DigiLed
Digitalt ledarskap med moderna digitala verktyg och arbetssätt

Ledningsgrupper hamnar ofta i bakvattnet när nya digitala verktyg och arbetssätt introduceras. Tvärtemot vad de
egentligen borde vara, d.v.s. digitala förebilder. Uclarity har utvecklat ett skräddarsytt utbildningsprogram, DigiLed,
som riktar sig till ledningsgrupper och deras assistenter. Programmet syftar till att accelerera lärandet och
användningen av moderna digitala verktyg för hela ledningsgruppen. 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 ledningsgrupper:
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Hur kan jag jobba
smartare med
nuvarande digitala
verktyg?

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

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

Hur genomför vi
platsoberoende
och effektiva
digitala möten?

Hur blir vi digitala
förebilder för våra
medarbetare?

Tillvägagångssätt
DigiLed genomförs i fem steg. För bästa
resultat och förankring genomförs arbetet i
en tvärfunktionell projektgrupp där Uclarity
leder processen.

Leverans / Resultat
❑ Förbättrad digital fingerfärdighet –
individuellt och hela ledningsgruppen
❑ Effektivare möten
SLUTA

1. Förstudie av nuvarande arbetssätt för
en (1) utvald ledningsgrupp
2. Identifiera tekniska förutsättningar och
möjligheter med den digitala
arbetsplatsen tillsammans med ITavdelningen
3. Identifiera och föreslå nya sätt att
planera, dokumentera, samarbeta och
mötas för ledningsgruppen
4. Genomföra Proof-of-Concept med
utvalda digitala verktyg och arbetssätt
för ledningsgruppen
5. Utvärdering av resultat och förslag på
justeringar för framtida digitala verktyg
och arbetssätt för ledningsgrupper

❑ Minskat resande
❑ Förbättrad personlig produktivitet
❑ Effektivare planering

BÖRJA

❑ Smartare digitalt samarbete
❑ Bättre förståelse för möjligheterna med
den digital arbetsplatsen

FORTSÄTTA

❑ Plan för att göra ledningsgruppen till
digitala förebilder
❑ Idéer och inspiration till hur resten av
organisationen kan jobba effektivare
med den digitala arbetsplatsen

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 moderna
kommunikations- och samarbetslösningar. 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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