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Vår förståelse av SLUs behov 

Projektmål 

2007 implementerades nuvarande modell för 

centraliserad förvaltning som också omfattar 

institutionernas administration i Alnarp.  

Önskemål har sedan dess framkommit att 

utföra en analys stödfunktionerna vid 

akademin i Alnarp, med avseende på 

organisation, arbete och effektivitet. 

Stödfunktioner som bör involveras är dels 

LTVs stödfunktioner, dels 

universitetsfunktioner såsom IT, HR, Service 

Alnarp m.m. Det skulle finnas en fördel om 

även representanter från institutionen för 

sydsvensk skogsvetenskap är involverade. 

Bakgrund 

Målet med projektet är att göra en analys 

av dagens organisation och 

stödfunktionernas arbete för att kunna 

identifiera förbättringsmöjligheter, samt ge 

förslag på hur dessa kan implementeras. 

Rapporten ska ge en god bild av 

nuvarande situation och kunna utgöra 

beslutsunderlag för fortsatt 

utvecklingsarbete. 
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Omfattning och projektplan 
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1. Kartlägga nuläge 
2. Identifiera 

förbättringsmöjligheter 
3. Ta fram genomförandeplan 

► Uppstart och detaljplanering av 

projektet 

► Kartlägga dagens organisation och 

leverans på en översiktlig nivå 

► Identifiera gränsdragningar mellan 

befintliga verksamheter/tjänster 

► Identifiera översiktligt 

tjänsteinnehåll/uppdrag per tjänst 

► Kartlägga institutionernas behov 

► Övergripande mognadsanalys 

► Insamling av utvalda nyckeltal 

► Kartlägga brukarnöjdhet (kvalitativt eller 

kvantitativt beroende på tidigare 

genomförda undersökningar) 

► Gapanalys mot mognadsgrad 

► Identifiera styrkor och utmaningar med 

dagens leverans 

► Analys av utvalda nyckeltal 

► Identifiera möjliga förbättrings-områden 

► Utvärdera förbättringsområden, till 

exempel ur följande områden: 

► Nyckeltal och uppföljning 

► Tjänster och leveranser 

► Interaktion med brukare 

► Organisation 

► … 

► Prioritering av förbättringsområden 

baserat på effekt och genomförbarhet 

 

► Detaljera och beskriva prioriterade 

förbättringar 

► Ta fram förslag på genomförandplan  

 

 

 

 

 

► Insamlad data 

► Intervjuer  

► Dokumentation över tjänster, 

tjänsteinnehåll och gränsdragningar 

► Mognadsanalys 

► Överblick över utvalda nyckeltal 

► Gapanalys som synliggör styrkor och 

utmaningar 

► Dokumenterade förbättringsförslag 

► Prioriterade förbättringsområden 

 

 

► Prioriterade förbättringsförslag och 

samordningsfördelar 

► Förslag på handlingsplan 

 

 

 

 

Projektet genomförs in i tre faser, som totalt stäcker sig över cirka 7 
veckor 
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Konsolidering av resultat 

Genom jämförelse mot ledande organisationer och diskussion med SLU uppskattas SLUs mognadsgrad  samt den nivå 

organisationen vill uppnå (maximal mognad är inte alltid att eftersträva inom alla dimensioner). Gap visualiseras: 

 

 

 

 

 

Ramverk för mognadsanalys 

Verksamhetens mognadsgrad kan identifieras med hjälp av EYs verktyg för mognadsanalys. Följande dimensioner 

analyseras: 

 ► Benchmarking och ständiga förbättringar  

► Interaktion med brukare 

► Samarbete med övriga funktioner 

► Kommunikation och varumärke 

► Leverantörsstrategi och interaktion med leverantör 

(begränsad relevans hos SLU p.g.a. få leverantörer) 

► Vision & Strategi 

► Verksamhetsomfattning och ansvar  

► Teknologi och transparens  

► Styrning och processer  

► Harmonisering  

 

EYs verktyg för mognadsanalys används som ramverk för 
utförande av analysen 
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Sep okt 

37 38 39 40 41 42 43 

2. Identifiera samordnings- och förbättringsmöjligheter 

Analys av insamlad information/data samt workshop för  

att skapa samsyn kring analysen  

1. Kartlägga nuläge 

Intervjuer med avnämare och stödorganisationer,  

insamling av data samt workshop för att skapa samsyn  

kring nuläget 

3. Ta fram genomförandeplan 

Framtagande av genomförandeplan baserat på verifierat  

nuläge och samordning- och förbättringsmöjligheter 

Aktivitet 

Övergripande tidplan 
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Ansvarsfördelning 

► Projektledare och säkerställer att projektet levererar enligt 

tid, kvalitet och budget 

► Planerar arbetet  

► Rapportskrivning och slutpresentation 

► Bistår med metod och arbetssätt 

► Tar fram verktyg och strukturerar arbetet 

► Förbereder workshops och intervjuer 

► Faciliterar workshops och driver intervjuer 

► Ger inblick i trender och tänkbara lösningar 

► Benchmarking 

► Sammanställer workshops och intervjuer 

► Insamling av data 

► Analys av data 

 

EY SLU 

► Beställare av analysen 

► Fattar samtliga erforderliga beslut 

► Koordinerar interna resurser relevanta för projektet 

► Bidrar med verksamhetskunskap 

► Hanterar all intern information och kommunikation 

► Deltar i arbetsmöten, intervjuer och slutpresentationen 

► Säkerställer rätt resurstillgång och kompetenser till projektet 

► Insamling av data 
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EYs erfarenheter av arbete med 

utveckling av stödfunktioner 
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Vad händer just nu på den Nordiska marknaden inom 
stödfunktioner 

► Hur kan vi dra upp och ner antalet 

anställda och enheter snabbare och 

därmed få kostnaderna att följa med? 

► Vi vill kunna förändra delar i avtalet på 

ett enkelt sätt såsom servicenivåer! 

Flexibilitet Harmonisering 
Innovation och nya 

lösningar 

► Hur får vi samsyn inom vår 

organisation? 

► Hur långt kan vi standardisera 

servicenivåer mellan olika delar av 

organisationen? 

► Tydlighet i leveransstrategi - vad vi gör 

själva och vad vi använder 

leverantörer till 

► Vi vill ha en proaktiv leverantör som 

kommer med bra och konkreta nya 

förslag 

► Vad är det senaste på marknaden 

inom just den här tjänsten? 

► Automatisering och stödjande IT-

system! 

 

Källa: EY intern studie 2014 

Värde till 

kärnverksamheten 
Miljö & hållbarhet 

► Vad kan vi göra för att hjälpa 

kärnverksamheten ytterligare? 

► Hur visar vi vad vi bidrar med? 

► Tjänstepaketering utifrån 

brukarbehovet 

► Rätt servicenivå i relation till kostnad 

och kvalitet 

 

 

► Vad kan vi göra för att bli ännu mer 

miljövänliga? 

► Hur mäter och följer vi upp hållbarhet? 

► Hjälp oss att sänka våra kostnader 

► Hur vet vi att vi har rätt kostnad för det 

vi får? 

► Benchmarking behövs för 

servicenivåer, upplägg, kostnader etc. 

Kostnadsreduktion & Rätt 

kostnad 
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EY har lång erfarenhet från att stötta universitet med att utveckla 
deras stödprocesser 

► Chalmers 

► Lund 

► Umeå 

► Malmö Högskola 

► Bergen 

► Oslo 

► NTNU 

► NMBU 

EY har arbetat med flera andra universitet rörande stödtjänster 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvv4qigisYCFQNxFAod6qsA7A&url=http://www.karyon-project.eu/participant/chalmers-university-of-technology/&ei=a916VauOG4PiUerXguAO&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNHyeOEy_k5Ri0ybTkdI8G8Pi5GHIQ&ust=1434201788099266
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Tjänster som benchmarkas inom de fyra 

nordiska programmen 

► Avfallshantering 

► Bevakning  

► Energi 

► Kaffetjänst  

► Konferensservice 

► Kontorsmaterial 

► Lokalkostnad  

► Lokalplanering  

► Lokalvård 

► Möbelhantering 

► Vintertjänst  

► Personalmåltider  

► Posthantering  

► Reception 

► Resehantering  

► Telefonväxel  

► Utemiljö  

► Utskrift och kopiering 

 

Programdeltagare 

FM Benchmarkingprogrammet för kontorslokaler är ett årligen återkommande program som möjliggör för deltagarna att 

jämföra sina kostnader, servicenivåer, brukarnöjdhet och tjänsteupplägg inom sina kontorslokaler. Programmet har 40 

deltagande nordiska organisationer från såväl privat som offentlig sektor.  

Många universitet har deltagit i benchmarkingprogrammet för kontorslokaler, däribland Lund, Umeå, SLU och NTNU.  

 

Utöver benchmarkingsprogrammet för kontorslokaler genomför EY även specifika benchmarkingprogram för kommuner 

(10 deltagande kommuner) och landsting (5 sjukhus). 

EY genomför varje år ett benchmarkingprogram för kontorslokaler i 
Sverige, Norge, Finland och Danmark i vilket vilka över 40 
organisationer deltar 
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Projektbemanning 
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Projektbemanning 

Namn & rank Roll 

Martin Cardell, Partner Ansvarig Partner/Expert  

Alexander Lundin, Senior Consultant Projektledare 

Carl-Henrik Sjöstrand, Consultant  Konsult 

Martin Cardell har rollen som Ansvarig Partner och expert. Martin har gedigen 

erfarenhet av organisations- och processutveckling samt benchmarking inom 

stödfunktioner. Alexander Lundin är projektledare, och har precis som Martin 

gedigen erfarenhet från konceptutveckling kring stödfunktioner. Carl-Henrik 

Sjöstrand kommer ha den operativa rollen i projektet, något som han har 

erfarenhet från i flera projekt inom FM och andra stödfunktioner 



Tack 


