
We bridge the gap between workplace technology and business performance

JOBBA SMARTARE TILLSAMMANS
Workshop- och utbildningspaket med fokus på moderna 

arbetssätt med Microsoft 365 som möjliggörare

✓ Inspiration som bränsle

✓ Workshop - digitala spelregler

✓ Utbildningsinsatser

www.diwo.se

Nordens ledande aktör inom den digitala arbetsplatsen

BOOST 365



Trots möjligheter att jobba smartare tillsammans med Microsoft 365 

som möjliggörare så är allt för många människor och organisationer 

fast i förlegade arbetssätt. Det finns en kunskapsbrist samtidigt som 

det råder förvirring kring vilket digitalt verktyg/kanal som ska 

användas när och varför. 

Vi på Diwo vill göra skillnad. Därför erbjuder vi detta beprövade 

paketupplägg som vi genomfört framgångsrikt tillsammans med flera 

av Sveriges mest välrenommerade företag och organisationer. 

Oavsett om ni verkar i privat- eller offentlig sektor så är detta ett paket 

som hjälper er att lyfta era digitala arbetssätt till nästa nivå.

WORKSHOP- OCH UTBILDNINGSPAKET 
- för att möjliggöra moderna arbetssätt i Microsoft 365

28%
Kontorsarbetare spenderar i 
snitt 28% av arbetstid med 

att hantera e-post

/McKinsey

19%
Av arbetstid går till att 
söka efter information

/IDC

DIGITAL

ARBETSMILJÖ?

En medarbetare som är 
missnöjd med arbetsmiljön är 
i snitt 38% mindre produktiv

/Arbetsmiljöverket

44%
av medarbetare lider 

av digital stress

/Gallup

Vi hjälper er att 
brygga gapet… 

Intresserad av att boka? Välkommen att ta kontakt

kontakt@diwo.se



1 2 3 4 5

Inspiration & Mindshift

Konsten att jobba smartare 

i det nya arbetslivet

Utbildning 1

Tips och Tricks i 

Microsoft Teams

Utbildning 3

Jobba smartare med 

dokument i Microsoft 365

Workshop referensgrupp 

Digitala spelregler 

och arbetssätt
Utbildning 2

Effektiv digital kommunikation 

och smartare digitala/

hybrida möten 

ERBJUDANDE / PAKET
– Smartare arbetssätt med Microsoft 365 som möjliggörare

Aktivitet Pris ex moms

Inspiration & Mindshift
- Konsten att jobba smartare i det nya arbetslivet

20 000 SEK

Workshop med referensgrupp
- Digitala spelregler och arbetssätt

30 000 SEK

Utbildning 1
Förslag: Tips och tricks i Microsoft Teams (som alla borde känna till)

12 000 SEK

Utbildning 2
Förslag: Effektiv digital kommunikation och smartare digitala/hybrida möten

12 000 SEK

Utbildning 3
Förslag: Jobba smartare med dokument i Microsoft 365

12 000 SEK

Totalt 86 000 SEK

Pris ovan gäller per organisation och tillfälle oavsett antal deltagare

Intresserad av att boka? Välkommen att ta kontakt

kontakt@diwo.se



DIWO WORKSHOP 
– DIGITALA SPELREGLER OCH ARBETSSÄTT

Trots möjligheter att jobba smartare tillsammans med Microsoft 

365 som möjliggörare så är allt för många människor och 

organisationer fast i förlegade arbetssätt. Det råder förvirring 

kring vilket digitalt verktyg/kanal som ska användas när och 

varför. Denna beprövade workshop hjälper er att skapa samsyn 

och lägga grunden för gemensamma arbetssätt med digitala 

spelregler.

Syftet med workshopen; 

• Att skapa samsyn gällande drivkrafterna/nyttan med 

gemensamma digitala arbetssätt för att möjliggöra 

effektiv kommunikation och samverkan.

• Att samla input till riktlinjer, spelregler 

och guidelines för gemensamma digitala arbetssätt

Agenda för workshopen 

1. Syftet med workshopen samt gemensam incheckning

2. Inspiration som bränsle (hur gör andra organisationer)

✓ Spelregler för den digitala arbetsplatsen

✓ Microsoft 365 som möjliggörare

3. Samsyn – Drivkrafter till att ta fram gemensamma riktlinjer och guidelines

4. Övning – I vilken situation bör vi använda vilket digitalt verktyg/kanal och varför?

5. Övning – Digitala spelregler och goda vanor utifrån prioriterade situationer

✓ Vad ska vi sluta göra/börja göra/fortsätta göra i utvalda situationer

6. Diskussion och nästa steg

- vilka borde vara våra viktigaste spelregler?

- Hur lyckas vi med att införa digitala spelregler?

Output

Diwo sammanställer och levererar förslag på digitala spelregler

Intresserad av att boka? Välkommen att ta kontakt

kontakt@diwo.se



PRODUKTIVITETSTIPSEN I MICROSOFT 
TEAMS SOM ALLA BORDE KÄNNA TILL

Microsoft Teams är en hubb för modern samverkan som möjliggör en 

mängd effektiva arbetssätt både för dig som individ och i samverkan i 

team och grupper. Trots kraften i Microsoft Teams använder allt för 

många människor endast de grundläggande funktionerna för chatt 

och samverkan. Denna utbildning lyfter fram de allra senaste inom 

tips och best practice för att jobba smartare tillsammans i Teams. Tips 

som alla borde känna till med förmodligen inte gör.60-90 min

VÄLJ BLAND UTBILDNINGAR

✓ Hantering av grupper / kanalstrukturer

✓ Värdeskapande social interaktion

✓ Personlig produktivitet och välmående

✓ Analys och insikt

✓ Effektiv filhantering i Teams

✓ Goda exempel, tips och tricks

EFFEKTIV KOMMUNIKATION OCH SMARTARE 
DIGITALA OCH HYBRIDA MÖTEN

Det råder idag en förvirring i den digitala arbetsmiljön gällande när 

och varför olika digitala kanaler ska användas. Detta resulterar i ökad 

stress och ineffektiv kommunikation. I denna utbildning fokuserar vi 

på smidig och effektiv kommunikation med Microsoft 365 som 

möjliggörare och besvarar frågor såsom ”När ska vi använda e-post 

vs Teams kanaler vs chatt etc.) Vi delar även konkreta exempel på hur 

team och grupper kan ha effektiva digitala- och hybrida möten. 60-90 min

✓ Riktlinjer för effektiv  digital kommunikation

✓ Formell vs informell digital kommunikation

✓ Värdeskapande digital/hybrid möteskultur

✓ Konversationer, chatt och mötesanteckningar

✓ Samtal, snabbmöten och inspelning av möten

✓ Goda exempel, tips och tricks

JOBBA SMARTARE MED DOKUMENT 
I MICROSOFT 365

Att hantera dokument och filer är för många människor en stor 

tidstjuv. I snitt spenderar organisationer upp emot 30 procent av 

arbetstid på att söka- och återskapa dokument och information som 

redan existerar. Under denna utbildning går vi igenom grunderna för 

effektiv dokumenthantering med Teams- SharePoint och OneDrive 

som möjliggörare och hjälper er att komma igång med smartare 

hantering av dokument.

✓ Arbeta med filer i chattar och kanaler

✓ Samtida redigering & Versionshantering

✓ Synkronisering av dokumentbibliotek

✓ Smarta dokumentstrukturer

✓ Söka och hitta dokument

✓ Goda exempel, tips och tricks

MICROSOFT TODO OCH PLANNER

Människor i arbetslivet tar in en överväldigande mängd information 

och notiser. Vi växlar mellan olika system samtidigt som ljudet av e-

postnotiser plingar frekvent. För att bli högpresterande och 

välmående i det digitala arbetslivet är det viktigt att bemästra 

förmågan att fokusera och på ett strukturerat sätt hantera uppgifter 

för både individer och team. Under denna utbildning går vi grundligt 

igenom  Microsoft To Do och Planner och ger konkreta tips för hur 

du och dina kollegor kan jobba smartare tillsammans.

INSPIRATION & MINDSHIFT - KONSTEN ATT 
JOBBA SMARTARE I DET NYA ARBETSLIVET

Trots möjligheter att jobba smartare med ny teknik, så är allt för 

många organisationer fast i förlegade arbetssätt kantade av icke 

värdeskapande beteenden och ökad stress. Hur gör 

organisationer i framkant för att möjliggöra samarbete, kultur och 

engagemang i det allt mer digitala arbetslivet? Under denna 

inspiration bjuds det på konkreta och forskningsbaserade tips på 

hur du och din organisation kan bemästra utmaningarna med det 

nya arbetslivet och möjliggöra hållbarare digitala arbetssätt.

✓ Mindset ”Det nya arbetslivet”

✓ Digital kompetens

✓ Kultur/ feedback i den digitala arbetsmiljön

✓ Högpresterande team och samverkan

✓ Självledarskap

✓ Hur gör andra organisationer?

60-90 min

60 - 90 min

60 - 90 min

✓ Digital stress

✓ Microsoft ToDo vs Planner

✓ Effektiv samverkan med Planner

✓ Personlig effektivitet med Microsoft ToDo

✓ Därför ska du undvika multitasking

✓ Goda exempel, tips och tricks

kontakt@diwo.se



URVAL AV PRODUKTIVITETSCOACHER
OCH  UTBILDARE PÅ DIWO

Sofia Edholm
Productivity Coach & Strategist

Sofia är en digital strateg och inspiratör 

med gedigen erfarenhet av Microsoft 

365 och digital transformation. Sofia 

brinner för att förenkla vardagen för 

människor i arbetslivet.

Niklas Velander
Productivity Coach & Strategist

Niklas är en produktivitetscoach och 

digital strateg med en passion för 

förändringsledning och 

beteendeforskning. Niklas hjälper er att 

jobba smartare med Microsoft 365

Bjanka Colic
Productivity Coach & Strategist

Bjanka är en digital strateg med en 

bakgrund från Microsoft som brinner 

för att hjälpa organisationer att jobba 

smartare tillsammans med Microsoft 

365 som möjliggörare.

Tillsammans agerar vi för att vara den mest 

värdeskapande partnern inom den digital arbetsplatsen.

Diwo är ett innovativt konsultbolag som hjälper organisationer att jobba 

smartare. Vi är experter på strategier för digital transformation och digitala 

arbetsplatser. Vi tillämpar en kombination av att förenkla och automatisera 

modern teknik med att motivera människor till nya arbetssätt genom 

beprövad och forskningsbaserad metodik.

Vi består av en mix av IT-experter, managementkonsulter och 

förändringsledare som samlats runt vår mission; att brygga gapet mellan 

den moderna teknikens möjligheter och organisationers prestation och 

välmående.

kontakt@diwo.se


