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FÖRORD

Det här är ditt egna DigiDIY-kit – en konkret verktygslåda för 
digitalisering. 

Här finner du en blandning av övningar och case med syfte att hjälpa och 
inspirera organisationer att på ett enkelt sätt inleda och vidareutveckla 
sitt digitaliseringsarbete.

Underlaget bygger på samlad kunskap och erfarenhet från genomförda 
forskningsprojekt och affärscase som representerar olika branscher och 
olika digitaliseringsinitiativ. Parterna i projektet har undersökt hur ny 
teknik kan användas för att förbättra och effektivisera verksamheten hos 
bland annat industriföretag, och innehållet tar avstamp i erfarenheter 
och kunskap från vår egen forskning, lyckade implementeringar av 
skarpa projekt och omvärldsbevakning.

Vi som har skapat det här kittet är ett tvärvetenskapligt team 
bestående av forskare, ingenjörer, innovationsledare, affärsutvecklare, 
interaktionsdesigners och utvecklare från byBrick Interface, RISE SICS 
Västerås och RISE Interactive Piteå. Projektet är finansierat av Vinnova 
som en del av satsningen “Kunskapsspridning för ökad digitalisering i 
industrin”.

Vi hoppas att ni kommer att få nytta av innehållet och önskar er lycka till 
på er digitala framtidsresa!

 

PROJEKTPARTER 
 

RISE SICS Västerås är ett ledande forskningsinstitut med 
inriktning på tillämpad forskning inom informations- och 
kommunikationsteknik i aktivt samarbete med industrin.  
 
RISE Interactive Piteå har spetskompetens inom ljud- och 
interaktionsdesign och bedriver forskning inom områden 
som fordonsindustri, processindustri, gruvindustri, 
sjukvård, skola, idrott- och hälsa, spel och media samt 
utveckling av utställningsmiljöer. 

byBrick Interface AB erbjuder unika, engagerande 
upplevelser som effektiviserar och digitaliserar 
marknadsförings-, försäljnings-, och utbildningsprocesser 
hos såväl lokala som globala kunder inom industrin. 

Med finansiering från:
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“
— Digitaliseringskommissionen 2016

VAD ÄR DIGITALISERING?

Digitaliseringen omfattar hela vårt samhälle och allt fler företag 
digitaliserar sina produkter och processer. Det är en utveckling som för 
med sig nya utmaningar, krav och förutsättningar, men också möjligheter 
till att skapa nytta och värde för människor på sätt som aldrig tidigare 
varit möjligt.

Denna utveckling innefattar även hur vi människor upplever saker, hur vi 
interagerar med varandra, hur vi utför uppgifter, samarbetar, organiserar 
oss och utvecklar produkter och tjänster. 

Digitalisering av en organisation handlar om att tillämpa digital 
teknik för att på olika sätt effektivisera verksamheten och skapa 
konkurrensfördelar. Teknikutvecklingen är en förutsättning för 
digitalisering, men det handlar minst lika mycket om att påverka och 
förändra människors beteenden.

Några effekter som digitalisering kan ge upphov till är effektivare 
arbete, ökad säkerhet, möjlighet att visualisera och testa produkter och 
tjänster som ännu inte finns, samt möjligheten att utveckla helt nya 
affärsmöjligheter och affärsmodeller.

 

Vi befinner oss mitt i utvecklingen 
från ett industrisamhälle till ett 
digitalt samhälle. Digitaliseringen 
innebär att de saker som vi redan 
gör kan göras på nya, digitala sätt 
och framför allt att helt nya saker är 
möjliga att göra.”



5  |  DigiDIY

Den pågående digitaliseringen 
omfattar alla branscher och 
kommer att påverka allt från 
arbetsplatser och bostäder till 
transporter och sjukvård. För 
industrin innebär digitaliseringen 
en dramatisk förändring med 
nya förutsättningar som följd. 
[..] Nya produktionsprocesser 
och tjänsteerbjudanden som 
tillhandahålls på effektivare sätt gör 
kunder och konsumenter till vinnare 
och producenter som inte förmår att 
ställa om till förlorare.“ 

— Teknikföretagen 2015

DIGITALISERA ELLER DÖ?

Det är en tidsfråga innan allt som kan digitaliseras till slut kommer att 
digitaliseras, och en sak är säker – den digitala utvecklingen går varken 
att bromsa eller stoppa. Hela samhället håller på att förändras och 
gamla sanningar omkullkastas. 

De nya ramarna som digitaliseringen skapar gör att vissa verksamheter 
effektiviseras och frodas, medan andra riskerar att helt slås ut. För att 
Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt och innovativt har vi varken 
råd eller tid att vänta med att digitalisera våra verksamheter. 

Den pågående digitaliseringen av samhället påverkar alla företag oavsett 
branschtillhörighet och alla befattningar i dessa organisationer, från 
säljare och marknadsförare till operatörer och servicetekniker. 

De flesta organisationer förstår hur viktig digitaliseringen är för fortsatt 
överlevnad. Ofta ligger dock utmaningen i att veta var man ska börja 
och hur man bäst inleder och utvecklar arbetet. Vi måste sluta prata 
om digitalisering i fluffiga termer och med stora penseldrag, och istället 
börja agera. Därför har vi som författat detta kit fokuserat på att beskriva 
konkreta exempel på lyckade digitaliseringsprojekt och dela med oss av 
övningar som hjälper er att komma vidare på egen hand.

 

“
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RUSTA DIG MOT INVÄNDNINGAR

Eftersom du läser detta är du säkert taggad på att sätta igång digitaliseringsarbetet i din organisation. Kanske kommer du möta ett visst motstånd 
bland dina kollegor och vi vill därför skicka med dig några motargument för de vanligaste invändningarna mot digitalisering. 

”Vi har inte tid”

”Vi har inte råd” 

”Vi har redan försökt”

”Vi måste prioritera  
annat just nu”

”Vi vill, men vi vet inte  
var vi ska börja”

”Varför planerar vi inte bättre? Vi kan 
börja med att digitalisera och effektivisera 

sådant som sparar tid”

”Hur tar vi oss råd? Vi kommer ju inte att 
ha mer pengar i framtiden när vi tappar 

marknadsandelar eller kunder”

”Vad var anledningen till att vi misslyckades? 
Råder samma förutsättningar nu eller har 

spelplanen förändrats?”

”Vad kan vara viktigare än företagets 
framtida överlevnad?”

”Vad hindrar oss från att ta reda på var 
vi ska börja?”

DE SÄGER: DU SÄGER:
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DIGIDIY-KIT
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DÅ KÖR VI IGÅNG!

Vår förhoppning är att innehållet i kittet ska inspirera till samtal och till att fler 
medarbetare inkluderas i utvecklingen av er organisation för att på bästa sätt ta till vara på 
digitaliseringens möjligheter. 

Med hjälp av det material som finns i kittet hoppas vi att ni på ett enkelt sätt kan komma 
igång med ett av de viktigaste uppdragen er verksamhet någonsin stått inför, och att ni 
sedan i er egen takt och utifrån era förutsättningar kan ta nästa steg i er digitaliseringsresa.   

Oavsett vilka övningar ni väljer, så kom ihåg att en framgångsfaktor för att ni ska lyckas med 
ert digitaliseringsarbete är att planera in och avsätta tid i kalendern för att arbeta med dessa 
frågor.
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KITTETS DELAR

DigiDIY-kittet är uppdelat i tre delar som täcker olika faser av digitaliseringsprocessen och vars 
syfte är att inspirera, förklara och vägleda.

 

 

Varje del innehåller en kort introduktion och översikt av övningarna. Med varje övning följer en 
steg-för-steg-beskrivning som är ett förslag på hur övningarna kan användas. Alla övningarna 
kan anpassas på olika sätt, och vi uppmuntrar dig att använda dem på det sätt som du tror 
passar ditt team och din organisation bäst. 

I kittet finns också forsknings- och affärscase som visar på lyckade implementeringar av ny 
teknik i industrin samt inspirationskort som beskriver olika typer av digital teknik, processer och 
metoder. Använd dem för att bli inspirerad och fundera på vad det finns för förutsättningar att 
utveckla liknande lösningar hos er.

DEL 1  
Syftar till att kartlägga de 

behov, möjligheter och 
utmaningar som ni står 

inför idag.

DEL 2
Handlar om att blicka 
framåt och skapa en 
digital strategi för att 

uppnå en digital vision.  

DEL 3
Innehåller övningar 
som hjälper er att 

implementera strategin  
i er organisation.
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SÅ ANVÄNDER NI KITTET 

Med alla dessa övningar och case framför er undrar ni kanske hur ni ska 
komma igång eller var ni ska börja. Har ni inte påbörjat er digitaliseringsresa 
ännu? Börja med att arbeta igenom övningarna i del 1 för att kartlägga er 
organisations nuläge.
 
Har ni redan bra koll på ert nuläge? Hoppa direkt till del 2 och ta fram en 
digital vision och strategi. Ni kan alltid gå tillbaka till varje del och göra om 
övningarna, beroende vad som passar er bäst. 

Har ni redan en digital strategi? Hoppa till del 3 för att få stöd i er 
implementering.

Börja med ”Snabbanalys” på nästa sida för att fastställa 
var er organisation befinner sig i digitaliseringsprocessen. 
Gå sedan vidare till den del som du anser motsvara ert 
nuläge.  
 

Är “Kompetenskarta” en bra övning att börja med för att 
lära känna varandra och kartlägga den digitala kompetens 
som finns i teamet.  

Och är nyfiken, börja med att titta igenom alla delarna 
översiktligt för att få en överblick över vad delarna 
innehåller. Inspireras av andra digitaliseringsinitiativ genom 
de case som presenteras och läs och lär om olika tekniker 
och metoder på inspirationskorten. 

OM DU HAR ONT OM TID...

OM NI BILDAT ETT NYTT TEAM...

OM DU HAR GOTT OM TID...
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SNABBANALYS – VAR BÖRJAR RESAN?

Digitalisering är ett komplext område och det kan vara svårt att veta 
var man ska börja. Ni kanske befinner er mitt i genomförandet av 
en genomarbetad digital strategi, eller så funderar ni på hur er resa 
ska se ut. Använd gärna trädet för att hitta rätt bland material och 
övningar.

Har digitaliseringen 
påverkat eller 
kommer att påverka 
er verksamhet?

Samarbetar era olika 
avdelningar kring att 
förverkliga strategin?

Toppen!  Det verkar som att ni redan har kommit 
en bit på er digitaliseringsresa.
Inspireras av övningarna i del 3 om hur ni bäst 
implementerar strategin  i er organisation.

De flesta är överens om att 
digitaliseringen påverkar hela 
samhället, och på flera sätt 
förändrar det i grunden. Säker 
på att det inte gäller er? 

Att involvera hela organisationen är en viktig 
framgångsfaktor i digitaliseringsresan.
Inspireras av övningarna i del 3 om hur ni bäst 
implementerar strategin i er organisation.

Då är det bara att köra igång!
Använd gärna övningarna i del 1 för att kartlägga 
hela bilden innan ni tar tag i del 2 och börjar skapa 
er digitala strategi.

Börja med att skapa en gemensam bild av nuläget.
Använd övningarna i del 1 för att kartlägga era 
möjligheter och utmaningar.

Att titta på hur andra har gjort 
kan ge inspiration till egna 
digitaliseringsresor.
Inspireras av case- och 
inspirationskort i kittet 
och använd sedan med 
övningarna i del 1 för att 
kartlägga era möjligheter och 
utmaningar.

Har ni tagit fram en 
digital strategi?

Vet ni var er största 
digitaliserings-
 potential finns idag?

Har ni samsyn runt 
vad digitalisering 
innebär för er 
organisation?

JA

START

JA

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ
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INSPIRATIONSKORT
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BÄRBAR TEKNIK

SUPERKRAFT
Tekniken är alltid nära till hands

Bärbar teknik eller “wearables” kallar man de 
produkter med inbyggd datorbaserad teknik 
som kan bäras på kroppen som accessoar 
eller som en del av ett plagg. Det finns många 
olika typer av bärbar teknik t ex smarta klockor, 
aktivitetsarmband, handskar med sensorer och 
Augmented Reality-glasögon. 

FÖRDEL 
Mobilt och lätt att ta med. 

Många användnings-
områden: hälsa, 

service och underhåll, 
industrimiljöer etc. 

UTMANING
Dålig batteritid, många 

olika typer, svårt att 
välja. 

INSPIRATIONSKORT

Här finner du ett antal inspirationskort som förklarar några av de 
begrepp som används i kittet.

Du kommer även att ha nytta av korten i flera av övningarna längre 
fram, så gör gärna en utskrift och klipp ut korten.
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VIRTUAL REALITY AUGMENTED REALITY MACHINE LEARNING

SUPERKRAFT
Ger dig full kontroll över en alternativ värld

SUPERKRAFT
Kompletterar verkligheten

SUPERKRAFT
Övermänsklig förmåga att analysera

Virtual Reality (VR) ersätter verkligheten 
med en simulerad. Tekniken kan med fördel 
användas vid utbildning. Med hjälp av VR kan 
du till exempel öva på farliga moment i en 
fabrik eller övningsköra ett fordon, det är lite 
som en flygsimulator men allt du behöver är en 
par VR-glasögon och en handkontroll. Med en 
upplevelsebaserad inlärning kan fler utbildas och 
språkliga barriärer undvikas.

Med Augmented Reality (AR) kombineras 
verkligheten och ett visuellt lager av data, 
exempelvis grafik, video eller GPS-information. 
Du kan uppleva AR genom olika enheter, bland 
annat smartphones, head-mounted display eller 
speciella glasögon. Genom att rikta enheten mot 
t ex en maskin eller väg kan du få instruktioner, 
information eller vägbeskrivningar som extra stöd 
och vägledning. 

Machine Learning (ML) är en typ av artificiell 
intelligens där maskinen känner igen mönster 
och lär sig nya saker genom att analysera data 
och tidigare erfarenheter. Ju mer data desto 
mer träffsäkert blir resultatet. Deep Learning är 
en maskininlärningsteknik där många lager av 
neurala nätverk används, viss typ av ML och viss 
typ av problem. Deep Learning kan användas för 
att diagnostisera sjukdomar, för självkörande 
bilar, röst- och bildigenkänning mm.

FÖRDEL 
Med VR kan du snabbt 

förflytta dig till en annan 
plats utan att lämna 

rummet.

FÖRDEL 
Ger oss mer information 

om verkligheten. Kan 
vägleda och stötta 

användaren i realtid.

FÖRDEL 
Förutse användares 
behov, skräddarsy 

lösningar, snabbare och 
träffsäkra diagnoser, 

bättre kundupplevelse.

UTMANING
Att utveckla applikationer 

till VR kan ta lång tid.

UTMANING
Se till att information 
hamnar på rätt plats.

UTMANING
Krävs stora datamängder 
för att träna algoritmer.
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USER EXPERIENCE INTERNET OF THINGS

SUPERKRAFT
Skapar lösningar som möter användarbehov

SUPERKRAFT
Kopplar samman flera miljarder enheter och sensorer

User Experience (UX) är en designprocess som 
handlar om att få en inblick i vad användaren 
säger, gör, använder, vet, känner, önskar och 
behöver. Det handlar om att lista ut de egentliga 
behoven och inte bara lyssna på vad användaren 
tror och säger sig ha för behov. Genom att få 
kunskap om vilka vi designar för kan vi skapa 
meningsfulla produkter och tjänster som möter 
användarnas behov. 

Internet of Things (IoT) är ett samlingsbegrepp för 
alla de uppkopplade föremål som är utrustade 
med sensorer och processorer, t ex maskiner, 
hushållsapparater och kläder, som vi kan 
kommunicera med och som kommunicerar med 
varandra. 

FÖRDEL 
Insikter om vad 

användaren faktiskt 
behöver.

FÖRDEL 
Styra och kontrollera på 
distans. Samla in stora 

mängder data.

UTMANING
Inte alltid lätt att ta reda 
på de riktiga behoven. 

UTMANING
Säkerhetsrisker, 

batteritid.

VISUALISERING

SUPERKRAFT
Omvandlar komplex data till något enkelt  

Visualisering innebär att på ett enkelt sätt visa 
upp och sammanfatta komplexa flöden och 
stora mängder data. Genom att visualisera stora 
informationsmängder på ett överskådligt sätt blir 
det enklare för användaren att förstå helheten, se 
samband och förstå information.  

FÖRDEL 
Ger användaren möjlighet 

att undersöka och 
interagera med komplexa 

informationsmängder.

UTMANING
Det är inte alltid lätt att 
visualisera på ett sätt 
som inte förvirrar eller 
belastar användaren. 
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CASE
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CASE

HIAB är världsledande leverantör av 
lasthanteringsutrustning, intelligenta tjänster 
och digitalt anslutna lösningar. HIABs 
erbjudande omfattar marknadsledande 
lasthanteringsutrustning, inklusive HIAB-
lastkranar, LOGLIFT och JONSERED skogs- och 
återvinningskranar, MOFFETT lastbilmonterade 
gaffeltruckar, MULTILIFT demountables och 
svanslyftar.

SYFTE 
Att marknadsföra HIABs nya HiVision-systemet som 
möjliggör för operatören att styra virkeskranen inifrån 
lastbilens passagerarsäte med hjälp av VR-glasögon 
och manöverspakar. Hur får vi få användaren att 
uppleva lösningen utan att vara på plats i hytten?

DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
HiVision-systemet fanns inte i produktion när 
marknadsföringen startade. Med hjälp av simulatorn 
kunde kunderna provköra och göra sig bekanta 
med systemet långt innan det började levereras till 
marknaden.

Istället för att skeppa stora containrar med riggar, 
utrustning och riktiga maskiner kan simulatorn tas 
med i en vanlig väska. Det innebär inga extra utsläpp 
och ingen maskin behöver vara ur drift för att visas 
upp.

LÖSNING 
Med hjälp av Virtual Reality-teknik skapades en 
simulator som låter användaren uppleva hur det är 
att köra HiVision-systemet i en virtuell miljö. Föraren 
bär en VR-hjälm och kan, med hjälp av samma 
styrspakar som finns i den riktiga maskinen, prova 
att lasta stockar på en trailer i en virtuell skogsmiljö. 
Lösningen har använts både vid mässor, säljmöten 
och vid träning av kranförare på ett skalbart sätt. 
 
Leverantör: byBrick Interface AB

Inom: Marknadsföring

Kan vi: Möjliggöra för våra kunder att prova 
produkter som inte finns ännu

Med hjälp av: 3D-teknik och Virtual Reality
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CASE

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag 
som verkar i nära samarbete med kunderna. 
SSAB utvecklar höghållfasta stål och 
tillhandahåller tjänster för bättre prestanda 
och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. SSAB:s 
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och 
USA har en årlig produktionskapacitet av stål på 
cirka 8,8 miljoner ton.

SYFTE 
Att skapa en säkrare industri där det är lätt för 
medarbetarna att följa säkerhetsrutinerna. 

DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
Till skillnad från manuell kontroll, där misstag lätt kan 
göras, visar ett digitalt incheckningssystem tydligt när 
någon arbetar vid eller i en maskin. 

LÖSNING 
Ett digitalt incheckningssystem bestående av en 
app, skärmar, rörelsedetektor och RFID-tagg (ett 
chip som kommunicerar via radiovågor). Användaren 
checkar in i maskinen innan arbetet påbörjas och 
checkar ut när underhållsarbetet är klart. Genom 
att operatörerna i kontrollrummet kan se om någon 
arbetar bredvid, eller inuti, en maskin minskar risken 
för att maskinen startas under pågående arbete.
 
Leverantör:  
RISE SICS Västerås, SSG & Boris Design Studio

Inom: Processindustri/Service och 
underhåll 

Kan vi: Öka personsäkerheten

Med hjälp av: IoT och bärbar teknik
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CASE

Epiroc är världsledande leverantör av 
lasthanteringsutrustning, intelligenta tjänster och 
digitalt anslutna lösningar. 

SYFTE 
Automation revolutionerar gruvbranschen och Epiroc 
ville ha ett intressant och effektivt sätt att visa för 
sina kunder hur enkla och säkra deras produkter är. 
 
DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
Att låta kunden provköra riktig utrustning är nästan 
inte möjligt av både kostnads- och säkerhetsskäl. 
En simulerad VR-miljö ger stora möjligheter att 
demonstrera utrustningen och gör det även möjligt 
att belysa funktioner som är svåra att visa på en 
fysisk produkt.

LÖSNING 
En gamifierad virtuell simulationsmiljö byggd med 
Virtual Reality där användaren har möjlighet att 
fjärrköra två gruvmaskiner. 
 
Leverantör: byBrick Interface AB

Inom: Sälj

Kan vi: Demonstrera våra produkter

Med hjälp av: En virtuell 3D-miljö
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CASE

NorthStar är världsledande inom design, 
tillverkning och implementering av ett innovativt 
sortiment av batterier och kraftlösningar.

SYFTE 
För att utveckla övervakning av batteriparker skapade 
NorthStar ett uppkopplat batteri. De kartlade också 
kundnyttan i den information som batterierna gav. 
I samband med detta föddes idén om NorthStar 
ACE™, en integrerad lösning som kombinerar 
Bluetooth-kommunikation med molntjänster. Syftet 
är både att skapa bättre arbetsmiljö och att minska 
miljöpåverkan. 
 
DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
NorthStar ACE™ har inneburit att kunderna kan få en 
realtidsöverblick över batteriernas status samt högre 
säkerhet för personal vid installation och underhåll. 
Det har också lett till att livslängden på batterierna 
ökat, vilket både bidrar till ett bättre klimat samt 
stora kostnadsbesparingar.

LÖSNING 
En app som genom ett anpassat användargränsnitt 
och IoT-koppling till produkterna automatiserar och 
guidar användaren genom installationsprocessen av 
batteriparker. Appen visar också hur batterierna mår 
och indikerar när de enskilt behöver bytas ut, istället 
för att hela raden av batterier byts ut på rutin.
 
Leverantör: byBrick Interface AB

Inom: Arbetsmiljö och affärsutveckling

Kan vi: Öka säkerheten och effektivisera   
igångsättning

Med hjälp av: IoT, UX och UI för uppkopplade 
produkter
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CASE

Samarbetspartners för forskningsprojekt

Intressenter

SYFTE 
Körning i gruvor är utmanande ur flera aspekter; det 
är svårt att hitta rätt och du vet aldrig när du kan 
möta ett annat fordon. Syftet med detta projekt var 
att skapa en ökad förståelse för potentialen hos ett 
utvecklat förarstödsystem. 

DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
Förbättrar arbetsmiljön och höjer säkerheten 
avsevärt.

LÖSNING 
I det här projektet utforskades hur positionerings-
teknik och trådlös kommunikation kan bidra till 
effektivitet, säkerhet och trygghet vid körning under 
jord. Två koncept har utvärderats av användarna i en 
VR-miljö. Bäst ansågs en multimodal lösning vara, 
där visuell och audiell information kombineras.

Inom: Gruvindustrin 

Kan vi: Öka säkerheten och möjligheten att 
navigera

Med hjälp av: Positioneringsteknik, trådlös 
kommunikation och interaktionsdesign
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DEL 1
VAR ÄR VI?
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VAR ÄR VI?

För att ta reda på vart ni ska på er digitaliseringsresa 
behöver ni först kartlägga nuläget och definiera er 
utgångspunkt. 

Det innebär bland annat att inventera kompetens, 
utvärdera analoga och digitala styrkor och svagheter 
samt att förstå konkurrenterna och omvärlden.  
I det här stadiet är det viktigt att kunna se bortom 
tekniken och fokusera på de förändringar och 
effekter som digitalisering ger upphov till. 

Här finner du övningar för att ta reda på er 
organisations nuläge, vilket ger en bra grund för att 
arbeta vidare med er digitala strategi.

1

Ställ frågor – Lyssna på medarbetarna

SWOT – Utvärdera era analoga och digitala 
styrkor och svagheter

ÖVNING 1

ÖVNING 2
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ÖVNING 1: STÄLL FRÅGOR

Tidsåtgång: 
30 minuter förberedelse 
15-20 minuter/intervju 

Du behöver:
Penna och anteckningsblock eller 
dator

Förbered frågor att ställa till några medarbetare 
med olika roller i verksamheten. 

Frågorna ska vara av undersökande karaktär, 
som kan leda till att du får nya perspektiv på 
utmaningar och möjligheter i er organisation.  
 
Exempel:  

Vilka utmaningar stöter du på i ditt dagliga 
arbete? 

Hur ser din ideala arbetssituation ut? Varför? 

Finns det någon arbetsuppgift som du ofta 
upprepar? 

Någon arbetsuppgift du tycker är tråkig och 
tidskrävande?

STEG 1 STEG 2

STEG 3

Boka in kortare intervjuer med medarbetare 
från olika delar av din organisation. Ställ 
frågor, lyssna och dokumentera.

Sammanställ och analysera. Ta ett steg 
tillbaka och se vilka utmaningar, behov och 
möjligheter som går att identifiera. 

Testa ”5 varför”-metodiken. Genom att fråga 
en person ”varför” och att upprepa frågan efter 
varje svar minst fyra gånger till kan den verkliga 
orsaken till ett problem identifieras. Prova så får 
du se!

Digitalisering omfattar hela verksamheten och alla som jobbar i den. För att komma till nya insikter om 
utmaningar, behov, möjligheter och erfarenheter behöver ni ställa frågor och lyssna in medarbetarna. Det är 
viktigt att få med alla på resan och inkludera olika perspektiv.  

TIPS!
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SWOT-analys är en vanlig metod som används för att 
definiera nuvarande Styrkor (Strengths), Svagheter 
(Weaknesses), Möjligheter (Opportunities) och Hot 
(Threats) i en organisation eller i ett projekt.
 
Syftet med att göra en SWOT är att värdera det 
interna och externa nuläget för en organisation. I den 
här övningen fokuserar vi på digitalisering och därför 
innehåller övningen fler delar än en traditionell SWOT.
 
Genom att diskutera och bli medveten om vilka 
styrkor och svagheter ni som organisation har, 
kopplat till digitalisering, kan ni ta ett gemensamt 
grepp för att arbeta med era svagheter och bygga 
vidare på era styrkor.
 
Det handlar även om att tillsammans reflektera och 
diskutera hur externa faktorer i omvärlden både 
skapar möjligheter och hot för er organisation. Med 
en ökad gemensam medvetenhet om dessa faktorer 
är det enklare att hantera och möta omvärldens 
förändringshastighet.
 
Börja med att bestämma vilka personer (t.ex. 
medarbetare, chefer, ledningsgrupp, styrelse eller 
utomstående) som ska vara med på övningen. Här är 
det viktigt med mångfald och att olika perspektiv och 
roller finns representerade.

ÖVNING 2: SWOT

Steg 1. Kompetenskarta 
 

Steg 2. Konkurrenter idag och 
imorgon 
 

Steg 3. Identifiera styrkor – både 
analoga och digitala 
 

Steg 4. Identifiera svagheter – både 
analoga och digitala 
 

Steg 5. Identifiera möjligheter 
 

Steg 6. Identifiera hot 
 

Steg 7. Identifiera angelägenhet 
 

Steg 8. Sammanfatta och 
presentera 

SWOT och kompetenskarta

STYRKOR

ANGELÄGENHET
FÖR DIGITALISERING

Analoga Analoga

Våra fem viktigaste 
konkurrenter idag

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Våra fem viktigaste 
konkurrenter om fem år

Digitala Digitala

MÖJLIGHETER

SVAGHETER

KONKURRENTER

HOT

101

ALLA

NÅGRA

FÅ

Tidsåtgång total: 
160 minuter
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Tidsåtgång: 
45 minuter

Du behöver:
Post-its, pennor, whiteboard och/eller 
övningsmall från s.81 att skriva ut på 
A3.

SWOT-analysen inleds med att reflektera över ert 
nuläge när det gäller er organisations digitala 
kompetens.
 
Oavsett hur långt ni kommit på er digitaliseringsresa 
så kommer det att innebära förändring i er 
organisation. Den viktigaste komponenten i en 
förändringsresa är människorna, det vill säga 
medarbetarna som ska driva förändringen. För att 
förstå vart ni ska och hur ni ska ta er dit behöver ni 
först identifiera ert nuläge i form av medarbetarnas 
digitala kompetens och mognad.
 
Denna övning handlar om att ta reda på och 
synliggöra den samlade digitala kunskap, expertis 
och erfarenhet som finns i gruppen. 

a. Börja med att intervjua varandra och skriv ner 
varje typ av digital kunskap, kompetens, expertis, 
erfarenhet på varsin post-it.  

b. Skriv ut mallen eller rita upp tre cirklar på 
whiteboarden med rubrikerna: alla, några och 
få. Placera ut post-its i de olika kategorierna, 
“Alla” innebär den kompetens som delas av alla i 
gruppen, “några” syftar till den kompetens några 
i gruppen besitter och “få” till kompetens som är 
unik för varje individ.  

ÖVNING 2: SWOT 
STEG 1. KOMPETENSKARTA

Digital kompetens kan innebära konkret 
sakkunskap, förmågan att kunna använda 
digitala medier för att söka information och 
kommunicera internt och externt, hur snabbt 
man tar till sig ny teknik, om man tar beslut 
baserat på data, om man skapar mervärde för 
kunden med hjälp av digitala verktyg och så 
vidare. 

Det kan även handla om huruvida man har ett 
allmänt intresse, nyfikenhet och förståelse för 
hur ny teknik fungerar och kan användas, hur 
samhället påverkas av teknikutvecklingen och 
hur man kan dra nytta av det i er verksamhet.

ALLA

NÅGRA

FÅ

Kompetenskarta

Detta är även en bra övning för att lära känna 
varandra i början av ett projekt.

TIPS!

VAD ÄR DIGITAL KOMPETENS? 

c. Utgå ifrån kartan och diskutera: Vilka 
kompetenser finns i gruppen? Vilka är era styrkor 
och svagheter? Vilka kompetenser är unika och 
hur kan dessa användas? Hur kan ni kompensera 
för eventuella kunskapsluckor?
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Börja i högra hörnet på mallen med rutan för 
konkurrenter. Vilka är era konkurrenter idag och vilka 
nya aktörer kan vara på väg in på marknaden? 

a. Diskutera i gruppen och skriv ned en lista med 
era fem främsta konkurrenter idag i den ena 
kolumnen.  

b. Diskutera i gruppen hur ni tror att situationen 
kommer att utvecklas de fem närmaste åren och 
skriv en lista på de som kan komma att bli era 
främsta konkurrenter i den andra kolumnen. Har 
marknaden förändrats? Har ni nya produkter? 
Hur påverkar detta vilka konkurrenter som är era 
främsta? 

c. Reflektera tillsammans i gruppen. Skiljer sig 
listorna åt? Vad är det som gör att en konkurrent 
faller bort? Vad är det som gör att vissa 
konkurrenter finns kvar på marknaden om fem 
år? Hur kan ni förhålla er till era konkurrenter?

ÖVNING 2: SWOT 
STEG 2. KONKURRENTER IDAG OCH IMORGON 

Tidsåtgång: 
25 minuter

Du behöver:
Övningsmall från s.82 att skriva ut på 
A3 eller större.

SWOT

STYRKOR

ANGELÄGENHET
FÖR DIGITALISERING

Analoga Analoga

Våra fem viktigaste 
konkurrenter idag

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Våra fem viktigaste 
konkurrenter om fem år

Digitala Digitala

MÖJLIGHETER

SVAGHETER

KONKURRENTER

HOT

101
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Nu ska ni använda rutan för Styrkor i SWOT-analysen. 

a. Dela ut post-its till workshopdeltagarna och be 
alla att tyst för sig själva skriva på post-its under 
5 minuter vilka era digitala styrkor är. När det 
kommer till digitalisering – vad har ni gjort bra? 
Det kan exempelvis handla om organisation och 
kultur, produkter och tjänster, erbjudande och 
affärsmodell, processer och kundrelationer. Finns 
det områden inom digitalisering där ni redan 
ligger långt fram?

 
b. När 5 minuter har gått ber du alla deltagare att 

en och en gå upp till whiteboarden, sätta upp 
lapparna på anvisad plats och kortfattat dela vad 
de skrivit på sina lappar. Fråga om någon kommit 
på fler digitala styrkor att lägga till efter att ha fått 
inspiration av att höra vad andra har skrivit.

 
c. Nästa steg är att be alla att tyst för sig själv skriva 

på post-its vilka era analoga styrkor är under 5 
minuter.  

d. När 5 minuter har gått ber du alla att gå upp till 
whiteboarden och sätta upp lapparna på anvisad 
plats och kortfattat dela vad de skrivit på sina 
lappar. Fråga om någon kommit på fler analoga 
styrkor som ni vill lägga till efter att ha hört 
andras tankar.

ÖVNING 2: SWOT 
STEG 3. IDENTIFIERA STYRKOR – BÅDE ANALOGA OCH DIGITALA 

Tidsåtgång: 
20 minuter

Du behöver:
Post-its, pennor och övningsmall från 
tidigare steg.

SWOT

STYRKOR

ANGELÄGENHET
FÖR DIGITALISERING

Analoga Analoga

Våra fem viktigaste 
konkurrenter idag

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Våra fem viktigaste 
konkurrenter om fem år

Digitala Digitala

MÖJLIGHETER

SVAGHETER

KONKURRENTER

HOT

101

I detta sammanhang väljer vi att prata om 
analog som motsatsen till digital. När vi nämner 
digitala styrkor syftar vi på styrkor kopplade 
till digitalisering som exempelvis effektiv 
användning av ett CRM-system eller bred 
kunskap om digitala verktyg inom företaget.

En analog styrka är något ni är bra på som inte 
utvecklats med hjälp av digitalisering ännu. Det 
kan vara ett stort kontaktnät av återförsäljare, 
god kundservice eller effektiv lagerhantering.
 

ANALOGA OCH DIGITALA STYRKOR
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Det har blivit dags att reflektera över era svagheter. 
Använd den motsatta sidan på SWOT-analysen, 
Svagheter. 
 
a. Dela ut post-its till workshopdeltagarna och 

be alla att tyst för sig själva skriva på post-its 
under 5 minuter vilka er organisations digitala 
svagheter är. När det kommer till digitalisering, 
vilka är era lite svagare områden? Vad behöver 
ni bli bättre på? Inom vilka områden ligger andra 
långt före er? Exempel på områden kan vara 
organisation och kultur, produkter och tjänster, 
erbjudande och affärsmodell, processer och 
kundrelationer.

 
b. När 5 minuter har gått ber du alla deltagare att 

en i taget gå upp till whiteboarden, sätta upp 
lapparna på anvisad plats och kortfattat dela vad 
de skrivit på sina lappar. Fråga om någon kommit 
på fler digitala svagheter att lägga till efter att ha 
fått inspiration från de andras lappar.

 
c. Nästa steg är att be alla att tyst för sig själva 

skriva på post-its vilka era analoga svagheter är 
under 5 minuter.  

d. När tiden gått ber du alla att gå upp till 
whiteboarden och sätta upp lapparna på anvisad 
plats och kortfattat dela vad de skrivit på sina 
lappar. Fråga om någon kommit på fler analoga 
svagheter efter att ha hört andras tankar, som ni 
vill lägga till.

ÖVNING 2: SWOT 
STEG 4. IDENTIFIERA SVAGHETER – BÅDE ANALOGA OCH DIGITALA 

SWOT

STYRKOR

ANGELÄGENHET
FÖR DIGITALISERING

Analoga Analoga

Våra fem viktigaste 
konkurrenter idag

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Våra fem viktigaste 
konkurrenter om fem år

Digitala Digitala

MÖJLIGHETER

SVAGHETER

KONKURRENTER

HOT

101

Tidsåtgång: 
20 minuter

Du behöver:
Post-its, pennor och övningsmall från 
tidigare steg.
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ÖVNING 2: SWOT 
STEG 5. IDENTIFIERA MÖJLIGHETER

Nu har det blivit dags att titta på er organisations 
möjligheter kopplat till digitalisering. Använd rutan för 
Möjligheter i SWOT-analysen.
 
a. Dela in deltagarna i mindre grupper med 2–3 

deltagare i varje grupp.

b. Dela ut post-its till alla workshopdeltagare och be 
alla att tyst för sig själva skriva på post-its under 
5 minuter vilka nya möjligheter som öppnas för er 
som organisation tack vare digitaliseringen. Finns 
det outnyttjad potential? Processer och system 
att digitalisera? Nya målgrupper att nå med hjälp 
av digitala system? Öppnar teknikutvecklingen 
upp för nya tjänster/produkter? Nya affärsmodel-
ler? 

c. När 5 minuter gått ber du alla deltagare att dela 
sina tankar i smågrupper och tillsammans disku-
tera och bygga vidare på varandras tankar. 

d. Be en deltagare i varje grupp att gå fram till 
whiteboarden och sätta upp gruppens lappar på 
anvisad plats och kortfattat dela med sig av det 
som står på lapparna.

Tidsåtgång: 
20 minuter

Du behöver:
Post-its, pennor och övningsmall från 
tidigare steg.

SWOT

STYRKOR

ANGELÄGENHET
FÖR DIGITALISERING

Analoga Analoga

Våra fem viktigaste 
konkurrenter idag

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Våra fem viktigaste 
konkurrenter om fem år

Digitala Digitala

MÖJLIGHETER

SVAGHETER

KONKURRENTER

HOT

101
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För att kunna rusta sig mot oväntade utmaningar 
och hot från omvärlden är det viktigt att ni diskuterar 
hur omvärlden kan påverka er verksamhet idag och 
framöver. Använd rutan för Hot i SWOT-analysen.
 
a. Sitt kvar i samma grupper som i den förra 

övningen, med 2–3 deltagare i varje grupp. 

b. Sätt timern på 15 min. Diskutera i smågrupperna 
och skriv ner hot och utmaningar på enskilda 
post-its. Kommer hoten exempelvis från 
globalisering? Politiska förändringar? Andra 
marknader? Nya konkurrenter? Nya innovationer? 
Något internt? Kompetensbrist? 

c. Låt varje grupp gå fram till whiteboarden, 
presentera vad de kommit fram till och klistra 
upp sina post-its på anvisad plats (Hot) i SWOT-
analysen.

ÖVNING 2: SWOT 
STEG 6. IDENTIFIERA HOT

Tidsåtgång: 
20 minuter

Du behöver:
Post-its, timer, pennor och 
övningsmall från tidigare steg.

SWOT

STYRKOR

ANGELÄGENHET
FÖR DIGITALISERING

Analoga Analoga

Våra fem viktigaste 
konkurrenter idag

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Våra fem viktigaste 
konkurrenter om fem år

Digitala Digitala

MÖJLIGHETER

SVAGHETER

KONKURRENTER

HOT

101
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Hur viktigt och angeläget är det att ni påbörjar arbetet 
eller ökar hastigheten i er digitala transformation?
 
a. Rita upp ett långt streck på whiteboarden med 

värdet 1 längst till vänster och 10 längst till 
höger. Siffran 1 motsvarar låg angelägenhet, 
med minimalt behov av digitalisering. Siffran 
10 innebär att det är mycket angeläget och 
prioriterat att digitalisera verksamheten. 

b. Ta några minuter i tysthet och låt deltagarna i 
gruppen enskilt reflektera över de övningar ni just 
gjort och de diskussioner som ni har haft under 
dagen. Be alla att ta en post-it och en penna 
och enskilt skriva ner hur angeläget det är att ni 
påbörjar, alternativt ökar hastigheten i er digitala 
transformation. 

c. Låt alla samtidigt gå fram till whiteboarden och 
sätta sin lapp på strecket där den passar in. 
Diskutera tillsammans i gruppen hur spridningen 
blev. Tycker ni lika eller olika? Varför då? 

d. Avslutningsvis, gör en gemensam bedömning 
och enas om en genomsnittlig siffra som 
representerar hur bråttom ni anser att det är att 
ni digitaliserar er verksamhet. Fyll på siffran på 
anvisad plats i SWOT-analysens mall.

ÖVNING 2: SWOT 
STEG 7. IDENTIFIERA ANGELÄGENHET OCH DIGITALISERINGSSTRESS 

Tidsåtgång: 
10 minuter

Du behöver:
Post-its, whiteboard, pennor och 
övningsmall från tidigare steg.

SWOT

STYRKOR

ANGELÄGENHET
FÖR DIGITALISERING

Analoga Analoga

Våra fem viktigaste 
konkurrenter idag

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Våra fem viktigaste 
konkurrenter om fem år

Digitala Digitala

MÖJLIGHETER

SVAGHETER

KONKURRENTER

HOT

101
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Sista steget i er SWOT-analys är att sammanfatta det 
ni kommit fram till i en form som är lätt att ta till sig 
(exempelvis en kort rapport eller en presentation) 
och presentera för lämpliga och relevanta 
intressenter internt. Syftet är att få med viktiga 
beslutsfattare inom organisationen som stöttar er 
digitaliseringsresa. Är det styrelsen, ledningsgruppen, 
VD eller någon annan? 
 
Utse någon i gruppen som ansvarig för att 
sammanställa SWOT-analysen digitalt, utan att tappa 
viktig information på vägen. 
 

ÖVNING 2: SWOT 
STEG 8. SAMMANFATTA OCH PRESENTERA

Boka datum för presentationen och presentera det 
ni kommit fram till för utvalda intressenter. Be om 
feedback och beslut om nästa steg för att kunna 
inleda eller fortsätta arbetet med er digitala vision 
och strategi.

Hur du arbetar med er digitala vision och strategi kan 
du läsa mer om i del 2.
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CASE
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CASE

Alimak Hek är världens ledande tillverkare av 
kuggstångsdrivna hissar som används i bygg- 
och industrisektorn. Flera av världens högsta 
byggnader, som Petronas Towers i Malaysia och 
Taipei 101 i Taiwan har använt hissar från Alimak 
Hek vid byggandet.

SYFTE 
Att specificera exakt hur en industrihiss ska vara 
konstruerad är ett kvalificerat ingenjörsarbete. I detta 
projekt utarbetades en lösning för att underlätta och 
tillgängliggöra processen både för säljare och kund. 

DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
Från att ibland har fått vänta i veckor på en offert får 
kunden nu allt beslutsunderlag direkt under mötet. 
All konfigurering är regelbaserad vilket gör risken för 
fel minimal. Dessutom skickas offerterna automatiskt 
in till CRM-systemet, vilket gör att säljarna undviker 
administration och på så sätt får mer tid att ägna åt 
kunderna.

LÖSNING 
Ett digitalt verktyg som gör det möjligt för säljaren att 
gå igenom hela processen tillsammans med kunden 
under mötet, från diagnos av behov och konfigurering 
av produkt till skapande av offert. Genom att  ställa 
några få frågor till kunden kan säljaren konfigurera 
ett komplett system för transportplattformar och 
skapa en offert som skickas direkt till kunden. 
Lösningen är en webbaserad applikation som kan 
konsumeras i webbläsaren på läsplatta eller dator. 
 
Leverantör: byBrick Interface AB

Inom: Sälj

Kan vi: Effektivisera och standardisera 
säljprocessen

Med hjälp av: UI och UX som diskussionsstöd
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CASE

Kalmar erbjuder lasthanteringslösningar 
och tjänster till hamnar, terminaler, 
distributionscentraler och tung industri.  
En av fyra behållare som flyttar runt i världen 
hanteras av en Kalmar-lösning.

SYFTE 
Den första diskussionen när en kund ska välja en 
truck för lastning i hamnmiljöer handlar om hur tunga 
containrar den behöver kunna hantera, och på vilka 
avstånd. Traditionellt har man använt sig av olika 
diagram som försöker beskriva kapaciteten i en och 
samma vy.  

DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
Att använda ett digitalt diskussionsstöd med mycket 
interaktivitet ger dynamik i säljmötet. Eftersom 
verktyget tar hand om alla beräkningar går det lätt 
och snabbt att visuellt demonstrera olika scenarion 
såsom att lyfta containrar från en båt i hamnmiljö, 
från godståg eller helt enkelt staplade på varandra. 
Kunden kan även få bekanta sig med alla funktioner 
i hytten genom en interaktiv guide som innehåller 
filmer och beskrivningar av fördelarna med Kalmars 
produkter.

LÖSNING 
Ett säljverktyg för iPad som visuellt demonstrerar 
olika truckars lyftkapacitet utifrån olika scenarion. 
Verktyget ger säljaren rätt förutsättningarna för att 
kunna rekommendera den truckmodell som passar 
kundens behov. När en truck har valts kan den 
utforskas i en interaktiv 3D-miljö.
 
Leverantör: byBrick Interface AB

Inom: Sälj 

Kan vi: Göra det enkelt att välja rätt 
produkter

Med hjälp av: UX, UI och 3D-teknik
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CASE

Kanthal är en del av Sandvik Group och 
är ett världsledande varumärke inom 
uppmärmningsteknik och motståndstråd i 
elektriska produkter.

SYFTE 
Kanthal medverkar i många branschmässor och 
ville göra något nytt som skulle sticka ut bland 
mässdeltagarna. Lösningen skulle visa produkter 
inom området Electric heating systems på ett nytt, 
mer engagerande och roligt sätt.  

DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
Produkterna är för stora för att ta med på en mässa 
eller ett säljmöte vilket gjorde att en digital lösning 
var nödvändig.

Genom att vara tidig med ny visualiseringsteknik 
fick Kanthal mycket dragningskraft under och efter 
mässan. Appen har sedan använts på säljmöten 
och snart togs beslutet att vidareutveckla lösningen 
för att lägga in fler produktkategorier och mer 
funktionalitet.

LÖSNING 
En app för telefoner och läsplattor baserad på 
interaktiv 3D-teknik. Användaren kan i appen se 
produkterna i olika moduler och i transparens, 
vilket leder till en större förståelse för hur produkten 
fungerar. Det är enkelt att snurra och zooma in på 
produkterna och appen innehåller även en vy där det 
finns sprängskisser (delarna kan dras isär och ihop) 
samt video och säljmaterial.
 
Leverantör: byBrick Interface AB

Inom: Sälj och marknadsföring

Kan vi: Visa upp hur våra produkter fungerar

Med hjälp av: Augmented Reality
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CASE

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart 
förpackningsmaterial. Genom att leda 
utvecklingen i branschen med nya produkter 
och lösningar utmanar bolaget konventionella 
förpackningsmaterial. 

SYFTE 
Identifiera vilken typ av data, algoritmer och 
visualiseringar som behövs för att kunna göra bättre 
prediktioner och beslutstöd för operatörer i massa- 
och pappersindustrin.  

DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
Svenska processindustrier producerar enorma 
mängder data och har en hög automatiseringsgrad, 
men många av de utmaningar som återstår är 
svåra att hantera med traditionella analysmetoder. 
Deep Learning-algoritmer och visualiseringar kan 
ge bättre prediktioner och beslutstöd för användare 
om processen utifrån de miljontals mätningar som 
strömmar från varje processteg. Det kan exempelvis 
innebära att man kan använda mindre fibrer i 
kartongproduktionen, vilket ger ökade vinster för 
svensk processindustri.
 
LÖSNING 
Genom att analysera stora mängder data från massa- 
och pappersindustrin med Deep Learning-algoritmer 
är det möjligt att se och föreslå nödvändiga åtgärder 
kopplade till olika papperskvaliteter. Genom 
visualiseringar kan användaren ta del av analysen 
och få bättre prediktioner och beslutstöd i sitt arbete.  
 
Leverantör: 
RISE SICS Västerås, Peltarion, PulpEye

Inom: Processindustri och produktion  

Kan vi: Ge bättre prediktioner och stärka 
operatörens beslutsförmåga 

Med hjälp av: Deep Learning och visualisering
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CASE

Smurfit Kappa i Sverige täcker hela kedjan från 
papperstillverkning till konstruktion och produktion 
av förpackningar och produkter i wellpapp 
och solid board. Kraftlinerfabriken i Piteå är 
Europas största kraftlinerbruk för produktion av 
högklassigförpackningsråvara.

SYFTE 
Stora informationsflöden och svårtolkade signaler 
i kontrollrum kan göra att operatörerna blir 
distraherade och får svårt att prioritera och agera i 
krävande situationer. 

DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
Möjlighet att anpassa och utveckla lösningarna 
utifrån människors situation och behov. 

LÖSNING 
Genom att ersätta tidigare traditionellt larmsystem 
med anpassad auditiv och visuell lösning kan 
operatörerna direkt tolka vad som larmar och hur 
kritiskt händelsen är. Användarna har varit delaktiga 
i att utveckla och anpassa lösningen utefter deras 
behov. Lösningen har bidragit till en förbättrad 
arbetsmiljö som främjar effektivitet och minskar 
stress.
 
Leverantör:  
RISE Interactive Piteå

Inom: Processindustrin 

Kan vi: Minska stress och underlätta för 
operatörerna att agera rätt vid larm 

Med hjälp av: Interaktionsdesign anpassad 
till operatörer i en industrimiljö
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DEL 2 
VART SKA VI?
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VART SKA VI?

I den här delen hittar ni övningar som hjälper er att 
skapa en digital vision för framtiden och ta fram en 
digital strategi för att uppnå visionen. 

2

Omvärldsanalys – Hur omvärlden och trender 
påverkar er

Blicka framåt – Hur och var ny teknik skulle 
kunna implementeras i verksamheten

Idégenerering kring ny teknik – Generera idéer

Positivt, Negativt, Intressant – Utvärdera idéer

Idéprioritering – Välja ut idéer

Digital vision – Enas om vart ni ska och varför 
ni ska dit

Digital strategi – Enas om vad ni behöver göra 
för att nå dit

ÖVNING 3

ÖVNING 9

ÖVNING 4

ÖVNING 5

ÖVNING 6

ÖVNING 7

ÖVNING 8
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Omvärldsanalys

För att få inspiration och ett underlag att använda 
i arbetet med er digitala vision, som är ett steg lite 
längre fram i processen, är det viktigt att tillsammans 
få tid att reflektera kring hur omvärld, trender och 
framtid påverkar er verksamhet. Denna övning går 
ut på att fundera på hur centrala delar i och kring en 
organisation kommer att påverkas i framtiden. 

Övningen görs på samma sätt i fyra omgångar, 
kring fyra olika centrala delar i en organisation. 
De fyra delarna är Interna processer och system, 
Organisation och kultur, Erbjudande och affärsmodell 
samt Relationer med kunder och intressenter. Därför 
finns en mall att skriva ut för varje del.

STEG 1
Dela in er i mindre grupper, gärna tre eller fyra 
deltagare i varje grupp. Dela sedan ut de fyra olika 
mallarna till alla deltagare och se till att alla har en 
penna.  

STEG 2  
Välj ut vilken del ni börjar med, exempelvis Interna 
processer och system. Be alla att sitta tysta för sig 
själva, reflektera och skriva svar på frågorna direkt 
i mallen. Bryt tiden när deltagarna inte skriver lika 
intensivt längre.
 

ÖVNING 3: OMVÄRLDSANALYS 

STEG 3  
Utse någon i varje grupp att vara sekreterare. Be 
sedan deltagarna att dela med sig av vad de skrivit 
och bygga vidare på varandras tankar inom gruppen 
och anteckna på övningsmallen. 

STEG 4  
Be sekreteraren i varje grupp att kortfattat berätta för 
resten av deltagarna vad gruppen kommit fram till. 
Samla in allt material för att kunna sammanfatta och 
renskriva senare. 

STEG 5
Gör steg 2–4 med de resterande tre delarna. 
Övningen är färdig när ni kört igenom alla fyra delar.

Nu har ni ett bra underlag och en samsyn om hur de 
fyra delarna kan påverka er verksamhet. Det är en 
bra grund för att kunna ta nästa kliv och arbeta fram 
er digitala vision.

Tidsåtgång: 
120 minuter

Du behöver:
Pennor och övningsmallar från 
s.83-86 att skriva ut på A3.
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Blicka framåt

Målet med den här övningen är att sätta igång tankar 
på hur och var ny teknik skulle kunna implementeras 
i verksamheten. Steg 1-5 görs enskilt och steg 6 
tillsammans i grupp. 

STEG 1  
Börja med att på olika post-its lista några olika 
aktiviteter du gör på jobbet. Det kan exempelvis 
vara att fylla i en tidrapport, hålla i möten, övervaka 
flödet av en maskin, planera event eller genomföra 
medarbetarsamtal. 

STEG 2  
Lista sedan även några interaktioner som kan ske 
mellan er organisation och era kunder. Det kan 
exempelvis vara att ta kontakt med kundtjänst, besök 
i butik, annonsering eller ett säljmöte. 

STEG 3 
Välj ut en eller två av aktiviteterna och reflektera 
över dem. Vad är målet med aktiviteten? Vad är 
det som fungerar bra idag? Vad är mindre bra? 
I ett drömscenario, hur skulle du nå målet med 
aktiviteten? 

ÖVNING 4: BLICKA FRAMÅT   

STEG 4 
Titta igenom inspirationskorten och välj ett eller 
några stycken som känns intressanta. Fundera 
över vilka möjligheter som skapas med denna 
teknik kopplat till målet med aktiviteten och hur 
drömscenariot skulle kunna uppfyllas med hjälp av 
tekniken.  

STEG 5  
Använd mallen för att dokumentera hur ni kan dra 
nytta av att implementera ny teknik. Diskutera i 
gruppen och inspireras gärna av de case som finns 
här i kittet. Beskriv hur era aktiviteter förändrats och 
hur tekniken kan användas.

Tidsåtgång: 
30-45 minuter

Du behöver:
Post-its, pennor, inspirationskort,  
övningsmall från s.87 att skriva ut på 
A3.

Övningen fungerar bäst när den utförs i en 
grupp på 4-5 personer men går även bra att 
göra ensam.

TIPS!

BLICKA FRAMÅT

Rita en bild!

DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYFTE 
 
 
 
 
 
 
 

 

LÖSNING 
 
 
 
 
 
 
 

Inom: 

Kan vi:

Med hjälp av:

POTENTIELLA PARTNERS
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I den här övningen samlas personer från olika håll 
i organisationen och diskuterar möjligheter med 
ny teknik. Målet med övningen är att fundera på 
hur ny teknik kan användas inom olika delar av 
organisationen.  

STEG 1 
Dela in er grupper, gärna 3-5 personer i varje grupp. 

STEG 2 
Fundera enskilt var och en över hur ny teknik såsom 
Virtual Reality, Augmented Reality, Internet of Things 
eller Artificiell Intelligens skulle kunna användas på 
ditt företag eller din avdelning. Inspireras gärna av de 
inspirationskort och case som du hittar här i kittet. 
Skriv ner användningsområdena på post-it-lappar.
 
STEG 3 
Dela med er av era idéer och bygg vidare på 
varandras tankar inom gruppen.
 
STEG 4
Välj nu ut tre idéer som ni i gruppen gillar. Använd 
mallen och skriv ner vad idén handlar om, dess 
fördelar men även vilka utmaningar som finns kring 
att implementera dem.
 
STEG 5 
Nu väljer ni ut en av idéerna och utvecklar den 
vidare. Om ni vill, använder ni den befintliga mallen 
eller skriver på ett tomt papper. I detta steg beskriver 

ÖVNING 5: IDÉGENERERING KRING NY TEKNIK

ni idén mer i detalj och funderar på nytta, användare, 
finansiering osv. Rita gärna hur det kommer att se ut!
 
STEG 6 
Är ni flera grupper presenterar ni era idéer för 
varandra.

Tidsåtgång: 
70-90 minuter

Du behöver:
Post-its, pennor, inspirationskort,  
övningsmallar från s.88-89 att skriva 
ut på A3.

Idégenerering kring ny teknik

IDÉ FÖRDELAR UTMANINGAR

IDÉN!

VEM SKA ANVÄNDA DEN?

VEM SKA BYGGA SYSTEMET?

HUR STOR ÄR NYTTAN?

HUR VÄLJS ANVÄNDARNA UT?

HUR KOMMER DET ATT SE UT?

VILKA PROBLEM LÖSER MAN?

HUR SKA UTVECKLINGEN 
FINANSIERAS?
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Positivt, Negativt, Intressant

Den här övningen kan användas för att utvärdera 
idéer och för att lyfta fram olika aspekter av en idé. 
Övningen ger möjlighet till att inkludera deltagarnas 
olika perspektiv och tankar. 

STEG 1 
Ta ett papper och gör tre kolumner med rubrikerna: 
Positivt, Negativt och Intressant eller använd 
övningsmallen. I kolumnen Positivt ska du lista 
positiva aspekter som idén bidrar till om den 
förverkligas. Under rubriken Negativt ska du skriva 
negativa aspekter som idén kan medföra om den 
implementeras, och under rubriken Intressant ska 
du lista exempelvis spännande, möjlighetsskapande, 
galna och provocerande aspekter med idén. 
 
STEG 2
Välj sedan ut en idé och börja med att skriva ner alla 
positiva aspekter och fördelar med idén. Fortsätt 
därefter med de negativa aspekterna i nästa kolumn 
och avsluta sedan med de intressanta aspekterna.
 
STEG 3
Välj ut en ny idé och börja om med steg 2. Efter att 
ha värderat ett antal idéer kan du gå vidare till nästa 
övning för att prioritera idéerna.

ÖVNING 6: POSITIVT, NEGATIVT, INTRESSANT
  

Den här övningen går att göra både individuellt 
och i grupp. Om övningen görs i grupp kan du 
be varje deltagare att göra övningen individuellt 
först i några minuter och sedan låta deltagarna 
dela med sig av sina tankar och perspektiv till 
varandra. 

TIPS!

Tidsåtgång: 
20-30 minuter

Du behöver:
Post-its, pennor, övningsmall från 
s.90 att skriva ut på A3.

POSITIVT NEGATIVT INTRESSANT
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Idéprioritering

Har ni många idéer på hur ni vill digitalisera er 
verksamhet men tycker att det är svårt att välja? Då 
kan den här övningen hjälpa er att utvärdera idéerna 
och välja ut de som ni vill jobba vidare med.

STEG 1 
Använd övningsmallen eller rita ut två axlar där 
x-axeln representerar liten till stor insats och y-axeln 
liten till stor effekt på en whiteboard. Diskutera vad 
insats och effekt innebär för just er verksamhet.
 
STEG 2 
Välj ut en idé i taget att diskutera med varandra. Var 
tycker ni att idén bäst passar i matrisen? Krävs det 
stor insats för att förverkliga idén? Kan resultatet ge 
stor effekt? Placera ut och fortsätt med nästa idé. 
 
STEG 3  
Nu har ni fått upp alla idéer i matrisen och det är 
dags att diskutera hur ni vill gå vidare med dem. Är 
vissa idéer mer intressanta än andra eller lättare att 
förverkliga? Dokumentera och följ upp.

Frivilligt: Byt ut axlarnas kriterier t.ex. låg/hög 
innovationshöjd, liten/stor investering, lågt/högt 
kundvärde.

ÖVNING 7: IDÉPRIORITERING  

Tidsåtgång: 
30 minuter

Du behöver:
Pennor, post-its med idéer och en 
whiteboard eller ett stort papper och 
övningsmall från s.91 att skriva ut på 
A3.

STOR EFFEKT

LITEN EFFEKT

LITEN INSATS STOR INSATS
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Många individer och företag sätter upp konkreta mål 
för vad de vill uppnå med sitt arbete. Ibland kan det 
dock vara så att skapandet av mål i sig inte räcker för 
att skapa den motivation och det engagemang som 
krävs för att nå målen.
 
För att det ska kännas meningsfullt att uppnå det 
ena målet efter det andra måste ni som organisation 
ha en tydlig bild av vart ni är på väg, men också att 
människor förstår varför ni gör det ni gör. Genom 
att skapa en gemensam vision kan ni få just denna 
gemensamma bild av resan ni har framför er.

En vision bör vara en tydlig bild av framtiden; vart ni 
ska och varför ni ska dit. Det är någonting mycket 
större än ett mål och har alltid ett högre syfte. Den får 
gärna vara djärv, utmanande och lite nervkittlande 
på ett sätt som skapar energi och engagemang i er 
organisation.

Som grund i ert digitaliseringsarbete behövs en 
digital vision. Den digitala visionen får gärna ha en 
tydlig koppling till er organisations övergripande 
vision, men kan också fokusera specifikt på er 
digitala framtid.

ÖVNING 8: DIGITAL VISION   

Steg 1. Tidshorisont 
 

Steg 2. Visualisera visionen 

Tidsåtgång total: 
60-90 minuter
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ÖVNING 8: DIGITAL VISION 
STEG 1. TIDSHORISONT

a. Detta steg i att ta fram den digitala visionen 
handlar om att diskutera tidsperspektivet på 
visionen. Börja med att välja en tidshorisont för 
när ni vill ha uppnått visionen. Är det ett, tre, fem 
eller tio år bort? 

b. Utse en sekreterare i gruppen. Diskutera och 
dokumentera;  
 
Vad är det önskade tillståndet för er organisation 
om X år?  
 
Vad vill ni ha uppnått under perioden?  
 
Vilka bilder ser ni framför er?  
 
Hur är känslan bland medarbetarna?  
 
Vad firar ni?  
 
Vad har ni börjat med?  
 
Vad har ni slutat med? 

Ibland har människor svårt att ta höjd för en 
alternativ och spännande framtid om den ligger 
för nära i tiden. För att hjälpa skeptikerna på 
vägen och få igång kreativiteten kan det vara 
bra att välja en längre tidshorisont. 

TIPS!

Tidsåtgång: 
30 minuter

Du behöver:
Penna och papper



52  |  Vart ska VI?  |  DigiDIY

ÖVNING 8: DIGITAL VISION 
STEG 2. VISUALISERA VISIONEN

Tidsåtgång: 
30-60 minuter

Du behöver:
Laptop, färgpennor och A3-papper.

a. Nu ska ni ge er ut på en tidsresa tillsammans i 
gruppen. Ni landar framme vid den tidshorisont ni 
har valt och firar att ni befinner er i det önskade 
tillståndet. När ni tittar tillbaka på den tid som 
gått och den resa ni gjort känner ni stolthet 
tillsammans. Dela in gruppen i två mindre 
grupper. Ni ska nu på olika sätt visualisera och 
konkretisera er digitala vision. 

b. Den ena gruppen ska ta fram en löpsedel med en 
slagkraftig, intresseväckande och engagerande 
rubrik med tillhörande underrubrik. Till den ritas 
en passande bild. 
 
Den andra gruppen ska skriva ett kort 
pressmeddelande som släpps på dagen då ni 
uppnått er vision. 
 
Tips på frågor att utgå från och fundera över: 
Vilka var med på resan? Vad har det gjort för 
skillnad i världen/på marknaden/för kunder/
medarbetare? Vad är nyheten/nyhetsvärdet? Har 
ni vunnit något pris? Ny produkt? Etablerat er 
utomlands? Räddat världen? 
 
Ett tillåtande klimat i gruppen är viktigt. Kom ihåg 
att det varken finns rätt eller fel. Var inte rädda 
för att utmana varandra i er diskussion om vad 
en ny, spännande framtid kan innebära för er 
organisation.  

c. Låt grupperna presentera visionerna för 
varandra. Diskutera igenom var och ett av 
förslagen och se om ni kan samsas om något av 
det som formulerats, samt fortsätta att utveckla 
och spetsa till det baserat på gruppens feedback. 
Kanske vill ni slå ihop de båda gruppernas arbete 
till ett.  

d. När ni enats om er vision är det dags att 
renskriva löpsedeln och pressmeddelandet så 
att ni vid senare tillfällen minns vad ni kommit 
överens om. 

GÖR DIN 

EGEN
LÖPSEDEL

NU!

VISUALISERA VISIONEN

DIGIDIY NEWS
E X T R A
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För att skapa förutsättningar att uppfylla er digitala 
vision ska ni nu skapa en digital strategi.
 
Vad skiljer en digital strategi från ett övergripande 
strategiarbete? Visserligen bör det digitala 
perspektivet vara representerat i allt strategiarbete 
ni gör i er organisation, men det finns goda argument 
för att göra en specifik strategi som belyser den 
digitala förändringsresa ni befinner er i. Med tydliga 
aktiviteter, deadlines och ansvariga ges bättre 
förutsättningar till det fokus och engagemang ni 
behöver skapa för att lyckas.
 
Första steget är att definiera vilka huvudaktiviteter 
ni behöver utföra för att nå målen som ni satt upp i 
er vision. Dessa huvudaktiviteter delas sedan upp i 
delaktiviteter och läggs in i en aktivitetsplan som följs 
upp över tid.
 
Viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med er 
strategi är att ha rätt förväntningar, kommunicera 
strategin till alla i organisationen och definiera 
mätetal som hjälper er att förstå hur det går. 
Övningar för att göra detta hittar du i del 3. 
 
Över tid kommer ni att märka att ni inte längre 
behöver en specifik digital strategi. Som digitaliserad 
organisation är ju det digitala en självklar aspekt av 
allt ni företar er.

ÖVNING 9: DIGITAL STRATEGI   

Steg 1. Huvudaktiviteter 
 

Steg 2. Koppla huvudaktiviteterna 
till tidshorisont
 

Steg 3. Fyll huvudaktiviteterna med 
delaktiviteter för år 1
 

Steg 4. Aktivitetsplan 

Tidsåtgång total: 
140-225 minuter
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ÖVNING 9: DIGITAL STRATEGI  
STEG 1. HUVUDAKTIVITETER

Tidsåtgång: 
30-45 minuter

Du behöver:
Post-its, pennor och whiteboard

I den här övningen kommer ni att gemensamt ta 
fram en digital strategi, bestående av ett antal 
huvudaktiviteter som i sin tur innehåller delaktiviteter. 
Dessa ska hjälpa er att uppnå visionen.

a. Dela in er i mindre grupper med 3–4 i varje 
grupp. Vilka större huvudaktiviteter eller 
förändringar behöver ni göra för att nå er vision? 
Delaktiviteter definieras i ett senare steg, så håll 
er till övergripande initiativ. Diskutera under 15 
minuter och skriv upp en huvudaktivitet per post-
it. 

b. När tiden är slut, be en deltagare per grupp att 
komma fram och sätta upp gruppens lappar på 
whiteboarden och presentera huvudaktivteterna 
för resten av deltagarna. 

c. Nu har ni en whiteboard full av aktiviteter. Se 
till att dubbletter tas bort och låt deltagarna 
fylla på med input om ni saknar någon aktivitet. 
För att skapa bästa förutsättningar att lyckas 
med sin strategi är det viktigt att inte ha för 
många aktiviteter. Diskutera och välj ut de 5-10 
aktiviteter som ni anser är viktigast för att nå er 
vision. 

d. Döp gärna de olika huvudaktiviteterna till kortare, 
lekfulla namn som är enkla att minnas och 
kommunicera till resten av organisationen.
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ÖVNING 9: DIGITAL STRATEGI  
STEG 2. KOPPLA HUVUDAKTIVITETERNA TILL TIDSHORISONT

a. Sätt upp övningsmallen på whiteboarden. 
Stjärnan motsvarar visionen så sätt gärna upp er 
visionslöpsedel för inspiration där.  

b. Om ni exempelvis bestämde att er tidshorisont 
för att nå visionen är fem år, vad behöver ni då 
ha gjort om tre år för att vara på rätt väg? Vad 
behöver ni ha gjort om ett år? Diskutera i gruppen 
och placera ut de huvudaktiviteter som står på 
lapparna på kort respektive lång sikt. 

3 ÅR

2 ÅR

1 ÅR

Digital strategi

Tidsåtgång: 
20 minuter

Du behöver: 
Post-its med huvudaktiviteter från 
förra steget och övningsmall från s.92 
att skriva ut på A3.
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ÖVNING 9: DIGITAL STRATEGI  
STEG 3. FYLL HUVUDAKTIVITETERNA MED DELAKTIVITETER FÖR ÅR 1

Det har blivit dags att bryta ner huvudaktiviteterna 
till konkreta delaktiviteter som ska genomföras. 
I tidigare steg har ni skapat en riktning och en 
förståelse för vad ni behöver göra för att nå visionen. 

För att kunna konkretisera, förenkla och påbörja 
arbetet ska ni nu släppa det längre perspektivet och 
endast fokusera på vad som ska genomföras det 
kommande året.

a. Skriv upp rubriker på whiteboarden för de 
huvudaktiviteter som ni placerade i det korta 
tidsperspektivet 1 år. Det kan både innehålla 
aktiviteter som ni vill ska vara genomförda och 
implementerade under första året men även 
sådant ni måste påbörja. 

b. Ta en huvudaktivitet i taget och diskutera i 
gruppen vilka delaktiviteter som ska ingå. Bryt 
ned och skriv varje delaktivitet på en egen 
post-it som placeras under respektive rubrik. En 
huvudaktivitet kan ha flertalet delaktiviteter av 
olika karaktär.  
 
Varje aktivitet ska vara så pass tydlig och 
avgränsad att det ska gå att förstå exakt vad 
som ska uppnås för att den ska räknas som 
genomförd. 

c. När ni har definierat vilka delaktiviteter som 
leder till att era huvudaktiviteter uppfylls är ni 
klara. Utse 1–2 deltagare som ansvariga för att 
sammanställa dokumentationen digitalt.  
 
Ett tips är att använda ett A3-papper per 
huvudrubrik och placera alla tillhörande post-
its på för att göra det enkelt för de som ska 
dokumentera.

Tidsåtgång: 
30-60 minuter

Du behöver: 
Whiteboard, pennor, post-its.
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ÖVNING 9: DIGITAL STRATEGI  
STEG 4. AKTIVITETSPLAN 

a. Denna övning genomförs med fördel i grupp, 
med de medarbetare som berörs. Välj ut en 
huvudaktivitet att börja med samt en person som 
är ansvarig för helhet och uppföljning för den 
aktiviteten. 

b. Börja fylla i mallen och lista de delaktiviteter som 
ingår i huvudaktiviteten. 

c. Besluta när varje aktivitet ska vara genomförd 
(planerat slutdatum), markera sedan i årsplanen 
under vilka månader som arbetet med aktiviteten 
ska pågå. 

d. Utse en ansvarig medarbetare för varje steg. Se 
till så att en medarbetare inte är ansvarig för 
alltför många aktiviteter, då planen ska kännas 
realistisk och genomförbar.  

e. När mallen är ifylld kan ni skriva ut den och 
använda den för veckovis eller månatlig 
verksamhetsuppföljning och uppdatera 
den vartefter aktiviteter genomförs. Använd 
färgkodning (röd, gul, grön) för att följa upp status 
för varje aktivitet.

 

Tidsåtgång: 
60-100 minuter

Du behöver: 
Övningsmall från s.93 för 
aktivitetsplan, och ev. dator. 

Det är viktigt att så snabbt som möjligt påbörja 
arbetet med aktivitetsplanen och göra den till 
en naturlig del av er verksamhets vardag. Se till 
att boka in kalendertid för att arbeta med både 
kommunikation och spridning av planen samt 
uppföljning av aktiviteterna.

OBS!

Aktivitetsplan

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NAMN PÅ HUVUDAKTIVITET

BESKRIV HUVUDAKTIVITET

HUVUDANSVARIG:     

ÅRSPLAN   

STATUS:   
   
   
   

SKAPAD:   
   
   
   

20XX    

AKTIVITET  ANSVARIG

PLANERAT 
SLUTDATUM

= UTFÖRANDEPERIOD X = FÄRDIG
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CASE
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CASE

Samarbetspartners för forskningsprojekt

Arbetet utförs med stöd från programmet för 
Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI).

SYFTE 
Projektet ska bidra till kunskap om hur vi kan skapa 
säkrare interaktion mellan trafikanter i en framtida 
uppkopplad trafikmiljö. 

DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
Kan ge cyklisten information om trafikläget utöver 
egen perception av sin omgivning. 

LÖSNING 
Med utgångspunkt från teknikutveckling som pågår 
för kommunikation mellan motorfordon utvecklar vi i 
detta projekt lösningar som kan höja trafiksäkerhet-
en även för cyklister. I projektet utvärderas interak-
tionsdesign och tekniklösningar som är lämpliga att 
integrera i en cykelhjälm.  
 

Inom: En framtida trafikmiljö 

Kan vi: Ge cyklisten information om 
trafikläget

Med hjälp av: Anpassad interaktionsdesign  
och trådlös kommunikation
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CASE

ABB är en stor verkstadskoncern inom elkraft- och 
automationsteknik.

SYFTE 
Att skicka speciella serviceexperter till avlägsna 
platser tar både lång tid och kostar pengar. I detta 
projekt utforskades möjligheten att ge stöd på 
distans. 

DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
Genom att använda sig Augmented Reality (AR) 
kan du förstärka verkligheten med digitala objekt. 
Fältteknikern får både ett verbalt och visuellt stöd av 
expert på distans för att lösa de tekniska problem 
som uppstått.

LÖSNING 
Med hjälp av en smartphone eller AR-glasögon kan 
en fälttekniker koppla upp sig för videosamtal med 
en expert. På skärmen kan experten se det teknikern 
ser och kan guida denna att lösa problemet. 
Teknikern får på sin skärm ett visuellt stöd som visar 
var i den befintliga miljön som experten pekar. 
 
Leverantör:  
RISE SICS Västerås

Inom: Service och underhåll 

Kan vi: Koppla upp oss mot experter på 
andra sidan jorden och få hjälp på distans

Med hjälp av: Augmented Reality
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CASE

Gyproc är en ledande tillverkare av gipsskivor och 
del av Saint-Gobainkoncernen. 

SYFTE 
I ett forskningsprojekt tillsammans med 
gipsskivetillverkaren Gyproc undersöktes hur arbetet 
kunde underlättas och effektiviseras med olika typer 
av ny teknik.
 
DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
När nya medarbetare ska introduceras finns 
ibland moment som är svåra eller farliga att öva 
på. Genom att skapa en digital kopia av sin fabrik 
eller anläggning kan personalen öva på att utföra 
momenten i en säker miljö där varken människor 
eller maskiner kan skadas eller gå sönder.

LÖSNING 
Lösningen är en virtuell kopia av Gyprocs “splicer” 
– en maskin som används för att skarva stora 
pappersrullar. I denna virtuella värld kan nyanställda 
öva på att använda maskinen och lära sig vad de 
olika delarna av maskinen gör. 
 
Leverantör:  
RISE SICS Västerås

Inom: Utbildning och träning 

Kan vi: Öva på farliga moment utan att 
utsätta människor och maskiner för risker

Med hjälp av: Virtual Reality
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CASE

Samarbetspartners för forskningsprojekt

SYFTE 
Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet i Piteå 
är ett imponerande musikinstrument som kombinerar 
tradition med innovativ teknologi. Instrumentet är 
Sveriges största konserthusorgel och kan spelas 
från var som helst i världen via Internet. Hur kan 
instrumentet göras tillgängligt för fler än bara invigda 
musiker? 

DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
Möjliggör nya musikaliska upplevelser och 
medskapande.

LÖSNING 
Med hjälp av Oregano kan besökare uppleva 
orgeln och interagera med instrumentet med 
hjälp av pekskärm och sin egen röst. Oregano gör 
instrumentet tillgängligt för människor oavsett 
musikalisk bakgrund, samtidigt som det skapar unika 
upplevelser vid besök i konserthuset.

Inom: Upplevelseindustrin 

Kan vi: Göra det möjligt för alla att spela på 
en stor konsertorgel

Med hjälp av: Ett digitalt gränssnitt
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CASE

Samarbetspartners för forskningsprojekt

SYFTE 
Hur kan gränssnittet mellan människa och maskin 
utformas för att bidra till ökad effektivitet, minskat 
maskinslitage och förbättrad arbetsmiljö vid 
fjärrstyrning av maskiner?
 
DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
Möjlighet att anpassa och utveckla lösningarna 
utifrån människors situation och behov. 

LÖSNING 
Ett nytt gränssnitt har utvecklats för att ge 
operatören tillgång till en ergonomisk, informativ och 
anpassningsbar arbetsmiljö. Via gränssnittet kan 
operatörerna själva styra vilken ljudåterkoppling de 
vill lyssna på under fjärrstyrning av maskinerna. 

Ytterligare, visionära, koncept har tagits fram utifrån 
den framtida operatörens roll och dennes samspel 
med automation. 

Inom: Processindustrin 

Kan vi: Ge operatören ett förbättrat stöd vid 
fjärrstyrning

Med hjälp av: Ett utvecklat gränssnitt 
mellan människa och maskin
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DEL 3 
HUR TAR VI OSS DIT?
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HUR TAR VI OSS DIT?3

I den här delen finns övningar som hjälper er att 
implementera och genomföra er digitala strategi.
 
När du kommunicerar er digitaliseringssatsning 
till medarbetarna i din organisation kan det vara 
till hjälp att beskriva digitalisering som en typ 
av förbättringsarbete. Det kan bidra till att fler 
känner sig tryggare i processen. När såväl ledning 
som medarbetare engageras i ett tidigt skede får 
organisationen fler perspektiv, en god förståelse för 
utmaningarna och fler kan bidra med lösningar.

Rimlighetsbedöming – Bedöm era förutsättningar 
för att lyckas

Kommunikationsplan – Informera 
organisationen om vad som händer

Fokusgrupp för ökat engagemang – Fånga upp 
idéer och synpunkter

Riskhantering – Identifiera risker och övervinn 
hinder

Definiera nyckelindikatorer – Följ upp mätetal 
för att förstå hur det går

ÖVNING 10

ÖVNING 11

ÖVNING 12

ÖVNING 13

ÖVNING 14
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IMPLEMENTERING AV STRATEGI

För en lyckad implementering av en digital strategi 
krävs att organisationen som helhet har bestämt sig 
för att genomföra strategin. Det krävs också en tydlig 
förändringsprocess och att arbetet utgår från den 
vision och de aktiviteter som planerats.
 
För att digitaliseringsarbetet ska bli framgångsrikt 
behövs tre delar; fokuserat ledarskap, 
kommunikation av förväntningar och resultat samt 
användning av beprövade projektledningsmetoder. 

Övningarna som ingår i denna del kommer hjälpa 
er att säkerställa de delar som behövs för en lyckad 
implementering. Vi rekommenderar att ni genomför 
alla övningar i del 3. 

Innan ni börjar med övningarna i del 3, säkerställ att 
förutsättningarna för ledarskap och kommunikation 
finns genom att be ledarna i din organisation att 
fundera över frågorna i rutan till höger.

Hur engagerade är ni i att genomföra strategin 
för att föra organisationen framåt? Kommer 
ni att säkerställa att tillräckligt med resurser 
i form av pengar, personer och tid finns 
tillgängliga för att genomföra planen? 

På vilket sätt kommer genomförandeplanen 
för strategin att kommuniceras i hela 
organisationen? Hur kan ni använda denna 
kommunikation för att skapa engagemang? 

Är tillräckligt många personer övertygade om 
att den förändring som planeras kommer 
att vara en förbättring? Om inte, hur 
uppdaterar ni visionen eller övertygar fler i 
organisationen? Finns det en plan för hur 
människorna i organisationen ska motiveras 
till det förändringsarbete som planeras? 

Vilka risker finns som kan hindra 
implementering och stöd för planen? 
Hur kan dessa hinder undvikas eller 
övervinnas? 

Hur kommer ni att följa upp att det 
ni gör leder i rätt riktning och leder 
organisationen närmare visionen?
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ÖVNING 10: RIMLIGHETSBEDÖMNING  

Tidsåtgång: 
180–240 minuter

Du behöver:
Pennor, utskrivna mallar för fem 
aspekter. Skriv ut så många exemplar 
av varje mall som ni är i gruppen. Om 
ni lägger till någon aspekt behöver 
ni förbereda denna med en liknande 
mall.

I denna övning ska ni göra en rimlighetsbedömning 
av de aktiviteter som är tänkta att genomföras. 
Resultatet från rimlighetsbedömningen ger ett 
beslutsunderlag för vad som ska genomföras 
och ligger även till grund för er planering och 
riskbedömning. Det är viktigt att de som är ansvariga 
för aktiviteterna är med och gör bedömningen. 

Övningen görs i omgångar kring de fem olika 
aspekterna som beskrivs nedan. Det är bra om varje 
aktivitet undersöks av minst två grupper för att få fler 
perspektiv.

Undersök hur rimligt det är att ni kommer att 
genomföra aktiviteterna utifrån åtminstone fem olika 
aspekter:

• Teknik: Har vi rätt kompetens för att jobba med 
det vi planerar? Kommer den teknik vi tänker 
bygga på att räcka till?

• Användning: Kommer de tänkta lösningarna att 
lösa de utmaningar som organisationen har?

• Planering: Är planerna realistiska? Kommer vi att 
ha resurser till det vi vill göra?

• Ekonomi: Är relationen mellan investering och 
avkastning tillräckligt bra? 

• Legalt: Finns det lagar, förordningar och 
bestämmelser som kan hindra oss att genomföra 
det vi vill (exempel: hur berörs det vi vill göra av 
GDPR)? 

STEG 1
Innan ni börjar bedömningen behöver ni bestämma 
vilka aspekter ni ska täcka och i vilken ordning ni ska 
undersöka dessa.

STEG 2 
Dela in er i mindre grupper, gärna med tre eller fyra 
i varje grupp. Dela sedan ut mallarna för de olika 
aspekterna till alla deltagare och se till att alla har 
varsin penna.
 
STEG 3
Be alla att sitta tysta för sig själva, reflektera och 
skriva svar på frågorna i mallen. Bryt tiden när 
deltagarna inte skriver lika intensivt längre.
 
STEG 4 
Be någon i varje grupp att vara sekreterare. Nu ska 
deltagarna dela med sig av vad de skrivit och bygga 
vidare på varandras tankar inom gruppen.
 
STEG 5
Be en i varje grupp att kortfattat berätta för resten 
av deltagarna vad de kommit fram till. Samla in allt 
material för att kunna sammanfatta och renskriva.
 
STEG 6
Upprepa. Gör om steg 3–5 med de resterande 
aspekterna. Övningen är färdig när ni gått igenom 
alla aspekter som ni bestämt er för att täcka.Rimlighetsbedömning

RIMLIGHETSBEDÖMNING

TEKNIK

Har vi kompetens för 
att göra detta?

Finns den teknik vi tänkt 
använda tillgänglig?

Är tekniken lämplig för 
det vi tänker använda 

den till?

Har vi förutsättningar att göra det vi 
planerar?
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ÖVNING 11: KOMMUNIKATIONSPLAN
  

Oavsett om ni är en mindre grupp som arbetat 
med planen för er digitala transformation eller om 
hela organisationen bidragit är det viktigt att det ni 
slutligen beslutat kommuniceras tydligt. När man lagt 
mycket tid och arbete på något är det lätt hänt att 
man blir otålig och vill komma igång direkt. Risken 
är att man tappar medarbetare på vägen, eller att 
man inte har en enad bild om vem som ska göra 
vad och när. Då kan en kommunikationsplan för 
genomförandeplanen vara till stor hjälp. 

Fundera över hur genomförandeplanen för strategin 
bör kommuniceras ut i hela organisationen. Hur 
kan ni använda kommunikation för att skapa 
engagemang för er digitaliseringsresa? Hur ska ni 
berätta om planen? Vilka kanaler ska ni använda?

Den här övningen går ut på att göra en enkel 
och tydlig kommunikationsplan där bland annat 
mottagare, sändare, budskap, kanal och datum 
beskrivs för varje aktivitet.

Kommunikationsplan

Tidsåtgång: 
60-120 minuter

Du behöver: 
Dator och övningsmall från s.99 att 
skriva ut på A3.

STEG 1  
Fyll i mallens olika delar för varje aktivitet:
• Mottagare, exempelvis alla anställda
• Sändare, exempelvis digitaliseringsansvarig 
• Budskap/innehåll, exempelvis status för 

projektet
• Kanal, exempelvis e-post 
• Frekvens, exempelvis en gång/vecka
• Tidsperiod, exempelvis vecka 44-48
 
STEG 2  
Se till att regelbundet följa upp att planen efterföljs 
samt utvärdera tillsammans med medarbetare hur 
de uppfattat och tagit till sig informationen.
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ÖVNING 12: FOKUSGRUPP FÖR ÖKAT ENGAGEMANG
  

Är tillräckligt många personer övertygade om att 
den förändring som planeras kommer att vara en 
förbättring? Ett bra sätt att fånga upp idéer och 
synpunkter från hela organisationen är att genomföra 
enkäter eller ha öppna dialogmöten med fokusgrupper. 

Utse en grupp som representerar olika roller, 
bakgrunder, perspektiv och erfarenheter. Bjud sedan 
in gruppen till ett samtal där alla får dela med sig 
och berätta om sin syn på det planerade arbetet. 
Resultatet av den här övningen ger underlag för vad 
som kan behöva förtydligas i strategin och de planer 
som tas fram.

STEG 1
Börja med att tydligt förklara visionen, er digitala 
strategi och syftet med den här övningen. Beskriv 
aktivitetsplanen och hur den kommit fram. För att få 
struktur på övningen ska alla deltagare välja ut några 
av de planerade aktiviteterna som väcker frågor, idéer 
och farhågor och sedan utveckla dessa tankar genom 
att beskriva det som är positivt, negativt och intressant 
med de olika aktiviteterna i handlingsplanen. 

STEG 2
Dela in deltagarna i mindre grupper, gärna med tre 
eller fyra i varje grupp. Dela sedan ut mallarna för 
övningen till alla deltagare och se till att alla har 
penna. Be alla att tyst för sig själva reflektera och 
skriva ner sina tankar på mallen. Bryt tiden när 
deltagarna inte skriver lika intensivt längre.
 

Positivt, Negativt, Intressant

STEG 3
Be någon i varje mindre grupp att vara sekreterare. 
Nu ska deltagarna dela med sig av vad de skrivit och 
bygga vidare på varandras tankar inom gruppen.
 
STEG 4
Be en representant per grupp att kortfattat berätta 
för resten av deltagarna vad de kommit fram till 
och uppmuntra till en diskussion. Ställ frågor för att 
identifiera olika förväntningar, behov och önskemål 
och fånga upp deltagarnas oro, idéer och nya 
infallsvinklar.
 
STEG 5 
Sammanfatta det som sägs på en whiteboard eller 
blädderblock och renskriv efter övningen för att 
kunna kommunicera resultatet till deltagarna. Om det 
väckts frågor under övningen som inte har sina svar i 
strategin och planen behöver dessa tas i beaktande i 
den fortsatta planeringen.

Tidsåtgång: 
60-120 minuter

Du behöver: 
Pennor och övningsmall från s.100 
att skriva ut på A3.

POSITIVT NEGATIVT INTRESSANT
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ÖVNING 13: RISKHANTERING
  

Den här övningen hjälper er att identifiera risker 
som kan hindra implementering och stöd för ert 
digitaliseringsarbete, samt att komma fram till hur 
eventuella hinder kan undvikas eller övervinnas. 

Riskhanteringen består av tre delar. Del ett och två 
görs för att få grepp om riskerna och de åtgärder som 
krävs för att hantera dessa. Den tredje delen är en 
kontinuerlig uppföljning för att se till att de åtgärder 
som bestämts utförs och för att hantera nya risker 
som dyker upp.
 
Ni bör undersöka era digitaliseringsplaner från olika 
aspekter. Tre vanliga områden att hantera är teknik, 
ekonomi och resurser. Alla aspekter analyseras 
sedan i flera steg där det första går ut på att 
identifiera riskerna. 

De efterföljande stegen går ut på att analysera 
riskerna genom att bedöma sannolikheten för att de 
ska falla in och deras påverkan på organisationen 
och digitaliseringsplanerna. Slutligen tas 
handlingsplaner fram för att hantera de risker som 
sammantaget bedöms som viktigast.
 
Vi rekommenderar att steg 1 och de övriga stegen 
görs vid olika tillfällen. Då hinner man skriva in alla 
identifierade risker i mallen innan man fortsätter med 
steg 2. Gör man detta blir det enklare för deltagarna 
att få en samlad bild över de risker man identifierat i 
steg 1.

Steg 1. Riskidentifiering 
 

Steg 2. Bedömning av sannolikhet
 

Steg 3. Bedömning av påverkan
 

Steg 4. Åtgärder

Tidsåtgång total: 
150-180 minuter
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ÖVNING 13: RISKHANTERING 
STEG 1. RISKIDENTIFIERING

Under detta steg ska riskerna endast identifieras, inte 
bedömas eller adresseras. Ta en aspekt i taget och följ 
stegen nedan. Riskidentifieringen är färdig när ni gått 
igenom alla aspekter ni bestämt att ni vill täcka.  

a. Dela in er i mindre grupper, gärna med tre eller 
fyra i varje grupp. Se till att alla har penna och 
post-its. 

b. Be alla att tyst för sig själva reflektera och på 
post-its lista de olika risker man ser för den 
aspekt man undersöker. Avbryt när deltagarna 
inte skriver lika intensivt längre. 

c. Deltagarna ska nu dela med sig av vad de skrivit 
och bygga vidare på varandras tankar inom 
gruppen. Det är viktigt att varje risk beskrivs 
så tydligt att det går att bygga vidare med en 
bedömning av sannolikhet och påverkan i 
efterföljande steg. 

d. Alla post-its med risker placeras på en 
Whiteboard. Under processen sätts likartade 
risker nära varandra i grupper. Det är tillåtet för 
alla deltagare att flytta risker mellan grupperna. 
När alla post-its placerats ut ska ni gå igenom 
grupperna som bildats, för att se till att det 
råder samsyn om vad som menas med de olika 
riskerna. 

e. För över alla identifierade risker till mallen för 
riskhantering så att ni har ett bra underlag för 
nästa steg i övningen.

RISK SANNOLIKHET
(1-5)

PÅVERKAN
(1-5)

ÅTGÄRD

Riskidentifierng

Tidsåtgång: 
45-60 minuter

Du behöver: 
Whiteboard, Post-its, pennor och 
övningsmall från s.101 att skriva ut 
på A3.
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ÖVNING 13: RISKHANTERING 
STEG 2. BEDÖMNING AV SANNOLIKHET

Dela in er i mindre grupper, gärna med tre eller fyra i 
varje grupp. Dela sedan ut mallen med de inskrivna 
riskerna ni identifierat i steg 1 till alla deltagare och se 
till att alla har penna.

a. Be alla att tyst för sig själva reflektera och göra 
en bedömning av hur sannolik varje identifierad 
risk är på en skala 1-5 och notera detta i mallen. 
Låg sannolikhet anges med siffran 1 och hög 
sannolikhet med siffran 5. 

b. Deltagarna ska nu dela med sig av vad de skrivit 
och bygga vidare på varandras tankar inom 
gruppen.  
 

c. Avsluta med att varje grupp delar med sig av 
sin bedömning av sannolikheten för varje risk. 
Diskutera tills alla är överens om en gemensam 
bedömning.

RISK SANNOLIKHET
(1-5)

PÅVERKAN
(1-5)

ÅTGÄRD

Bedömning av sannolikhet

Tidsåtgång: 
30 minuter

Du behöver: 
Pennor och övningsmall från 
föregående steg med ifyllda risker.



73  |  Hur tar VI oss DIt?  |  DigiDIY

ÖVNING 13: RISKHANTERING 
STEG 3. BEDÖMNING AV PÅVERKAN

a. Be alla att tyst för sig själva reflektera och 
göra en bedömning av hur stor påverkan varje 
identifierad risk har på organisationen är på en 
skala 1-5 och notera detta i mallen. Låg påverkan 
anges med siffran 1 och hög påverkan med 
siffran 5. 

b. Deltagarna delar med sig av vad de skrivit och 
bygger vidare på varandras tankar inom gruppen. 
 

c. Varje grupp ska nu ge sin syn på varje risks 
påverkan. Diskutera gemensamt tills alla är 
överens. 

d. Genom en kombination av sannolikhet och 
påverkan kan riskerna nu prioriteras och 
grupperas enligt mallen för risker. 

RISK SANNOLIKHET
(1-5)

PÅVERKAN
(1-5)

ÅTGÄRD

Bedömning av påverkan

Tidsåtgång: 
30 minuter

Du behöver: 
Pennor och övningsmall från 
föregående steg med ifyllda risker 
och sannolikhet.
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ÖVNING 13: RISKHANTERING 
STEG 4. ÅTGÄRDER

a. Be alla att tyst för sig själva reflektera och 
göra förslag på åtgärder (förebyggande eller 
förberedelse för avhjälpande) för de prioriterade 
riskerna och notera detta på mallen. 

b. Deltagarna delar med sig av vad de skrivit och 
bygger vidare på varandras tankar inom gruppen.  

c. Varje grupp ger sin syn på åtgärder för 
varje prioriterad risk. Åtgärderna diskuteras 
gemensamt tills alla är överens. 

d. Resultatet från riskbedömningen ger ett 
beslutsunderlag för vad som ska genomföras och 
som en grund för er vidare planering.

RISK SANNOLIKHET
(1-5)

PÅVERKAN
(1-5)

ÅTGÄRD

Åtgärder

Tidsåtgång: 
45-60 minuter

Du behöver: 
Pennor och övningsmall från 
föregående steg med ifyllda risker, 
sannolikhet och påverkan.
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ÖVNING 14: DEFINIERA NYCKELINDIKATORER 

Den här övningen hjälper er att hitta metoder för 
att följa upp att det ni gör leder i rätt riktning och 
att ni kommer närmare er vision. Med hjälp av 
nyckelindikatorer kan ni enklare förstå om ni är på väg 
åt rätt håll. 

De nyckelindikatorer ni väljer bör både vara 
av typen styrmått (som hjälper till att driva 
digitaliseringsprojekten framåt) och utfallsmått (som 
mäter utfall och effekt). Ett enkelt exempel på styrmått 
är att följa upp hur många av de aktiviteter som 
planerats för digitaliseringen som utförts. Minskad 
tid för underhåll av en maskin är ett exempel på ett 
utfallsmått. 
 
En bra metod för att ta fram indikatorer är att dela 
upp arbetet i två delar. I den första behöver ni komma 
överens om vad som är viktigt att följa upp, och i 
den andra hitta mätetal som hjälper er att göra den 
uppföljningen samt metoder för att samla in dessa 
mätetal.

Steg 1. Identifiering av behov 
 

Steg 2. Hitta indikatorer
 

Ibland kan informationen hämtas från befintliga 
system och ibland måste den samlas in manuellt. I 
många fall kan ni behöva kombinera data från flera 
källor. 

Det är också nödvändigt att bestämma den praktiska 
hanteringen: hur ofta ni ska mäta, vem som ser 
till att data hämtas in, vem som sammanställer 
informationen, hur den ska presenteras och vilka som 
ska ha tillgång till den. 

En indikator är ett mätetal som används för att 
bedöma hur exempelvis en organisation eller ett 
projekt utvecklas. 

INDIKATOR?

Tidsåtgång total: 
120-180 minuter
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ÖVNING 14: DEFINIERA NYCKELINDIKATORER 
STEG 1. IDENTIFIERING AV BEHOV

Den här övningen hjälper er att hitta metoder för 
att följa upp att det ni gör leder i rätt riktning och 
att ni kommer närmare er vision. Med hjälp av 
nyckelindikatorer kan ni enklare förstå om ni är på väg 
åt rätt håll. 

a. Dela in er i mindre grupper, gärna med tre eller 
fyra i varje grupp. Se till att alla har penna och 
post-its. 

b. Be alla att tyst för sig själva reflektera och lista 
den information man behöver för att ha underlag 
för styrning och för att förstå vilket resultat man 
når. Lista dessa med ett förslag per post-it. 
Avsluta när deltagarna inte skriver lika intensivt 
längre. 

c. Deltagarna ska nu dela med sig av vad de skrivit 
i sina grupper och bygga vidare på varandras 
tankar. Det är viktigt att varje behov beskrivs 
så att det är tydligt vem som ska använda 
indikatorerna och till vad. 

d. Be en representant för varje grupp att placera 
lapparna på en whiteboard. Likartade behov 
sätts nära varandra i grupper. Det är tillåtet för 
alla deltagare att flytta lappar mellan grupperna. 
När alla lappar placerats ska ni diskutera och 
säkerställa att det råder samsyn om vad som 
menas med de olika behoven. Samla sedan in 
materialet för dokumentation.

Tidsåtgång: 
60-90 minuter

Du behöver: 
Pennor och övningsmall från s.102 
att skriva ut på A3.

Definiera nyckelindikatorer

INFORMATIONSBEHOV INDIKATORER RAPPORTERINGSFREKVENS UNDERLIGGANDE DATA ANSVARIGBERÄKNING AV INDIKATOR LAGRING PRESENTATION



77  |  Hur tar VI oss DIt?  |  DigiDIY

ÖVNING 14: DEFINIERA NYCKELINDIKATORER 
STEG 2. HITTA INDIKATORER

a. Dela in er i mindre grupper, gärna med tre eller 
fyra i varje grupp. Dela sedan ut mallarna med 
definitionen av indikatorer till alla deltagare och 
se till att alla har penna. 

b. Be alla att tyst för sig själva reflektera och hitta 
de indikatorer som kan ge svar på behoven som 
organisationen har. 

c. Deltagarna ska nu dela med sig av vad de skrivit 
och bygga vidare på varandras tankar inom 
gruppen.  

d. Varje grupp presenterar sina resultat och dessa 
diskuteras gemensamt tills alla är överens att 
indikatorerna är rätta och ger rätt information. 

För att kunna börja mäta behöver ni nu gå igenom 
indikatorerna och besluta er för hur informationen 
ska samlas in. Detta kan göras i en mindre grupp och 
kommuniceras senare till organisationen. 

För varje mätetal är det viktigt att definiera vem som 
är ansvarig för att samla in data, hur denna insamling 
görs, med vilken frekvens, hur indikatorerna beräknas 
baserat på mätningar, var resultat lagras och hur 
indikatorerna ska presenteras.  

Tidsåtgång: 
60-90 minuter

Du behöver: 
Pennor och övningsmall från 
föregående steg.

Definiera nyckelindikatorer

INFORMATIONSBEHOV INDIKATORER RAPPORTERINGSFREKVENS UNDERLIGGANDE DATA ANSVARIGBERÄKNING AV INDIKATOR LAGRING PRESENTATION
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There has never been a time of 
greater promise, or greater peril.”

— Klaus Schwab, grundare av World Economic 
Forum, om teknikens påverkan på vår värld.

SLUTLIGEN...

Det har nu blivit dags att på allvar inleda eller fortsätta er 
digitaliseringsresa. Vi hoppas att ni, oavsett var ni befinner er, får nytta av 
det som finns samlat i kittet. Förhoppningen är också att ni regelbundet 
kan återvända till kittets olika delar för att inspireras och hämta stöd. 
Digital transformation är inget som sker över en natt, utan något som ni 
bör arbeta med kontinuerligt och låta aktiviteterna integreras i resten av 
verksamheten, på alla plan.
 
I arbetet med övningarna har du och dina kollegor förmodligen upptäckt 
en massa spännande möjligheter och scenarion, och är ivriga att 
sätta igång eller fortsätta att utvecklas till en organisation rustad för 
framtiden. Förhoppningsvis har ni även lärt er något nytt om varandra 
som människor längs vägen.
 
Avslutningsvis uppmanar vi er att våga prova, i stort och smått. Det finns 
inga facit på hur framtiden kommer att se ut och ju bredare er erfarenhet 
är desto bättre rustade står ni inför att möta motgångar och skapa 
digitala framgångar.
 
Här avslutas DigiDIY-kittet, men er resa har bara börjat. Vi önskar er stort 
lycka till på er digitala framtidsresa!

 

“
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REFERENSER OCH MER INSPIRATION

BÖCKER OCH KORT 
Att leda digital transformation,  
Marie Andervin och Joakim Jansson
 

Bäst i världen,  
Joakim Ahlström 
 

Co-Creation Cards,  
Silje Kamille Friis
 

Get digital or die trying,  
Arash Gilan och Jonas Hammarberg
 

NOVA – verktyg och metoder för normkreativ innovation,  
Mariana Alves, Karin Ehrnberger, Marcus Jahnke och Åsa Wikberg Nilsson 
 
 

LÄNKAR
A short, practical guide to implementing strategy:  
https://www.lblstrategies.com/2015/03/01/the-5-most-important-
factors-to-successfully-implement-strategy/
 

A visual introduction to machine learning:  
http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learning-part-1/ 
 

Checklista när du implementerar strategi:  
http://staunstrup.se/blog/strategi/checklista-nar-du-implementerar-
strategi/
 

Digital transformation i praktiken:  
http://hellofuture.se/digitaltransformationipraktiken/hellofuture_
digitaltransformationipraktiken.pdf 
 

Digitalisering, mer än teknik – Rapport från Vinnova:  
https://www.vinnova.se/publikationer/digitalisering--mer-an-teknik/ 
 

Elements of AI – Onlinekurs:  
http://www.elementsofai.com/ 
 

Gamifieds gamificationkort:  
https://www.gamified.uk/gamification-inspiration-cards/
 

Googlemodellen – Rapport från Vinnova:  
https://www.vinnova.se/publikationer/googlemodellen/
 

IDEOs DesignKIT:  
http://www.designkit.org/ 
 

Stiftelsen Svensk Industridesigns guider och verktyg för design och 
innovation: http://www.svid.se/sv/Guider-och-verktyg/ 
 

Strategic Implementation – Avoiding the Implementation Pitfalls:  
https://onstrategyhq.com/resources/strategic-implementation/

https://www.lblstrategies.com/2015/03/01/the-5-most-important-factors-to-successfully-implement-strategy/
https://www.lblstrategies.com/2015/03/01/the-5-most-important-factors-to-successfully-implement-strategy/
http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learning-part-1/
http://staunstrup.se/blog/strategi/checklista-nar-du-implementerar-strategi/
http://staunstrup.se/blog/strategi/checklista-nar-du-implementerar-strategi/
http://hellofuture.se/digitaltransformationipraktiken/hellofuture_digitaltransformationipraktiken.pdf
http://hellofuture.se/digitaltransformationipraktiken/hellofuture_digitaltransformationipraktiken.pdf
https://www.vinnova.se/publikationer/digitalisering--mer-an-teknik/
http://www.elementsofai.com/
https://www.gamified.uk/gamification-inspiration-cards/
https://www.vinnova.se/publikationer/googlemodellen/
http://www.designkit.org/
http://www.svid.se/sv/Guider-och-verktyg/
https://onstrategyhq.com/resources/strategic-implementation/
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ÖVNINGSMALLAR
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ALLA

NÅGRA

FÅ

ÖVNING 2: SWOT 
STEG 1. KOMPETENSKARTA 
SIDA 29
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ANGELÄGENHET
FÖR DIGITALISERING

STYRKOR

Analoga Analoga

Våra fem viktigaste 
konkurrenter idag

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Våra fem viktigaste 
konkurrenter om fem år

Digitala Digitala

MÖJLIGHETER

SVAGHETER

KONKURRENTER

HOT

101

ÖVNING 2: SWOT 
STEG 2 - 7 
SIDA 30 - 35
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HUR SER OMVÄRLDEN UT 2025?

INTERNA PROCESSER 
OCH SYSTEM

Vilka förändringar tror du 
kommer ske inom området i 

framtiden?

Vilka utmaningar ser du 
att ni har inom området i 

framtiden?

Hur påverkar trender och ny 
teknik området i framtiden?

Svara på följande frågor individuellt.
ÖVNING 3: OMVÄRLDSANALYS 
SIDA 45
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HUR SER OMVÄRLDEN UT 2025?

ORGANISATION OCH 
KULTUR

Vilka förändringar tror du 
kommer ske inom området i 

framtiden?

Vilka utmaningar ser du 
att ni har inom området i 

framtiden?

Hur påverkar trender och ny 
teknik området i framtiden?

Svara på följande frågor individuellt.
ÖVNING 3: OMVÄRLDSANALYS 
SIDA 45
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HUR SER OMVÄRLDEN UT 2025?

ERBJUDANDE OCH  
AFFÄRSMODELL

Vilka förändringar tror du 
kommer ske inom området i 

framtiden?

Vilka utmaningar ser du 
att ni har inom området i 

framtiden?

Hur påverkar trender och ny 
teknik området i framtiden?

Svara på följande frågor individuellt.
ÖVNING 3: OMVÄRLDSANALYS 
SIDA 45
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HUR SER OMVÄRLDEN UT 2025?

RELATIONER MED  
KUNDER OCH INTRESSENTER

Vilka förändringar tror du 
kommer ske inom området i 

framtiden?

Vilka utmaningar ser du 
att ni har inom området i 

framtiden?

Hur påverkar trender och ny 
teknik området i framtiden?

Svara på följande frågor individuellt.
ÖVNING 3: OMVÄRLDSANALYS 
SIDA 45
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BLICKA FRAMÅT

Rita en bild!

DIGITALISERINGSFÖRDELAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYFTE 
 
 
 
 
 
 
 

 

LÖSNING 
 
 
 
 
 
 
 

Inom: 

Kan vi:

Med hjälp av:

POTENTIELLA PARTNERS

ÖVNING 4: BLICKA FRAMÅT   
SIDA 46 
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IDÉ FÖRDELAR UTMANINGAR

ÖVNING 5: IDÉGENERERING KRING NY TEKNIK
SIDA 47
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IDÉ

VEM SKA ANVÄNDA DEN?

VEM SKA BYGGA SYSTEMET?

HUR STOR ÄR NYTTAN?

HUR VÄLJS ANVÄNDARNA UT?

HUR KOMMER DET ATT SE UT?

VILKA PROBLEM LÖSER MAN?

HUR SKA UTVECKLINGEN 
FINANSIERAS?

ÖVNING 5: IDÉGENERERING KRING NY TEKNIK
SIDA 47
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POSITIVT NEGATIVT INTRESSANT

ÖVNING 6: POSITIVT, NEGATIVT, INTRESSANT
SIDA 48
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STOR EFFEKT

LITEN EFFEKT

LITEN INSATS STOR INSATS

ÖVNING 7: IDÉPRIORITERING  
SIDA 49
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3 ÅR

2 ÅR

1 ÅR

ÖVNING 9: DIGITAL STRATEGI  
STEG 2. KOPPLA HUVUDAKTIVITETERNA TILL TIDSHORISONT
SIDA 55
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

NAMN PÅ HUVUDAKTIVITET

BESKRIV HUVUDAKTIVITET

HUVUDANSVARIG:     

ÅRSPLAN   

STATUS:   
   
   
   

SKAPAD:   
   
   
   

20XX    

AKTIVITET  ANSVARIG

PLANERAT 
SLUTDATUM

= UTFÖRANDEPERIOD X = FÄRDIG

ÖVNING 9: DIGITAL STRATEGI  
STEG 4. AKTIVITETSPLAN 
SIDA 57
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RIMLIGHETSBEDÖMNING

TEKNIK

Har vi kompetens för 
att göra detta?

Finns den teknik vi tänkt 
använda tillgänglig?

Är tekniken lämplig för det vi 
tänker använda den till?

Har vi förutsättningar att göra det vi planerar?
ÖVNING 10: RIMLIGHETSBEDÖMNING 
SIDA 67
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RIMLIGHETSBEDÖMNING

PLANERING

Är uppskattningarna för 
aktiviteterna rimliga?

Har vi resurser för att göra 
detta, ekonomiska och 

personella?

Vilka aktiviteter avstår vi från 
om vi gör detta?

Har vi förutsättningar att göra det vi planerar?
ÖVNING 10: RIMLIGHETSBEDÖMNING 
SIDA 67
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RIMLIGHETSBEDÖMNING

ANVÄNDNING

Är den utmaning som 
aktiviteten ska lösa 
tydligt definierad?

Har resultatet av aktiviteten 
tydliga mottagare och 

användare?

Löser aktiviteten den utmaning 
den är tänkt att lösa?

Har vi förutsättningar att göra det vi planerar?
ÖVNING 10: RIMLIGHETSBEDÖMNING 
SIDA 67
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RIMLIGHETSBEDÖMNING

EKONOMI

Vilka vinster finns med 
aktiviteten?

Vad kostar det att göra 
aktiviteten?

Är relation mellan kostnad 
och intäkt tillräckligt bra?

Har vi förutsättningar att göra det vi planerar?
ÖVNING 10: RIMLIGHETSBEDÖMNING 
SIDA 67
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RIMLIGHETSBEDÖMNING

LEGALT

Vilka lagar och 
förordningar berör 

området?

Vilken kunskap behövs för 
att hantera de aktuella lagar 
och förordningar som berör 

området?

Har vi förutsättningar att göra det vi planerar?
ÖVNING 10: RIMLIGHETSBEDÖMNING 
SIDA 67
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MOTTAGARE SÄNDARE BUDSKAP / INNEHÅLL KANAL FREKVENS TIDSPERIOD

ÖVNING 11: KOMMUNIKATIONSPLAN
SIDA 68
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ÖVNING 12: FOKUSGRUPP FÖR ÖKAT ENGAGEMANG
SIDA 69

POSITIVT NEGATIVT INTRESSANT
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RISK SANNOLIKHET
(1-5)

PÅVERKAN
(1-5)

ÅTGÄRD

ÖVNING 13: RISKHANTERING  
STEG 1 - 4
SIDA 71
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INFORMATIONSBEHOV INDIKATORER FREKVENS MÄTDATA ANSVARIGBERÄKNING LAGRINGSPLATS PRESENTATION

Ex. Hur mycket minskar 
kostnader för resor genom 
att vi inför HoloLens för  
fjärrassistans med  
bibehållen stödnivå?

Ex. Total reskostnad för 
experter i relation till antal 
timmar stöd till lokala 
servicetekniker

Ex. Månadsvis Ex. Reskostnad för  
expertgrupp, loggade antal 
stödtimmar, timkostnad 
experter

Ex. (Reskostnad + 
expertkostnad)/(antal 
stödtimmar)

Ex. Microsoft TeamsEx. Servicechef Ex. Via månadsmöte och 
informationsbrev till  
servicetekniker

ÖVNING 14: DEFINIERA NYCKELINDIKATORER 
STEG 1 - 2
SIDA 76 - 77






