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“Människor kommer inte
ihåg vad du sa eller vad du
gjorde, de kommer ihåg hur
du fick dem att känna.”
Maya Angelou
Poet, 1928-2014
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En möjlighet att ta ett
stort steg in i en mer
digital framtid
Att samlas i ett rum och träffa människor är fantastiskt – men
idag finns den möjligheten inte alltid. Det handlar om att hålla
dig själv och ditt team motiverade, kulturen levande och få
hjulen att fortsätta rulla.
Jobb behöver inte gå långsammare eller bli mindre effektivt
bara för att du tvingas jobba på distans. Tvärtom. Vi har sett
att om arbetsplatser utnyttjar de digitala verktygen till fullo,
finns de fler fördelar med samarbete och efter arbete på
distans än vad många tror.
Med många års erfarenhet av att skapa bra upplevelser,
såväl fysiska som digitala, kan vi hjälpa dig med nya
arbetssätt och mötesformer i en tid när allt förändras.
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Vill du dra nytta av nya
virtuella arbetssätt –
måste du börja med att
förändra beteenden.
Vi tror på kraften i att samarbeta med
varandra, och släppa loss tvärfunktionella
teams, oavsett var i världen vi befinner oss.
Genom att designa mötesplatser specifikt
för virtuella möten och workshops lyckas
samla organisationer och genomföra arbete
som annars hade skjutits upp.
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Och bygga en
samskapande
och kreativ kultur
på distans
Vi vet att medarbetare är mer öppna att dela idéer när de
samarbetar digitalt. People support what they create – även
virtuellt. Sänk trösklarna, inkludera alla och visa hur man gör
praktiskt. Gör de digitala träffpunkterna till välfaciliterade
möten och gruppövningar där alla får komma till tals. Vi har
skapat, experimenterat och förfinat, och har nu en metodik
som gör att allt fungerar betydligt smidigare. Från två till flera
hundra deltagare.
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En lyckad omställning
gör er mer demokratiska
och motståndskraftiga
Osäkerhet leder till rädsla. Något som ofta leder till
att vi människor går i försvar och blir obenägna att
ta risker. Men om du bekräftar och delar känslor
med ditt team och uppmuntrar ett
upplevelsebaserat lärande och ett gemensamt
utforskande, så kan du hjälpa dem att se och
uppskatta de värdefulla förändringsmöjligheter
som faktiskt finns.
Att arbeta på distans betyder att medarbetare får
mer frihet att arbeta varsomhelst, närsomhelst och
utan att känna sig övervakade. Det kräver ett
distribuerat ledarskap och tydlig kommunikation.
Ett ledarskap som ger medarbetarna tydligare
roller, ökat ägarskap över sina uppgifter och en
starkare känsla av ansvar och mening.
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Ledarskap är viktigare
än någonsin.
Arbete på distans löser upp och utmanar traditionella och
hierarkiska strukturer. Medarbetare tar sina egna beslut, på
egen hand, varje dag.
Ett transformativt och autentisk ledarskap är nyckeln –
empati, självkännedom, förståelse för vilken påverkan du har
för andra, omtanke om individuella teammedlemmar samt din
förmåga att engagera och förmedla en vision och riktning är
kriterierna för att lyckas.

PwC

7

Frågor?
www.pwc.se/experience-center
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