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Ett bra samarbete driver oss framåt. 

 

Samarbetet mellan parterna ska vara både värdeskapande och utvecklande. 

Självklart är det också trevligare om det är ett nära och gott samarbete.

Vad är det som bygger ett bra samarbete mellan ett företag och den 

outsourcingpartner som hanterar företagets ekonomi och/eller lönetjänster? 

Samsyn, tydlighet, förtroende och transparens skapar fundamentet som ligger till 

grund för ett gott samarbete mellan partnerna.
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Allt börjar med ett företags behov och utifrån det 

påbörjas ett samarbete med utvald outsourcingpartner.

Som grund för samarbetet finns ett avtal. Avtalet skall 

vara konkret och båda parters ansvar skall tydligt framgå. 

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen är en av de viktigaste delarna vid 

en avtalsförhandling och med gemensamma workshops 

säkerställer parterna att ingenting faller mellan stolarna. 

Från företagets sida är det viktigt att säkerställa att de 

personer hos företaget som deltar vid workshoparna har 

rätt detaljkunskap i processerna och arbetsuppgifterna så 

att inget missas.

Kom även ihåg att inte hacka upp fördelningen av 

processansvaret för mycket utan det är viktigt att se 

helheten för att inte tappa tidsvinsten i den optimala 

processtyrningen.

Samsyn
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Samverkansmodellen

En del av avtalet bör även reglera hur samverkansmodellen är 

överenskommen. Det bör vara dokumenterat vilken form av möten 

som skall äga rum, vilken roll de som skall delta vid mötena har, 

vad som skall tas upp vid mötena och hur ofta mötena skall ske. 

Förväntningar

Utöver det skriftliga avtalet finns självklart förväntningar mellan 

parterna. För en kund är förväntningar ofta lika viktiga som det 

skrivna avtalet, även om de inte är legalt bindande. En ouppnådd 

förväntan skapar ofta besvikelse samt missnöjdhet hos kunden.

Att vara lyhörda och lyssna på varandra, genom en öppen dialog, 

redan vid avtalsförhandlingarna sätter ribban för det framtida 

samarbetet. Med en tydlig kommunikation får båda parter god 

förståelse för respektive parts förväntningar.

Uppföljning av hur överenskommet avtal och inte minst hur 

förväntningarna uppfylls är viktigt. Ett verktyg för uppföljning är 

de årliga kundundersökningar och inte minst kontinuerliga möten 

mellan parterna.

För att fortsätta att utveckla arbetet framåt bör uppföljning ske 

även vid fysiska möten ett par gånger per året. Glöm inte heller 

bort att löpande prata förväntningar eftersom förväntningar 

självklart ändrar sig under avtalets gång.

Våga fråga och våga svara ärligt!
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Tydlighet
2
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Är tydlighet en förutsättning eller ett hot mot samarbetet?

För ett lyckosamt samarbete bör ni som företag först 

analysera och utvärdera era nuvarande samt framtida 

behov. Vad behöver ni konkret göra för att nå era 

strategiska mål? Är dessa mål tydliga nog?

Rita upp en målbild genom att beskriva er nuvarande 

status och vad ni vill förbättra. Er målbild samt orsaker 

till varför ni vill uppnå den måste vara klar innan ni kan 

presentera den för er outsourcingpartner.

Var tydlig i er bild av vad outsourcingpartnern har för roll i 

er målbild och vision.

Sätt en gemensam ”roadmap” som visar de mål och den 

vision som ni tillsammans strävar mot. Då blir det mycket 

tydligt vilka olika roller båda parter har i resan mot målet 

och ni slipper missförstånd.
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När riskerar tydlighet att övergå till något 
negativt?

Ett misslyckande med att sätta tydliga mål skulle kunna innebära 

att parterna arbetar mot olika mål och därmed lever i två olika 

världar.

Att vara tydlig för att få ett gott samarbete låter i sig ganska enkelt, 

det handlar om att balansera mellan att vara tydlig och inte övergå 

till att bli hård och att agera som en kontrollerande kravställare 

istället för partner.

Underskatta inte svårigheterna med att kommunicera med 

tydlighet. Vi är alla olika och förmedlar information på olika sätt 

dessutom är mottagandet av information personberoende. Det kan 

lätt bli missförstånd.

Många företag inom outsourcingbranschen har sin tjänsteleverans 

utanför Sveriges gränser vilket ytterligare kan utmana 

kommunikationen i och med den kulturella skillnaden. För att 

slippa bromseffekt när ni gemensamt ska gasa mot målen kan det 

vara bra att i början av samarbetet gemensamt bestämma vilken 

kultur ni vill ha inom partnerskapet och mellan varandra.

Oavsett, är något otydligt för dig eller er organisation. Våga 

fråga! Våga be om bekräftelse!
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Förtroende

3
Utan förtroende för outsourcingpartnern ges mindre möjlighet till 

utveckling.

Det finns framförallt en anledning till att de gemensamma målen 

riskerar att inte uppnås och det är när företaget har svårt att släppa 

taget och håller alltför hårt i tyglarna. En outsourcingpartner 

behöver utrymme för att kunna arbeta med förbättringar. När ett 

företag har för stort fokus på kortsiktiga besparingar går de ofta 

miste om ytterligare potential av effektiviseringar.

Att se outsourcingpartner som en samarbetspartner och inte 

som en leverantör av tjänst medför positiva synergieffekter vilket 

generar ömsesidig affärsnytta.

Att gå från utförare till beställare är inte alltid enkelt. En del tycker 

att det är svårt att släppa detaljkontrollen av de överlämnade 

arbetsuppgifterna, men med en styrning på detaljnivå hämmas 

outsourcingpartnerns kreativitet.

Ha tilltro till att ni har förhandlat fram ett bra avtal för då kommer 

ni att få ut ett bättre resultat av samarbetet.
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Ni gynnas av att se outsourcingpartnern som en del av er 

egna organisation!

Ju bättre outsourcingpartnern känner ert företag desto 

mer kan de stötta och hjälpa er med olika frågor. Vanligtvis 

har företag inom outsourcing lång erfarenhet inom många 

branscher och kan därför vara behjälpliga med rådgivning.

Vad har ni för utmaningar idag?

Var öppna med de utmaningar ni ser att ni har och vad ni 

önskar förbättra.

Även outsourcingpartnern bör vara transparent med de 

förbättringar de identifierar. Att de tar sig utrymmet att 

säga sin mening och lyfta sin kunskap är betydande för 

trovärdigheten de skapar gentemot er som företag.

Lika viktigt som att sätta mål och aktiviteter är det att 

göra rätt prioriteringar. Vad tycker outsourcingpartnern är 

viktigast att förbättra snarast medan vilka aktiviteter kan 

vänta till senare? Kom tillsammans överens om vad ert 

fokus ska vara.

Transparens
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Respektera förändringsarbetet.

Det är lätt att vilja göra för mycket på en och 

samma gång då en förändring ofta leder till att 

man vill ”passa på” att göra fler förbättringar. 

Förändringsarbetet kan även bli både tids- och 

resurskrävande om man inte involverar rätt parter 

i processen, detta gäller både internt och externt.

Kom även ihåg vikten av informationsspridning 

och transparens inom ert eget företag då 

samarbetet även är beroende av övriga 

medarbetares förståelse och acceptans för de 

förändringar som kommer att ske.



Den optimala samarbetspartnern 
är den som säger det företaget 
behöver höra och inte det de 
helst vill höra. 

Samsyn, tydlighet, förtroende och 

transparens skapar fundamentet som ligger till 

grund för ett gott samarbete mellan partnerna men 

det finns det ytterligare en viktigt del i samarbetet 

som aldrig bör glömmas bort och det är ömsesidig 

respekt.

Kom ihåg att värdera ett gott samarbete högt 

eftersom det är vad som tar oss framåt och även 

främjar kreativiteten.
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