkonsulterna Michael Mankins and Mark 

Gottfredson en modell för strategisk planering i en extremt osäker omvärld. 

Läs mer: dont-let-cynicism-undermine-your-workplace;  

strategy-making-in-turbulent-times 

 

 
Styrning, Ledning & Ledarskap 
 
Innovation – inspiration eller standards 

I IMIT:s senaste nyhetsbrev (juni) finns en intressant artikel av bl.a Mats Magnusson 

hur man utvecklar innovation från ad hoc företeelse till ett systematiskt och ständigt 

pågående arbete i organisationen. Författarna menar att ISO-standarden för 

innovation (ISO 56002) skapar det ramverk som är nödvändigt för att innovationen 

ska överleva hela vägen till genomförande. 

Å andra sidan finns det forskare som anser att innovationskraften ligger just i ad hoc 

företeelsen och att det systematiska arbetssättet tar död på innovationsförmågan 

och kreativiteten. 

Läs mer: mgmt.imit 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/the-great-attrition-is-making-hiring-harder-are-you-searching-the-right-talent-pools?cid=other-eml-nsl-mip-mck&hlkid=e39e71fa7d994c0b9f78263039c83eee&hctky=1733041&hdpid=9afa449b-329f-4fbe-9f62-7e8a50d1889a
https://hbr.org/2022/09/dont-let-cynicism-undermine-your-workplace
https://hbr.org/2022/09/strategy-making-in-turbulent-times
https://mgmt.imit.se/%23ledningssystem-for-innovation
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Styrningen inom offentlig sektor 

En artikel i senaste numret av Organisation och Samhälle av Tom Karlsson ger ett 

intressant perspektiv på den omfattande kritiken av detaljstyrningen inom offentlig 

sektor och standardmedicinen mot detta i form av tillitsbaserad styrning. Författaren 

konstaterar att i ett historiskt perspektiv så stämmer inte problembeskrivningen. Det 

ofta kritiserade New Public Management infördes som ett alternativ, därför att 

svensk offentlig sektor i början av 90-talet var i kris med dåvarande styrsystem. Vi 

har inom Convendor gjort en motsvarande reflektion i en rapport från 2020. 

Institutet för näringslivsforskning (IFN) har haft seminarier om såväl innovations- 

som skolpolitik. I båda fallen kommer frågan om styrning upp, nämligen ska man 

styra på resultat (vad) eller på process (hur)? 

Läs mer: nu-startar-vi-om-npm 

 

Att gå från strategi till genomförande 

Howwe Technologies har genomfört en studie bland medelstora företag och 

konstaterat att 80% inte uppnår sina strategiska mål. En av orsakerna man pekar på 

i undersökningen är den bristande förankringen hos medarbetarna. Inom forskningen 

är detta ämne förvånansvärt lite studerat bland annat för att begreppet ”strategi” är 

svårdefinierat - och därmed svårt att följa upp. Några försök som gjordes på 90-talet 

av Robert Kaplan används som stöd för Howwe´s resultat. 

Läs mer: vdtidningen 

 
Samhällsdebatt 
 
Om meningen med arbetet 

I höstnumret från Företag & Framtid filosoferar framtidsforskaren Bengt Wahlström 

kring hur debatten har flyttats från var arbetet skall utföras till själva syftet med 

arbetet. Han konstaterar att den sk Generation z kräver att arbetet skall både 

kännas meningsfullt och vara självförverkligande. Kairo Futures har i sina 

regelbundet återkommande kartläggningar av attityder hos olika generationer, dragit 

liknande slutsatser. 

Läs mer: paloma 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://org-sam.se/nu-startar-vi-om-npm/
https://vdtidningen.se/darfor-fallerar-bolagens-strategier/
https://public.paloma.se/webversion?cid=7165&mid=727393&emailkey=422cdd76-f2c4-44e9-af69-b9933d12daf4
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Entreprenörskap & kapital 

I sommarnumret av FinansNyheterna berättade vi om professorerna Malin Brännback 

och Per Davidssons forskning kring sambandet mellan lönsamhet och tillväxt. På 

samma tema har Anna Brattström vid Lunds universitet studerat sambandet mellan 

riskkapital och entreprenörskap, och konstaterat att sambandet är negativt, dvs ju 

mer riskkapitalfinansiering (eller statliga subventioner) desto mindre framgångsrika 

företag. Institutet för näringslivsforskning (IFN) har i en rapport kring innovation 

gjort en likande slutats, dvs att den statliga styrningen hämmar innovationsklimatet. 

Läs mer: esbri.se; innovationspolitikens-aterkomst 

 

Nytt från Convendor 
 

Vi syns i pressen och på seminarier 

Under september/oktober har vi en krönika i Kvalitetsmagasinet kring användningen 

av värdeord i styrningen inom offentlig sektor och i juni hade vi en artikel i samma 

tidning med rubriken: Dags för situationsanpassad organisation och arbetssätt? 

Dessutom pågår arbete med en artikel om problematisering kring 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 

en synopsis till en eventuellt kommande bok eller rapport inom detta ämne och vi 

har också ett tiotal idéer kring nya artiklar eller krönikor 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 – erfarenheterna från detta ska vi med tiden försöka 

dokumentera i ett whitepaper eller i bokform. 

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
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=2467
https://www.ifn.se/nyheter/2022/2022-08-19-innovationspolitikens-aterkomst/
http://www.adlibris.com/se
http://www.convendor.se/
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Möte i Forum för inköp 

Forum för inköp träffades den 14 september kring frågan ” Problemlösning, 

leverantörsrelationer och riskhantering. Anders Kron inledde och Janne Andersson 

beskrev ett arbetssätt och en arbetsmetod som använts inom Preem. Därefter följde 

en diskussion kring säkerhet, korruption och inte minst samverkan och 

samarbetsformer. En viss självkritik kunde anas med avseende på den senaste 

punkten. Vi avslutade med en diskussion kring nätverkets långsiktiga framtid. 

Nästa möte kommer att äga rum i slutet av november eller början av december. 

Inbjudan skickas ut en månad i förväg som vanligt. 

Läs mer: www.convendor.se 

 

 
Minnesvärt citat 
 

 

"Allting är dåligt i krig – förutom slutet." 

Abraham Lincoln, 1809 – 1865. 

 

Läs fler citat på: sv.wikiquote 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
http://www.convendor.se/
http://www.convendor.se/
https://sv.wikiquote.org/wiki/Krig

