
Idag är mobilitet en självklarhet. Det är den mest naturliga saken i världen att kunna samarbeta 
och ha möten med alla vi jobbar med, oavsett om vi tillhör samma organisation, befinner oss 
på olika håll i världen eller om vi loggar in från dator, platta eller mobiltelefon. Verktygen som 
gör det möjligt finns, men det kan vara snårigt att välja rätt, och det gäller att vara medveten 
om vilka konsekvenser de val vi gör idag kan få i morgon. Och vad de verkligen kostar, och inte 
bara det som står på “prislappen”.  

Men digitalisering handlar inte bara om teknik, utan är lika mycket en förflyttning från ett 
arbetssätt till ett annat. Här har vi samlat fyra checklistor som hjälper dig att undvika de 
vanligaste fallgroparna.  

4 CHECKLISTOR FÖR EN 
SMART ARBETSPLATS

GÅ VIDARE



Se förändringsresan som något som berör hela verksamheten och bjud in personer som 
kan erbjuda olika vinklar i ett tidigt skede. Främja ett gott samarbete och en öppen dialog 
mellan dem som jobbar med tekniken och de tänkta användarna.

Välj lösningar som tar hänsyn till såväl befintlig IT-infrastruktur som säkerhet och vad som 
fungerar för människorna.
 
Planera för en framgångsrik förflyttning till nya arbetssätt så att de nya verktygen leder till 
en smidigare arbetsdag snarare än att vrida upp volymen på den digitala stressen. 
 
Skapa en policy för mobilitet och digitala verktyg som tydliggör vilka verktyg vi använder till 
vad och hur vi arbetar tillsammans på ett effektivt sätt. Erbjuda utbildning som hjälper alla 
medarbetare in i den digitala värmen.  

Utvärdera och kvalitetssäkra: Förändringsresan har bara börjat när de nya verktygen är på 
plats. Efter som utvecklingen hela tiden rusar framåt är det också smart att på egen hand 
eller ta hjälp med att scanna marknaden för nyheter så att ni snabbt hänger med i nya 
tekniksprång.  
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NÄSTA



Allting som man gör i en organisation kostar tid och pengar. För att investera verksamhetens 
resurser på ett smart sätt behöver vinsten av de nya digitala verktygen överstiga kostnaden. 
Detta visar man genom att göra ett business case för exempelvis en anpassning av 
samarbetsverktyg.  

För den som inte arbetar med it till vardags kan det kännas komplext. Men att sätta ihop 
ett business case  behöver varken vara tidskrävande eller svårt. Konstatera vad den nya 
tjänsten eller verktygen gör samt vilken nytta som genereras eller vilket problem den 
löser för verksamheten eller kunderna. Gör en uppskattning i värdet i pengar och en 
kostnadskalkyl. Kom ihåg att tid också är pengar. Både på intäkts- och utgiftssidan. HR- eller 
ekonomiavdelningen kan hjälpa till med en schablonkostnad per timme för en medarbetare.  

Ta gärna hjälp av IT-avdelningen för att skapa en tillförlitlig kalkyl, inte minst på kostnadssidan. 
It kan ofta tillföra driftsperspektiv och har koll på kostnader kring löpande underhåll och 
förvaltning. Fråga också om någon i organisationen har gjort något liknande tidigare eller om de 
är bekanta med något annat företag som gjort något som påminner om det ni vill göra. Varför 
uppfinna hjulet igen?  

      Vilken nytta genererar det nya verktyget/tjänsten i pengar? 
 
       Vad kostar det?  
 
       Be IT-avdelningen och HR-avdelningen om feedback på kostnadskalkylen 

       Nyttan > Kostnaden = preliminärt en bra investering 

ÄR DET EN BRA
INVESTERING?2

NÄSTA



Även om implementeringen av den nya digitala tjänsten eller verktyget skulle visa sig vara 
en god investering så finns det annat som är bra att ta hänsyn till innan man sätter spaden i 
marken. 

Åtta riktigt jobbiga (men viktiga) frågor:

Innebär det att vi skapar någon typ av register med personuppgifter? (GDPR)  
 
Kan vi bryta mot några lagar och förordningar genom att använda verktyget?  
 
Är det en säker lösning och leverantör? Backup? 

Är det en oberoende plattform som ska funka på en platta eller mobil? Vad händer i så fall 
om någon annan loggar in? Blir konsekvenserna av att materialet hamnar i fel händer lite 
störande och pinsamt eller kan det orsaka allvarlig skada?  

Finns det ett integrationsbehov nu eller i framtiden? Väljer vi en molntjänst utan api:er kan 
det få konsekvenser. Red ut vilka dessa är och ta ställning till om det går att leva med.  

Utforska eventuella inlåsningseffekter. Blir datan kodad så att det inte går att få ut den? Vad 
kostar det i så fall att få loss den? 

Kommer vi kunna och vilja leva med det plattformsval vi gör idag även i framtiden när 
behoven (och verksamheten) förändras. Här är det smart att ta hjälp för att få syn på vad 
som kan finnas på andra sidan krönet. 

Vill medarbetarna ha det nya verktyget och kommer de använda det? Verktyg som inte 
används blir ingen glad av. 
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NÄSTA



Visst vore det härligt om det räckte med att sätta ett digitalt verktyg i händerna på personalen 
för att uppnå maximal effekt. Tyvärr räcker det inte och på många håll implementeras verktyg 
som sedan bara används delvis eller inte alls. Mille Beckman, Telias expert inom digital 
förändringsledning har identifierat följande framgångsnycklar för att alla medarbetare både ska 
kunna och vilja kliva på digitaliseringståget.  

Ambassadörer – låt några i personalen gå före och visa vägen.   
 
Lever chefen och ledning som vi lär? Medarbetarna gör som chefen gör (inte som hen 
säger).  
 
Se till att de som ska använda nya verktyg har koll på hur de ska göra. Erbjud utbildning 
och säkerställ att alla vet vem de kan vända sig till om de behöver hjälp. 

Utforska ”varför” förändringen sker tillsammans med dem den berör för att skapa 
engagemang och motivation. 

Våga utvärdera hur det har gått och förändra det som inte fungerar. 
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