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Förord
ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) är en världsomspännande sammanslutning av nationella
standardiseringsorgan (ISO-medlemmar). Utarbetande av internationella standarder sker normalt i ISO:s
tekniska kommittéer. Varje medlemsorganisation som är intresserad av arbetet i en teknisk kommitté har rätt
att bli medlem i den. Dessutom deltar andra internationella organisationer, både statliga och icke-statliga, i
arbetet tillsammans med ISO. ISO har nära samarbete med International Electrotechnical Commission (IEC) i
alla frågor rörande elektroteknisk standardisering.
De förfaranden som använts för utarbetandet av detta dokument och de som planeras för det fortsatta
underhållet av dokumentet beskrivs i ISO/IEC Directives, Part 1. I synnerhet bör de olika godkännandekriterier
som krävs för olika typer av ISO-dokument noteras. Detta dokument har utarbetats i enlighet med de
redaktionella reglerna i ISO/IEC Directives, Part 2 (se www.iso.org/directives).
Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i detta dokument möjligen kan vara föremål för patenträtter.
ISO ska inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter. Upplysningar om eventuella
patenträtter som identifierats under utarbetandet av dokumentet återfinns i inledningen och/eller i ISO:s
förteckning över inkomna patentbeskrivningar (se www.iso.org/patents).
Eventuella handelsnamn som används i detta dokument är information som lämnas för att underlätta för
användarna och utgör inte någon rekommendation.
En förklaring av standardernas frivilliga karaktär, betydelsen av ISO-specifika termer och uttryck relaterade till
bedömning av överensstämmelse, samt information om ISO:s anslutning till Världshandelsorganisationens
(WTO) principer i avtalet om tekniska handelshinder (TBT) finns på följande webbadress:
www.iso.org/iso/foreword.html.
Detta dokument har utarbetats av projektkommitté ISO/PC 286, Collaborative business relationship
management.
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Orientering
Syftet med detta dokument är att fastställa krav för ett strategiskt ramverk för att förbättra samverkansrelationerna inom och mellan organisationer oavsett storlek. Samverkansrelationer kan enligt detta dokument
vara flerdimensionella (se figur 1), de kan vara en-till-en-relationer eller nätverksrelationer med flera parter.

Figur 1 – Flerdimensionella relationer
Ramverket omfattar en rad teman som utgår från det övergripande ledningssystemet. De varierar beroende
på sammanhanget och mognadsgraden för en viss relations livscykel.
I detta dokument behandlas främst den egna organisationens ledningssystem. En ändamålsenlig samverkan
kräver dock att två eller flera organisationer arbetar tillsammans och även att ledningssystemen tillgodoser
dessa parternas gemensamma verksamhet.
Förutom att behandla de övergripande kraven för att införa ett ledningssystem behandlas i detta dokument de
operativa processkraven för specifika eller enskilda organisationsrelationer (se avsnitt 8). Dokumentet
innehåller även ett antal informativa bilagor som hjälp för användaren. I bilaga A finns en checklista för att
hjälpa organisationer att införa och uppfylla kraven i detta dokument.
I figur 2 illustreras relationen mellan avsnitten i detta dokument och organisationens system och processer.

v
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Ramverket omfattar ett antal teman som utgår från det övergripande ledningssystemet. De varierar beroende
på sammanhanget och mognadsgraden för en viss relations livscykel. Dessa teman utvecklas och påverkar
de samverkande organisationernas beteende och organisationskultur för att de ska vara ändamålsenliga,
optimerade och ge ökade fördelar för intressenterna genom samverkansinitiativ.

Figur 2 – Förhållandet mellan avsnitten i detta dokument och organisationens system och processer
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1. Omfattning
I detta dokument anges krav för effektiv identifiering, utveckling och ledning av samverkansrelationer inom
eller mellan organisationer.
Detta dokument är tillämpligt på privata och offentliga organisationer oavsett storlek, från stora multinationella
bolag och statliga organisationer, till ideella organisationer och mikroföretag/små företag.
Tillämpningen av detta dokument kan ske på flera olika nivåer, exempelvis
–

en enskild tillämpning (inklusive operativ enhet, verksamhet, enskilt projekt eller program, sammanslagningar och förvärv),

–

en enskild relation (inklusive en-till-en-relationer, allianser, partnerskap, affärskunder, joint ventures),

–

flera identifierade relationer (inklusive flerpartsallianser, konsortier, joint ventures, nätverk, utökade
företag (extended enterprises) och leverantörskedjor), och

–

fullständig tillämpning inom hela organisationen på alla identifierade typer av relationer.

2. Normativa hänvisningar
Det finns inga normativa hänvisningar i detta dokument.

3. Termer och definitioner
Följande termer och definitioner gäller för detta dokument.
ISO och IEC driver terminologiska databaser för standardisering på följande adresser:
–

ISO:s plattform för onlinesökningar: http://www.iso.org/obp

–

IEC Electropedia: http://www.electropedia.org/

3.1
organisation
person eller grupp av personer som har egna funktioner med ansvar, befogenheter och samband för att
uppnå sina mål (3.8)
ANM. 1 till termpost: Begreppet organisation innefattar, men är inte begränsat till, egenföretagare, bolag, koncern, firma,
företag, myndighet, partnerskap, välgörenhetsorganisation eller institution, eller delar alternativt kombinationer av dem,
oavsett ägarstruktur eller om de är offentliga eller privata.

3.2
intressent
berörd part
person eller organisation (3.1) som kan påverka, påverkas av eller anser sig vara påverkad av ett beslut eller
en åtgärd
3.3
krav
behov eller förväntningar som är angivna, underförstådda eller obligatoriska
ANM. 1 till termpost: ”Underförstådd” innebär att det är vanligt eller allmänt vedertaget att det berörda behovet eller
förväntningen är underförstådd inom organisationen (3.1) och av intressenterna (3.2).
ANM. 2 till termpost: Ett specificerat krav är ett som är angivet i t.ex. dokumenterad information (3.11).
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3.4
ledningssystem
grupp av samverkande eller varandra påverkande delar av en organisation (3.1) för att upprätta policy (3.7),
mål (3.8) och processer (3.12) för att uppnå dessa mål
ANM. 1 till termpost: Ett ledningssystem kan gälla ett enda ämnesområde eller flera ämnesområden.
ANM. 2 till termpost: Systemets delar innefattar organisationens struktur, roller och ansvar, planering och verksamhet.
ANM. 3 till termpost: Ett ledningssystem kan omfatta hela organisationen, specifika och identifierade funktioner inom
organisationen, specifika och identifierade delar av organisationen, eller en eller flera funktioner inom en grupp
organisationer.

3.5
högsta ledningen
person eller grupp av personer som leder och styr en organisation (3.1) på högsta nivå
ANM. 1 till termpost: Högsta ledningen har rätten att delegera befogenheter och tillhandahålla resurser inom
organisationen.
ANM. 2 till termpost: Om ledningssystemet (3.4) endast omfattar en del av en organisation avses med högsta ledningen
de personer som leder och styr denna del av organisationen.

3.6
verkan
omfattning i vilken planerade aktiviteter har genomförts och planerade resultat har uppnåtts
3.7
policy
en organisations (3.1) avsikter och inriktning, formellt uttalade av dess högsta ledning (3.5)
3.8
mål
resultat som ska nås
ANM. 1 till termpost: Ett mål kan vara strategiskt, taktiskt eller ha verksamhetsinriktning.
ANM. 2 till termpost: Mål kan röra olika ämnesområden (t.ex. mål för ekonomi, arbetsmiljö, yttre miljö) och kan vara
tillämpliga på olika nivåer (t.ex. strategisk nivå, organisationsövergripande nivå, samt på projekt-, produkt- och
processnivå (3.12)).
ANM. 3 till termpost: Ett mål kan uttryckas på andra sätt, t.ex. som ett avsett resultat, ett ändamål, ett verksamhetskriterium, som ett mål för samverkansrelationer, eller genom användning av andra ord med liknande innebörd (t.ex. syfte,
målsättning eller riktmärke).
ANM. 4 till termpost: Inom ramen för ett ledningssystem (3.4) för affärsrelationer i samverkan, sätts mål för
samverkansrelationerna inledningsvis av organisationen (3.1) i överensstämmelse med policyn (3.7) för samverkansrelationer för att uppnå specifika resultat. När en partner (3.25) valts ut inarbetas dessa mål för samverkansrelationer i de
gemensamma målen.

3.9
risk
osäkerhetens effekt
ANM. 1 till termpost: En effekt är en avvikelse från det förväntade – positiv eller negativ.
ANM. 2 till termpost: Osäkerhet är ett tillstånd, även delvis, av brist på information om, förståelse av eller kunskap om en
händelse, dess konsekvens eller sannolikhet.
ANM. 3 till termpost: Risk karaktäriseras ofta utifrån potentiella ”händelser” (enligt definition i ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3)
och ”konsekvenser” (enligt definition i ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3), eller en kombination av dessa.
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ANM. 4 till termpost: Risk uttrycks ofta i termer av en kombination av följderna av en händelse (inklusive ändrade
förhållanden) och den tillhörande sannolikheten (enligt definition i ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) för att händelsen ska
inträffa.

3.10
kompetens
förmåga att tillämpa kunskap och färdigheter för att uppnå avsedda resultat
3.11
dokumenterad information
information som ska styras och underhållas av en organisation (3.1) samt det medium på vilket informationen
finns
ANM. 1 till termpost: Dokumenterad information kan ha vilket format som helst, finnas på vilket medium som helst och ha
vilken källa som helst.
ANM. 2 till termpost: Dokumenterad information kan avse
– ledningssystemet (3.4), inklusive tillhörande processer (3.12),
– information som skapats så att organisationens verksamhet kan fungera (styrande dokument), eller
– belägg på uppnådda resultat (redovisande dokument).
ANM. 3 till termpost: Se samverkansplan (relationship management plan, RMP) (3.32).

3.12
process
grupp av aktiviteter som samverkar eller påverkar varandra, och som omformar insatser till utfall
3.13
prestation
mätbart resultat
ANM. 1 till termpost: Prestation kan avse kvantitativa eller kvalitativa iakttagelser.
ANM. 2 till termpost: Prestation kan avse ledning av aktiviteter, processer (3.12), produkter (inklusive tjänster), system
eller organisationer (3.1).

3.14
utkontraktera (verb)
anlita en extern organisation (3.1) för att genomföra en del av en organisations funktion eller process (3.12)
ANM. 1 till termpost: En extern organisation omfattas inte av ledningssystemet (3.4), men en utkontrakterad funktion eller
process omfattas.

3.15
övervakning
bestämning av status hos ett system, en process (3.12) eller en aktivitet
ANM. 1 till termpost: För att bestämma status kan det vara nödvändigt att kontrollera, ha uppsikt över eller kritiskt
observera.

3.16
mätning
process (3.12) för att bestämma ett värde
3.17
revision
systematisk, oberoende och dokumenterad process (3.12) som syftar till att skaffa revisionsbelägg och
utvärdera dessa objektivt för att avgöra i vilken utsträckning revisionskriterierna har uppfyllts
ANM. 1 till termpost: En revision kan vara intern (förstapartsrevision) eller extern (andra- eller tredjepartsrevision), och den
kan också vara en kombinerad revision (då två eller fler ämnesområden kombineras).
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ANM. 2 till termpost: En intern revision utförs av organisationen (3.1) själv eller för dess räkning av en extern part.
ANM. 3 till termpost: ”Revisionsbelägg” och ”revisionskriterier” definieras i ISO 19011:2011.

3.18
överensstämmelse
uppfyllande av ett krav (3.3)
3.19
avvikelse
icke-uppfyllande av ett krav (3.3)
3.20
korrigerande åtgärd
åtgärd för att eliminera orsaken till en konstaterad avvikelse (3.19) och för att förebygga upprepning av denna
3.21
ständig förbättring
återkommande aktivitet för att förbättra prestationer (3.13)
3.22
utökat företag (extended enterprise)
anknutna enheter som direkt och formellt eller informellt samverkar vid utformningen, utvecklingen,
produktionen och leveransen av en produkt eller tjänst till slutanvändaren
ANM. 1 till termpost:

Anknutna enheter inbegriper kunder, anställda, leverantörer och distributörer.

ANM. 2 till termpost:

Se leverantörskedja (3.28).

3.23
initiativtagande organisation
organisation (3.1) som tar initiativet till en eventuell relation
3.24
gemensam ledningsgrupp
personer eller grupp som enligt överenskommelse mellan parterna sköter den dagliga ledningen av
samverkansprocessen (3.12) och dess prestation (3.13) och måluppfyllelse (3.8) och utfall
3.25
partner
organisation (3.1) eller intern grupp inom en organisation som deltar i en samverkansrelation
ANM. 1 till termpost: En partner kan vara en extern organisation eller en intern grupp inom en organisation.

3.26
urvalskriterium för partner
nyckelkriterium som krävs för att utvärdera om en eventuell partner (3.25) generellt motsvarar de huvudsakliga värderingarna och målen (3.8) för samverkan
3.27
högsta ansvarig chef
SER
chef på hög ledningsnivå inom organisationen (3.1) som har det övergripande ansvaret för att godkänna och
stödja samverkansinitiativ och utveckla organisationens förmåga, samt eventuella andra chefer som enligt
överenskommelse ska ansvara för det faktiska införandet av samverkansrelationen och dess utförande
Anm. 1 till termpost: SER avser den ytterst ansvariga i organisationen som i sin tur kan delegera utförande till andra.
Genom en SER säkerställs ansvar i ledningsgruppen då samverkan ofta kräver att organisationen gör saker på ett
annorlunda sätt i relation till organisationens ordinarie interna processer utanför samverkan.
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3.28
leverantörskedjor
förhållande mellan organisationer (3.1), personer, aktiviteter, logistik, information, teknik samt resurser som
används i aktiviteter och skapar värde, från ursprungspunkten till konsumtionspunkten, inbegripet omvandling
av material/komponenter till produkter och tjänster för slutanvändare
ANM. 1 till termpost:

Se utökat företag (3.22).

3.29
samsyn (alignment)
gemensamma och komplementära visioner, mål (3.8), strategier och verksamhetsprocesser (3.12) för
partners (3.25) samt intressenters (3.2) ömsesidiga intresse
3.30
värdeerbjudande
utsikt till mätbara fördelar till följd av samverkan
3.31
exitstrategi
ömsesidigt överenskomna regler för ett kontrollerat utträde ur relationen
3.32
samverkansplan (relationship management plan, RMP)
översikt som definierar styrningsprocesserna (3.12) eller hänvisar till dessa, och definierar hur en viss relation
leds och kontrolleras

4. Organisationens förutsättningar
4.1

Förstå organisationen och dess förutsättningar

Organisationen ska fastställa externa och interna frågor som är relevanta för ändamålet och påverkar
organisationens förmåga att uppnå avsedda resultat för sitt ledningssystem för affärsrelationer i samverkan.
Organisationerna ska bedöma var de kan nyttja fördelarna med samverkan och utforma sina specifika
processer i enlighet med detta.

4.2

Förstå intressenters behov och förväntningar

Organisationen ska fastställa
–

vilka intressenter som är relevanta för ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan, och

–

dessa intressenters krav.

4.3

Fastställa omfattningen av ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan

Organisationen ska bestämma gränserna och tillämpningsområdet för ledningssystemet för affärsrelationer i
samverkan för att fastställa dess omfattning.
När organisationen fastställer omfattningen ska den överväga
–

de externa och interna frågor som anges i 4.1, och

–

de krav som anges i 4.2.

Omfattningen ska finnas tillgänglig som dokumenterad information.
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4.4

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan

Organisationen ska införa, genomföra, underhålla och ständigt förbättra ett ledningssystem för affärsrelationer
i samverkan, inklusive nödvändiga processer och samspelet mellan dessa, enligt kraven i detta dokument och
med hänsyn till organisationens storlek och komplexitet.

4.5

Värdeskapande

Organisationen ska fastställa och definiera möjligheterna till värdeskapande genom samverkan med annan
organisation.
Dessa värdeskapande möjligheter ska ses över regelbundet som en del av organisationens program för
ständig förbättring. Se avsnitten 9 och 10.

5. Ledarskap
5.1

Ledarskap och engagemang

Högsta ledningen ska visa ledarskap, engagemang och ansvarighet i fråga om ledningssystemet för
affärsrelationer i samverkan genom att
–

se till att policy och mål upprättas för samverkansrelationen och att dessa överensstämmer med
organisationens strategiska inriktning,

–

se till att kraven i ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan integreras i organisationens
affärsprocesser,

–

se till att de resurser som behövs för ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan finns
tillgängliga,

–

till relevanta intressenter kommunicera vikten av en effektiv ledning av samverkansrelationer och där
så är lämpligt uppfylla kraven i ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan,

–

se till att ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan uppnår avsedda resultat,

–

leda och stödja personer i de deltagande organisationerna för att bidra till effektiviteten i ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan,

–

främja ständig förbättring, och

–

stödja andra relevanta roller i de deltagande organisationernas ledningssystem för att visa hur deras
ledarskap fungerar på deras ansvarsområden.

ANM. Hänvisningar till ”verksamhet” eller ”affärer” i detta dokument kan ges en bred tolkning, nämligen de aktiviteter som
är centrala för syftet med organisationens existens.

5.2

Policy

Högsta ledningen ska inrätta en samverkanspolicy som
–

passar för organisationens syfte,

–

ger ett ramverk för samverkansmål,

–

innefattar ett åtagande att uppfylla tillämpliga krav, och

–

innefattar ett åtagande att ständigt förbättra ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan.
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Samverkanspolicyn ska
–

finnas tillgänglig i dokumenterad form,

–

kommuniceras inom organisationen, och

–

i lämplig utsträckning vara tillgänglig för intressenter.

Den högsta ansvariga chefen (SER) ska se till att policyn tillämpas inom omfattningen för ledningssystemet.

5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen
5.3.1

Högsta ledningen

Högsta ledningen ska se till att relevanta roller har tilldelats ansvar och befogenheter och att dessa har
kommunicerats inom organisationen.
Organisationen ska utse en högsta ansvarig chef (SER) för utformningen och införandet av ledningsprocessen för affärsrelationer i samverkan. Denna chef ska ha fastställda ansvarsområden, befogenheter och
ansvarsskyldighet för att införa, genomföra och upprätthålla nödvändiga policyer och processer samt den
kultur och det beteende som krävs.
Högsta ledningen ska tilldela ansvar och befogenhet för att
a) se till att ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan uppfyller kraven i detta dokument, och
b) rapportera till högsta ledningen om hur ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan fungerar.
5.3.2

Införa en organisatorisk styrningsstruktur

Organisationen ska införa och upprätthålla styrningsrutiner som främjar samverkan. Styrningsrutinerna ger
cheferna befogenhet att undersöka det potentiella värdet av en samverkansrelation genom att se till att
–

organisationen har en process för värdeanalys som identifierar de eventuella fördelarna med en
samverkan,

–

relationernas karaktär och grundsyn är förenliga med organisationens värderingar och syfte,

–

cheferna har en tydlig befogenhet att inleda och utveckla eventuella samverkansrelationer,

–

styrningsprocesserna är tillräckligt robusta för att ge reella garantier och ansvarsskyldighet i en
samverkansrelation,

–

styrningsprocesserna är tillräckligt smidiga och anpassningsbara för att det potentiella värdet av
samverkan ska kunna realiseras,

–

det finns en tydlig förståelse av förväntade och godtagbara attityder och beteenden inom relationerna
för att främja den öppenhet, det förtroende och den ömsesidiga respekt som eftersträvas mellan
eventuella samarbetspartner och deras intressentgrupper, och

–

relationerna med partners präglas av ansvarsskyldighet, rättvisa och öppenhet samt delat ansvar och
rättigheter.
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5.3.3

Högsta ansvarig chef (SER)

Den högsta ansvariga chefen (SER) har ansvar för utvärdering av prestation och ständig förbättring i de
aktiviteter som omfattas av ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan (se avsnitt 9 och 10).
Den högsta ansvariga chefen (SER) har också ansvar för att identifiera och definiera nyckelpersoner och
deras roller i samverkansinitiativ och se till att dessa personer har nödvändiga kompetenser för att stödja en
samverkansstrategi (se bilaga C för exempel).

6. Planering
6.1

Åtgärder för att hantera risker och möjligheter

När organisationen planerar ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan ska den beakta de frågor som
anges i 4.1 och de krav som anges i 4.2 samt avgöra vilka risker och möjligheter som behöver hanteras för att
–

se till att ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan kan uppnå avsedda resultat,

–

förebygga eller minska oönskade effekter, och

–

uppnå ständig förbättring.

Organisationen ska ha en definierad process för inledande och kontinuerlig riskbedömning. Denna process
bör innefatta fastställda tillvägagångssätt för identifiering, analys, begränsning, kontinuerlig ledning och
uppföljning av risker.
Organisationen ska planera
a)

åtgärder för att hantera dessa risker och möjligheter, och

b)

hur den ska
–

integrera och införa åtgärderna i processerna inom sitt ledningssystem för affärsrelationer i
samverkan och i organisationens övergripande samverkansplan (relationship management plan,
RMP) (se 7.5.5), och

–

utvärdera om åtgärderna har avsedd verkan.

6.2

Mål för samverkansrelationer och planering för att uppnå dem

Organisationen ska identifiera sina verksamhetsmål och hur dessa kan främjas eller stärkas genom
samverkansstrategier, eller där ytterligare externa partners kan behövas för att uppnå de planerade målen.
Organisationen ska upprätta mål för samverkansrelationer inom relevanta funktioner och nivåer.
Målen för samverkansrelationer ska
a) följa policyn för samverkansrelationer,
–

vara mätbara (om det är praktiskt möjligt),

–

beakta tillämpliga krav,

–

övervakas,

–

kommuniceras effektivt,

–

uppdateras efter behov.
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Organisationen ska ha dokumenterad information om målen för affärssamverkansrelationen. Dokumentationen ska integreras i organisationens övergripande samverkansplan (se 7.5.5).
I samband med planeringen för att uppnå målen för samverkansrelationer ska organisationen avgöra
–

vad som ska göras,

–

vilka resurser som kommer att krävas,

–

vem som ska vara ansvarig, inklusive samverkanspartners roll,

–

när det ska vara genomfört,

–

hur resultaten av samverkan ska utvärderas,

–

hur potentiella partners mål ska hanteras, och

–

hur målen ska utvärderas för att se till att de förblir relevanta.

6.3 Identifiera och prioritera samverkansrelationer
6.3.1

Allmänt

Organisationen ska ha fastställda processer för att identifiera väsentliga interna och externa relationer.
Syften, drivkrafter, mål och fördelar med varje typ av affärsrelation ska vara tydligt identifierade och
bekräftade att de överensstämmer med de övergripande verksamhetsmålen.
Dessa relationer ska prioriteras och fungera som riktlinjer för organisationen så att den kan identifiera när en
ledningsprocess för samverkansrelationer kan ge affärsnytta.
I bilaga F beskrivs olika typer av affärsrelationer.
6.3.2

Identifiera möjligheter till samverkan

Organisationen ska i lämplig utsträckning inrikta sig på områden där samverkan kan ge nya strategiska
möjligheter, antingen i fråga om befintliga partners, eller genom att identifiera eventuella nya samverkanspartners. Organisationen ska:
–

tydligt definiera potentiella fördelar, och

–

se till att potentiella fördelar kan uppnås genom specifika mätbara mål.

7. Stöd
7.1

Resurser

Organisationen ska fastställa vilka resurser som behövs för att upprätta, införa, underhålla och ständigt
förbättra ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan. Organisationen ska även tillhandahålla dessa
resurser.
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7.2

Kompetens och beteende

Organisationen ska
–

avgöra vilken kompetens och vilket beteende som krävs hos dem som utför arbete som påverkar
prestationen hos ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan,

–

se till att dessa personer är kompetenta och uppvisar lämpligt beteende för att kunna samverka på
grundval av lämplig utbildning eller erfarenhet,

–

vidta åtgärder, där så är lämpligt, för att förvärva nödvändig kompetens och uppmuntra lämpligt
beteende samt utvärdera verkan av de vidtagna åtgärderna,

–

bevara lämplig dokumenterad information som bevis på kompetens och beteende som främjar
samverkan,

–

utveckla och upprätthålla en företagskultur och beteenden som främjar samverkan, och

–

i förekommande fall visa att hänsyn tas till mångfald och kulturella skillnader.

Dessa bedömningar ska utgöra grunden för och utveckling av kompetenser och beteenden successivt (se
avsnitt 8).
ANM. 1
Tillämpliga åtgärder kan exempelvis vara att ge anställda möjlighet till vidareutbildning, mentorstöd eller andra
arbetsuppgifter, eller att hyra in eller anlita kompetenta personer.
ANM. 2

7.3

Bilaga C ger inledande vägledning om kompetenser och beteenden som främjar samverkan.

Medvetenhet

Personer som arbetar inom eller åt organisationen ska vara medvetna om
–

samverkanspolicyn,

–

sina bidrag till ett väl fungerande ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, inklusive fördelarna
med att ledningssystemets prestationer förbättras,

–

konsekvenserna av att inte uppfylla kraven i ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan.

7.4

Kommunikation

Organisationen ska avgöra vilken intern och extern kommunikation som är relevant i fråga om ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan. Detta innefattar
–

vad kommunikationen ska handla om,

–

när kommunikationen ska ske,

–

med vem kommunikationen ska ske, och

–

hur kommunikationen ska ske.
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