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Varför Samverkan, Kommunikation och relation 
som grundfundament
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40% av Fortune 500-bolagen utbytta 10 år senare
Utvecklingen leds av disruptiva bolag 
Vill vi ha humankapital eller kvartalsekonomi?

Digital omställning - Nya Innovativa affärsidéer



3

2016-06-29 | Sid 3

Hur påverkas IT-kraven?

Globalisering
Digitalisering
Robot - Automatisering
Lagstiftning
Policydokument
Social hållbarhet
Företagskultur
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Lägre Högre

Olika behov för olika verksamheter

• Avtalsstyrning
• Följa avtalet/månad
• Fakturering
• ”Böter”

• Leverantörssamordning
• Incitament

• Leverantörssamverkan
Partnerskap vinn-vinn

• ”Avtalet i hyllan”
• Inspirera till innovation



Olika drivkrafter att ta hänsyn till

Standardiserad tjänst

Geografisk avstånd

Upphandling och marknad

Proaktivitet

Variation och risk

Nära samverkan

Förtroende och tillit

Arena för att testa

Sourcing logik Innovations logik

VS

Not: Sverige har en av de lägsta nivåerna av nöjdhet gällande outsourcing
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MEN! Glöm inte att det handlar om:
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1. Skapa relationer

2. Förmåga att vinna andras förtroende

3. Intuitiv förmåga

4. Tänka strategisk

5. Skaffa nya kunskaper

6. Organisatorisk förmåga

7. Tänka analytiskt

Handelshögskolan i Stockholm har gjort en undersökning om 

hur ett hundratal toppchefer i olika branscher ser som de  viktigaste

egenskaper för att bli framgångsrik i näringslivet. 

Källa: Business competence panel

SvD Näringsliv



Framgångsrik IT-sourcing 
kräver ny typ av kompetens



Beteenden

Attityder

Samarbete

Värderingar

Verksamhet

Budget

Processer

Kompetens

Mänskliga 
perspektivet

Strukturella 
perspektivet

”The way we Do things around here”

Affärsplan

Kunder

Projektmodell

Resurser

Beslut

Engagemang

Konflikthantering

Marriage Counselling



Kompetens

förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter

Anmärkning : Vid definitionen av kompetens har följande innebörd lagts bakom orden:

kunskap = fakta och metoder – att veta 
färdigheter = kunna utföra i praktiken – att göra.
förmåga = erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och 

färdigheter – att omsätta
vilja = attityd, engagemang, motivation, mod och ansvar – att våga

Swedish Standards Institute SIS         SS 62 40 72
Termer och definitioner

I denna standard gäller följande definitioner:



Hur får man människor att utveckla hållbara 
och tillitsfulla samarbetsrelationer ?
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http://computersweden.idg.se/2.2683/1.417518/positiv-attityd-gar-fore-intelligens
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.417518/positiv-attityd-gar-fore-intelligens
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3r-Xkj8DLAhUJYpoKHdXVAccQjRwIBw&url=http://car188.ru/2386&bvm=bv.116636494,d.bGs&psig=AFQjCNHxlvRzHl9NYOydrMaiv38W_YaBqQ&ust=1458042620156567
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3r-Xkj8DLAhUJYpoKHdXVAccQjRwIBw&url=http://car188.ru/2386&bvm=bv.116636494,d.bGs&psig=AFQjCNHxlvRzHl9NYOydrMaiv38W_YaBqQ&ust=1458042620156567


Motivation, högt personligt engagemang och resultat

• Vilja att samarbeta
• Söker ömsesidiga vinster
• Ser andra som partners 
• Söker lösningar inte syndabockar

• Eget val – Personligt ansvar
• Öppen för påverkan – Flexibel

• Självkännedom - Vilja att förstå varandra

Samverkan, Kommunikation och Relation 
bygger grundfundamentet

Medarbetarnas engagemang avgörande; I förändringar där strategi och rutiner ifrågasätts 
uppstår motstånd som behöver hanteras och allra helst vändas till en konkurrensfördel. 
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Digital omställning - Nya Innovativa affärsidéer

För att lyckas behöver vi bygga upp en kreativ och positiv miljö med högt 

engagemang. Genom att kontinuerligt arbeta med våra värderingar skapas ett högt 

förtroendekapital med trygga och ansvarstagande medarbetare!

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjwh7-djsDLAhVqMZoKHRHUA8gQjRwIBw&url=http://theimagestop.com/random/&bvm=bv.116636494,d.bGs&psig=AFQjCNHxlvRzHl9NYOydrMaiv38W_YaBqQ&ust=1458042620156567
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjwh7-djsDLAhVqMZoKHRHUA8gQjRwIBw&url=http://theimagestop.com/random/&bvm=bv.116636494,d.bGs&psig=AFQjCNHxlvRzHl9NYOydrMaiv38W_YaBqQ&ust=1458042620156567


14

Göran 

Francke

Göran Francke 0703-697050

goran.francke@IFi.se
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Anders Persson 0705-135608

anders.persson@prv.se


