
Utveckling av staber och stödfunktioner 

 

 

 

 

 

 
Från funktionstänk till verksamhetsfokus  

Ökad konkurrens- och kostnadstryck har medfört att stabs- och stödfunktioner på 
senare år genomgått stora förändringar. Det tydligaste resultatet av detta är att 
stödjande funktioner i många organisationer har samordnats i s.k. shared service 
centers eller avdelningar för verksamhetsstöd.  

Förändringen kan 
illustreras i sex steg. 
Alltfler företag och 
organisationer påbörjar 
detta arbete, men de 
flesta stannar dock på 
steg tre i denna 
utvecklingstrappa. 

Vi upplever också en trend från en organisatorisk uppdelning i traditionella 
funktionsområden mot en	  uppdelning mer utifrån vad man verkligen arbetar med – 
som specialist, med 
transaktionsintensiva 
uppgifter eller med ett 
strategiskt ansvar.  En 
konsekvens av detta är att 
såväl strategier som 
processer, produktion, 
uppföljning och styrning 
samt kompetens och 
ledarskap måste anpassas 
efter vilken av dessa tre 
man ansvarar för. 

 

 

 



 

Framgångsfaktorer 
För ett fungerande och affärsinriktad verksamhetsstöd krävs dels en högre grad av 
samverkan mellan stödjande funktioner dels en annan typ av kompetens och 
ledarskap.  För att uppnå ett integrerat arbetssätt krävs en gemensam förståelse och 
delad kunskap om både verksamheten som helhet och om de enskilda funktionernas 
verklighet och förutsättningar. Det krävs också ett ledarskap inriktat på att skapa tillit 
och förtroende mellan olika 
aktörer och funktioner för att 
samverkan och därmed 
verksamhetsstödet skall bli 
effektivt. 

Vi har under det senaste 
decenniet bistått ett stort antal 
organisationer med hjälp och 
stöd i denna förändring och 
har därmed skaffat en 
betydande erfarenhet och 
kompetens på området.  

Vårt erbjudande 
Vi stödjer ledning och organisation med att effektivisera och få ut mer av sina stöd-
funktioner genom att: 
• Skapa en gemensam organisatorisk enhet för att kunna effektivisera och 

kundorientera stödjande verksamhet. 
• Definiera organisationsövergripande stödjande processer och säkerställer att de 

överensstämmer med verksamhetens efterfrågan. 
• Effektivisera befintliga stödjande processer och utveckla en portfölj med standard- 

och tilläggstjänster 
• Ta fram strategiunderlag för såväl kompetensförsörjning, ledarskap, uppföljning & 

styrning, kommunikation och information mm, som stöder det nya sättet att 
arbeta. 
 

Kontakt: 
 

Convendor är ett kunskapsföretag 
som arbetar med att hjälpa företag, 
myndigheter och organisationer med 
att driva och leda förändringsprocesser 
inom stödjande enheter t.ex. inköp, 
ekonomi och IT. 

 

 

 
 
Anders Kron 
 
070 252 0013 
 
anders.kron@convendor.se 

 

People & Process Development 
utmanar, inspirerar och faciliterar 
ledare, företag och organisationer att 
utvecklas och nå sina målsättningar. 
Företaget arbetar bl.a. med att stödja 
kunder med förändringsledning och 
processutveckling framförallt inom HR. 

 

 
 
Magnus Jonsson 
 
070 328 5000 
 
magnus.jonsson@peopleandprocess.se 
  

	  


