Digital arbetsplats för ledningsgrupper
Gör det möjligt för ledare att arbeta smartare med moderna digitala verktyg

Vi vet att ledningsgrupper ofta hamnar i bakvattnet när vi introducerar digitala verktyg och arbetssätt. Tvärtemot vad de
egentligen skulle behöva vara; digitala förebilder. Därför har UClarity utvecklat ett skräddarsytt program som riktar sig till
ledningsgrupper och deras assistenter. Programmet syftar till att accelerera lärandet för både hela ledningsgruppen, och
individuellt. Bli del av utvecklingen av den digitala arbetsplatsen istället för att låta digitaliseringen stressa dig!
Programmet bygger på många års erfarenhet och implementering av digitala arbetsplatslösningar i globala företag och
stora offentliga organisationer.
UClarity har identifierat följande typiska utmaningar för ledare:
PERSONLIG
PRODUKTIVITET

TEAMETS
PRODUKTIVITET

LEDNINGSGRUPPSMÖTEN

DIGITALA MÖTEN

DIGITALT
LEDARSKAP/FÖREBILD

Hur kan jag jobba
smartare med nuvarande
verktyg?

Hur kan vi arbeta
smartare och mer
strukturerat med
befintliga verktyg?

Hur förbereder vi oss smartare
och samordnar agenda och
material inför möten?

Hur håller jag
effektiva digitala
möten?

Hur blir jag en digital
förebild för mina
medarbetare?

Leverans
Syftet med programmet är att driva en pilot
för en utvald ledningsgrupp. Under 4-6
månader kommer UClarity´s seniora konsulter
att analysera era nuvarande arbetssätt och
föreslå nya och smartare sätt att arbeta, mötas
och samarbeta. Pilotprogrammet är utformat i
fem steg:
1. Förstudie nuvarande arbetssätt
2. Planera och utforma förbättringar i
samarbete med IT-avdelningen
3. Genomföra Proof-of-Concept
4. Genomföra pilot under 3 månader med
kontinuerligt stöd från UClarity konsulter
5. Utvärdering och nästa steg i planeringen

SLUTA
Använda
papper och resa

FORTSÄTT
Vara förebilder
för digitalt
ledarskap

BÖRJA
Använda
digitala verktyg

Förväntade effekter
• Förbättrad digital fingerfärdighet –
individuellt och hela ledningsgruppen
• Effektivare möten
• Minskat resande
• Bättre personlig planering och anteckningar
• Smartare digitalt samarbete
• Bättre förståelse för möjligheterna med
den digital arbetsplatsen
• En plan för att göra ledningsgruppen till
digitala före bilder
• Idéer till hur man inspirerar resten av
organisationen att jobba smartare
Nästa steg
Kontrollera hur många av utmaningarna som
ni känner igen i er organisation. Kontakta
UClarity för en kostnadsfri konsultation för att
lära dig mer.

Efter utvärderingen är målet att sprida
insatser och lärdomar till resten av
organisationen.

UClarity består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra
kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och
digitalt arbetssätt. UClarity har genomfört +500 projekt med svenska och internationella bolag vilket gett oss unik
erfarenhet inom området. Behöver ni en guide på er resa? Kontakta oss!
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