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Välkommen till julnumret av FinansNyheterna.  

 I detta nummer berättat vi om utveckling av revisionens roll inom offentlig sektor, om akademisk utbildning 
inom inköp och vi fortsätter informationen om utvecklingen av kategoristyrning. 

Efter mer än 17 år funderar vi på att göra om FinansNyheterna till ett digitalt nyhetsbrev i kombination med 
en blogg någon gång under 2023. 

Vi kommer dock att fortsätta informera om våra aktiviteter i nätverket Forum för inköp, seminarier, 
nuvarande och kommande artiklar och krönikor, aktuella whitepapers och rapporter samt om våra 

nuvarande och eventuellt kommande böcker. 
 

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

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

Tankar om revisionens roll 

I ”Tankar om styrning” från Effektiv styrning i september reflekterar Ingrid Sohlberg 

kring revisionens roll i utvecklingen av välfärdssystemen. Hon konstaterar att trots 

att välfärden tillförs mer och mer resurser så ökar inte ”leveransen”. Det beror delvis 

på att revisionen är splittrad på flera olika, sinsemellan konkurrerande, dimensioner 

såsom: regeringsformen, befintlig lagstiftning och intern styrning. Författaren menar 

att fokus i styrning och uppföljning bör läggas på hela verksamheten istället för att 

som idag fokusera på enskilda avdelningar eller enheter. Det skulle betyda att gå 

från dagens organisationseffektivitet till att sträva mot systemeffektivitet. 

I novembernumret beskrivs ett försök att införa ”syftesdriven styrning” i Timrå 

kommun. De tre enheter inom kommunen som arbetar med 

arbetsmarknadsrelaterade frågor samverkar med arbetsförmedlingen och 

näringslivet för att uppnå ett gemensamt mål. Man kan dock diskutera om det inte är 

mer ”arbetssätt” än ”styrning” som beskrivs 

Läs mer: Ekonomistyrning_Revision_och_Etik_september_2022_,  

Nar-syftet-far-styra-nov-2022 

 

En miljon svenskar drabbade av dataintrång 

Vartannat år utför Sifo på uppdrag av IT-företaget Tietoevry en undersökning kallad 

”Säkerhetsbarometern”. I årets rapport kan man bland annat läsa att 63% av 

svenskarna säger sig reflektera över digital säkerhet i hög grad. Detta gäller för alla 

undersökta åldersgrupper, men mest för de äldre. Unga vuxna är däremot mindre 

oroliga att bli hackade då de handlar online än resten av befolkningen, 22% jämfört 

med 39% är respektive andel. Andelen som anser sig ha blivit utsatt för något 

dataintrång under de senaste åren utgör 13% av hela befolkningen, var åttonde 

person över 18 år, vilket motsvarar cirka en miljon personer. 

Läs mer: generation-z-kanner-sig-otrygga-pa-natet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://mcusercontent.com/59b988fe972e5646d1a0a1669/files/2c245108-f72c-6897-0c4e-ca5600fb3e11/Nr_69_Ekonomistyrning_Revision_och_Etik_september_2022_.pdf
https://www.effektivstyrning.se/wp-content/uploads/2022/11/Nr-71-Nar-syftet-far-styra-nov-2022.pdf
file:///C:/Users/wallgmik/Documents/Artiklar/%20https/www.tietoevry.com/se/nyhetsrum/alla-nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelande/2022/12/generation-z-kanner-sig-otrygga-pa-natet--mer-utsatta-for-dataintrang-an-ovriga-befolkningen/
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INKÖP 

Mer akademisk utbildning inom inköp  

Vi konstaterade i föregående nummer att det äntligen börjar röra på sig när det 

gäller akademisk utbildning inom inköp, i och med att Göteborgs Universitet gör 

försök inom ramen för sin chefsutbildning och startar upp ” Framtidens inköpare i 

offentlig sektor”. Planer finns också på en professur och en akademisk 

grundutbildning inom offentligt inköp. Även Linköpings universitet erbjuder en 

distansutbildning i offentlig upphandling av cirkulära lösningar. Organisationen SOI 

har tillsammans med Almega, Företagarna och Upphandlingsmyndigheten skrivit 

brev till huvudmän inom svensk forskning där man efterlyser forskning, explicit inom 

offentlig upphandling.  

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

 linkoping-utbild, forskningsbrev 

 

 

Kategoristyrning och förändring 

Under vintern 2021/22 var det stort fokus på erfarenhetsutbyte kring 

implementering av kategoristyrning. Som en följd av detta har 

Upphandlingsmyndigheten tagit fram en modell för hur samspelet mellan inköp, 

ledning och verksamhet ska se ut för att det tvärfunktionella arbetssättet ska 

fungera. Likaså har konsultföretaget Effso skrivit en mycket bra checklista kring hur 

man behåller tempot i förändringsarbetet – som ofta pågår i 5-7 år. Man pekar på 

sådana frågor som kompetensnivå, styrning, verktyg med flera. Man har också haft 

ett intressant webbinarium kring förändringsarbete, som finns inspelat på hemsidan. 

Läs mer: att-halla-kategoristyrning-vid-liv , inkopstransformation, andamalsenliga-

inkopsorganisationer 

 

Ledarskap och strategier inom inköp 

I en artikel i Inköpsrådet utvecklar Addas VD Eva-Lotta Löwstedt-Lundell sina tankar 

kring strategiskt ledarskap och hur inköpsstrategierna måste vara samordnade med 

verksamhetsstrategierna, samt konstaterar att i dessa tider av nedskärning är det 

faktiskt en god affär att öka resurserna för inköp. Likaså konstaterar 

Upphandlingsmyndighetens generaldirektör i en artikel att inköpsfrågorna måste upp 

på ledningsnivå och att inköpsfunktionen måste hitta organisation och arbetssätt för 

att få dom dit. 

Läs mer: ypperligt-lage-lyfta-strategiskt-inkop, inkopsfragorna-maste-upp-pa-

hogsta-ledningens-agenda 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.guexed.com/framtidens-inkopare-i-offentlig-sektor-fios/
https://www.soi.se/aktuellt/2022/oktober/linkoping-utbild
https://www.soi.se/aktuellt/2022/november/forskningsbrev
https://tools.effso.se/artiklar/att-halla-kategoristyrning-vid-liv/
https://www.effso.se/kunskap/ta-del-av-effsos-webinars/%23inkopstransformation
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/styra-och-leda-inkopsverksamhet/andamalsenliga-inkopsorganisationer/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/styra-och-leda-inkopsverksamhet/andamalsenliga-inkopsorganisationer/
https://inkopsradet.se/ypperligt-lage-lyfta-strategiskt-inkop/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/inkopsfragorna-maste-upp-pa-hogsta-ledningens-agenda/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/inkopsfragorna-maste-upp-pa-hogsta-ledningens-agenda/
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Kurser och seminarier inom våra områden:  
 

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

detaljstyrning till ökat engagemang” i Stockholm den 7–8 november.  

Läs mer: dagenssamhalle 

 

Dagens Samhälle ordnar utbildning i Implementering av Tillitsbaserad styrning 

Under seminariet CPO network i Stockholm den 9 februari 

Läs mer: tillitsbaserad-styrning-och-ledning-implementering-i-praktiken 

 

Dagens Industri ordnar Controllerdagen 2023 den 23 mars i Stockholm. 

Läs mer: bonniernewsevents.se 

 

Aktuell Hållbarhet ordnar utbildning i Styrning i linje med agenda 2030 den 30 

mars i Stockholm.  

Läs mer: globala-malen-strategi-och-styrning-i-linje-med-agenda-2030 

 

Nytt från:  
 
Silf & SOI 

I SOI:s nyhetsbrev för oktober berättas om SIS upphandlingsstöd som möjliggör att 

enkelt hänvisa till standarder, i stället för att ange egna prestandakrav. 

Silf kompletterar sina traditionella utbildningsinsatser med konsultstöd. Exempelvis 

metodstöd för att utveckla inköpsmognaden i organisationen. Man har också haft ett 

bra webbinar kring sin tjänst som marknadsplats för indirekt inköp. 

Läs mer: silf-konsulttjanster, sis-ny-tjanst  

 

McKinsey Quarterly: Problemlösning? 

McKinsey Global Institute presenterar i ett ”discussion paper” en analys av dagens 

problem, skillnader och likheter med historiska situationer, och hur de skulle kunna 

lösas med hjälp av historiska erfarenheter. Man konstaterar att många av 

drivkrafterna (politisk oro, energiproblem, teknisk utveckling, demografiska problem) 

inte är nya, och att vi faktiskt har löst dem vid tidigare tillfällen. Intressant i 

sammanhanget är SR programmet Filosofiska rummet som istället betonar faran i att 

alltför mycket förlita sig på historiska erfarenheter  

Läs mer: risk-and-resilience/our-insights/on-the-cusp-of-a-new-era , 

podcasts.google.com 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
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://www.dagenssamhalle.se/utbildning/tillitsbaserad-styrning-och-ledning-implementering-i-praktiken/?utm_campaign=DSUT_Tillitbaserad_styrning_och_ledning&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.bonniernewsevents.se/event/61382f7b-8ba4-4049-9a6b-f84fe9f8d56f/summary?utm_campaign=Di_22_10_19_Controller_intresseutskick_1_23_01_11_orangea&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&RefId=d8f276d505014f5ebf82b44e0ea870e0
https://www.aktuellhallbarhet.se/utbildning/globala-malen-strategi-och-styrning-i-linje-med-agenda-2030/?utm_campaign=AHUT_Globala_malen_strategi_styrning&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.silf.se/konsult/silf-konsulttjanster/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=N%c3%a4r+du+vill+uppn%c3%a5+bra+och+snabba+resultat
https://www.soi.se/aktuellt/2022/oktober/sis-ny-tjanst
https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/on-the-cusp-of-a-new-era?cid=other-eml-nsl-mip-mck&hlkid=0e2e795a6b254669b479fe58341b4a6c&hctky=1733041&hdpid=455845a9-fbea-445b-98b4-ed421f97447e
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3Iuc2UvYXBpL3Jzcy9wb2QvMzk2Mw/episode/cnNzOnNyLnNlL3BvZC9laWQvMTc5MTk5OA?hl=sv&ved=2ahUKEwjhu43j8LT7AhWGSfEDHSuaD_8QieUEegQIFRAF&ep=6
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Harvard Business Review: Att bygga tillit med leverantörer 

Kate Vitasek är en ofta citerad forskare här i FinansNyheterna. Nu i november är hon 

medförfattare till en artikel i HBR kring hur man bygger och utvecklar förtroende (= 

tillit?) med sina leverantörer. Författarna föreslår tre sätt att förbättra detta 

förtroende, nämligen: samarbetskultur, vilken affärsmodell som tillämpas och 

förtroende som en integrerad del av det strategiska arbetet. 

I en annan artikel i novembernumret beskriver Christie Hunter Arscott hur man kan 

utveckla sin förmåga att nätverka. 

Läs mer:3-ways-to-build-trust-with-your-suppliers ,  

a-better-approach-to-networking 

 

 

Styrning, Ledning & Ledarskap 
 
Relationsskrädderi i nätverket 

Konsultföretaget Sonder har i senaste numret av sin podd en intervju med forskaren 

Mats Tystruup från Handelshögsskolan kring hur man organiserar sig för att lösa 

komplexa problem med arbetsnamnet ”relationsskrädderi”. Genom att skapa ett 

nätverk av intressenter för det aktuella problemet kan man också hitta ett effektivt 

arbetssätt för att lösa det. 

Samma företag har även på sin blogg ett inslag kring hur man får tvärfunktionella 

team att fungera, och ett annat kring hur man gör om en traditionell hierarkisk 

organisation till en nätverksorganisation. 

Läs mer: om-organisatoriska-mellanrum-med-mats-tyrstrup,  

tvarfunktionella-team-blev-grunden-for-samspel,  

tank-natverk-istallet-for-pyramid , 

ett-paradigmskifte-for-nya-organisationsstrukturer 

 

 

Effektivt hybridarbete kräver utvecklat ledarskap 

I en rapport med namnet Work Trend Index från Microsoft konstateras att även om 

60% av medarbetarna upplever att de är effektivare när de arbetar på distans, så 

upplever deras chefer tyvärr motsatsen. Det bekräftar uppfattningen att ett mer 

digitalt arbetssätt kräver ett ändrat ledarskap, förmodligen mot mer av vad som 

brukar kallas ”medarbetarskap”. Även en rapport från organisationen Ledarna 

konstaterar att en oundviklig tendens mot mer av distansarbete kräver en 

omfattande kompetensutveckling inom ledarskap för befintliga chefer.   

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://hbr.org/2022/11/3-ways-to-build-trust-with-your-suppliers
https://hbr.org/2022/11/a-better-approach-to-networking?utm_campaign=hbr&utm_medium=social&utm_source=linkedin
https://soundcloud.com/sonderab/75-om-organisatoriska-mellanrum-med-mats-tyrstrup?si=93978ccffa014ed8b17b5cf881c75644&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.sonder.se/bloggen/tvarfunktionella-team-blev-grunden-for-samspel/
https://www.sonder.se/bloggen/tank-natverk-istallet-for-pyramid/
https://www.motivation.se/innehall/ar-det-21sta-arhundradet-moget-for-ett-paradigmskifte-for-nya-organisationsstrukturer/
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Boston Consulting Group har i en mycket ifrågasatt och starkt kritiserad rapport 

hävdat att en ökning av distansarbete skulle minska verksamhetens effektivitet – 

speciellt i Sverige(!). Värdet av deras slutsatser devalveras dock på grund av att 

man generaliserar grovt och för att den data man hänvisar till är bristfällig.  

Läs mer: hybrid-work-is-just-work , framtiden-efter-det-nya-normala-ledarna ,ny-

rapport-hybridarbete-ger-forodande-resultat 

 

Att gå från beslut till genomförande 

Erik Nilsson f.d. statssekreterare (s) har samlat sina erfarenheter av att åstadkomma 

förändring inom politiskt styrda organisationer i boken ”Det var någonting med 

fjärilar”. Han bekräftar att även i den politiska sfären så blir de flesta förändringar 

aldrig genomförda, och betonar att om man verkligen vill (vilket inte alltid är säkert) 

gå från ord till handling så måste man fokusera på ett fåtal förändringar, genomföra 

regelbunden uppföljning av dessa och utveckla organisationens ledarskap. 

Läs mer: det-var-nagonting-med-fjarilar 

 
 
Samhällsdebatt 
 
Att skapa en gemensam världsbild 

I en alltmer polariserad värld upplever medborgarna ett behov av samarbete inom 

politiken. Ett sätt att delvis uppnå detta vore att åtminstone skapa en samsyn kring 

målen, även om man är oense kring medlen. Ett första steg är att ha en gemensam 

omvärldsbild. Omvärldsanalysföretaget Kairo Futures har skrivit en rapport och 

utvecklat utbildningar för att uppnå en sådan plattform för samsyn i politiskt styrda 

organisationer. 

Läs mer: framtidssakra-den-nya-politiska-forsamlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work-is-just-work
https://www.ledarna.se/4a97f2/globalassets/dokument/framtiden-efter-det-nya-normala-ledarna.pdf
https://www.voister.se/artikel/2022/12/ny-rapport-hybridarbete-ger-forodande-resultat/
https://www.voister.se/artikel/2022/12/ny-rapport-hybridarbete-ger-forodande-resultat/
https://bokforlagetatlas.se/bocker/det-var-nagonting-med-fjarilar/
https://www.kairosfuture.com/se/info/framtidssakra-den-nya-politiska-forsamlingen/?utm_campaign=Newsletters&utm_medium=email&_hsmi=233759986&_hsenc=p2ANqtz--LS4wPgUnB2A24RJS5x9YwtXlaZR-sXH8vErD_cVyDRwcEtDwvMPnJ36eoygnfRk_coYn12IkOhrqaHwuKdUpyd0Rdsw&utm_content=233759986&utm_source=hs_email
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Entreprenörskap & näringslivsutveckling 

I höstnumret av FinansNyheterna berättade vi om docent Anna Brattström vid Lunds 

universitet som studerat sambandet mellan riskkapital och entreprenörskap. Hon har 

också konstaterat att de allra flesta startup-företag misslyckas och att avkastningen 

på innovation sjunker. Entreprenörskap är ändå positivt om satsningen görs av 

ekonomiska skäl och inte för att bli del av någon ”entreprenörskapskultur”. 

Intressant i detta sammanhang blir då också den rapport som Professor Christian  

Sandström skrivit på uppdrag av organisationen Skattebetalarna, där det svenska 

stödet till näringslivet utvärderas. Han konstaterar att stödet, som uppskattas uppgå 

till 50 miljarder SEK, är ineffektivt. Han menar att det snarast snedvrider 

konkurrensen, framförallt pga. dålig utvärdering och skapande av 

”bidragsentreprenörskap” vilket mer hämmar än stöder entreprenörskap. 

Läs mer: skattebetalarna.se, esbri.se 

 

Familjeföretagens roll i strukturomvandlingen 

Institutet för näringslivsforskning (IFN) presenterade en rapport kring 

”familjeföretagens roll i strukturomvandlingen”. Man konstaterar där att 

familjeföretagen är en stor del av svenskt näringsliv (ca 50%) och att man har en 

dämpande effekt på såväl konjunkturuppgång som nedgång samt att man som 

grupp är mer långsiktiga, mer solida och mindre riskbenägna än andra privata 

företag. 

Läs mer: strukturomvandling-i-ekonomiska-kriser-familjeforetagens-roll 

 

Nytt från Convendor 
 

Vi syns i pressen och på seminarier 

Vi kommer med början nu under hösten 2022 att regelbundet medverka med en 

krönika i tidningen Kvalitetsmagasinet. Den första hade rubriken: ”Vem betalar för 

snömoset?” och publicerades den 31 oktober. 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. 

http://www.convendor.se/
mailto:nyhetsbrev@convendor.se
https://skattebetalarna.se/wp-content/uploads/2022/10/Den-industripolitiska-a%CC%8Aterva%CC%88ndsgra%CC%88nden-2.0.pdf
http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=2516
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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. 

 

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 (se ovan). 

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 november för ett hybridmöte hos Anna Björklind på 

Statens fastighetsverk. Sven-Anders Stegare inledde med en presentation av vad 

som ”bubblar” inom inköpsforskningen. Dagens ämne var ”etik inom inköp”, där 

Tomas Brytting försökte ringa in vad ”etik”, ”moral” med mera överhuvudtaget är, 

för att vi skulle kunna landa i en diskussion kring dessa frågors tillämpbarhet på 

inköp. Vi avslutade med att diskutera nätverkets framtid och en arbetsgrupp 

bildades för att säkerställa att nätverket överlever. Nästa möte kommer att vara i 

början på februari och vi efterlyser intressanta ämnen för till detta tillfälle. 

Läs mer: www.convendor.se 

 

 
Minnesvärt citat 
 

 

"En statsman är en politiker som varit död i tio eller femton år." 

Harry S. Truman 1884 – 1972. 

 

Läs fler citat på: sv.wikiquote 
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