
We bridge the gap between workplace technology and business performance

VAD VI GÖR
Hur vi hjälper organisationer att jobba smartare 

tillsammans med Microsoft 365 som möjliggörare

www.diwo.se

Nordens ledande aktör inom strategier för den digitala arbetsplatsen



DIWO TJÄNSTER 2020

STRATEGI, RÅDGIVNING & FÖRSTUDIER
Vi har hjälpt flera av Nordens starkaste varumärken med att utveckla en handlingskraftig strategi för den digitala 

arbetsplatsen. Vi tillämpar en beprövad och forskningsbaserad metodik i syfte att mobilisera förändringskraft 

med en gemensam målbild och strategi.

MÄTNING & BENCHMARK INOM DIGITAL ARBETSPLATS
Framgångsrik digital transformation kräver insikt och samsyn kring vilka utmaningar och möjligheter som finns. 

Diwo index är ett kraftfullt verktyg för att få insikter om den digitala arbetsplatsen. Verktyget sätter medarbetarna 

i fokus och ger företag kraften att förändras. 

VI MÖJLIGGÖR MICROSOFT TEAMS
Teams är en kraftfull möjliggörare för samarbete men det har en tendens att bli förvirrande i takt med att antal 

grupper ökar. Vi hjälper er att konfigurera upp Teams, skapa styrning, kontroll och autonomi. Vi erbjuder 

dessutom ett ledande koncept för smart provisionering av nya grupper i Teams.

OPERATIONELL EFFEKTIVITET MED POWER APPS
Vi hjälper er att öka effektiviteten i er organisation genom att kartlägga, prioritera och automatisera processer. Vi 

är experter på att skapa professionella appar med Microsoft Power Apps som möjliggörare för att transformera 

verksamheten så att ni kan öka produktiviteten och nå er fulla potential. 

PORTALER OCH INTRANÄT I SHAREPOINT
Vi använder kraften av SharePoint Online för att skapa engagerande och skalbara portaler och intranät med hög 

grad av personalisering och användarvänlighet. Vi kan hjälpa er med förstudier, lösningskoncept, utveckling och 

lansering av moderna portaler i SharePoint och Office 365

DOKUMENTHANTERING – FRÅN FILSERVER TILL MICROSOFT365

Vi hjälper er att gå från filserver och tredjepartsapplikationer till modern och strukturerad samverkan i OneDrive, 

Teams och SharePoint med väl beprövad metodik. Vi kartlägger informations- och dokumentprocesser och tar 

fram en strategi för framgångsrik flytt.

MODERNA ARBETSSÄTT & DIGITALA SPELREGLER
Vi är experter på förändringsledning och erbjuder stöd inom allt från riktlinjer, gemensamma arbetssätt– och 

spelregler, ambassadörsprogram, utbildning, onboarding och kommunikationsplan för förändringsresan. Vi 

hjälper er att skapa bestående förändrings med kraften inifrån.

DIGITAL LEDARSKAP & STYRNING
Vi stöttar ledningsgrupper, chefer och ledare med att förbättra och upprätthålla ledarskap i en allt mer digital 

värld. Vi erbjuder stöd inom styrning och ägarskap av den digitala arbetsplatsen samt stöttning med ledarskap 

på distans. Vi hjälper chefer att bli digitala förebilder och förstärka sin digitala förmåga.

RESURSKONSULTER INOM MICROSOFT 365
Vi har marknadens högsta kompetens inom digital arbetsplats och Microsoft 365 och erbjuder seniora konsulter 

inom digital transformation. Behöver ni förstärkning inom strategi, arkitektur, systemutveckling, 

förändringsledning etc. Välkommen att ta kontakt.
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Vi lever i en värld av ständig förändring. En värld där globalisering, innovation, Covid-19 och teknikutveckling ställer 

omfattande krav på organisationers förmåga att anpassa sig till nya förhållanden. De senaste åren har ny teknik 

med löften om att arbeta smartare fullkomligt sköljt in över arbetsplatserna. Trots möjligheter med modern teknik 

så är dock de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt kantade av icke-värdeskapande beteenden, 

förvirring och stress. Det finns ett allt för stort gap mellan möjligheter med ny teknik och organisationers välmående 

och produktivitet. Vi är övertygade om att ledare behöver odla ett nytt mindset på ledarskap, medarbetarskap och 

arbetsmiljö för att möjliggöra smartare sätt att arbeta. Kontorsarbetare spenderar i snitt 81 procent av sin arbetstid 

i en digitala arbetsmiljön. Trots en allt högre skärmtid saknas 

ofta förståelse och kunskap gällande ledarskap, kultur och 

beteenden i den digitala arbetsplatsen. Diwo hjälper 

organisationer att brygga gapet mellan teknik och produktivitet 

genom att tillämpa inspiration som bränsle i kombination med

beprövat metodik för att anpassa teknik, ledarskap och 

beteenden i en allt mer digital värld. Vi gör vårt yttersta för att 

hjälpa organisationer att nå sin fulla potential med fokus på 

att möjliggöra digitala arbetsplatser som stärker organisationers 

samarbetsförmåga och innovationskraft. Vi erbjuder ledande kompetens inom strategi, teknikanpassning och 

förändringsledning. Varför gör vi det? För att vi vill förenkla vardagen för människor i arbetslivet. Vår vision är att 

göra måndagar till den bästa dagen i veckan.

Gustav Molnar

CEO Diwo AB

Nordea Lantmännen

SystembolagetSpendrups SAS

Bonnier Broadcasting

Fackförbundet Ledarna NCC Addtech

e-Hälsomyndigheten Skanska Einar Mattsson

URVAL AV KUNDER

VÅR MISSION 
ÄR ATT BRYGGA GAPET MELLAN MÖJLIGHETER 

MED NY TEKNIK OCH VERKSAMHETENS 

PRODUKTIVITET OCH VÄLMÅENDE
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MOBILISERA LEDANDE INOM METODIK FÖR 
DIGITAL TRANSFORMATION

Framgångsrik transformation bottnar i samsyn 

gällande dagens utmaningar och 

förbättringsområden. Vi kallar det för ett 

“gemensamt sence of urgency”. Vi på Diwo är 

ledande i Norden inom strategier för digital 

transformation. Tillsammans har vi hjälpt flera 

av Nordens starkaste varumärke med att 

mobilisera en strategisk förändringskraft. 

“STRATEGI ÄR KONSTEN 
ATT VINNA ETT KRIG. 
TAKTIK ÄR KONSTEN ATT 
VINNA ETT SLAG”

DIWO’S METODIK FÖR ATT MOBILISERA STRATEGI
Hur vi skapar engagemang, vilja, målbild och strategi

Inspiration & 
Lärdomar

Nuläges-
analys

Drivkrafter
och målbild

Medarbetar-
analys

Förändrings-
analys

Strategisk
handlingsplan

1 2 3 4

Vi ingjuter 

inspiration som 

bränsle, delar 

med oss av våra 

erfarenheter och 

lärdomar från 

andra 

organisationer

Vi skapar 

förutsättningar för 

ett gemensamt 

”sence of 

urgency” genom 

mätning, analys, 

observation och 

intervjuer

Vi mobiliserar 

nyckelpersoner 

med en 

gemensam 

drivkraft och 

konkret målbild 

med strategisk 

koppling

Vi skapar 

förutsättningar för 

att omsätta 

målbilden till 

förändrade 

beteenden genom 

att förstå 

målgrupper och 

situationer

Vi genomför en 

förändringsanalys 

för att identifiera 

strategiska 

initiativ, kritiska 

framgångs-

faktorer och risker

Vi enas om en 

strategisk 

handlingsplan för 

att åstadkomma 

framgångsrik 

förändring

WOW VARFÖR VAR VEM VAD HUR

Den ovanstående bilden illustrerar de 

övergripande stegen och aktiviteterna i 

strategiarbetet. Arbetsprocessen är 

baserat på en väl beprövad metodik 

med syfte att säkra effekthemtagning 

och mätbar förändring med fokus på 

ledarskap, teknik och beteenden. Vi 

inleder vår gemensamma resa med att 

ingjuta inspiration som bränsle (start 

with wow) då samförstånd och insikt i 

best practice gällande den digitala 

arbetsplatsplatsen är en kritisk 

framgångsfaktor som får samtliga 

involverade att tänka i mer produktiva 

banor. Arbetsprocessen säkerställer att 

vi backar från lösningar (Hur) tills dess 

att vi fått samsyn avseende nuläget, 

fått värdeskapande perspektiv på 

drivkrafter och mål, kartlagt 

användarnas olika förväntningar, 

utmaningar och beteendemönster, och 

identifierat behov och krav för att nå 

medarbetarnas mål och bidra till 

värdeskapande arbetsplatser.

Nyläge

NYTTA

Nuläge

STRATEGI
Rådgivning & förstudier

KONTAKTPERSON

GUSTAV
MOLNAR

+46 72 253 07 98

gustav.molnar@diwo.se 

Behöver ni strategiskt 

stöd? Välkommen att 

kontakta Gustav för dialog.
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DIWO INDEX
MÄTNING & BENCHMARK

NORDENS LEDANDE 

BENCHMARK

VI TAR PULSEN PÅ ER 
DIGITALA ARBETSPLATS

1. Workshop – kontextuell anpassning
Vi inleder arbetet med att genomföra en 
workshop. Vi anpassar enkäten efter er grafiska 
profil och organisationsegenskaper. Budskapet i 
enkätens inledning anpassas för att 
harmoniseras med organisationens 
övergripande mål. Det finns även möjlighet att 
komplettera frågor vid behov. 

2. Utskick av medarbetarenkät
Enkätstudien skickas ut till medarbetarna. Vi 
rekommenderar att avsändaren är en person i 
högt ledande befattning. Enkäten tar cirka 10-15 
minuter att besvara. Medarbetarna kan besvara 
enkäten via dator eller mobiltelefon. 

3. Presentation av resultat och insikter
När enkäten är stängd sammanställer vi resultat 
och presenterar insikter. Vi tar även fram ett 
Diwo-Index där vi jämför ert resultat gentemot 
andra organisationer och lyfter fram 
komparativa styrkor och svagheter inom den 
digitala arbetsplatsen.

”DIWO INDEX BIDRAR 

TILL INVOLVERING, 

INSIKT OCH SAMSYN”

Diwo har utvecklat en unik metod för att kartlägga 

mognadsgraden inom den digitala arbetsplatsen. 

Enkäten har utvecklats tillsammans med Sveriges 

ledande experter inom digital arbetsplats och 

digital transformation. Resultatet jämförs mot vår 

insamlade data från jämförbara organisationer 

vilket resulterar i ett index. 

Vi kartlägger mognadsgraden inom den digitala 

arbetsmiljön i syfte att förstå varje organisations 

unika kontext och ambition. I nära samarbete med 

våra kunder kan vi prioritera effektmål / KPI:er och 

förändringsinsatser som säkerställer 

effekthemtagning. 

Styrning

SamarbeteKommunikation

Sök- och

hittbarhet

Mobilitet

KulturInnovation

KONTAKTPERSON

OLLE
FAGERSTEDT

+46 72 177 77 71

olle.fagerstedt@diwo.se 

EXEMPEL

Nyfiken? Kontakta Olle 

för en presentation.
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VI MÖJLIGÖÖR
MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams är inte bara ytterligare ett verktyg som 

ersätter Skype. Microsoft Teams är möjliggöraren som 

binder ihop era samarbetsverktyg till en enhetlig 

upplevelse. För att lyckas med att jobba smartare med 

Microsoft Teams krävs en smart strategi som fokuserar 

både på teknisk konfigurering och förändringsledning för 

att möjliggöra nya arbetssätt. Vi på Diwo hjälper er med 

hela resan för att lyckas med Microsoft Teams. 

För att lyckas med Teams krävs hjälper vi er att gå 

igenom en uppsättning huvudfrågor som omfattar 

allt från riktlinjer för arbetssätt i Teams till teknisk 

konfigurering för att säkerställa områden såsom 

namnstandards, säkerhet och livscykelhantering.  

Olika yrkeskategorier har olika behov för 

användandet av Teams. Därför hjälper vi er att 

genomföra en målgrupps- och medarbetaranalys i 

syfte att anpassa upplevelsen av Teams efter 

verksamhetens olika behov och förväntningar

HUVUDFRÅGOR VID 
INFÖRANDE AV TEAMS

KONTAKTPERSON

GUSTAV
MOLNAR

+46 72 253 07 98

gustav.molnar@diwo.se 

TEAMS HANDLAR OM MER ÄN 
ATT BARA ERSÄTTA SKYPE

Spara 4 timmar per 

medarbetare i veckan

Att samla alla verktyg på ett ställe 
för förbättrat samarbete och 
informationsdelning, medför 

tidsbesparingar på i snitt 4 timmar 
i veckan för informationsarbetare.

Den genomsnittliga minskningen av 
antalet möten i alla organisationer var 
18,9%. Det varierade från 16,9% för 
organisationer med mer än 20 000 

användare till 21% för organisationer 
med mindre än 2 000 användare

Reducera antalet möten 

per vecka med 18,9%

18,9%4
Timmar per vecka

/Forrester 2019  - Total Economic Impact of Microsoft Teams 
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Livcykelhantering av Teams?

Skapandet 
av Teams?

Externa behörigheter?

Arbetssätt och 
spelregler för beteenden

Namnstandards?

Löpande förvaltning?

Informationssäkerhet
och regelefterlevnad?

När ska vi använda Teams vs andra digitala verktyg?

Hur rullar vi ut ny funktionalitet?

Underhåll 
av Teams?

Hur avslutas
Teams?



DIWO’S KONCEPT FÖR
ORDNING OCH REDA I TEAMS

Vi hjälper er att identifiera en uppsättning 

mallar för olika typer av Teams som era 

medarbetare kan skapa. Exempel på mallar 

är kundprojekt, interna projekt, 

avdelningsytor eller forum. Varje Team får 

en uppsättning egenskaper (metadata) som 

i sin tur påverkar innehåll, struktur, 

behörighet, säkerhet och sökbarhet.

När medarbetarna skapar ett nytt Team 

fyller de i en användarvänlig wizard/guide 

i ett antal steg. Genom att tillämpa 

önskade egenskaper såsom projekttyp, 

säkerhetsnivå, kundansvarig etc. så kan 

Diwos koncept hjälpa er att skapa upp 

Team som innehåller färdiga 

mappstrukturer, kanaler etc.

Nu kan ni samarbeta samtidigt som 

innehållet i ert Team automatiskt ärver 

önskade egenskaper vilket gör det enklare 

att hantera underhåll och söka och hitta 

information. På detta sätt kan Teamets 

medlemmar fokusera på resultat och 

samarbete, så tar Diwo’s koncept hand om 

“ordning och reda”

Microsoft Teams är en kraftfull möjliggörare för 

samarbete men det har en tendens att bli 

förvirrande i takt med att antal Teams och kanaler 

ökar. Med Diwo’s koncept skapas nya Team upp 

med automatiserad provisionering och förenklad 

livscykelhantering som möjliggör governance, 

hittbarhet samt ordning och reda. 

Skapa teams med 

ordning och reda

1. Skapa nytt Team efter mall                 2.  Ange önskade egenskaper                  3. Samarbeta strukturerat

PROVISIONERING & 
LIVSCYKELHANTERING
- EN KRITISK NYCKEL

Diwo’s koncept för ordning och reda i Microsoft Teams går 

utmärkt för att använda till skapande av SharePoint-sidor för 

att stödja processer, hittbarhet  och säkerställa 

regelefterlevnad. Genom att identifiera egenskaper, 

bevarandeprinciper och arbetsflöden kan vi säkerställa att 

livscykelhanteringen för grupper, sidor, innehåll och 

dokument sker så pass automatiskt som möjligt. Det går 

även att transformera befintliga Teams till mallar i konceptet.

GÖR DET LÄTT ATT GÖRA RÄTT KONTAKTPERSON

GUSTAV
MOLNAR

+46 72 253 07 98

gustav.molnar@diwo.se 
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Skräddarsydda teamsmallar

Vi hjälper er att identifiera en uppsättning mallar för era Teams-grupper. Det kan

exempelvis handlar om mallar för specifika projekt, processer, avdelningar eller

samarbetsgrupper där det finns önskemål om förbättrad struktur och ökat stöd

för gemensamma arbetssätt och sökbarhet.

• Anpassad metadata

• Möjlighet till godkännandeflöde

• Skapa folderstrukturer kopplade till teamsmallar.

Kan appliceras i efterhand

• Skapa kanaler. Kan appliceras i efterhand.

• Skapa OneNote med fördefinierade sektioner

• Skapa Planner med fördefinierade uppgifter

• Anpassade inställning för medlemmar (ex. ej skapa/ta bort kanaler)

• Anpassade inställningar för att tillåta gästaccess dela ut filer i SharePoint

• Automatisk metadatataggning av dokument utifrån metadata kopplat till teamet, även för dokument som laddas upp och synkas lokalt

• Anpassad arkivering, med möjligt att tillföra extra information och affärsregler

• Anpassade affärsregler (namnstandards, minst 2 ägare vid skapade av team)

• Anpassad startsida i SharePoint

• Fördefinierade dokumentvyer (såsom Mina dokument etc.)

Transformering av standard-Teams till styrda mallar 

Har ni redan lanserat Microsoft Teams och behöver få bättra styrning och kontroll på befintliga Teams-grupper? Med Diwo’s 

koncept för ordning och reda kan ni transformera befintliga Teams till önskade mallar och på så sätt skapa bättre förutsättningar 

för ordning och reda.

Sida för verksamhetsstöd och arbetssätt

Att förenkla och automatisera livscykelhanteringen av Teams skapar högt värde för verksamheten. Vi säkerställer även att Teams 

innehåller en sida där medarbetarna kan få stöd i utbildning, nya arbetssätt, inspiration, tips- och tricks etc.

• Samla utbildningsmaterial och användarstöd på en gemensam sida i Diwo’s koncept för ordning och reda

Skräddasydd sökupplevelse

En av de mest uppskattade fördelarna med Diwo’s koncept för ordning och reda är den förbättrade sökupplevelsen. 

• Konfigurerbara sökvertikaler

• Metadatafiltrering med möjlighet att navigera djupare ner i sökresultatet utan att navigera bort genom datakort

• Kontextuell visning av Teams och dokument 

• Vyer till mina begärda och mina skapade Teams

Administration (genom konceptets administrations-Team)
• Skräddarsydd styrning/governance

• Konfigurera folderstrukturer som är kopplade till Teamsmallar

• Koppla metadata till folderstrukturer

• Monitorera skapandet av Teams med möjlighet till notifieringar

• Godkännande av Teams

• Utökade administrationsfunktioner för administratörer

Integration mot externa system i alla delar i Processen

Har ni behov av integrationer mot externa system såsom CRM? Då kan vi hjälpa er att få ihop upplevelsen med Microsoft Teams i

alla delar av processen

DIWO’S KONCEPT FÖR
ORDNING OCH REDA I TEAMS

FUNKTIONER UTÖVER VAD SOM ÄR STANDARD I MICROSOFT TEAMS
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ÖKA EFFEKTIVITET
MED POWER APPS

Power Apps gör det möjligt att skapa en stor mängd 

appscenarier som ger en digital transformering i 

manuella och föråldrade processer. Power Apps som 

möjliggörare kan vi lösa problem för uppgifts- och 

rollspecifika scenarier såsom inspektioner, hantering av 

försäljning ute på fältet, intäktsmöjligheter och 

integrerade marknadsföringsvyer.

VI HJÄLPER ER ATT SKAPA SMARTA 
APPAR FÖR VERKSAMHETEN

Behöver ni hjälp med Power 
Apps? Välkommen att kontakta 
Gustav Molnar för dialog.

KONTAKTPERSON

GUSTAV
MOLNAR

+46 72 253 07 98

gustav.molnar@diwo.se 

VÄGLED MEDARBETARE VIA 

APPAR OCH PROCESSER

AUTOMATISERA MOT FLER 

ÄN 200 ANSLUTNA KÄLLOR

NYTTJA EN KRAFTFULL 

ARBETSFLÖDESMOTOR

Automatisera arbetsflöden, 

aktivera affärslogik för att göra det 

enklare att skapa appar och 

modellera era processer mot 

anslutna datakällor och tjänster.

Anslut till din data, var de än är, 

för att skapa automatiserade 

arbetsflöden som möjliggör 

samarbete och produktivitet för 

verksamheten. 

Håll användarna på rätt spår 

och garantera datakonsekvens 

oavsett var data matas in med 

flöden för affärsprocesser i 

flera steg. 
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PORTALER & INTRANÄT
I MICROSOFT SHAREPOINT

N
Y

T
T
A

TRADITIONELLT

INTRANÄT

INTRANÄT 2.0

DIGITAL 

ARBETSPLATS

Redaktörs-

perspektiv

Möjliggöra 

samverkan

Digital 

arbetsmiljö

PERSONALISERAT
Intranätet bör ge medarbetarna en 

personaliserad upplevelse. Exempel på 

detta är mina senaste dokument, mina 

nyheter och mina Teams.

ANVÄNDARVÄNLIGT
Vi värderar användarvänlighet högt vid 

utformning av intranät. Därför erbjuder vi 

marknadens mest seniora kompetens 

inom SharePoint UX.

MOBILT
Vi lever i en värld där människor surfar 

mer via sina mobiler än från någon annan 

enhet. Moderna intranät måste vara 

mobilt anpassade.

VÄGLEDANDE
Intranät måste vara intuitiva och 

vägledande. När medarbetarna besöker 

intranätet ska det vara enkelt att komma 

åt det som är relevant.

SKALBART
Resan med Office 365 kantas av ständiga 

förändringar. Vi är proaktiva 

och säkerställer att intranät i SharePoint 

är uppdaterade och skalbara.

FÖRVALTNINGSVÄNLIGT
Vi tror på intranät som är enkla att förvalta 

och som hanterar kommande 

uppdateringar i Office 365. Vi följer därför 

best practice från Microsoft.

Intranät som dörren till 

den digitala arbetsplatsen

Vi strävar efter att leverera 

förvaltningsvänliga och 

skalbara portaler och intranät i 

SharePoint som vägleder 

medarbetarna och ökar 

produktivitet. Vi har en stark tro 

på att intranät ska vara

KONTAKTPERSON

NIKLAS
VELANDER

+46 727 10 16 99

niklas.velander@diwo.se 

Jag

Alla

Team

harmoniserade med samarbete och affärsprocesser. Drivkraft 

kommer från personalisering, innehåll och hittbarhet. 
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DOKUMENTHANTERING
SÄG HEJ DÅ TILL FILSERVERN

Nuläge & Behov 

Var finns filer idag?

Anpassning av

Teams/SharePoint

Innehålls-

migrering

Säkerställa kunskap

och beteenden

Avveckla

filservern

Förstå och Förbereda

Informationsprocesser  

& livscykelhantering

Flytta

Inspirera, involvera och kommunicera nyttan

Förändra

1 2 3 4 5 6

Städa och gallra

RESAN FRÅN FILSERVER TILL MICROSOFT 365

KONTAKTPERSON

GUSTAV
MOLNAR

+46 72 253 07 98

gustav.molnar@diwo.se 

- En iterativ process

VI HJÄLPER ER ATT JOBBA 

SMARTARE MED DOKUMENT

Dokumenthantering är en av de största 

utmaningarna och tidstjuvarna på 

arbetsplatsen. Vi hjälper er att ta steget 

från de traditionella filservrarna till att 

jobba smartare med dokument- och 

informationsprocesser i Microsoft 365. 

Skapa och 

spara

Godkänna

Ge feedback
Policys, 

spelregler och 

regelverk

Publicera 

och skydda

Radera eller 

arkivera

Söka, hitta 

och dela

1

2

3

5

4
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MODERNA ARBETSSÄTT
OCH DIGITALA SPELREGLER

VI HJÄLPER ER 

ATT SKAPA 

KRAFT INIFRÅN

AWARENESS
Jag ser/förstår

DESIRE
Jag vill

KNOWLEDGE
Jag kan

ABILITY
Jag gör

REINFORCEMENT
Jag gör igen

1

2

3

4

5

Digitala riktlinjer

- scenariomatris
Allt för många människor upplever en 

förvirring gällande när de ska använda 

vilket verktyg för att samarbeta och 

kommunicera. Vi hjälper er att införa 

tydlighet och sammanställer en matris 

utifrån scenarios.

KONTAKTPERSON

SOFIA
EDHOLM

+46 79 100 11 45

sofia.edholm@diwo.se 

Ambassadörsprogram

- Kraften inifrån
För att lyckas med en bestående 

förändringsresa är vi övertygade om att 

kraften måste komma inifrån. Vi hjälper er 

att skapa förutsättningar för ett 

engagerande och utforskande 

ambassadörsprogram.

Kommunikationsplan
Att förändra beteenden och arbetssätt 

kräver en tät kommunikation. Vi hjälper 

er att skapa förutsättningar för en god 

kommunikation genom att tillsammans ta 

fram en tydlig och engagerande 

kommunikationsplan för resan.

Spelregler och arbetssätt
På det fysiska kontoret finns det gott om 

goda vanor, men hur ser det ut med 

beteenden på det digitala kontoret? Vi 

hjälper er att enas om gemensamma 

spelregler för digitala beteenden och 

arbetssätt.

Utbildning och onboarding
Kunskap och förståelse för verktygen i 

Office 365 är kritiskt. För att säkerställa 

en framgångsrik förändring utbildar vi 

både i verktygen samt i goda 

beteenden och sår ett frö om vikten av 

det ständiga lärandet.

VI HJÄLPER ER ATT FÖRÄNDRA 

BETEENDEN OCH ARBETSSÄTT 

Mål är meningslösa om de inte bryts ner till beteenden. Organisationer i 

framkant har lärt sig att det krävs tydliga spelregler för beteenden vid 

införandet av ny teknik förändrade arbetssätt. Ledare behöver odla ett förnyat 

mindset vad gäller den virtuella delen av arbetsmiljön och betrakta den med 

samma kärlek som den fysiska. Kultur lever i allra högsta grad i den digitala 

arbetsmiljön. Via våra skärmar förekommer beröm, mobbning, feedback, 

kärlek och frustration. Vad gör ni för att uppmuntra goda digitala beteenden?

MÅL ÄR MENINGSLÖSA OM DE 

INTE OMSÄTTS TILL BETEENDEN
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LEDARSKAP
OCH STYRNING I DEN DIGITALA ERAN

”CHEFERNAS 

LÄGSTA DIGITALA 

BETEENDEN BLIR 

GRUNDEN FÖR 

KULTUR”

Vi hjälper er att skapa förutsättningar för 

framgångsrikt ledarskap i en allt mer 

digital värld. Vi tillämpar inspiration som 

bränsle där vi lyfter fram 

forskningsbaserade rön och lärdomar 

från organisationer och ledare i 

framkant. En bestående rörelse kräver 

ett förnyat perspektiv på ledarskap. 

Hur gör ni för att stötta era chefer att vara förebilder 

i en digital värld? Hur hanterar ni frågor som 

ledarskap på distans, feedback och onboarding? 

Hur säkerställer ni att ledare uppmuntrar till ett 

medarbetarskap kantat av tillit, förtroende och 

engagemang? Vi kan hjälpa er med coachning, 

rådgivning och stöd för att sätta upp ett program 

och en strategi för det digitala ledarskapet. 

Som organisation behövs en styrning av den digitala 

arbetsmiljön som inkluderar perspektiv från såväl 

HR, IT och kommunikation. Den digitala 

transformationen är inte ytterligare ett projekt. Det 

är något som är kontinuerligt. En av de mest kritiska 

nycklarna för att lyckas är att fokusera på ledarskap 

och beteenden. För detta krävs ett lagsamarbete där 

frågan lyfts upp på den strategiska agendan.

Organisatorisk styrning Chefer och ledare

KONTAKTPERSON

CARL-JOHAN

ENGBERG

+46 70 494 43 96

carl-johan.engberg@diwo.se 

1 = Stämmer inte alls              5 = Instämmer helt
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Vi har en tydlig

strategi för den

digitala arbetsplatsen

Vi har modern teknik

som möjliggörare

Vi har gemensdamma

digitala riktlinjer för

arbetssätt

Våra ledares digitala

beteenden är

föredömliga

Vad säger ledningsgruppen?
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RESURSKONSULTER
INOM MICROSOFT 365

- SharePoint-utveckling

- Office 365 IT-arkitektur

- UX/UI Design

- Projektledning

- Kommunikation- och Förändringsledning

- Utbildningsledare

- Etc.

KONTAKTPERSON

EDWARD
RINGBORG

+46 76 006 80 07

edward.ringborg@diwo.se 

VI ERBJUDER RESURSKONSULTER 

INOM FÖLJANDE OMRÅDEN
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Om ni är i behov av att resursförstärka 

ett projekt eller behöver en konsult eller 

ett team som kan stötta er under en 

tidsbestämd period, så erbjuder vi 

marknadens mest kompetenta konsulter 

inom digital transformation. Oavsett om 

ni är i behov av tekniskt kompetenta 

resurskonsulter eller framåtlutade 

projekt- och förändringsledare med 

högsta kompetens inom Microsoft 365 

så är ni varmt välkomna att ta kontakt 

för oss för förfrågan. 

BEHÖVER NI STÄRKA UPP 

MED RESURSKONSULTER?
Carlos C Sofia S Mats L Christian C

Olle F Edward R Kalle L Dilan A

Michel M Markus F Daniel B Gustav M

Ivan d R Magnus H Carl-Johan E Ashiqur B



START WITH WOW
INSPIRATION ÄR BRÄNSLE TILL FÖRÄNDRING

www.diwo.se


