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Med fokus på stabsfunktionerna
Den här boken lyfter fram de centrala staberna, den stödjande
verksamheten i organisationen, som sällan fått stå i rampljuset
i böcker om företagsekonomi och organisation. En förändring
pågår, som författarna i sin verksamhet som organisationskonsulter ofta funnit rådvillhet kring. Det finns oklarheter inte bara
kring staberna och deras funktion, utan ofta kring vilka krav
och önskemål som kan ställas på de stödjande verksamheterna.
Den pågående utvecklingen innebär att hela eller delar av
exempelvis inköp, ekonomi, HR och IT ofta bedrivs i så kallade
Shared Service Center eller Verksamhetsstöd. Författarna lyfter
fram Service Management som ett utmärkt verktyg för hur man
kan omvandla sin stab till ett kundanpassat, kostnadseffektivt
och strategiskt bidragande verksamhetsstöd. De beskriver hur
man gör för att uppfylla alla krav som ställs från ägare, politiker
och ledning när det gäller nytto- och besparingseffekter, sam
tidigt som verksamheten ska erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna.
Följ med på utvecklingsresan från gårdagens centrala staber i
monolitiska organisationer till dagens Shared Service Center/
Verksamhetsstöd i löst organiserade nätverksorganisationer.
Det är vad denna bok handlar om!
Boken vänder sig till dig som är ansvarig för en stab eller stödfunktion, men också till dig som är VD eller GD och ansvarig
för att få ut mesta möjliga nytta av dessa stödjande resurser.
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