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Planera för sam arbete
Leverantörsstyrning im ultisourcing-m iljöer
2011-05-04

A tt leda en outsourcingrelation m ed flera
leverantörer – korta teser
 Bra leveranser bygger på förtroende
 Förtroende bygger på goda relationer
 G oda relationer förutsätter god ordning
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V iktiga faktorer för att bygga förtroende











Förutsägbarhet
Tala om när du är oförutsägbar
Säg vad du m enar
Lita på attm otparten är kom petentatthantera det
H a inte hem ligheter ionödan
Se tillattdin partner känner tilldina behov
Var tydlig m ed vem du är – stå för dina behov
Våga säga N EJ.
Lyssna på kritik (förklara inte osv… )
Prata om relationen!
D r.RobertH uizenga – 10 C urcialand Surprusing Steps to Build Trustin a relationship
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H ar niklart för er hur nikom m unicerar?
 Ibristpå köksbord krävs tydliga kanaler

2011-05-23

SID AN 4

H ar alla en tydlig roll?
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K an m an lita på någon m an inte känner?
 Se tillattnilägger tid på relationerna
 Prata om relationerna
 Se tillattandra lägger tid på sina relationer

M an behöver få träffas innan detbehövs!
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Särskilda krav på IT -lösningar m ed flera
leverantörer








Supportstruktur och sam arbetsprocesser
Ä rendehantering och klassning
D riftinform ation
Tredjepartsavtal– underpinning contracts
Problem lösningsforum
H eta linjer
Fullm aktsförfaranden tillunderliggande support
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Stockholm s stads m ulti-leverantörsm odell
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N yckelleverantörsm ötet
A rbetssätt
identifiera frågor för gem ensam beredning
identifiera lösningsm etod/organisation
överbrygga gränsdragningsproblem
följa upp arbete m ed gem ensam m a problem
M ötetär inte tillför att:
 Lösa frågor vid sittande bord
 Lösa frågor som bara behöver hanteras m ellan två parter (staden-levernatör
eller leverantör-leverantör)
 M arknadsföra tjänster (självklart?)
 D riva frågor tillbotten
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A vslutande råd – få det att funka:
 G ör spelplanen tydlig och kom m unicera den
 Prata om relationen och var tydlig m ed attniförväntar er
öm sesidigtansvar
 Låtfolk lära känna varandra,katalysera sam arbete,uppm untra
initiativ och bestraffa ”blam e gam e”
 Prata ständigtom uppgiften och kundens m ålbild så attden är
tydlig och närvarande för andra
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