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Hur gör ledare och organisationer i framkant?



Förändringsresan

som alla pratar om





75 år

38 år

13 år

4 år

3,5 år

88 dagar

35 dagar

19 dagar

Tiden det tog att nå
50 miljoner användare

3 år



Inom 10 år, så kommer 750 av bolagen på 
Fortune 1000 att få ge plats till nya aktörer





Från traditionell hierarki till värdenätverk

Förändra för att överleva



Utmaningen i 17 
olika branscher

Deloitte Digital har i rapporten ”Surviving

through Digital Leadership” publicerat sin 

prediktion för utvecklingen av 17 olika 

branscher. Kort stubin/stor smäll bör 

omgående utveckla en strategi för att 

hantera förändring och ledarskap

Lång stubin, stor smällKort stubin, stor smäll

Lång stubin, liten smällKort stubin, liten smäll

ICT & Media
Bank & Finans

Försäkring

Utbildning

Detaljhandeln

Tjänsteindustri

Fastighet

Resor & Upplevelser
Livsmedel

Tillverkning
Hälsovård

TransportUnderhåll

Lantbruk

Myndigheter

Bygg & Anläggning

Olja, Gas & Drivmedel



Sverige ska vara bäst i världen 
på att använda digitaliseringens möjligheter

Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Regeringen har 
presenterat en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska 

bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 

Förändringsresan

som aldrig tar slut



Det hållbara kontoret?

Social
Miljömässig
Ekonomisk

Arbetet är inte en fysisk plats
Det är något vi gör…



Arbetsmiljö?



<

Den psykosociala 
arbetsmiljön

Den fysiska
arbetsmiljön

Den digitala
arbetsmiljön





Hur driva beteenden och engagemang i 

en allt mer digital värld?

Hur vill du inreda ditt digitala kontor?



Vad är den
Digitala arbetsplatsen?



den digitala arbetsplatsen är den samlade 

digitala plattformen för verksamheten 

samt alla tillhörande tjänster och verktyg.

Digital arbetsplats är en term 

som ersatt det traditionella 

intranätet

Den digitala arbetsplatsen är  upplevelsen 

av  allt arbete  som skapas av den 

kollektiva användningen av  enheter, 

mjukvara och gränssnitt

"Den digitala arbetsplatsen är 

samlingen av alla digitala verktyg som 

en organisation tillhandahåller för att 

de anställda ska kunna göra sina jobb

"Den digitala arbetsplatsen 

är intranätet, plus alla andra 

sammankopplade företags-

gemensamma applikationer”

The digital workplace is an individual 

person’s personalized, customized 

collection of computerized devices, 

commonly used software and connectivity 

solutions.”

“The digital workplace lives 

at the intersection of people, 

organization and tools.”

“The digital workplace is an ongoing, 

deliberate approach to delivering a more 

consumer-like computing environment 

that is better able to facilitate innovative 

and flexible working practices.”

“The digital workplace is an environment 

where employees are able to quickly and 

easily share what they know and find 

what they need with consistent 

experiences across devices and locations.”

Den digitala arbetsplatsen är 

den digitala dörren till kontoret 

och möjliggör ett agilt arbetssätt

Vad händer om vi googlar eller bingar efter ”digital arbetsplats”
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Den digitala 
arbetsplatsen 

är ett påhitt i syfte 

att sälja mer teknik





“if you take care of your 
employees they will take 
care of your customers”

Den hållbara medarbetaren



Vardagen för en medarbetare



HR-portal
Omni Tracker

GitHub

Dropbox

You track

OctipusJira ITSD

Time Report

Jabber

Skype

Paper based

Desktop

Confluence

File Server G:

SharePoint

New Intranet?

MS Outlook





Det handlar om 

arbetsmiljö!



Var skulle du helst ta anställning?

Den här arbetsplatsen? Eller den här arbetsplatsen?



Var skulle du helst ta anställning?

Den här arbetsplatsen? Eller den här arbetsplatsen?





Främja kunskap & 

innovationskraft

Öka

Effektivitet

Öka

Flexibilitet

Regelverks-

efterlevnad

Stärka kultur och 

engagemang

Främja

Säkerhet

Mål är meningslösa 

om de inte bryts ner 



Vad ska vi sluta göra?

Vad ska vi börja göra?

om de inte bryts ner 

till beteenden

Mål är meningslösa 



Digitala beteenden?
”Det är som att vi har haft inbrott… och ingen bryr sig”



16%

73% 
11% 

36

11
3,5

35
7-9 av 10 

/McKinsey

/Arbetsmiljöverket

/Arbetsmiljöverket

/Gallup

/IDC

/IDC





Lite exempel
från verkligheten



78%



5%

- -



31%



99 117
I genomsnitt arbetar vi

timmar under våra liv



78 000
Vi kommer i snitt att spendera

timmar i den ”digitala arbetsmiljön”

99 11732 700



31 000
Vi kommer i snitt att spendera

timmar på att söka och återskapa 

information som redan existerar

20 000



20 000
Timmar på att återuppfinna hjulet 

(icke-värdeskapande)

Bidrar till ökad stress och frustration

Vi kommer i snitt att spendera



Nya tider kräver ett nytt mindset…



Piska eller morot?
Traditionellt ledarskap för yttre motivation
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Men vänta nu…

Arbetet har blivit betydligt mer komplext

Vänster

Höger
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Emotionellt engagemang
Nycklar för att driva inre motivation på arbetsplatsen

Daniel Pink, Drive 2011



Framgångsrik förändring
handlar om tysta värden

Traditionellt ledarskap för enklare uppgifter



Emotionellt engagemang
Nycklar för att driva inre motivation på arbetsplatsen

Purpose

Att vara med på en resa 
som spelar roll

Autonomy

Att jag får göra mina 
egna val och påverka

Mastery

Att utvecklas och 
ständigt bli bättre



Personliga drivkrafter
Inre motivatorer

Vinna Samarbeta Bidra

David McLellan, Harvard

Lära Socialisera Utforska



Generation Y
1980 - 1995

Inom 3 år väntas de utgöra 75 
procent av arbetskraften

Höga förväntningar på arbetsmiljö

Närmsta chefens roll

Självständigt arbete

Förtroende för ledningsgruppen



Generation Z
Födda efter 1995

Bryr sig mer om 
balans i livet än om pengar

Mindre fokuserade

Bättre på multitasking

Grymma förhandlare

Mer entreprenöriella



Hur gå från att veta till att göra?



Dr Henry Murray, Harvard (1930)

Tanke Handling Resultat

De bakomliggande 
tankarna styr

Problemet är att vi inte 
tänker när vi handlar…

Därför vi faller vi tillbaka i samma 
beteenden med samma resultat



Jag

Du

Du

Du

Andra

Andra

Andra

Fler

Fler

Fler

” a movement”

”Anatomy of a movement”



1. Jag förstår inte… 

2. Jag gillar det inte… 

3. Jag litar inte på dig…

Motstånd?



Det går inte att delegera
kulturell förändring!



Dagens synsättGårdagens synsätt

Det vinnande konceptet handlar om 
ledarskap, engagemang och beteenden



@gustavmolnar

gustav@diwo.se

072 253 07 98

www.gustavmolnar.com

Tack!


