Digitala Ambassadörer
Nätverk av engagerade medarbetare som främjar digitala arbetssätt inom verksamheten

Förändring kan vara svårt att uppnå ensam. Uclarity har därför utvecklat ett koncept för att etablera nätverk
av digitala ambassadörer för att förstärka och stötta förändring. Ambassadörernas uppdrag är att främja
digitala arbetssätt i hela verksamheten. Med erfarenhet och expertis hjälper Uclarity till att bygga, rekrytera
och kick-starta ett nätverk för att skapa nya smarta, effektiva och hållbara digitala arbetssätt.
Vad är digitala ambassadörer?
Se det som ett aktivt nätverk av frivilliga medarbetare
som är motiverade och redo att stötta sina kollegor
att börja jobba på nya sätt med nya digitala verktyg.
Uppdraget som digital ambassadör är ett tillägg till
deras normala arbete. Genom att använda
medarbetarnas eget engagemang är det lättare att
skapa nytta i det dagliga arbetet.
Vanligtvis är en ambassadör en nyfiken,
kommunikativ och entusiastisk person som spontant
utforskar möjligheterna med nya digitala verktyg.
Vi rekommenderar att IT och HR delar ansvaret för
att stödja och driva den här typen av nätverk.
Vad är det ni får?
Uclarity hjälper er i hela processen att etablera ett
nätverk av digitala ambassadörer:
1. Definiera och bygga programorganisation,
rutiner och processer för digitala ambassadörer
2. Rekrytering av digitala ambassadörer
3. Kickoff-evenemang för nätverket, inklusive
grundutbildning för digitala ambassadörer
4. Definiera och etablera kommunikations- och
samarbetsforum och rutiner för nätverket
5. Överlämning av nätverks- och ambassadörsprogram till linjeorganisationen

Förväntat resultat
❑ Förändringstakten påskyndas
❑ Skalbart, strukturerat och kostnadseffektivt
lärande distribuerat i hela verksamheten
❑ Positivt engagemang och involvering som
inspirerar till fortsatt utveckling
❑ Ökad effekt av IT-investeringar
❑ Ökad produktivitet hos medarbetarna
Uclarity har under flera år byggt upp och drivit
digitala ambassadörsprogram för både offentliga
och privata organisationer, t.ex. Nordea, Varbergs
kommun och Försäkringskassan.

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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