5-stegsguide

Till ett effektivt digitalt samarbete

Fem steg till ett effektivt samarbete
med digitala tjänster
Idag finns en mängd digitala verktyg, tjänster och plattformar som hjälper oss att
samarbeta effektivt. Men det stora utbudet kan ibland leda till att det blir för många
olika verktyg på arbetsplatsen. En annan utmaning är när enskilda medarbetare
saknar de kunskaper som krävs för att kunna använda tjänsterna fullt ut. Det kan
– tvärtemot vad som avsågs – leda till frustration och ineffektivitet.
Den här guiden kan hjälpa dig och dina kollegor att uppnå ett effektivt samarbete
med hjälp av digitala tjänster. Det ger er också full utväxling på era digitala
investeringar.

Guiden innehåller:
1.
2.
3.
4.
5.

Kartlägg nuläge och behov
Utvärdera befintliga tjänster
Rensa upp och våga välja
Skapa en policy och tydliga riktlinjer
Utbilda samtliga medarbetare

Steg 1.

Nuläge, behov och krav
Börja med att kartlägga hur ni jobbar ihop idag och hur ni skulle vilja jobba framåt,
både internt och med externa partners. Med en tydligare bild av nuläget och era
specifika behov blir det enklare att identifiera vilka tjänster ni bör satsa på och vilka
ni kan göra er av med.

Steg 1.

Nuläge
Arbetssätt
Förslag på frågeställningar att diskutera:
•	Hur flexibelt jobbar vi? Rör vi oss mellan olika arbetsplatser - kontoret, hemifrån,
ute hos kund eller på andra externa platser? Reser vi mycket?
•	Vilken typ av möten har vi idag? Är det främst fysiska möten, med deltagare i
samma rum, eller digitala möten, t. ex. via video? Har vi behov av att kunna ha
videomöten?
•	Samarbetar vi i gemensamma dokument? Hur delar vi dessa med varandra?
Var sparar vi dokument?
•	Hur jobbar vi med projektledning? Använder vi digitala whiteboards, digitala
projektverktyg etc.?
•	Hur kommunicerar vi digitalt med varandra på arbetsplatsen? Via mejl, chatt etc?
•	Hur sker samarbetet/kontakten med våra kunder och samarbetspartners?
Skiljer det sig från hur vi samarbetar internt?

Verktyg
Vilka verktyg och digitala samarbetstjänster har vi tillgång till idag?
Lista samtliga tjänster för exempelvis:
•	Mejl

•	Telefonkonferens

•	Chatt

•	Dokumenthantering/lagring/åtkomst

•	Videomöte

•	Projektplanering
•	Digitala anteckningar/anslagstavlor

Steg 1.

Behov och krav
•	Finns det behov eller önskemål på nya arbetssätt på företaget?
•	Finns det krav från kunder/externa samarbetspartners att jobba på andra sätt
än idag?
•	Har vi särskilda säkerhetskrav på vårt företag?
•	Har vi några uppsatta mål som ett mer digitalt arbetssätt kan främja t.ex. kostnadsbesparingar, miljö- och hållbarhetskrav, medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet etc.

Steg 2.

Utvärdera befintliga tjänster
Med en tydligare bild av nuläget kan ni börja utvärdera befintliga tjänster och
(digitala) arbetssätt. Utvärdera användningen av de digitala samarbetsverktyg ni
har och hur de motsvarar ert nuvarande och framtida behov. Ett bra sätt att få en
rättvisande bild kan vara att fråga medarbetarna genom en enkel enkät.

Steg 2.

Utvärdera befintliga tjänster
•	Vilka av våra digitala verktyg använder vi regelbundet? Varför? Vilka använder vi
sällan eller inte alls? Varför inte?
•	Använder olika avdelningar och team olika verktyg? Varför?
•	Motsvarar verktygen våra behov och krav? Har vi dubbletter? Saknar vi något?
•	Hur väl fungerar verktygen i vardagen? Upplever vi frustration kring dem? Varför?
•	Behärskar alla medarbetare de verktyg vi har köpt in och använder?
•	Har vi flera olika leverantörer och vet vi vart vi ska vända oss vid eventuella frågor
och support?
•	Får vi den service, hjälp och rådgivning av leverantören/leverantörerna som vi
behöver?
•	Har vi personer i organisationen som tar ansvar och/eller kan coacha andra
i hur man använder tjänsterna? Eller behöver vi extern hjälp?

Steg 3.

Rensa upp och våga välja
När ni har en tydlig bild av era behov och befintliga verktyg och tjänster är det dags
att rensa upp och välja. Ett vanligt problem är att man upplever att man har för
många olika verktyg. Med färre verktyg, beslutade på central nivå, blir användningen
oftast bättre och mer effektiv. Det kan dessutom bidra till högre it-säkerhet. Därför
kan det vara bra att satsa på några få tjänster och bygga ut efterhand.

Steg 3.

Rensa upp och våga välja
•	Välj ut de befintliga verktyg som används ofta och som är nödvändiga för era
nuvarande behov.
•	Säg upp avtalen för de verktyg som inte används eller där det finns dubbletter.
•	Addera eventuellt nya verktyg som täcker luckor, ersätter andra tjänster, och som
kan bidra till ett mer effektivt samarbete.
•	Fundera över gratisverktyg. Räcker det för att börja testa ett verktyg? Vilka är föroch nackdelarna?
•	Ta hjälp av en extern expert om ni har svårt att välja, behöver inspiration eller
rådgivning kring vad som passar er bäst.
Övriga frågor att diskutera:
•	Hur är attityden till nya rutiner och digitala samarbetsverktyg i vår kultur?
•	Hur digitala är vi som organisation? Skiljer sig attityderna och kunskapsnivåerna
åt mellan olika avdelningar/team?

Steg 4.

Skapa en policy och tydliga riktlinje
För att få till en effektiv användning av de tjänster ni har valt, är det viktigt att
skapa tydliga riktlinjer och/eller en policy, som kommuniceras till alla medarbetare.

Steg 4.

Skapa en policy och tydliga riktlinjer
•	Sammanställ och dokumentera beslut som tagits kring vilka verktyg som ska användas samt på vilket sätt de ska användas.
•	Tidsbestäm policyns levnadslängd. Det är nödvändigt då utvecklingen går fort och
nya verktyg kommer ofta.
•	Kom ihåg att revidera policyn efterhand, se till att den är uppdaterad.
•	Gör inte policyn för avancerad. Hellre färre riktlinjer som alla kan följa.
•	Se till att policyn inte blir en skrivbordsprodukt. För att lyckas behöver chefer och
ledare gå i bräschen och använda de tjänster som företaget valt ut (och inte fortsätta att använda de tjänster som ska fasas ut).

Steg 5.

Utbilda samtliga medarbetare
i verktygen
Med tydliga riktlinjer och en policy för vilka verktyg som ska användas har ni
kommit en bra bit på vägen mot ett mer effektivt digitalt samarbete. En viktig
framgångsfaktor är också att samtliga medarbetare förstår syftet med tjänsterna
och behärskar verktygen fullt ut. Med utbildning får ni inte bara en bättre
användning, utan inspirerar också medarbetare till att våga testa och utvecklas
inom digitala arbetssätt.

Steg 5.

Utbilda samtliga medarbetare
i verktygen
•	Inför uppstarten, informera alla medarbetare om besluten och de nya arbets
sätten. Försök att göra det på ett inspirerande och lustfyllt sätt.
•	Avsätt tid för utbildning om verktygen, det är en investering som lönar sig på sikt.
Kanske räcker det med att någon medarbetare håller genomgångar som alla får
delta i?
•	Utforska de digitala utbildningar om verktygen som finns online. Snabba
tutorials och “dummies”-guider kan vara minst lika värdefulla som traditionella
utbildningspass.
•	Börja använda de nya tjänsterna och ge inte upp. Mycket av lärandet sker i den
dagliga användningen. Kontinuiteten är viktig för att få till en förändring.
•	Inför en rutin att delge policy och utbildning till nyanställda – på så sätt skapas
långsiktighet och tydlighet i vad som gäller på arbetsplatsen.
•	Satsa på att införa en lärandekultur på arbetsplatsen genom att uppmana medarbetarna att hålla sig ajour, att dela med sig av tips och att alltid våga fråga.

Tips
Nya verktyg kräver att man jobbar med dem kontinuerligt. Ibland tar det längre tid än
beräknat att se positiva effekter av ett nytt arbetssätt. Ha därför tålamod och satsa på
uppföljning och utvärdering. Gå igenom den här guiden en gång om året, gärna vid
samma tidpunkt, för att hålla er uppdaterade. Då har ni goda chanser att få en positiv
utveckling och långsiktiga resultat.
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Ta gärna hjälp av medarbetare som är insatta och intresserade av nya digitala verktyg, och som kan bidra med inspiration och guidning när ni väljer tjänster. Tillsätt en
arbetsgrupp som ansvarar för att utforska och prova nya verktyg kontinuerligt, och
som tar emot frågor och synpunkter från medarbetarna kring hur verktygen fungerar
i praktiken.

telenor.se/foretag
0455-33 10 00

