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Framtidens Xtraordinära Ledare är vana att fungera i digitalt samarbete. Detta
ramverk ger en metod för att använda viktiga tekniker som VR och AR för 2000-talets
visionärer, innovatörer och kreativa företagsledare.

De samtida arbetsplatserna förändras och det sker snabbt. Enligt Klaus Schwabs teori
om den "fjärde industriella revolutionen" skiljer sig tre faktorer i den tid vi befinner oss
i nu, från den digitala revolutionen innan den. Dessa är "hastigheten" där förändringen
äger rum, "bredden och djupet" i användningen av teknik och en övergripande
"systempåverkan" på länder, företag, industrier och samhället som helhet.

I högteknologiska branscher och kreativa företag är det vanligt att teammedlemmar
har mer relevant kunskap och expertis än sina chefer. De framtida ledarna i denna
post-digitala era kommer att vara mer smidiga och mångsidiga och kunna fånga det
"digitala sättet att driva företag", de kommer att behöva rätt verktyg för att uppnå
detta och för att hantera de nya horisontella strukturerna måste de kunna svara mot
nya affärsbehov skapade av systempåverkan från den fjärde industriella revolutionen.
I stället för "fortbildning" eller genom att skapa nya roller måste organisationer titta på
de nya färdigheter som ledare kommer att kräva. Dessa färdigheter bör ge unga ledare
möjlighet att förbättra produktiviteten, integrera teknisk innovation, ta itu med
globaliseringen och utrusta dem med verktyg för att utöva inkluderande och
ansvarsfullt ledarskap utöver de grundläggande ledarskapsfärdigheterna. Vi behöver
helt enkelt en ny pedagogik för unga ledare för att verkligen dra nytta av den post-
digitala tidsåldern; XRL-projektet gör detta genom att integrera Xtended Reality-
teknologier med nya metoder för utbildning och kommunikation.

Dr Michael Loizou
BSc, MBA/MIS, PhD, ARPS, FHEA
Biträdande professor
Center for PostDigital Cultures
Coventry University

 Förord1.
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XRL syftar till att främja innovativa metoder och pedagogik som mixar användningen av Virtual
Reality (VR), Augmented Reality (AR) och samarbete ansikte mot ansikte för att skapa innovativa
workshops, träningsprogram och självutvärdering för framtida ledare.

Partnerna som är involverade i detta projekt är eLearning Studios (koordinator), Coventry University,
Elderberry AB, INFODEF och AEVA.

Projektet har fokuserat på att förbereda nya ledare för Leadership in the 21st Century (Ledarskap på
2000-talet) genom att utveckla högkvalitativa ledarskapskompetenser och färdigheter inom följande
områden: Förbättrad produktivitet, integrerad teknikinnovation, globalisering, inkluderande
ledarskap, ansvarigt ledarskap och kärnledarskap.

Dessutom främjar projektet antagandet av nya innovativa metoder i en digital era för yrkesutbildning
genom användning av Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) och innovativ pedagogik för
att utveckla en ny helt ny digitalt förbättrad strategi för ledarskapsutbildning.

Projektet erbjuder utbildningsprogram, kursplan, stödanvisningar och "utbildning för utbildare" kring
ledarskapsfärdigheter för nästa generation ledare. Det ger en möjlighet för yrkesutbildare att
erbjuda kurser och workshops som fokuserar på de mest uppdaterade ledarskapskompetenserna.

Verktygen, resurserna och AR/VR-workshopen kan inte bara användas i ett formellt
utbildningsprogram utan också som en del av arbetsbaserade ledarskapsträningar och
ledarskapslärlingsprogram och även som del av mentor- och coachverktygslådor. Projektet erbjuder
innovativ ny pedagogik och metoder för att undervisa ledarskapskompetenser som stöds av
innovativa tekniker som AR- och VR-strategier och kommer att vara fritt tillgängligt via en OER-
plattform.

2. Introduktion

Xtended Reality Leadership för Xtra-normal Leaders (XRL)
finansieras med stöd från Europeiska kommissionen genom
Erasmus + -programmet.
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3. Hur man använder VR med andra
träningsmetoder - en grundläggande guide
för utbildare

Virtual reality-based training (VRBT) eller VR-
lärande är en interaktiv och immersiv
undervisningsmetod som använder teknik för
att tillhandahålla virtuella scenarier för att
simulera situationer som kan uppstå i faktiska
situationer.
Virtuell verklighet syftar till att vara en helt
immersiv upplevelse som erbjuder användaren
en simulerad verklighet genom att stimulera
synsinne och hörsel för att man skall kunna
föreställa sig, förbättra och utöka 'det som inte
finns där' och låta användaren interagera och
medverka i en berättelse.

VAD ÄR VIRTUELL
VERKLIGHETSBASERAD TRÄNING
(VRBT)?

Det finns olika alternativ beroende på din
budget, kvaliteten på upplevelsen du vill skapa
och vilken typ av funktionalitet du vill att
eleverna ska ha i VR-simuleringen.

VILKEN UTRUSTNING BEHOVS FÖR
ATT ERBJUDA VRBT?

Smarttelefon eller någon av de andra?
Carboard- eller mobila headsets designade för
användning med smarttelefoner (t.ex. Merge
VR, Blitzwolf VR)

Dessa är prisvärda alternativ och fungerar bra
där du kan behöva nå massor av elever på
olika platser och kan behöva skicka headsets
eller ha en lägre budget och vill erbjuda
headsets för ett större antal elever. Kvaliteten
på upplevelsen och interaktionsförmågan är
något sämre jämfört med de andra alternativen
och kvaliteten kan variera dramatiskt beroende
på vilken typ av VR-headset som används.

Fristående headsets (t.ex. Oculus Go, Oculus
Quest, Vive Focus, Pico)

Dessa headset kräver ingen mobiltelefon, har
inga externa kablar och ingen annan
maskinvara krävs. De erbjuder en högkvalitativ
upplevelse och ökad interaktiv kapacitet med
hjälp av handkontroller. Detta alternativ kan
fungera bra för blandade träningsprogram där
VR är en del av ett träningsprogram som
bygger på ansikte mot ansikte och där ett
mindre antal headset krävs, t.ex. 10. De är
bärbara och kan också fungera bra där man
flyttar från plats till plats och vill ta headseten
med sig. Det här alternativet rekommenderas
ofta eftersom det ger en högkvalitativ
upplevelse som är bärbar och ligger i
mellanprisklassen.
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Eleverna kan få kunskap från traditionell
utbildning eller e-lärande och sedan öva på
att tillämpa den kunskapen i en VR-miljö i
10-15 minuters VR-moduler.
Eleverna kan förbättra och utveckla
färdigheter snabbare eftersom de först lär
sig i en mer bekant miljö som i ett
utbildnings- eller företagsutrymme eller
online och sedan kan öva sina nya
färdigheter i den virtuella världen.
VR erbjuder möjlighet att testa färdigheter i
en säker miljö.
Det visuella formatet, kontextuella
signalerna och fördjupande egenskaperna
hos VR bidrar till att förbättra kvaliteten och
hastigheten på inlärningen och kan göra det
möjligt för människor att behålla
information längre än med traditionell
utbildning. Att använda VR skapar minnen
som om människor hade gjort något tidigare
vilket hjälper dem att ta till sig inlärningen.

Undersökningar om lärande håller i allmänhet
med om att människor lär sig bäst genom att
göra. I synnerhet gäller detta då inlärningen
innebär ett naturligt mål, en förutsägelse av hur
detta mål kan uppnås, en åtgärd som försöker
förverkliga målsättningen, även ett resultat som
motsäger förutsägelsen. Att lära sig en ny
färdighet kan ta timmar av träning. Att
kombinera VR med traditionell träning eller e-
lärande har följande fördelar:

VR OCH ANNAN FORM AV
UTBILDNING

Vad du kan förvänta dig och eventuella
fysiska utrymmeskrav
Hur du får tillgång till den virtuella
utbildningen
Hur man navigerar runt i olika VR-miljöer
Hur funktionerna fungerar
Hur man interagerar med knappar (svävar
de över en åtgärdsknapp, klickar de på
sina kontroller för att göra det eller väljer
de en knapp med "virtuella händer" om
headsetet och kontrollern har den här
funktionen?)
Vad handkontrollknapparna gör (om du
använder ett headset med en handkontroll)
Hur länge VR-upplevelsen kommer att
pågå

Online med VR
Eleverna kan slutföra onlinemoduler och de
kan sedan öva vad de lär sig i VR under hela
onlinekursen.
En handledningsvideo och/eller en 1-2-sidors
guide om hur du ställer in och blir bekant med
att använda VR är viktigt för att förbereda
eleven och förklara element som:

INTEGRERING AV VR I
TRÄNINGSPROGRAM
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Kopplade headset designade för användning
på en stationär dator eller konsol (t.ex. Oculus
Rift, HTC Vive)

Kabelbundna headset är designade för
användning med en stationär dator eller konsol
och sensorer som ofta placeras på ett visst
avstånd från varandra i ett rum och som därför
inte är lätt flyttbara. De erbjuder en utmärkt VR-
upplevelse och är vanligtvis det dyraste
alternativet. Det här alternativet är bra om du
har ett specifikt VR-träningsutrymme.

Eleverna kan få en upplevelse av situationer
som är potentiellt farliga, omöjliga (t.ex. att
resa genom kroppen) eller dyra att
återskapa i verkliga livet.



De fyra kompetensstadierna och där VR kan stödja i en förändringsprocess för att behärska
helheten...
De fyra stadierna i kompetensmodellen antyder att individer från början inte är medvetna om hur lite
de vet eller är omedvetna om sin okunskap. När de känner igen sin inkompetens förvärvar de
medvetet en skicklighet och använder den medvetet. Så småningom kan färdigheten utnyttjas utan att
den medvetet tänks igenom. Individen sägs då ha förvärvat omedveten kompetens. Modellen till
höger illustrerar de fyra kompetensstegen och ger ett exempel på hur VR kan integreras i ett blandat
träningsprogram under dessa fyra faser:

[i] https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_competence

Förbered eleverna att använda VR
Eftersom många elever inte har använt VR tidigare, rekommenderas det att tid avsätts för att
introducera eleverna till VR och ge dem vägledning innan de sätter igång. Många VR-
inlärningssimuleringar kommer att innehålla en handbok som är utformad för att hjälpa eleverna att
bekanta sig med miljön och använda funktionerna. Målet är att eleverna ska fokusera på lärandet
snarare än på tekniken. All träning som utförs i VR måste vara välstrukturerad, så att användaren vet
exakt vad man ska göra i VR, vilka knappar man trycker på och hur man slutför scenarier osv.
Dessutom kan en pdf-guide som delats ut före träningspasset hjälpa eleverna att veta vad som
förväntas.

Ansikte mot ansikte-sessioner ledda av instruktörer
Kunskap, begrepp, processer och metoder kan läras genom instruktörsledda klassrumsbaserade
aktiviteter, diskussioner och presentationer. Eleverna kan sedan öva sådant i VR som de har lärt sig vid
olika stadier under hela utbildningen eller mot slutet av träningen, antingen i breakout-sessioner eller
som en hemuppgift. Färdighetstestning kan också erbjudas genom VR.

Alla elever kommer inte att vara villiga att använda ett VR-headset, så en
lösning är att göra VR-komponenterna frivilliga.
En liten del av dem som testar VR för första gången kommer att känna lätt
åksjuka. Även om det vanligtvis inte är något allvarligt, är det värt att vara
medveten om det och varna eleverna för detta innan de startar VR-
utbildningen. I allmänhet orsakas åksjuka av att VR-miljön runt användaren
rör sig, medan de själva förblir statiska - det förvirrar deras inre jämvikt.
När headseten och upplevelserna förbättras minskar detta avsevärt.
Försök att begränsa tiden i VR till cirka 8-15 minuter per session. Blir det
mer, kan eleverna börja känna åksjuka eller yrsel.

Tips:
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Det är möjligt att mäta och spåra elevernas användning, färdigheter och beteendemönster där
spårning är inbyggd i VR-inlärningssimulering och det finns ett system för att samla in data och
producera rapporter. Detta kan vara i form av ett elevhanteringssystem (LMS) eller VRMS (VR-
hanteringssystem) som har inbyggd xAPI. Exempel på spårning inkluderar prestanda och utvärderade
aktiviteter, beteendemönster, hjärtfrekvens och huvudspårning eller ögonkontakt. Dessa mätvärden
kan ge värdefull insikt om effektiviteten i utbildningen, elevernas framsteg och utveckling samt data
för forskningsändamål.

MÄTNING OCH SPÅRNING

Karyn Murray, eLearning Studios, 2020
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4. Kompetens och färdigheter för ledare på
2000-talet

4.1 Globalisering

Nyckelkompetenser som krävs av millenniumbarn under 2000-talet – Globalt
tankesätt!

Författare: Elderberry

Millenniumbarn är unga vuxna som kan behöva anpassa sig ordentligt för att klara de krav som
möter dem på morgondagens arbetsplatser. Arbetets art förändras snabbt och medan tidigare
generationer hade en god chans att få en fast anställning med många sociala förmåner, upplever
dagens ungdomar detta som mycket svårare. Ungdomar i dag är mycket mer benägna att arbeta i en
”delningsekonomi.” Cirka 40 procent av de oberoende arbetarna i USA som lever som frilansare är
millenniumbarn, enligt professor Arun Sundararajan på New York University. Det blev en fruktansvärt
fel tajming för millenniumbarnen eftersom de började jobba under de mest instabila ekonomiska och
politiska tiderna sedan den stora depressionen. I många länder nådde ungdomsarbetslösheten över
20 procent av arbetskraften och förblir fortfarande hög. Teknik är ett dubbelsidigt svärd för
millenniumbarnen. Den digitala ekonomin har möjliggjort skapandet av miljoner nya jobb, men
konstgjord intelligens och robotik kan snart ersätta komplicerade mänskliga aktiviteter som att köra
bil, tillhandahålla hälsovård och ge juridisk rådgivning.

Framtiden kommer att tillhöra tusentals ledare och chefer som tenderar att bli allt mer globalt
orienterade och ivriga att utforska världen. Millenniumbarnens tendens att identifiera sig som
globala medborgare kommer att främja drivkraften av den globala aspekten. Ett perspektiv som är
obegränsat och obehindrat av en lokal ekonomi eller en nationell regering.

Som Thomas Friedman hävdade i sin bok om globalisering 2005, The World Is Flat, är det faktiskt en
platt värld vi lever i och den blir allt plattare. Teknologiska framsteg har förkortat avståndet mellan
länder, företag och anställda. Utvidgningen av ekonomisk och intellektuell makt har lett till behovet
av verkligt globala ledare. Kort sagt, globalisering och snabba framsteg inom
kommunikationstekniken har i kombination gjort att världen framstår som en mindre plats.

Internationell handel är inte längre begränsad till multinationella företag och specialentreprenörer
och ett globalt tankesätt ses alltmer som en avgörande kompetens/tillgång av
arbetsgivare/investerare.

Introduktion

Ett verkligt globalt tankesätt är mer ett sätt att tänka, än ett specifikt språk eller en teknisk färdighet.

Vad är då ett globalt tankesätt?
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Letande efter den "stora bilden", det vill säga att acceptera flera möjligheter för alla tänkbara
händelser - för dem som är inte nöjda med det uppenbara.
Förstå att den snabbt föränderliga, inbördes beroende världen där vi lever verkligen är komplex.
Är 'process'-orienterad; enligt vår erfarenhet är detta den viktigaste dimensionen och den som
saknas tydligast hos individer som inte är globalt orienterade.
Betrakta mångfald som en resurs och vet hur man arbetar effektivt i multikulturella team.
Bekväm med förändring eller mångtydighet.
Öppen för nya upplevelser. 

Ett tema, som framstår allt tydligare, är möjligheten att förstå en annan kultur; människor som kan
arbeta med olika kulturer och intressera sig för det geopolitiska landskapet. Att acceptera att man
kommer att behöva ha flexibilitet är en egenskap som globala ledare måste ha. Attityder lärs ju in
och kan därför också förbli oinlärda. Ett globalt tänkesätt är en attityd - det är varken kunskap eller
information. Vi lär oss att vara etnocentriska och vi kan lära oss att vara globala i vårt perspektiv.
"Mindset" (tankesätt) är ett ord som sällan används i dagliga konversationer på engelska. Webster's
Encyclopaedia Unabridged Dictionary of the English Language, som innehåller över 250 000 poster,
listar det inte. Den mindre Websters ordbok definierar "mindset" som en "fast mental attityd".

Fishers utmärkta bok 'Mindsets: The Role of Culture and Perception in International Relations' visar
vikten av att ha ett globalt tankesätt för att lyckas i globaliseringsprocessen. Personer som arbetar i
främmande länder delar liknande erfarenheter i sitt uppdrag och måste inte bara uppfylla kraven i
sina arbetsuppgifter, utan också kunna anpassa sig till okända "attityder och psykologiska
predispositioner". De måste fungera inom värdkulturens förväntningar. Med andra ord måste de
"arbeta över kontrasterande tankesätt ... [som] återspeglar skillnader i nationell erfarenhet och
kultur" (Fisher, 2000).

Definition av ett globalt tankesätt:

Resultaten från det pågående GLOBE-forskningsprojektet (Global Leadership and Organizational
Behavior Effectivityness) drar slutsatsen att framgångsrika ledare har egenskaper som
överensstämmer med ett globalt tankesätt.

Vid Thunderbird School of Management och Global Mindset Institute (GMI) bedrivs forskning för att få
svaret på denna fråga. Intervjuer och undersökningar med tusentals globala chefer ger resultatet att
ledare med en hög nivå av globalt tankesätt är mer benägna att lyckas med att arbeta med
människor från andra kulturer. De har det "kapital" som gör det möjligt för dem att påverka individer,
grupper, organisationer och system som är annorlunda än deras egna.

Tre olika typer av "kapital" identifieras av Thunderbird och GMI:

Intellektuellt kapital: Globalt företagskunniga, kognitiva komplexiteter, kosmopolitiska synpunkter
Psykologiskt kapital: Passion för mångfald, jakt på äventyr, självförtroende
Socialt kapital: Interkulturell empati, interpersonell påverkan, diplomati

Hur utvecklar du denna kompetens?
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Globalt tankesätt

Globalt intellektuellt
kapital

Globalt psykologiskt
kapital

Globalt socialt kapital

Global affärssmarthet:

Kognitiv komplexitet:

Kosmopolitisk syn:

Passion för mångfald:

Äventyrslust:

Självförtroende:

Interkulturell empati:

Interpersonell påverkan:

Diplomati:

Ditt globala intellektuella
kapital återspeglar ditt globala
affärsintresse, din kognitiva
komplexitet och din
kosmopolitiska syn. Följande
är huvudkompetenser i ett
globalt intellektuellt kapital.

Globalt psykologiskt kapital
återspeglar din passion för
mångfald, strävan efter
äventyrslystnad och ditt
självförtroende. Följande är de
huvudsakliga kompetenserna
för globalt psykologiskt kapital

Globalt socialt kapital
återspeglar din
interkulturella empati,
interpersonella påverkan och
diplomati. Följande är de
huvudsakliga
kompetenserna.

Kunskap om global industri
Kunskap om globala
konkurrensutsatta affärs- och
marknadsföringsstrategier
Kunskap om hur man
hanterar affärer och bedömer
riskerna med att göra affärer
internationellt
Kunskap om
leverantörsalternativ i andra
delar av världen

Förmåga att snabbt ta tag i
komplexa koncept
Starka analytiska och
problemlösande färdigheter
Förmåga att förstå abstrakta
idéer
Förmåga att ta upp komplexa
frågor och förklara
huvudpunkterna enkelt och
förståeligt

Kunskap om kulturer i olika
delar av världen
Kunskap om geografi,
historia och viktiga personer i
olika länder
Kunskap om ekonomiska
och politiska frågor, problem,
heta ämnen etc. i stora delar
av världen
Uppdaterad, aktuell kunskap
om världshändelserna

Njut av att utforska andra
delar av världen
Njut av att lära känna
människor från andra delar av
världen
Njut av att bo i ett annat land
Njut av att resa

Intresse för att hantera
utmanande situationer
Beredskap att ta risker
Villighet att testa sin förmåga
Njut av att hantera
oförutsägbara situationer

Energisk
Självsäker
Bekväm i obekväma
situationer
Smart i en tuff situation

Förmåga att arbeta bra med
människor från andra delar av
världen
Förmåga att förstå icke-
verbala uttryck hos
människor från andra kulturer
Förmåga att känslomässigt
anknyta till människor från
andra kulturer
Förmåga att engagera
människor från andra delar av
världen att arbeta
tillsammans

Erfarenhet av att förhandla
fram kontrakt/ avtal i andra
kulturer
Starka nätverk med
människor från andra kulturer
och med inflytelserika
människor
Rykte som ledare

Har lätt att starta en
konversation med en
främling
Förmåga att integrera olika
perspektiv
Förmåga att lyssna på vad
andra har att säga
Vilja att samarbeta
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Hur bedömer man globala tankesätt?

I Leading across borders – och detta gäller även tänkande i en sammanlänkad värld/globalisering -
identifierar Ernst & Young tre saker som ledare kan göra annorlunda idag:

Tänk annorlunda: Samarbeta trots att du står inför osäkerhet
Lär dig annorlunda: Sök olika upplevelser
Agera annorlunda: Belöna människor som inte är som du
 
Slutsats

När världen blir plattare blir den också mindre homogen. Globaliseringen kräver redan ledare med
en utvecklad förståelse för och uppskattning av den verkliga mångfald som idag omfattar den
moderna världen. Efterfrågan på ett globalt tankesätt kommer bara att växa.

På den globala scenen arbetar vi med grupper av människor och multikulturella organisationer. Hur
kan vi omförmulera våra begränsningar eller fördomar för att kunna arbeta med olika människor?
Vilken är vår position på en global nivå? Svaret på dessa frågor kommer att leda till en
världsåskådning som skapar nya tankesätt, särskilt globala tankesätt.

Globalisering innebär att nationalitet, etnicitet och bakgrund kommer att betyda mindre för ett
ledarskap och för en ledare.

Källor:

Goldsmith, M., (2003) Global Leadership; the Next Generation. FT Press. 
Soloman.C.M., & Schell, M.S. (2009) Managing Across Cultures: The Seven Keys to Doing Business with a Global Mindset.McGraw-Hill. 
Javidan. M., (2010) Bringing the Global Mindset to Leadership Harvard Business Review Blog Network 
Ratanjee. V., (2019) The Future of Leadership Development: A Global Mindset
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Utrusta personalen med den senaste tekniken trots en stram budget.
Titta på komplexa problem i mindre bitar och titta på varje uppgift/element som en separat
SPRINT.
Vara flexibel för att hjälpa sin mobila arbetskraft samarbeta var som helst.
Hålla långväga medarbetare i kontakt och synkroniserade.
Dela filer säkert över hela världen.
Ge sina anställda verktyg för ett nära samarbete, var som helst i världen.

Världen är sammankopplad som aldrig förr - inte bara tekniskt, utan även ekonomiskt, politiskt och
filosofiskt. Smidig, intelligent och allestädes närvarande anslutning och ständig uppkoppling blir
insatser på det teknologiska spelbordet. Vem som helst kan globaliseras när gränserna suddas ut
mellan geografiska, industriella och tekniska områden. Nya möjligheter för gränsöverskridande
interaktion kräver verktyg som gör praktiskt och produktivt samarbete enkelt.

Historiskt sett har arbetarna alltid varit tvungna att anpassa sig till ny teknik. I allt högre grad måste
vår teknik anpassa sig till oss när vi rör oss flytande mellan vårt arbete och personliga liv - när som
helst, var som helst.
Vi vill visa hur SPRINT kan användas dynamiskt vid utbildningen i globalisering/ledarskap för att
hjälpa deltagarna att hålla koll på vad som är viktigt. Utbildningen skall:

4.1.1 Didaktiska anteckningar - att använda 'Sprint' för att utforska globalisering och
ledarskap
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SPRINT är ett ramverk som hjälper grupper att arbeta tillsammans. Likt ett rugbylag (sporten
som begreppet ”scrum” härstammar från) som tränar inför den stora matchen, uppmuntrar
scrum lagen att lära sig genom erfarenheter, hitta den optimala organisationen mellan dem
som arbetar med ett problem och reflektera över sina vinster och förluster för att
kontinuerligt förbättras.
Medan SPRINT oftast används av utvecklingsteam för programvara, kan dess principer och
lektioner tillämpas på alla typer av teamwork/ledarskap. Detta är en av anledningarna till att
SPRINT Scrum är så populär. Ofta betraktad som en smidig projekthanteringsram, beskriver
Scrum en uppsättning möten, verktyg och roller som samverkar, för att främja hur teamen
strukturerar sig och klarar av sitt arbete.

Hur skall vi använda SPRINT i en lektion kring GLOBALT ledarskap?
Hur skall den sessionen se ut?
Vilka frågor skall vi ställa och hur skall rubrikerna för varje dag/session se ut?
 
Låt oss svara på frågorna genom att beskriva en sådan SPRINT-session.



Vet dina risker Begränsningar
Bygg ett team
Gör viktig information snabbt tillgänglig
Uppdatera dina varnings- och svarsprocedurer
Testa planen

"Backlog" är där man alltså gör en prioriterad lista på allt som projektet/tjänsten behöver. Tänk på att
en backlog aldrig är komplett. När projektet tar form och nya behov dyker upp, kommer man att lägga
till punkter. Produktägaren ansvarar huvudsakligen för detta. När man väl börjat jobba skapar man
den ursprungliga produkt backloggen, som skall vara öppen och levande under utvecklingen av
projektet, med hjälp av brainstorming för att producera en uppsättning idéer (User Stories).
 
Vilka användaridéer kan vi definiera i processen för att bygga upp en naturkatastrofberedskap?
Exempel: 

3 SKAPA DIN PRODUKT BACKLOG

Det behövs en produktägare (Product owner) som för
projektbeställarens talan och som har sista ordet gällande vad
projektet behöver, en Scrum Master som coachar teamet och som
stämmer av mellan de olika aktörerna och teammedlemmarna.
 
Utvecklingsteam som består av olika jobbtyper, såsom katastrofchef,
koordinator, testare, administratör, etc. Scrum definierar en
utvecklingsgrupp som en mångfaldig, tvärfunktionell samling
människor som ansvarar för att utforma, bygga och testa önskad
produkt eller tjänst.
 
Utvecklingsteamet organiserar sig själv för att bestämma det bästa
sättet att uppnå det mål som ställts upp av produktägaren. Teamet
består vanligtvis av fem till nio personer och dess medlemmar måste
tillsammans ha alla de färdigheter som krävs för att producera god
kvalitet.

När den första produkt backloggen (en prioriterad och levande lista
med önskemål) har utformats måste man definiera de speciella
dragen/funktionerna i produkten för att veta exakt vad man måste
arbeta med för varje delmoment, men först och främst måste man
definiera de roller som var och en kommer att ha och på detta sätt
bestämma arbetsflödet. I detta fall:

Product Owner = Katastrofhanterare
Scrum Master = Katastrofkoordinator (ledare)
Scrum Team = Tekniskt team, administratör, fältarbetare,
hjälparbetare

SPRINT träning för GLOBALA ledare

Hur kommer ett träningspass att se ut?

A En grupp unga kursdeltagare uppmanas att planera och
leverera en SPRINT som kan användas för en global fråga som
klimatförändring, vattenförsörjning eller en naturkatastrof som
en jordbävning, där det behövs nödhjälp. Lärandemålen för
utbildningen är att hjälpa deltagarna att utveckla globala
ledarskapsattityder för:

Kulturell världsbild
Kulturella självmedvetenhetsramar
Verbal och icke-verbal kommunikation
Personligt och socialt ansvar
Öppenhet, nyfikenhet och empati

Exemplet nedan är en SPRINT-session för att upprätta en handlingsplan med målet att skapa ett förberedande
program för räddningstjänster som kan tas i bruk efter en naturkatastrof som en jordbävning med översvämningar i
ett land i tredje världen. Denna SPRINT kommer att slutföras på tio dagar med en dag för planering. Inom dessa tio
dagar bör ett fullständigt program för katastrofhjälp planeras och vara klart att tas i bruk.

Uppgiftsplanering för den aktuella sprinten
börjar vanligtvis på en tisdag eller onsdag
morgon, med scrum-planeringssessionerna
för sprinten. Det är nu teamet samlas för
att planera och gå igenom uppgifterna.
Teamet läser igenom de målsättningar som
har ställts av den som äger produkten.
Sedan planeras hela sprinten och görs upp i
punktform. I slutet av planeringen kommer
teamet att ha en slutlig uppsättning idéer
och tillhörande uppgifter att arbeta med
under de kommande tio dagarna.

1 UPPGIFTSPLANERING
FÖR DEN NUVARANDE
SPRINTEN

S C E N A R I O

2 VÄLJ ROLLER
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Vad har jag gjort sedan igår?
Vad skall jag göra till imorgon?
Finns det något som hindrar mig?

Dags att börja jobba med sprinten! Teammedlemmarna
arbetar med sina uppgifter, och alla kollar och jämför sina
framsteg under ett dagligt Scrum-möte. Detta möte varar
inte mer än 15 minuter och svarar mot tre frågor:

 
Genom att besvara dessa frågor får alla den stora bilden
av vad som händer. Den dagliga scrummen är avgörande
för att hjälpa utvecklingsgruppen att hantera det snabba,
flexibla flödet av arbete inom en sprint.
Den dagliga scrummen är inte en problemlösande
aktivitet. Många lag beslutar att prata om problem efter
den dagliga scrummen och gör det inom en liten grupp
intresserade.
 
När sprintplaneringen är klar börjar vi arbeta med vår
sprintbacklog och delar upp varje användaridé i uppgifter
som kan utföras individuellt. Under dagarna 1–7 sker den
utvecklingen, när folk från backend (gör det som inte
visas), frontend (gör det som visas) och QA (Quality
Assurance – kvalitetssäkrare) arbetar tillsammans med
beaktande av uppgiftsprioriteringar och -blockeringar.
Samtidigt kan utvecklingsgruppen göra snabba
förändringar och nödlösningar på kundens begäran.
 
Senare, på den sista dagen av varje sprint, rapporterar
teammedlemmarna om sina erfarenheter från sprinten
(Sprint Review/Demo). Detta hjälper också teamet att
vara redo att slippa frågetecken när de planerarar nästa
sprint. Dag 8–9 är tid för testning och tekniska uppgifter.

På dagarna 8–9: Utförs tester skötta av
kvalitetssäkrare/bedömare för att se om projektet har
tillräckligt med finansiering eller befinner sig i ett
tillräckligt avancerat stadium av utveckling.

5 DAGARNA 1–9
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I slutet av sprint granskar teamet det utförda
arbetet och presenterar sina slutförda uppgifter.

Dag 10 är dagen då allt arbete som utförts under
Sprinten distribueras i en produktionsmiljö.
Teamet testar funktionerna, reviderar och
godkänner dem för slutlig distribution. Den här
dagen presenteras också demoversioner av mer
avancerade steg för affärssidan.
 
Dessutom är dag 10 tiden för retrospektiv,
rapportering och nästa sprintplanering.
Således kan man på dag 10 se tillbaka på det
arbete som gjorts.
När sprinten är över görs återblickar på de två
veckorna och man analyserar hur allt har gått:
vad som slutfördes, vad som inte slutfördes,
vilka hindren var, men framför allt hur man kan
förbättra nästa sprint.

6 GRANSKA ARBETET

Under det reviderande mötet kommer man
att granska hur den faktiska arbetsprocessen
gick och planera hur man kan förbättra
arbetet och bli mer effektiv nästa gång.

Ett typiskt projekt, som det om
katastrofberedskap, kan vara ungefär 8-9
månader från början till slutförande, så man
kan ha cirka 11 Sprintar totalt.

Du kan börja se metodiken och mönstret 
som fungerade i sprint 3-4, där du verkligen
kontrollerar att uppdelningen av
funktionaliteterna var effektiv och den
hjälpte till att uppnå dina mål.

7 GRANSKA PROCESSEN

När den första Sprinten
är klar är det dags att
börja om igen. Välj fler
uppgifter från
Backloggen och
upprepa processen.

8 UPPREPA!

Begränsningar
Bygg ett team
Gör kritisk information snabbt tillgänglig
Uppdatera dina varnings- och svarprocedurer
Testa planen

För naturkatastrofberedskapen kommer teamet att göra
en 10-dagars SPRINT. Under sprintplaneringen
bestämmer teamet vilka uppgifter som ska inkluderas i
denna sprint och vem som kommer att ansvara för dem.
När den första produkt backloggen har slagits fast och
dess kriterier har specificerats, måste vi rangordna de
önskade funktionerna, det vill säga användaridéerna, och
för det behöver vi produktägaren för att kunna prioritera
funktionerna:
 
Vet dina risker:

4 PLANERA DIN SPRINT
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4.2 Integrerad teknikinnovation
Författare: Coventry University

Teknologisk innovation blir mer och mer ett krav på dagens konkurrenskraftiga marknad och det är
ett område som chefer måste koncentrera sig på att utveckla för att tillgodose kundernas behov.
 
Genom att undersöka området och skapa en teknisk vägkarta kan ett företag ha en fördel på
marknaden, eftersom det kommer att kunna utveckla rätt teknik och därmed att bättre kunna
tillfredsställa kundernas behov, öka deras avkastning på tekniska investeringar, samordna
produktutveckling både internt och med externa partners samt öka öppenheten för framtida
investeringar (Heim och Katzir, 2017).
 
För att göra det möjligt för företagsledare att hantera denna tekniska förändring på bästa sätt och
skapa en framgångsrik vägkarta, är det absolut nödvändigt att vi undersöker ledarskapets
dimensioner som återspeglar teknikens allt viktigare roll och inverkan på industrier, ekonomier och
samhällen. Dessa dimensioner vidgar traditionella uppfattningar om ledarskap genom att integrera
det digitala elementet i rollen och ansvaret hos en framgångsrik ledare (Hunt och & Rarr, 2015).
 
En stor del av att kunna hantera denna tekniska förändring är att hitta sätt att främja processen
internt och hjälpa personalen att omfatta förändringen snarare än att motsätta sig den, som ofta är
fallet när människor vant sig att göra saker på ett specifikt sätt i flera år.
 
Utöver den interna digitala omvandlingen är det slutligen också viktigt att undersöka externa
partners behov för att skapa en mer flexibel modell när man möter de krav som dagens marknad
ställer.

Introduktion

En teknisk vägkarta beskriver hur företag planerar att hantera innovationer som behövs för att
lansera nya produkter, samtidigt som den stöder deras interna strategi. Bilden visar hur en vägkarta
kan passa in i företagets strategiplan (text på engelska):

Definitioner och huvudpunkter

För att möjliggöra en framgångsrik integration av teknisk innovation inom företaget krävs en effektiv
strategi för digitalt ledarskap. Dimensionerna för denna strategi är:

Digital kompetens  
Tillämpningar avsocial och digital teknik
Innebörden av social och digital teknik
Digital transformation
Digitalsmart ledarstil
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Det är inte alltid möjligt att stödja denna teknologiska integration genom att endast använda interna
resurser, det kan bero på brist på erfarenhet, företagets begränsade storlek eller en mycket
konkurrenskraftig marknad där det finns mer tekniskt avancerade konkurrenter. För att hjälpa till
med detta kan outsourcingpartner vara nödvändiga. Förhållandena mellan företag och dessa
outsourcingpartner omvandlas från traditionella produktionsbaserade tillvägagångssätt till mer
specialiserade arrangemang med mer flexibla kontraktsmodeller. Det är därför viktigt att känna till
hur IT-outsourcingpartnerskap utvecklas för att möta dagens krav på digital transformation.

Vi börjar med att först internt utvärdera dimensionerna av digitalt ledarskap och använda fallstudier
och andra scenarier för att förstå kraven och för att skapa en karta som ska uppfylla:

Hur utvecklar man denna kompetens?

FIGUR 1: Företagets strategiplan (Heim och Katzir, 2017)

An effective technology road map links corporate strategy with portfolio management and project
execution. 

Portfolio management

Road map

Strategy

VisionWhat it should deliver?

Connection between bottom-up
project reality and top-down 
strategy/vision

Medium term (2-3 life circles)
sequence of projects with
clear deliverables

Definition of white
spots and search
fileds

What it often lacks?

Ability to generate insights -
beyond simply laying out existing

projects

Definition of white spots and
scenarios

Sufficient reach, i.e. 
going on beyond
the next product 

generation

Coverage of 
market 

development Project execution

Digital läskunnighet - Både ledare och de människor som arbetar för dem måste vara digitalt
läskunniga.

Tillämpningar av social och digital teknik - Ledare måste kunna inse potentialen hos tekniska
innovationer och hur dessa kan förbättra kommunikation, samarbete och innovation.



Erkänna potentialen som tekniska innovationer har
Inse att social och digital teknik också kräver en anpassning av personalpolitiken
Erkänna att processen för att bli digital kräver en enhetlig, integrerad och medveten strategi för
att ge optimala resultat
Anpassa ledarstilar för att möta nya digitalt orienterade krav och förväntningar
Förstå teknikpartnerskap
Hantera och främja teknisk förändring på ett effektivt sätt

Vi utvärderar kunskaperna genom att mäta följande uppsättning färdigheter:

Hur bedöms denna kompetens?
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Innebörden av social och digital teknik - Ledare måste inse att social och digital teknik också kräver
en anpassning av personalpolitiken.

Digital transformation- Ledare måste inse att processen för att bli digital kräver en enhetlig,
integrerad och medveten strategi för att ge optimala resultat.

Digitalsmart ledarstil - Ledare måste anpassa sina ledarstilar för att möta nya digitalt inriktade krav
och förväntningar.

Vi fortsätter med att implementera en process för intern hantering av teknisk förändring och att
omfatta den snarare än att undvika den. Teknisk färdighet inom affärsorganisationer tar tid att
bygga upp och engagemang inom personalen är en pågående process snarare än något som visar
omedelbara resultat. En reaktion är, att man ibland undviker denna typ av teknologiska förändringar
eller omöjligt kan omfatta dem. Snabbt föränderlig teknik och mentala låsningar bland personalen
gör det svårare att övertyga människor om nyttan av förändring. Företagen bör hitta sätt att effektivt
hantera och främja teknisk förändring eftersom att anta rätt teknik i slutändan kommer att hjälpa till
att få ett företag att växa och göra allas jobb lättare.

Vi bör även lyfta fram sätt att förstå teknikpartnerskap, outsourcing och leverantörer. Digital
förändring är ett viktigt element för företag över hela världen. Enligt 2018 Digital Transformation
Index (Newman och Blanchard, 2018) har cirka 40 procent av företagen ett för ändamålet specifikt
internt team för digital förändring. De övriga (60 procent) använder IT-outsourcingpartner för att
underlätta teknisk förändring och garantera konkurrenskraft.

Erkänna potentialen som tekniska innovationer har
Inse att social och digital teknik också kräver en anpassning av personalpolitiken
Erkänna att processen för att bli digital kräver en enhetlig, integrerad och medveten strategi för
att ge optimala resultat

I en värld av fortsatt teknisk innovation och förändring måste företag anpassa sig för att förbli
konkurrenskraftiga.

För att denna omvandling ska bli framgångsrik måste en ny uppsättning färdigheter samfällt tas i
beaktande. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till följande:

Slutsats
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Källor:

Heim, U. and Katzir, T. (2017).Building an integrated technology road map to drive successful innovation. [online] McKinsey
& Company. Åtkomst: https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/building-an-integrated-
technology-road-map-to-drive-successful-innovation [14.7 2019].

Hunt, C. and &Rarr, V. (2015). New Dimensions of Leadership for the Digital Era.[online] Denovati Digital. Åtkomst:
http://denovati.com/2015/06/dimensions-of-leadership-digital-era [14.7 2019].

Newman, D. and Blanchard, O. (2018).[online] Ofs-portal.com. Åtkomst: https://ofs-portal.com/wp-
content/uploads/2016/06/Digital-Transformation-Report-Final-052118.pdf [14.7 2019].

Teknikfärdighet inom affärsorganisationer kräver tid och engagemang inom personalen och är en
pågående process snarare än något som visar omedelbara resultat. En reaktion är att man ibland
undviker denna typ av teknologiska förändringar eller möter dem med kallsinne och likgiltighet.
Snabbt föränderliga tekniker och mentala låsningar bland personalen gör det svårare att övertyga
människor att förändras. Företagen bör hitta sätt att effektivt hantera och främja teknisk förändring
eftersom att anta rätt teknik i slutändan kommer att hjälpa företagets tillväxt och göra allas jobb
enklare.

4.2.1 Didaktiska anmärkningar - Att använda VR i samband med hantering av teknisk
förändring

Anpassa ledarstilar för att möta nya digitalt orienterade krav och förväntningar
Förstå teknikpartnerskap
Hantera och främja teknisk förändring på ett effektivt sätt

 
Målet är att utveckla dessa färdigheter och göra det möjligt för företaget att på ett ansvarsfullt sätt
anpassa personalpolitiken, främja digital läskunnighet för ledare och anställda, underlätta teknisk
förändring och förbli konkurrenskraftiga och jobba för en intern omfattning av teknisk förändring.

Vi vill visa hur VR kan användas dynamiskt för att hantera teknisk förändring i en affärsorganisation.
Vi använder VR-interaktiva scenarier där användningen av teknologier inom företaget kommer att
demonstreras och deltagarna kan interagera och samarbeta med både kollegor och virtuella agenter.
Genom att delta i dessa virtuella scenarier kan de anställda uppleva olika verkliga situationer och
uppleva fördelarna med teknisk förändring på ett mer praktiskt sätt. Detta kan göra dem mer
benägna att omfatta förändringar inom organisationen eftersom de inte längre kommer att vara ett
helt abstrakt begrepp.
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Digital tranformation är ett viktigt element för
företag över hela världen. Enligt 2018 Digital
Transformation Index (Newman och Blanchard,
2018) har cirka 40 procent av företagen ett för
ändamålet specifikt internt team för digital
förändring. De övriga (60 procent) använder IT-
outsourcingpartner för att underlätta teknisk
förändring och garantera konkurrenskraft.

Förhållandena mellan företagen och deras
outsourcingpartner förvandlas från traditionella
produktionsbaserade system till mer
specialiserade arrangemang med mer flexibla
kontraktsmodeller, så det är viktigt att veta hur
IT-outsourcingpartnerskap utvecklas för att
möta dagens krav på digital transformation.

4.2.2 Lego Play i samband med att förstå
teknikpartnerskap, outsourcing och
leverantörer

Det finns nya dimensioner av ledarskap som
återspeglar den ökande rollen och den
pågående effekten av ny teknik i
organisationer, industrier, ekonomier och
samhällen. Dessa dimensioner töjer på
traditionella uppfattningar om effektivt
ledarskap genom att lägga till ett digitalt
element till kraven på ledarnas roll och ansvar.
Även om dessa nya dimensioner främst
tillämpas på ledare i större organisationer, är
följande principer relevanta för alla
ledarskapsnivåer:

4.2.3 360-videor som dimensioner av
digitalt ledarskap

1.      Digital kompetens
2.      Tillämpningar av social och digital teknik
3.      Implikationer av social och digital teknik
4.      Digital transformation
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Vi vill visa hur 360 videor med interaktiva
simuleringar med relevanta scenarier är ett
innovativt sätt att stödja ledarroller och ledning
med hjälp av den senaste tekniken som finns
på marknaden. Med teknikens utveckling och
med lägre kostnaderför kraftiga enheter, som
kan hantera 360 interaktiva videor och VR/AR,
är det numera mycket lätt att använda teknik
för att förbättra utbildning och undervisning.

Användningen en interaktiv 360-video, där
deltagarens aktivitet öppnar olika vägar och får
konsekvenser genom scenariot, visar hur
digitalt ledarskap och teknik påverkar en
organisation. Beroende på användarens svar
kommer feedback att ges utöver en
övergripande mätning av hur framgångsrikt
genomförandet av scenariot har varit.

Vi vill visa hur Lego Play kan användas för att
förstå teknikpartnerskap, outsourcing och
leverantörer. Lego Serious Play är en metod
som skapats av Lego Group och som sedan
2010 finns tillgänglig under en öppen källkod.
Dess mål är att främja kreativt tänkande
genom teambuilding-metaforer för deras
organisatoriska identiteter och erfarenheter
med Lego-bitar. Deltagarna arbetar genom
imaginära scenarier med hjälp av visuella
tredimensionella Legokonstruktioner, därav
namnet "Serious Play".

Lego Serious Play kan visa vad som kan hända
om ett företag beslutar att driva digital
transformation internt och arbeta med externa
partners. Det kan låta deltagarna få erfarenhet
genom att se resultatet av sina handlingar
inom berättelsen utan verkliga konsekvenser.
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4.3 Inkluderande ledarskap

Författare: AEVA

Inkluderande ledarskap, i motsats till anvisande ledarskap, är ett modernt sätt att hylla den demokratiska
stilen kontra den autokratiska stilen.
 
Anvisande ledare är inte nödvändigtvis diktatoriska eller autokratiska, men de gillar att tänka själva, fatta
sina egna beslut och styra andras arbetsinsatser. De uppfattar sina anställda som instrument som finns
där för att verkställa chefens beslut. Detta fungerar sällan för fabriker där anställda med kunskapsarbete
och kreativt tänkande vill ha mer att säga till om beträffande vad som görs och hur det görs.
Inkluderande ledare deltar mycket aktivt i att främja lagarbete. Deras beslutsstil är deltagande, men inte
bara i betydelsen att skapa bättre lösningar och främja deltagande, utan även i den fulla bemärkelsen att
få de anställda att känna sig värderade och uppskattade för sina insatser.
 
Inkluderande ledare ber om teammedlemmarnas åsikter innan de föreslår sina egna lösningar. Ledare,
som är delvis anvisande och delvis inkluderande, kan föreslå sina egna idéer först och sedan be om
feedback, medan de mer starkt inkluderande ledarna först frågar vad teammedlemmarna tycker. De
fungerar mer som katalysatorer, facilitatorer, tränare och utvecklare av människor och organisationer.
 
När världen blir "platt" och organisationer fortsätter att globaliseras, krävs också att ledarna har ett
internationellt tänkesätt och omfattar mångfald som en viktig källa till konkurrensfördel. Ledarens roll är
avgörande för att prestera gott i en globalt mångsidig och inkluderande miljö. Traditionella team,
skapade utan särskild tonvikt på mångfald, uppträder vanligtvis på mellannivåer. Globala team med
kulturell mångfald är visserligen föremål för ökade risker och möjligheter, men bättre resultat uppstår om
ledaren driver verksamheten genom inkludering.
 
 
Fördelar med en demokratisk ledare
I princip är fördelarna med demokratiskt ledarskap uppenbara för arbetstagarna. De flesta föredrar att
arbeta inom en ledarstruktur som uppmuntrar tankeväckande diskussioner och belönar
samarbetsprocesser.

Introduktion

Source: https://keydifferences.com/wp-content/uploads/2017/07/democratic.jpg

L

https://keydifferences.com/wp-content/uploads/2017/07/democratic.jpg
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Anställda känner en ökad tillfredsställelse på jobbet och får en känsla av tillhörighet
Relationer bygger på ömsesidigt förtroende mellan arbetare och ledning
Frånvaron är lägre bland anställda som upplever ett starkare engagemang på jobbet
Produktiviteten ökar till följd av att arbetstagare känner att de kan påverka
Kreativitet och innovation ökar bland anställda genom samarbete inom team

Det är upp till ledarna att bestämma den bästa stilen för arbetsgrupper inom sina företag och
institutioner. Här är några aspekter som utmärker vad de demokratiska ledarna åstadkommer:

 
Viktiga drag som är sammanknippande med internationellt ledarskap
Mer än 1 000 studier har genomförts under de senaste 60 åren i ett försök att undersöka stilarna,
egenskaperna eller personlighetsdragen hos stora ledare. Ingen av dessa studier har dock kunnat
tillhandahålla en optimal profil för den ideala ledaren.
 
På samma sätt har studier, som har försökt bedöma kulturens inflytande på ledarskapets beteende
och effektivitet, misslyckats med att definiera en specifik uppsättning indikatorer som gör en person
till en ledare i ett internationellt sammanhang. Icke desto mindre har forskning bekräftat att fem
universella egenskaper är vanligt (men inte alltid) förekommande och är förknippade med ett
effektivt ledarskap över kulturgränserna:
1.      Förmågan att skapa relationer baserade på förtroende
2.      Självkännedom
3.      Självkontroll
4.      Intellektuell nyfikenhet
5.      Känslomässig styrka

Förstå mångfald och inkludering på arbetsplatsen
Idag har mångfald en mycket bredare betydelse än traditionella definitioner som fokuserar på kön
och etnicitet. I det globala sammanhanget kan man definiera mångfald som synliga och osynliga
skillnader, tänkande och ledarstilar, religiös bakgrund, sexuell läggning, ålder, erfarenhet och kultur.
Inkluderandet är kvaliteten hos den organisatoriska miljö som maximerar och utnyttjar de anställdas
olika talanger, bakgrunder och perspektiv. Det alltså inkluderingen som gör mångfalden.
 
Många ledare fokuserar på att locka till sig en mångfald av anställda, men kämpar sedan med att
behålla rätt inriktning. Organisationer med en mycket brokig arbetskraft som inte har chansen till en
inkluderande miljö kommer sannolikt att vara mer dysfunktionella än organisationer med en annan
form av personal. Forskning tyder på att man inte kan hitta svaret så mycket i policyer och
förfaranden, som i ledarnas tankesätt, när det gäller att skapa en inkluderande kultur.

Analysera autokratiskt och demokratiskt ledarskap

Följande uppsättning färdigheter utvecklas med hjälp av verktyget Game Changers
(https://gamify.org.uk):

Hur utvecklar man denna färdighet / kompetens?

https://gamify.org.uk/


Identifiera egna större svårigheter i en demokratisk ledarstil
Analysera hur man tillämpar viktiga egenskaper i internationellt ledarskap
Diskutera de viktigaste möjligheterna och utmaningarna som mångfalden kan innebära
Utforska sätt att förbättra relationer på arbetsplatsen och konkurrenskraften med hjälp av
mångfald

Spelets tema är inkluderande ledarskap, och genom att använda de olika korten i spelet, kommer
deltagarna att skapa olika historier eller berättelser för autokratiska, demokratiska och
internationella ledarstilar, baserade på de tre viktiga elementen i spelet: Människor, sammanhang
och aktivitet.

    Game 
Changer

Hantera olika sammanhang och deras konsekvenser för ledarskap
Främja en demokratisk ledarstil
Använda de internationella ledarskapens centrala egenskaper för personlig utveckling
Förutse hur mångfald kan bli en viktig framgångsfaktor
Åta sig att ta fram inkluderande team

Med hjälp av metoden för utvärdering av modernt ledarskap och feedback kommer följande
kompetenser att utvärderas:

Hur bedömer man denna kompetens? Utveckla möjliga lärandemål, med exempel på
färdigheter, kompetenser och kunskap.

Mångfalden på marknader, av kunder, idéer och talanger skapar behovet av inkludering som en ny
förmåga inom allt ledarskap. Nuförtiden behöver inkluderande ledare inte bara omfatta individuella
olikheter och globalisering, utan också kunna utnyttja dessa som konkurrensfördelar.

Slutsats

Källor:

www.leadersdirect.com/what-is-leadership-style [24.06.2019] 
https://online.stu.edu/articles/education/democratic-participative-leadership.aspx [24.06.2019]     
https://playbook.amanet.org/five-qualities-of-successful-international-leaders [08.07.2019]
https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/article/Inclusive-Leadership-Critical-for-Competitive-Advantage [17.06.2019]

# g c h a n g e r
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Autokratiskt ledarskap
Demokratiskt ledarskap
 Internationellt ledarskap

Stora svårigheter i en demokratisk ledarstil
De viktigaste möjligheterna och utmaningarna som mångfalden kan ge
Sätt att förbättra relationernaoch konkurrenskraftenpå arbetsplatsen 

Hur kan vi använda GAME CHANGERS i en träningssession om inkluderande ledarskap och hur skulle
den sessionen se ut? Låt oss svara på frågorna och beskriva ett sätt att använda det.

Med hjälp av det här verktyget föreslås att vi använder "Vad är din berättelse?" (”What is Your
Story?”), en lekfull aktivitet som baserar sig på spelkort. Den går ut på att engagera eleverna i
kreativt och abstrakt tänkande och genom att reflektera över:

"Vad är din berättelse?" har tre spelkortstyper: Människor, kontext och aktivitet. Målet med spelet är
att spelarna ska skapa en berättelse kring de givna ämnena Människor, kontext och aktivitet med
hjälp av korten och att dela sina berättelser med andra spelare.

Därför, efter att ha delat sina berättelser med de andra, bör alla spelare diskutera om:

Den ursprungliga versionen av korten finns på https://gamify.org.uk/wp-
content/uploads/2019/01/What_is_Your_Story_Cards_Printables_A4.pdf

4.3.1 Didaktiska anmärkningar - inkluderande ledarskap

https://gamify.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/What_is_Your_Story_Cards_Printables_A4.pdf


Hur ser en träningssession ut?

Steg 1
Spelarna bör sitta runt ett bord. Ställ de tre kortkategorierna i högar på mitten av bordet.

I en liten grupp kan det finnas tre omgångar per spel så att alla spelare kan skapa en berättelse för varje
tema: autokratiskt, demokratiskt och internationellt ledarskap. Om gruppen är stor kan man spela bara en
omgång.

I början av varje omgång väljer spelarna ett kort från varje kategorihög: Människor, sammanhang och
aktivitet. Dessutom bör temat för rundan väljas.

Steg 2
Alla spelare har två minuter på sig att titta på sina kort och att tänka ut fiktiva berättelser som alla tre
länkar till temat för rundan.

När de två minuterna är ute berättar varje spelare sin berättelse och visar sina kort för resten av spelarna
medan de berättar sin berättelse.

Steg 3
När alla spelare har berättat sina historier, bör de reflektera över och diskutera följande teman: Stora
svårigheter i en demokratisk ledarstil, de viktigaste möjligheterna och utmaningarna som mångfalden kan
ge och sätt att förbättra relationerna på arbetsplatsen och konkurrenskraften i mångfaldssammanhang.

Steg 4
Efter det väljer alla spelare vilken spelare de anser hade den bästa historien för varje omgång.

32
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4.4 Förbättra produktiviteten

Författare: AEVA

Vi lever i en värld som blir alltmer sammankopplad och som snabbt förändras. Nya affärsmodeller
och teknologier skapar nya möjligheter och hotar etablerade företag i snabbare takt än någonsin.
Detta fenomen drivs delvis av globaliseringen av vetenskap och teknik och delvis av investeringar i
forskning och utveckling runt om i världen.
 
Enligt den berömda forskaren NassimTaleb, som undersökt slumpmässighet, sannolikhet och
osäkerhet, är den moderna förändringstakten i världen livsfarlig för alla organisationer. Det blir
svårare och svårare att förutsäga vid vilken tidpunkt och i vilken form hoten och möjligheterna kan
uppstå. Dessa och andra liknande egenskaper hos den moderna världen kan beskrivas med termen
VUCA (flyktighet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet).
 
I VUCA-världen är scenarioplanering en helhet, en uppsättning antaganden som beskriver en
alternativ framtidssyn, som sedan används för att utveckla eller testa en strategi.
Scenarioplaneringen är främst gjord för att svara på två frågor: "Vad kan hända?" Och "Vilken
inverkan kommer det att ha?" Företagets beredskap inför flera framtida utvecklingsalternativ gör att
det blir mindre bräckligt.
 
Scenarioplanering är ett kraftfullt verktyg som kan ge insikt i de potentiella effekterna av dessa
förändringar och vägleda i samband med innovationsplaneringen, både på sektornivå och för
enskilda företag. Scenarier är evidensbaserade berättelser om världen vid en framtida tidpunkt. Till
skillnad från prognoser är scenarioplanering inte avsedd att ge en definitiv förutsägelse av
framtiden, utan snarare att kommunicera ett brett spektrum av möjliga resultat och konsekvenserna
av vart och ett.

Introduktion

Scenarier är alternativa kartor över de antagande om den framtid vi redan har. Scenarier består av
integrerade berättelser om hur framtiden kan utvecklas, med alltid två eller fler i en uppsättning. Det
är små, minnesvärda och sammanhängande berättelser som beskriver en liten del av en trolig
framtid. De är inte strategi (vad man kan göra) utan de handlar om vad som kan hända.
 
Historierna måste vara rimliga, relevanta och utmanande. "Sannolikheten för att ett scenario händer
är noll, "påminner Drenth oss, vissa delar av det kan hända; vissa fragment av berättelserna kan
utvecklas. ”Scenarier bör gälla saker inomsjälva organisationen i fråga, man bör inte använda någon
annans scenarier. Scenarierna bör vara utmanande, men inte för utmanande: Om allt smälter till
giftigt avfall kommer människor att ta avstånd från dem."

Scenarioplanering

Termen "VUCA" härstammar från Army War College, där man 1987 definierade termen som "den
strategiska ledarskapsmiljön när det gäller flyktighet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet." Denna
definition antogs av företagsledarna för att beskriva den kaotiska, turbulenta och snabbt
föränderliga affärsmiljö som har blivit den nya normen.

VUCA-metoden
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https://escoladenegocios.com/2018/11/26/que-competencias-sao-necessarias-para-prosperar-no-mundo-vuca/

Flyktighet - det blir allt svårare för oss att förutse verksamhetens framtid eftersom
förändringstakten är extremt snabb.
Osäkerhet - människors känsla av säkerhet är baserad på stabilitet och förutsägbarhet, och
företagen är inte säkra på vad morgondagen kommer att ge. Den moderna ekonomiska historien
känner till exempel på företag som förklarades i konkurs över en natt till följd av förändringar på
marknaden. Företag måste vara mycket flexibla. Det räcker med att visa på exemplet KODAK,
som efter 151 år på marknaden gick i konkurs, vilket inte hände med CANON eftersom det
anpassade sina processer till en flyktig och osäker marknad.
Komplexitet - det är resultatet av många överlappande ekonomiska fenomen som globalt gör
affärsmiljön där företaget verkar ganska komplicerad och full av riskfaktorer som måste
beaktas.
Tvetydighet - den naturliga mänskliga tendensen att handla enligt sin egen erfarenhet inom vissa
områden i ett modernt företag måste ge plats för lösningar baserade på intuition och kreativitet.

Joanna Kucharczyk-Capiga, grundaren av Business Coaching Diploma, förklarar tillämpningen av
VUCA-koncept i beskrivningen av dagens verklighet:

Källa

http://resurs.rs/index.php/strategija/menadzment/319-vuca-world-nova-poslovna-stvarnost-za-hr-menadzere

https://escoladenegocios.com/2018/11/26/que-competencias-sao-necessarias-para-prosperar-no-mundo-vuca/
https://escoladenegocios.com/2018/11/26/que-competencias-sao-necessarias-para-prosperar-no-mundo-vuca/
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Identifiera fördelarna med att planera och kontrollera
Analysera skillnader mellan scenarioplanering och trendanalys
Visa hur VUCA-miljön ökar trycket på ledarskap
Utforska sätt att bättre anpassa sig till en VUCA-miljö

Följande uppsättning färdigheter kommer att utvecklas med hjälp av Sprint-metoden
(www.thesprintbook.com):

Med hjälp av Design Sprint kommer deltagarna att bygga och testa scenarier för olika VUCA-miljöer
med hjälp av en beprövad steg-för-steg-checklista, som får fram de bästa bidragen från alla i teamet
och är ett effektivt sätt att lösa problem och förbättra produktiviteten.

Hur utvecklar man denna färdighet/kompetens?

Är våra planer tillräckligt flexibla för att hantera och utsättas för de kommande tio åren av kraftiga
förändringar och mer och mer flyktiga, osäkra, komplexa, tvetydiga (VUCA) miljöer? Så mycket som
vi än vill tro att trenderna kommer att ge oss relevant information och hjälpa oss att fatta bättre
beslut, är det enda sättet att verkligen förbättra beslutsfattandet och produktiviten att satsa på
scenarioplanering.

Slutsats

M WT T F

Skapa alternativa framtidsvisioner
Handleda dina team att identifiera viktiga variabler i scenarioplanering
Bidra till att förbättra teamets engagemang i affärsresultatet
Främja mjuka färdigheter som ett sätt att bättre anpassa sig till en VUCA-miljö

Med hjälp av metoden för utvärdering av modernt ledarskap och feedback kommer följande
kompetenser att utvärderas:

Hur bedömer du denna kompetens? Utveckla möjliga lärandemål, med exempel på
färdigheter, kompetenser och kunskap.

Källor:

www.futuresplatform.com/blog/scenario-planning-and-its-use-strategy-turbulent-world [01.07.2019]
https://bdtechtalks.com/2019/02/07/tools-for-strategic-management-vuca-world/ [01.07.2019]
www.timecamp.com/blog/2017/12/the-vuca-method-the-reality-of-war-in-todays-business [01.07.2019]

Sketch Decide Proto-Type TestMap

http://www.thesprintbook.com/
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Fördelar med planering och kontroll
Skillnader mellan scenarioplanering och trendanalys
Hur VUCA-miljön ökar trycket på ledarskap
Sätt batt bättre anpassa sig till en VUCA-miljö

Med DESIGN SPRINT kan man testa en idé och se hur den fungerar innan man investerar tid och
pengar på den (till exempel kan man se hur kunder reagerar på en ny produkt innan man lanserar och
investerar i den). 

Hur kan vi använda DESIGN SPRINT i en träningssession kring förbättrad produktivitet och hur skulle
den sessionen se ut? Låt oss svara på frågorna och beskriva ett sätt att använda den.

Scenario:
Idén med det här verktyget är att testa ett scenario, det vill säga att bygga och testa en prototyp på
kort tid. Det behövs ett litet team, ett tydligt schema för den perioden och att snabbt gå från problem
till testad lösning med hjälp av en steg-för-steg-checklista.

Genom att göra detta kommer teamet att komma i kontakt med:

4.4.1 Didaktiska anmärkningar om förbättring av produktiviteten

Hur ser en träningssession ut?

Steg 1 – Sätt upp scenen

Det bör det väljas en (eller två) Beslutare inom sprintlaget. Utan en Beslutare kommer besluten inte att hålla fast.
Om Beslutaren inte kan vara med under hela sprinten, borde hen delegera till någon annan.
Teamet ska ha olika färdigheter och det rekommenderas att det består av sju personer eller färre.
Det bör planeras så att det finns tillgång till extra experter. Varje expert kan inte vara med i sprinten hela veckan,
därför schemaläggs intervjuer på femton till tjugo minuter med de experter som behövs.
Det bör väljas en Facilitator. Denna är någon som kommer att hantera tidsdispositionen, konversationerna och
den övergripande sprintprocessen. Man bör hitta någon som är duktig på att leda ett möte och hålla
diskussionerna vid liv.
Det bör finnas bokade tider i kalendern.
Det bör bokas ett rum med två whiteboards som reserveras för hela tidsperioden.

Tänk på den stora utmaningen - testa lanseringen av en ny produkt.

Steg 2 - 1: a sessionen

Introduktion.Om vissa människor inte känner varandra, bör en runda med introduktioner göras.
Facilitatorn och Beslutaren bör presenteras och deras roller ska beskrivas.
Sprintprocessen ska introduceras och upplägget för sprinten ska gås igenom. Checklistan ska
genomgås och varje aktivitet ska beskrivas kort.
Ett långsiktigt mål bör fastställas. Följande – optimistiska -  frågor bör  ställas: Varför gör vi det
här projektet? Var vill vi vara om sex månader, ett år eller till och med fem år från och med nu? Det
långsiktiga målet antecknas på en whiteboard.

Checklistan ska skrivas på en whiteboard.



Sprintfrågorna bör listas. Följande – pessimistiska – frågor bör ställas: Hur kan vi misslyckas?
Förvandla dessa rädslor till frågor du kan besvara under veckan. De bör också skrivas på
whiteboarden.
En karta/struktur bör göras med kunder och nyckelspelare till vänster och med resultat och det
färdiga målet till höger. Slutligen bör ett flödesschema göras där emellan för att visa hur
kunderna engagerar sig i produkten. Det bör hållas enkelt - fem till femton steg högst.
 Lunchpaus. Det är bra om teamet kan äta tillsammans, gärna något lätt för att hålla upp
energin på eftermiddagen.
Experter bör intervjuas (femton till trettio minuter vardera) om själva visionen,
kundundersökningar, hur saker fungerar och tidigare erfarenheter. Långsiktiga mål, frågor och
karta bör uppdateras kontinuerligt.
Problem bör omformas till möjligheter och börjar med bokstäverna "HMW" (HowMightWe –
Hur kan vi) i det övre vänstra hörnet. Skriv en idé per klisterlapp. Gör en bunt innan du går.

 Ett mål ska väljas som ringar in den viktigaste kunden och ett målmoment. Teamet kan
framföra sina åsikter, men Beslutaren står för det slutliga valet.

Börja från slutet. Börja med att föreställa dig ett slutresultat och riskerna på vägen till detta.
Arbeta dig sedan bakåt för att ta reda på stegen du behöver för att komma dit.
Ingen vet allt. Inte ens Beslutaren. All kunskap som finns i ditt sprintlag är inlåst i varje persons
hjärna. För att lösa detta stora problem måste du låsa upp den kunskapen och bygga upp en
delad förståelse.
Byt problem mot möjligheter. Lyssna noga efter problem och använd formuleringen ”Hur kan
vi” (HMW) för att göra dem till möjligheter.

Be teamet vara tillåtande mot din roll och få gruppmedlemmarna engagerade. Förklara att du
kommer att försöka hålla upp tempot och få saker att gå framåt, vilket gör sprinten effektivare
för alla.
ABC: Fånga upp. Sammanfatta teamets diskussioner i form av anteckningar på
whiteboardtavlan. Improvisera vid behov. Fortsätt fråga, "Hur ska jag fånga upp det där?"
Ställ uppenbara frågor. Låtsas vara naiv. Fråga ”varför?" väldigt ofta. Ta hand om människorna.
Håll ditt team energiskt. Ta pauser varje sextio till nittio minuter. Påminn människor om vikten
att äta mellanmål och äta en lätt lunch.
Beslut dig och gå vidare, långsamma beslut blir lätt en energitjuv och sölande hotar sprintens
tidsplanering. Om gruppen fastnar i långa debatter ber du Beslutaren att göra ett beslut.

Lapparna med "HMW" -anteckningarna fästs på en vägg i valfri ordning. Liknande idéer bör sedan
flyttas intill varandra så att vissa teman upptäcks när de dyker upp (högst tio minuter).

Sedan hålls en omröstning om "HMW" -lapparna. Varje person har två röster, hen kan rösta på
sina egna anteckningar eller också lägga två röster på samma anteckning. Vinnarna sätts upp på
kartan på väggen.

Goda idéer åt Beslutaren

Tips till Facilitatorn

Steg 3 - 2: a sessionen
Lightning Demos. Teamet bör titta på fina lösningar från en rad företag, inklusive sina egna. Tre
minuter per demo räcker bra för att fånga upp goda idéer som sedan snabbt antecknas på
whiteboardtavlan.
 Splittra eller svärma. Beslutaren bör bestämma vem som ska skissera vilken del av kartan. Om
den är för stor, kan den delas in och hanteras i sektioner.
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Lunch
Fyrstegsskissen. Beslutaren bör kort förklara de fyra stegen. Alla skissar och sedan skall allt
placeras i en hög och sparas till nästa dag.

Återskapa och förbättra. Varje stor uppfinning bygger på befintliga idéer.
Vem som helst kan skissa. De flesta lösningsskisser består av bara lådor och ord.
Konkret slår abstrakt. Använd skisser för att förvandla abstrakta idéer till konkreta lösningar
som kan bedömas av andra.
Var och en jobbar självständigt inom gruppen. Att gruppen brainstormar fungerar inte. Ge i
stället varje person tid att utveckla sina egna lösningar.

Gör någon ansvarig för rekryteringen. Det tar ytterligare en eller två timmars arbete varje dag
under sprinten.
Lägg upp en allmän annons som tilltalar en bred publik. Erbjud kompensation. Länka till
screeningrundersökningen.
Skriv en screeningundersökning. Ställ frågor som hjälper dig att identifiera dina målkunder, men
undvik att avslöja vem du letar efter.

Följ upp med e-post och telefonsamtal.Kontakta varje kund under veckan för att se till att han
eller hon dyker upp på sista sessionen.

Trettio till nittio minuter. Skapa en tredelad storyboard genom att skissa på tre post-it-lappar på ett
pappersark. Gör det självförklarande. Håll det anonymt. Det behöver inte vara så snyggt, det är
orden som spelar roll. Ge det en klatschig rubrik.

Goda idéer till Beslutaren

Rekrytera kunder till den avslutande sessionens test

Rekrytera kunder via ditt nätverk. Där hittar du också experter eller de befintliga kunder du behöver.

Steg 4 - 3: e sessionen

Det här är ett knepigt beslut. Dessa fem steg kan följas för att välja ut de bästa lösningarna:

Anteckningar. Tjugo minuter. Gå tyst runt i rummet och samla in anteckningar.
Idéer. Tjugo minuter. Skriv ner några grova idéer själv. Ringa in de mest lovande.
Galna åttan. Åtta minuter. Vik ett pappersark för att skapa åtta ramar. Rita en
variant av en av dina bästa idéer i varje ram. Spendera en minut per skiss.
Lösningsskiss.

1.
2.
3.

4.

Konstmuseum. Tejpa upp skisserna på väggen i en lång rad.
Värmekarta. Låt varje person granska teckningarna tyst och lägga en till tre små
prickklistermärken bredvid varje förslag han eller hon gillar.
Snabbkritik. Tre minuter per skiss. Diskutera som grupp kring vad som är det
bästa med varje förslag. Fånga upp goda idéer och viktiga argument. Slutligen kan
du fråga skissaren om gruppen missade något.
Dra långsticka. Varje person väljer en favoritskiss för sig själv. Samtidigt placerar
varje person ett stort prickklistermärke för att visa sin (icke bindande) röst.
Superröstning. Ge Beslutaren tre stora prickklistermärken och skriv hans/hennes
initialer på klistermärket. Förklara att du kommer att använda och testa
delösningar som Beslutaren väljer som prototyper.

1.
2.

3.

4.

5.
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Tävling eller ”alla ska med”. Du bör bestämma huruvida vinnarna kan passa in i en enda
prototyp, eller om motstridiga idéer kräver två eller tre konkurrerande prototyper.
Svaga idéer. Om du väljer att göra en tävling, använd en Note and-Vote för att identifiera svaga
förslag.
Note and Vote. Använd den här tekniken när du snabbt behöver samla idéer från gruppen och
begränsa dem till ett beslut. Be människorna skriva ner idéer individuellt, lista dem sedan på
en whiteboard, rösta och låt Beslutaren välja vinnaren.
 Lunch
 Skapa en storyboard och använd den för att planera din prototyp.
Rita upp ett rutnät med femton rutor på en whiteboard.
Välj en öppningsscen. Tänk på hur kunder normalt möter din produkt eller tjänst. Håll
öppningsscenen enkel: Webbsökning, tidningsartikel, butikshylla etc.
Fyll i storyboarden. Flytta befintliga skisser till storyboarden alltid när du kan. Rita när du inte
kan, men skriv inte tillsammans. Ta med tillräckligt med detaljer för att hjälpa teamet att göra
prototyp på torsdag. Ta risker om du börjar tveka. Den färdiga historien bör vara fem till
femton steg.

Töm inte batteriet. Varje beslut tar energi. När tuffa beslut dyker upp, bolla över dem till
Beslutaren. Små beslut kan du skjuta upptill imorgon. Låt inte nya abstrakta idéer smyga in i
processen. Arbeta med det du har.

Vinnarna ska separeras från "de som kan utmana senare" och skisserna koncentreras till ett
ställe.

 
Tips till Facilitatorn

Steg 5 - 4: e sessionen
Välj rätt verktyg. Använd inte dina vanliga verktyg som är optimerade för kvalitet. Använd
istället verktyg som är grova, snabba och flexibla.
Dela och erövra. Tilldela olika roller, det behövs någon som fixar, syr ihop, skriver, samlar
och intervjuar. Du kan också dela storyboarden i mindre sektorer och tilldela var och en till
olika teammedlemmar.
Prototyp
 Lunch
 Prototyp
Sy ihop den. När arbetet är uppdelat i delar är det lätt att tappa spåret. Den som ”syr”
kontrollerar kvaliteten och ser till att alla bitar är vettiga och funkar tillsammans.
Gör en provkörning. Kör igenom din prototyp. Leta efter missar. Se till att intervjuaren och
Beslutsfattaren ser det.
Slutför prototypen under dagen.
Skriv intervjumanus. Intervjuaren förbereder sig för testets sista session genom att skriva
ett manus.

Ha något att erbjuda dina kunder.

Prototyptänkande. Du kan göra en prototyp av vad som helst. Prototyper är engångsartiklar.
Bygg bara tillräckligt för att lära, men inte mer. Prototypen måste vara realistisk.
Lagom kvalitet. Skapa en prototyp med precis tillräckligt med kvalitet för att framkalla
ärliga reaktioner hos kunderna.

Påminn kunderna om att dyka upp inför testet under den avslutande sessionen. E-post är bra,
telefonsamtal är bättre.

Nyckelidéer
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Steg 6 - 5: e sessionen

Två rum. I sprintrummet kommer sprintteamet att titta på videoinspelningar av intervjuerna. Du
behöver ett andra, mindre rum för de faktiska intervjuerna. Se till att intervjurummet är rent och
bekvämt för dina gäster.
Ställ in hårdvaran. Placera en webbkamera så att du kan se kundernas reaktioner. Om din kund
använder en smarttelefon, iPad eller annan hårdvara, ställer du in en dokumentkamera och en
mikrofon.
Ställ in videoströmmningen. Använd någon programvara för videokonferenser för att strömma
video till sprintrummet. Se till att ljudkvaliteten är bra och att video och ljud bara är envägs.

Fem är det magiska numret. Efter fem kundintervjuer kommer stora mönster att dyka upp. Gör
alla fem intervjuerna på en dag.
Se tillsammans, lär tillsammans. Upplös inte upp sprintlaget. Att titta tillsammans är mer
effektivt och du drar bättre slutsatser.
En vinnare per gång. Din prototyp kan vara ett misslyckande eller en bristande framgång. I alla
fall lär du dig vad du behöver för nästa steg.

 Vänligt bemötande.  Hälsa kunden välkommen och lät honom eller henne känna sig bekväm.
Förklara att du letar efter uppriktig feedback.
Sammanhangsfrågor. Börja med enkelt småprat och övergå sedan till frågor om ämnet du
undersöker.
Presentera prototypen. Påminn kunden om att vissa saker kanske inte fungerar och att det inte
är honom eller henne du testar. Be kunden att tänka högt. Uppgifter och puffar. Försök få
kunden att förstå prototypen på egen hand. Börja med en enkel puff i rätt riktning. Ställ
uppföljningsfrågor för att hjälpa kunden att tänka högt.
Sammanfattning. Ställ frågor som får kunden att sammanfatta. Tacka sedan kunden, erbjud
honom eller henne något och visa kunden ut.

Var en bra värd. Se till att kunden har det bra under hela intervjun. Använd kroppsspråk som gör
dig vänligare. Le.
Ställ öppna frågor. Fråga "Vem/vad/var/när/varför/hur?" -frågor. Ställ inte ledande frågor som
kan besvaras med "ja/nej" eller flervalsfrågor.
Ställ avhuggna frågor. Sluta tala innan du avslutar en fråga. Tystnad uppmuntrar kunden att
prata på.
Nyfikenhetstänkande. Bli autentiskt fascinerad av kundens reaktioner och tankar.

Rita upp ett rutnät på en whiteboard. Gör en kolumn för varje kund. Lägg sedan till en rad för
varje prototyp eller del av prototypen.

Sätt upp anteckningarna: Sätt upp dina intervjuanteckningar i rätt rad och kolumn i rutnätet på
whiteboarden. Diskutera kort intervjun men vänta med att dra slutsatser.
Ta en kort paus

Ett provisoriskt undersökningslabb 

 
Nyckelidéer

 
Fem steg för intervjun

 
Tips för intervjuare

 
Att observera intervjuer
Innan den första intervjun

 
Under varje intervju
Gör anteckningar medan du tittar på. Dela ut klisterlappar och tuschpennor. Skriv ner direkta citat,
observationer och tolkningar om både sådant som är positivt och negativt.
 
Efter varje intervju
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Leta efter mönster: Läs whiteboarden tyst och notera mönster. Gör en lista över alla mönster
som folk lade märke till. Märk vart och ett som positivt, negativt eller neutralt.
Avslutning: Granska ditt långsiktiga mål och dina sprintfrågor. Jämför med mönstren du såg i
intervjuerna. Bestäm hur du ska följa upp efter sprinten.Skriv ner det.

Vid slutet av dagen
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5. Tema övergripande ledarskap

5.1 Värderingsbaserat ledarskap
Författare: AEVA

För det första kommer ledarna att göra bättre val - det är bekvämt för ledarna att agera
För det andra kommer ledarna sannolikt att bygga bättre, mer tillförlitliga och mindre stressiga,
relationer med andra
För det tredje är det troligt att ledarna känner sig i linje med sina "autentiska jag"

Värderingsbaserat ledarskap är idén att ledare ska dra på sina egna och andras värderingar för
riktning, inspiration och motivation. På så sätt är det meningsfullt och naturligt att ledare hänvisar
till sina egna värderingar i att skapa en vision eller fatta beslut. Det är lika självklart för ledarna att ta
och få kontakt med sina medmänniskors värderingar - eftersom detta berättar vad som är viktigt för
människor - vilket gör människor mer benägna att agera.
 
Ledare som tillämpar denna filosofi kommer sannolikt att uppleva vissa inre fördelar.

Introduktion

43Värderingar
Värderingsbaserad ledarskapsfilosofi hävdar att människor mestadels är motiverade av värden;
människor bryr sig djupt om sina personliga värderingar och lever enligt dessa värden. Med andra
ord, värderingar är våra mest naturliga motivatorer.
 
Värderingar är grundläggande övertygelser som styr eller motiverar attityder eller handlingar. De
hjälper oss att avgöra vad som är viktigt för oss. Värderingar beskriver de personliga egenskaper vi
väljer att förkroppsliga för att styra våra handlingar; vilken typ av person vi vill vara, hur vi behandlar
oss själva och andra, och vår interaktion med världen runt oss. De ger de allmänna riktlinjerna för
vårt uppförande.
 
Värderingar, i snäv bemärkelse, är det som är bra, önskvärt eller värdefullt. Värderingen är motivet
bakom en målmedveten handling. Personliga värderingar är personliga övertygelser om rätt och fel
och vad eller inte som kan anses vara moraliskt. Kulturella värden är värderingar som accepteras av
religioner eller samhällen och återspeglar det som är viktigt i det sammanhanget.

Definitioner och huvudpunkter

Följande uppsättning färdigheter kommer att utvecklas med konceptet Värdepyramiden
(http://www2.bain.com/bainweb/media/interactive/elements-of-value)

Hur utvecklar du denna färdighet/kompetens?

Identifiera egna blinda fläckar
Analysera hur värderingar påverkar ledarskap

Deltagarna kommer att undersöka och kartlägga värderingar som är strukturerade i fyra kategorier
för att förstå hur de kan påverka deras ledarstil.

http://www2.bain.com/bainweb/media/interactive/elements-of-value
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Sätt upp tydliga värderingar för dig själv och för organisationen
Sträva till att få ett värdebaserat ledarskap

Med hjälp av metoden för utvärdering av modernt ledarskap och feedback kommer följande
kompetenser att utvärderas:

Hur bedömer du denna kompetens? Utveckla till möjliga lärandemål, med exempel på
färdigheter, kompetenser och kunskap.

Värderingsbaserat ledarskap är en aktuell version av ledarskap som tar hänsyn till både aspekterna
av att harmoniera anställda samt stabilisera gemensamma värden och samtidigt ta hänsyn till stora
personliga skillnader.

Slutsats

Källor:

www.businessballs.com/leadership-philosophies/values-based-leadership [08.07.2019]
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811009050 [01.07.2019]
 www.marketingjournal.org/the-elements-of-value-an-interview-with-jamie-cleghorn/[ 01.07.2019]
 https://hbr.org/2016/09/the-elements-of-value[ 01.07.2019]

Source: http://www2.bain.com/bainweb/media/interactive/elements-of-value
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5.1.1 Didaktiska anmärkningar - värdebaserat ledarskap

sina egna blinda fläckar
sin organisations värderingar
hur värden påverkar ledarskap

Hur kan vi använda en värdepyramid i en träningssession om värdebaserat ledarskap och hur skulle
den sessionen se ut? Låt oss svara på frågorna och beskriva ett sätt att använda den.

Scenariot - med hjälp av detta koncept –är en modell baserad på Maslows pyramid, som organiserar
trettio värdelement i fyra kategorier som funktionella, känslomässiga, livsförändringar och sociala
effekter där eleverna kommeratt uppmanas att reflektera över och känna igen:

Hur ser en träningssession ut?

Steg 1 
....

Steg 2 
Eleverna bör välja vilka värderingar som kan gälla honom/henne från listan och identifiera
situationer som exemplifierar dem.

Det rekommenderas att de gör en karta för att sammanfatta och kategorisera värderingarna.

Steg 3
Eleverna bör välja de värderingar som kan gälla för hans hennes team från listan och identifiera
situationer som exemplifierar dem.

Det rekommenderas att de gör en karta för att sammanfatta och kategorisera värderingarna.
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Steg 4
Eleverna bör välja de värderingar som kan gälla för hans/hennes organisation från listan och
identifiera situationer som exemplifierar dem.

Det rekommenderas att de gör en karta för att sammanfatta och kategorisera värderingarna.

Steg 5
Eleverna ska jämföra de tre uppsättningarna och identifiera vilka gemensamma värderingarna är
och vilka de huvudsakliga skillnaderna är mellan de egna värderingarna, teamets och
organisationens värderingar.

5.2 - Ansvarigt ledarskap
Författare: INFODEF

Ansvarigt ledarskap handlar om att fatta hållbara affärsbeslut som tar hänsyn till alla medverkandes
intressen, inklusive aktieägare, anställda, kunder, leverantörer, samhället, miljön och kommande
generationer.
 
Ansvarigt ledarskap innebär också en hög grad av självmedvetenhet, som har anförts som den
viktigaste förmågan för ledare att utvecklas. Framgångsrika ledare vet var deras naturliga
tyngdpunkter ligger och använder denna kunskap för att öka inriktningarna på dem eller kompensera
för dem.
 
I vår komplexa globala miljö av osäkerhet och tvetydighet måste en ledare kunna förutse
förändringarna och vara katalysatorer för att styra sina organisationer mot ett hållbart samhälle. I en
tid av hållbar utveckling finns det behov av en helhetssyn där samhället strävar efter ekonomiska,
sociala och miljömässiga mål. För att bygga en hållbar värld är kunskapen om skärningspunkten
mellan ledarskap och etik ett måste.
 
Definitioner och huvudpunkter 
 
Ansvariga ledare representeras av individuella kvaliteter och praxis. Enligt Globally Responsible
Leadership Initiative (GRLI) är ansvarigt ledarskap konsten att motivera, kommunicera, stärka och
övertyga människor att engagera sig i en ny vision om hållbar utveckling och den nödvändiga
förändringen som detta innebär. Ledarskap bygger på moralisk auktoritet. Moralisk myndighet kräver
övertygelse, karaktär och talang.
 
Ansvarigt ledarskap är inte så enkelt som att man bryr sig om allt och alla, eftersom det finns många
utmaningar man kan möta som ledare. Anställda, leverantörer, aktieägare och beslutsfattare kräver
alla olika saker, eftersom varje grupp har unika problem och behov. Ibland måste ledare fatta tuffa
beslut som inte behagar alla.

Introduktion
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Identifiera externa faktorer
Samla pålitlig feedback
Tänka på omständigheterna
Utvärdera beteenden mot bakgrund av sina värderingar och prioriteringar

Hur hittar ledare en balans mellan behoven hos de många typerna av intressenter? Etiskt bör ingen
grupp behandlas bättre än en annan, och ledare bör ta sig an så många intressenter som möjligt.
Tids- och resursbegränsningar kräver dock att organisationer hamnar att prioritera anspråk eftersom
intressenternas behov ständigt förändras. Det är därför kapaciteten att planera och genomföra
strategiskt systemtänkande som prioriterar intressenternas behov är så viktig för den nya
generationens ledare.
 
Självmedvetenheten utrustar ledare med kunskap och gör det möjligt för dem att göra bättre val,
förändra eller växa. Det finns fyra strategier för att öka ledarens självmedvetenhet:

 
En hållbar ledare är någon som inspirerar och stöder åtgärder i riktning mot en bättre värld. Många
traditionella ramar för ledarskap fokuserar på att hjälpa ledare att lyckas inom nuvarande
ekonomiska och sociala system, snarare än på att omvandla dessa system. Eftersom dessa ramverk
är baserade på kortsiktighet, fastställande av mål som är stödda av vetenskapen och att leverera
enligt samhällsförväntningarna, ger sådana ramverk inte ledare förutsättningar att ta itu med globala
frågor och utforma den framtid vi vill ha.
 
Cambridge Impact Leadership Model beskriver det ledarskap vi behöver för att erbjuda värde för
företag, samhälle och miljö.

https://www.cisl.cam.ac.uk/about/leadership-hub/cambridge-impact-leadership-model

https://www.cisl.cam.ac.uk/about/leadership-hub/cambridge-impact-leadership-model


48

En identifiering av de viktigaste individuella egenskaperna och praxis som är involverade i
ansvarsfullt ledarskap.
Tillämpning av en frågebaserad metod för att planera och genomföra systemtänkande strategier
som prioriterar intressenters behov.
Öva de fyra strategierna för att öka ledarens självmedvetenhet.
Användning av scenarier baserade på Cambridge Impact Leadership Model.

Hur utvecklar man denna färdighet/kompetens?

Denna kompetens kommer att utvecklas i form av:

 
Hur bedömer man denna kompetens? Utveckla till möjliga lärandemål, med exempel på
färdigheter, kompetenser och kunskap.

Bedömningen kombinerar en blandning av instrument för att mäta både förvärv av teoretisk kunskap
och praktisk tillämpning av färdigheter. 

Flervalsfrågeformulär kommer att vara lämpliga för att bedöma inlärningsresultaten som att
”identifiera ansvarsfulla ledarskapsprinciper” eller att ”minnas principerna för självmedvetenhet och
självreflektion”. 

Fallstudier och scenarier är lämpliga verktyg för att utvärdera andra praktiska färdigheter, som att
"stödja tillämpningen av ansvarsfulla ledarskapsprinciper”.

Slutsats
 
Flera aspekter såsom identifiering av intressentrelationer, självmedvetenhet och hållbart miljöansvar
är involverade i begreppet ansvarsfullt ledarskap i denna enhet. Trots att dessa tre element kommer
att behandlas individuellt, fungerar de alla som en sammanhängande aspekt som är nödvändig för
att utveckla ett ansvarigt ledarskap för den nya generationens ledare.

Källor:

https://hbr.org/2014/03/five-questions-to-identify-key-stakeholde [21.07.2019]
https://www.cisl.cam.ac.uk/about/leadership-hub/rewiring-leadership [21.07.2019]
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5.2.1– Didaktiska anmärkningar för ansvarigt ledarskap

Scenario:  Ansvarigt ledarskap tar hänsyn till alla intressenters behov, inklusive aktieägare,
anställda, kunder, leverantörer, samhället, miljön och kommande generationer. Detta
utbildningsscenario gör det möjligt för praktikanter att identifiera sig med och spela med olika
intressentroller och affärssituationer med stöd av Augmented Reality (AR) som kräver adekvata svar
för den som jobbar med ansvarsfulla ledarstrategier och färdigheter.

1. Definiera intressenternas roller.
Identifiera en uppsättning profiler av intressenter med anknytning till det verksamhetsområde du 
vill ta itu med. Du kan dra fördel av AR för att visa visuell information om funktionerna hos varje
intressent (intressepunkter, motivation, mål, behov osv.).

2. Presentera en affärsutmaning.

Presentera en affärsutmaning som erbjuder möjliga alternativ och som får olika effekter för olika
intressenter, och som kräver en handlingsplan av organisationen. Den/de som spelar rollen som
ledare måste välja mellan att maximera de egna fördelarna eller ta hänsyn till intressenternas behov.
AR kommer att stödja presentationen av situationen.

3. Definiera en strategi som använder ansvarsfulla ledarskapsprinciper.
Deltagare som spelar rollen som ledare kommer att planera strategier för systemtänkande som
prioriterar intressenternas behov för att ge ett optimalt beslut för både organisationen och
intressenterna.

4.Granska beslutsprocessen.
Genomför en gemensam granskning av den gångna processen för att definiera en strategi för att
uppmuntra deltagarnas självmedvetande kring principerna för ansvarsfullt ledarskap.
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5.3 Etik och etisk teknisk implementering

Författare: INFODEF

Vad är ett företags ansvar gentemot dess anställda, aktieägare, kunder och samhället?
Hur kan etiskt ledarskap se ut i praktiken när det gäller AI och annan avancerad teknik?
Hur kan företagsledare bygga upp etik i sin organisation på ett sätt som är inkluderande och
ständigt reflekterande kring organisationens miljö,   de anställda och samhället i en bredare
bemärkelse?

Det finns en förtroendekris i teknologisektorn. Teknologier påverkar världen på sätt som aldrig förut
och de väntas ge upphov till en unik uppsättning etiska problem. Även om det finns ansträngningar
för att integrera etik i utformningen och implementeringen av ny teknik, förblir dessa ansträngningar
alltför ofta isolerade. När teknikindustrin växer får besluten större genomslag än tidigare och kräver
mer sammanhållning bland och bred inkludering av flera intressenter.
 
Definitioner och huvudpunkter
 
Etiskt ledarskap för användning av artificiell intelligens (AI) och annan avancerad teknik innebär att
man erkänner deras potentiella effekter, både positiva och negativa. För detta ändamål är det viktigt
att förstå hur dessa tekniker påverkar både enskilda och specifika grupper i vårt samhälle. Vi måste
titta på kommodifiering av mänsklig erfarenhet, aspekten på samtycke och integritet, betydelsen av
inkludering och partiskhet, utmaningen med tillgänglighet och ojämlikhet och hur vi effektivt kan
hantera dessa frågor i en tid av teknisk förändring.
 
Som Facebook Cambridge Analytica-skandalen har visat, fortsätter affärer, regeringar och samhälle
att kämpa med etiken inför användning och försäljning av personuppgifter och påverkan på integritet
och säkerhet. I jakten på att använda data verkar det som om alldeles för liten uppmärksamhet
ägnas åt all den skada som kan uppstå.

 
Nyckelfrågor:

Introduktion

Hur utvecklar man denna färdighet/kompetens?

Den etiska ledarens roll handlar inte bara om värderingar och principer utan också om beteenden.
Det grundläggande då det gäller att utveckla etiska ledare är att lyfta värderingarna till en högre
medvetenhetsnivå och att öka ledarnas medvetenhet om hur deras beteende påverkar prestationerna
hos sig själva och människorna omkring dem.

Det bästa praktiska sättet för en ledarstuderande att få in en stor mängd värderingar i sitt dagliga
arbetsliv är att genomföra en 360 ° - värderingsbedömning (till exempel LeaderShapes 8ICOL -
www.leadershape.biz/8-icol). Då kan de identifiera vilka av de kärnvärden som den enskilda ledaren
och människor omkring henne/honom tror är kärnstyrka och observera hur behoven
utvecklas.

http://www.leadershape.biz/8-icol
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Etikutbildning bör anpassas och integreras med annan ledarskapsutbildning, till exempel utbildning
för mångfald och inkludering. Många av en etisk ledares kärnfärdigheter, såsom empati, byggande
av förtroende, effektiv feedback, hantering av konflikter och uppskattning av styrkor och skillnader
mellan kulturer och generationerleder också till högpresterande team och organisationer. Att skapa
en tydlig koppling mellan etik och prestanda kan vara ett kraftfullt sätt att engagera eleverna i
etikutbildning och stärka utvecklingen av dessa grundläggande ledarskapsförmågor.

Slutsats

Källor:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/deloitte-analytics/ca-en-analytics-FCC-true-north-
aoda.PDF [21.07.2019]
http://progresomicrofinanzas.org/en/how-to-develop-ethical-leaders/ [21.07.2019]

Utveckla till möjliga lärandemål, med exempel på färdigheter, kompetenser och kunskap. Att
använda fallstudier kan stödja utvärderingsprocessen för färdigheter som ”uppskatta etiska
överväganden som påverkar ledarskap”, tillhandahålla situationer och scenarier som kräver
tillämpning av kunskap och färdigheter som eleverna förvärvat.

Hur bedömer du denna kompetens?
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Det är uppenbart att när det gäller arbete är millennniumbarn mycket annorlunda än de generationer
som kom före dem. För att stödja och hantera denna typ av talang är det viktigt att ta itu med
generationsskillnaderna, för att bättre förstå deras prioriteringar och beteenden på arbetsplatsen.
 
Millenniumbarn har alla en sak gemensamt; de vill göra skillnad. Studier belyser att denna nya typ av
arbetare inte främst motiveras av pengar. I en undersökning av Virtual and Workplace Trends
identifierade knappt hälften av millenniumbarnen att stärka andra som deras främsta motivation för
ledarskap, medan endast 5% som anger pengar som anledning till att de skulle inneha en ledarroll.
 
Generationsskillnader innebär att arbetare som är millenniumbarn måste hanteras på ett annat sätt,
nämligen att fokusera på hur de uppfattar sin roll på arbetsplatsen. Nyligen genomförda studier
lyfter fram idén att millenniumbarn inte gillar en traditionell förvaltningsstruktur och föredrar att bli
"ledda" hellre än "hanterade". Denna förskjutning främjar nya attityder när det gäller arten av
ledarskap. Det är också ett faktum att millenniumbarn inte ser arbete i traditionell mening. Snarare
ser millenniumbarn på arbetsplatsen som ett nav för innovation och en plats att vara social.
Samarbete är avgörande när det gäller millenniumbarn eftersom de uppskattar relationer och
lagarbete snarare än individuellt arbete.
 
På den moderna arbetsplatsen börjar gränsen mellan det personliga och det yrkesmässiga suddas ut
och det är viktigt att göra anpassningar i enlighet med det. Arbetet är en del av
millenniumgenerationens identitet och detta måste tas i beaktande i det sätt de hanteras och leds
på.

Introduktion

5.4 Kärnledaregenskaper

Author: Elderberry

Definition - Vad är kärnledarskap?

Att leda en organisation Att leda sig själv Att leda andra

hantera förändring
lösa problem och fatta
beslut
hantera politik och
påverka andra
ta risker och nyskapa
fastställa vision och
strategi
hantera arbetet
förbättra affärsskicklighet
och
kunskap
förstå och navigera i
organisationen

visa etik och integritet
visa riktning och syfte
visa fram ledarskap
öka förmågan att lära
hantera sig själv
öka självmedvetenheten
 utveckla
anpassningsförmågan

kommunicera effektivt
utveckla andra
värdera mångfald och
skillnad
bygga och upprätthålla
relationer
hantering av effektiva
team och arbetsgrupper
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Källa: Adapted from McCauley, C. (2006).  Developmental assignments: Creating learning experiences without changing
jobs. Greensboro, N.C.: Centre for Creative Leadership Press. Permission granted from the Centre for Creative Leadership
to republish CCL's Model of Leader Competencies.

Millenniumbarn uppskattar sådant som betraktas som ”mjuka färdigheter” och dito principer när det
gäller ledarskap. Dessa inkluderar områden som välbefinnande och personalutveckling. Kvaliteter
som förmågan att inspirera, visionera, fattande av beslut samt passion lyfts alla fram som
grundläggande kännetecken på en stark ledare.
 
Kommunikationsförmåga och relationsbyggande framhävs ofta som de viktigaste färdigheterna, där
mer än hälften av millenniumbarnen som ser dessa som viktiga. De noterade också dessa som sina
ledande styrkor, medan branschkunskap och teknisk expertis ansågs vara mindre viktiga för en
ledare. Majoriteten av millenniumbarnen vill vara förändrande ledare som ändrar på status quo och
inspirerar sitt team. Ledarskapets natur utvecklas och den mer traditionella hierarkin med en ledare
som håller strikt kontroll har sjunkit i popularitet, medan samarbete och innovation är de viktigaste
kärnledaregenskaperna enligt millenniumbarnen.

Hur utvecklar man denna kompetens?

En omfattande undersökning som genomförts av Deloitte, The Deloitte Millennial Survey 2016,
illustrerar millenniumbarnens uppfattningar av ledarskap. Eftersom utvecklingen av
ledarskapsförmåga är en stor angelägenhet för den nya generationen har man lyft fram följande nio
som de viktigaste ledarskapsfärdigheterna:

Kommunikation - millenniumbarnen är i ständig kommunikation med vänner, familj eller kollegor,
och de uppskattar öppen kommunikation och feedback i sitt yrkesliv.
 Bygga upp förhållanden - millenniumbarnen anser att byggande och upprätthållande av en stark,
effektiv och positiv relation är nyckeln till framgång på arbetsplatsen.

1.

2.



3. Värderingar - millenniumbarnen vill arbeta i organisationer där företagets värderingar stämmer
    överens med deras egna personliga värderingar och som återspeglar deras världsuppfattning.
4. Balans mellan arbete och liv - ett viktigt problem för millenniumbarnen är balans mellan arbetsliv
    och liv eftersom de strävar efter att gå in i mer krävande ledarroller. De önskar stark harmoni
    mellan arbetslivets uppgifter och rollen inom familj och bland vänner under fritiden.
5. Mentorskap - millenniumbarnen önskar att ha en mentor och att vara en mentor för andra.
6. Förändrande ledarskap - millenniumbarnen vill inte vara ledare i det förflutna; de vill vara ledande i
    förändring - de som utmanar, motiverar och inspirerar andra.
7. Samarbete - millenniumbarnen är mer intresserade av att stärka andra än att tjäna pengar eller bli
    kända. Millenniumbarnen gillar att samarbeta med sina kompisar för att uppnå resultat.
8. Syfte/det socialt goda - millenniumbarnen önskar att arbeta för organisationer som totalt sett
    erbjuder ett syfte och ambition som inte bara anpassar sig till personliga värden utan också agerar
    för samhällets bästa. De tenderar att gilla organisationer som involverar principer som människor,
    vinst och planet.
9. Online-utbildning - millenniumbarnen verkar i en teknikdriven värld som bygger på ”on-demand”och
    därför är naturligtvis att erbjuda utbildning online det bästa sättet att lära denna generation
    ledarskapsförmåga.
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Slutsats

Millenniumbarn har en annan inställning till arbetsplatsen än tidigare generationer, och med det
kommer nya utmaningar för företagen och deras ledning. Ledningen måste lära sig att anta nya
kärnkompetenser och sätt att vägleda dessa nyanställda.

Källor:

Centre for Creative Leadership: www.ccl.org 
Results Based Leadership: www.rbl.net
Brownwell, J. (2006, Fall). Meeting the competency needs of global leaders: A partnership approach. Human Resources
Management, 45(3), 309-336. https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_competence



Fotografija: Hotel Royal



6.1 SPRINT
Sprint är en 5-dagars process för att få svar på centrala affärsfrågor genom skapande processer,
prototyper och testning av idéer med kunder. SPRINT utvecklades av Jake Knapp på Google.
 
Genom att arbeta tillsammans i en sprint kan du ta en genväg förbi det oändliga debatt- och
diskussionsträsket och komprimera månader av tid till en enda vecka. Istället för att vänta på att
lansera en liten produkt för att ta reda på om någon idé är bra, får du tydliga data från en realistisk
prototyp. Sprinten ger dig en inblick -  du kan spola framåt i framtiden för att se dina färdiga produkt-
och kundreaktioner innan du gör några dyra åtaganden.
 
Sprint kan användas inom högre utbildning för att utveckla kurser och läroplaner. Sprintverktygen
gör det möjligt att testa konceptet mot olika projekt och sektorer.

De fem dagarna är:
 
Måndag - Karta - Lägga grunden, få alla idéer på brädet.

Tisdag - Skiss - Handlar om problemlösning med visuella bilder.

Onsdag - Bestäm - Måste bestämma vilken idé du vill använda som prototyp.

Torsdag - Prototyp - Du kommer att bygga en realistisk prototyp av idéerna och lösningarna i din
storyboard så att du kan simulera en färdig produkt för dina kunder.

Fredag - Test - Det är dags att testa prototypen. På fredagen kommer du att visa din
prototyp till fem kunder i fem separata omgångar.

6. Sammanfattning av föreslagna verktyg och
    idéer och hur de kan användas i ett 
    ledarskapsutbildningssammanhang
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Källa: https://www.thesprintbook.com/how

https://www.thesprintbook.com/how


6.2 LEGO Serious Play
Lego Serious Play är en metod som skapats
av Lego Group och som sedan 2010 finns
tillgänglig under en öppen källkod. Dess mål
är att främja kreativt tänkande genom
teambuilding-metaforer för organisatoriska
identiteter och erfarenheter med Lego-bitar.
Deltagarna arbetar i imaginära scenarier med
hjälp av visuella tredimensionella
Legokonstruktioner, därför namnet "Serious
Play".
 
Lego Serious Play är bra för arbetet i grupp
och möjligheten att lägga till och ta bort bitar
gör att man kan tänka brett.
 
Några verktyg i Lego Serious Play
 
Lego Serious Play: Storytelling är ett verktyg
för att kommunicera vad som har hänt eller
vad som för närvarande händer.
 
Storytelling med Lego-modeller gör att du kan
uppleva en situation innan den inträffar i
verkligheten och låter dig testa vad som kan
hända om du fattar vissa beslut. Det är det
näst bästa du faktiskt kan "göra" förutom i
den riktiga världen - men utan risken för
verkliga oönskade konsekvenser.
 
Lego Serious Play: Användning av metaforer.
Metaforer kan fungera som kraftfulla verktyg
som får oss att tänka på vår verklighet på nya
eller annorlundasätt. Genom att släppa loss
vår fantasi för att beskriva världen som vi ser
den, hjälper metaforer oss att skapa helt nya
beskrivningar som kan utmana antaganden
och övertygelser och peka på nya möjligheter.
 
Genom att använda fler av våra sinnen hjälper
metaforer oss också att förmedla komplexa
idéer som kan vara svåra att kommunicera
med ord.
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6.3 Virtual reality (VR)

Immersivt - fokuserat/uppmärksamt
Minnesvärt - långsiktigt minne
Erfarenhetsutbildning - högre tankenivå

Virtual reality (VR) är en upplevelse som sker inom
simulerade och immersiva miljöer som kan likna eller vara
helt annorlunda än den verkliga världen. Tillämpningar av VR
kan inkludera underhållning (spel) och utbildningsändamål
(medicinsk eller militär träning).
 
VR: s mest omedelbara igenkänningstecken är den
huvudmonterade skärmen (HMD). Människor är visuella
varelser, och displayteknologi är ofta den enskilt största
skillnaden mellan immersiva VR-system och traditionella
modeller.
 
VR används för flera saker numera som till exempel allt från
vetenskapliga och tekniska data samtarkitektur till
vädermodeller. Inom flyg, medicin och militär är
VirtualReality-träning ett attraktivt alternativ tillverklig träning
med dyr utrustning, farliga situationer eller känslig teknik.
 
Några av de viktigaste fördelarna med VR-lärande är:
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6.4 360 VR

Immersiv - världen sedd i 360 grader,
elevernas sinnen måste vara dynamiska
Ger eleverna olika scenarier
Sensorisk träning

360-graders VR (360-graders virtuell verklighet)
är en audiovisuell simulering av en förändrad,
förstärkt eller substituerad miljö som omger
användaren, så att den kan se sig omkring i alla
riktningar, precis som den kan i verkligheten.
 
360-graders VR kan användas för många andra
ändamål än underhållning. Virtualreality-tekniken
kan användas i de flesta slags utbildningar som
involverar en fysisk miljö, inklusive pilot- och
förarträning (såväl verklig flygning som körning),
kirurgi och undersökningar under vatten och i
rymden via robotar med fjärrkontroll.
 
Några av de bästa grejerna med 360 VR:



6.5 Några exempel på bäst
praxis med VR, AR & 360
Interaktiv - hur man berättar historier på
engagerat och interaktivt sätt
Att använda seriösa spel som en form av
kommunikation
Hur man använder teknik för att berätta
historier
Tillåter misslyckanden, elever kan lära av
tidigare misstag
Kan skapa en miljö som är verklig
Samarbete gör att fler än en praktikant kan
arbeta tillsammans i samarbetsscenarier. En
eller flera deltagare kan använda VR-headsetet
och en eller flera kan ge vägledning utanför
det virtuella scenariot
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6.6 Spelifiering
Så kallad spelifiering är en process för att
integrera spelmekanik i något som redan finns
för att motivera deltagande, engagemang och
lojalitet. Detta kan vara nästan vad som helst,
från din webbplats till närvaro på sociala
medier, den dagliga verksamheten,
kundengagemang och mycket mer.
 
Spelifiering introducerar speldesignelement i
icke-spelapplikationer för att göra dem
roligare och mer engagerande. Den använder
tävling, poäng, prestation, spelregler, status
och självuttryck för att uppmuntra åtgärder
genom positiv feedback.
 
Spelteknikerna är avsedda att utnyttja
människors naturliga vilja till umgänge,
lärande, behärskande, konkurrens, prestation,
status, självuttryck, altruism eller helt enkelt
deras förhållning till en situation i form av spel
eller lek. Spelstrategierna använder belöningar
för spelare som utför önskade uppgifter eller
tävling för att engagera spelare. Belöningarna
inkluderar poäng, märken eller nya nivåer,
markering av ett framstegsfält eller så förses
användaren med virtuell valuta. 

Interaktivt och kontextuellt lärande
Förskjutning från linjärt innehåll till
mångsidigt innehåll
Roligt och lekfullt

Att göra belöningarna för utförda uppgifter
synliga för andra spelare och att använda
poängtavlor eller -tabeller är sätt att sporra
spelare att tävla.

En annan approach för spelifiering är att få
befintliga uppgifter att kännas mer som spel.
Vissa tekniker som används här inkluderar att
lägga till möjligheter till meningsfullare val
samt öka graden av utmaning och lägga till
berättelser.

Det viktigaste med spelifiering:



7. Terminologi

Värderingar: Principerna som hjälper dig att bestämma vad som är rätt och fel och hur du ska agera
i olika situationer.
Källa: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/values

Värderingsbaserat ledarskap är idén att ledare ska dra på sina egna och andras värderingar för
riktning, inspiration och motivation.
Källa: https://www.businessballs.com/leadership-philosophies/values-based-leadership/

Organisationsvärden: Kan definieras som övertygelser om socialt eller personligt önskvärda tillstånd
eller handlingar som uttryckligen eller implicit delas av medlemmarna i en organisation.
Källa: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-007-0753-5_2031

Blinda fläckar: Ett område där man inte utövar bedömning eller diskriminering.
Källa: https://www.merriam-webster.com/dictionary/blind%20spots

Självkännedom: Kunskap eller förståelse för egna förmågor, karaktär, känslor eller motiv.
Källa: https://www.merriam-webster.com/dictionary/self-knowledge

Demokratiskt ledarskap: En typ av ledarstil där medlemmarna i gruppen har en mer deltagande roll i
beslutsprocessen.

Autokratiskt ledarskap: En ledarstil som kännetecknas av egen kontroll över alla beslut och lite
input från gruppmedlemmarna. Autokratiska ledare gör vanligtvis val baserade på sina idéer och
bedömningar och accepterar sällan råd från andra.
Källa: https://www.verywellmind.com 

Inkluderande ledare: Ledare som är medvetna om sina egna fördomar och preferenser, söker aktivt
och överväger olika åsikter och perspektiv för att få grunden för ett bättre beslutsfattande. De ser
olika talanger som en källa till konkurrensfördel och inspirerar olika människor att driva
organisatoriska och individuella prestationer mot en gemensam vision.
Källa: https://www.enei.org.uk/diversity-inclusion/inclusive-leadership/

Globalt ledarskap: Att kombinera erfarenhet med en förståelse för ämnen som psykologi, geografi,
politik och sociologi kan bidra till att skapa framgångsrika globala ledare.
Källa: https://study.com/academy/lesson/what-is-global-leadership-definition-overview.html

Inkluderande kultur: En kultur där alla har möjlighet att göra sitt bästa oavsett vem de är, vad de gör
eller var de arbetar. På en verkligt inkluderande arbetsplats känner alla som de verkligen är en del av
organisationen och de vet hur de bidrar till organisationens framgång. Människorna är bekväma med
att ta risker och dela idéer och de känner att de investerar i sin egen framgång och organisationens
framgång på alla nivåer.
Källa: https://talentculture.com/how-to-intentionally-create-a-more-inclusive-culture/

60

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/values
https://www.businessballs.com/leadership-philosophies/values-based-leadership/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/blind%20spots
https://www.verywellmind.com/
https://www.verywellmind.com/
https://www.enei.org.uk/diversity-inclusion/inclusive-leadership/
https://study.com/academy/lesson/what-is-global-leadership-definition-overview.html
https://talentculture.com/how-to-intentionally-create-a-more-inclusive-culture/


Organisatorisk mångfald: Avser den totala sammansättningen av personalen och mängden
mångfald som ingår. Mångfald avser skillnader i olika personliga egenskaper som ålder, kön, ras,
civilstånd, etniskt ursprung, religion, utbildning och många andra sekundära egenskaper.
Källa:  https://bizfluent.com/info-12076820-organizational-diversity-workplace.html

Planering: Den grundläggande ledarfunktionen, som innebär att man i förväg beslutar vad som ska
göras, när det ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra det. Det är en intellektuell process
som fastställer en organisations mål och utvecklar olika handlingsmönster, genom vilka
organisationen kan uppnå dessa mål.
Källa: https://businessjargons.com/planning.html

Kontrollera: En primär målinriktad funktion för ledningen i en organisation. Det är en process som
jämför den faktiska utvecklingen med företagets fastställda standarder för att på så sätt säkerställa
att aktiviteterna utförs i enlighet med planerna. Om så inte är fallet, så vidtar man korrigerande
åtgärder.
Källa: https://businessjargons.com/controlling.html

Scenarioplanering: Gör antaganden om hur framtiden kommer att bli och hur en affärsmiljö kommer
att förändras över tid. Mer exakt bygger en scenarioplanering på en specifik uppsättning
osäkerhetsfaktorer, olika "verkligheter" som kan inträffa för ett företagi framtiden. Det låter enkelt
och kanske inte värt besväret, men att konstruera denna uppsättning antaganden är förmodligen det
bästa man någonsin kan göra för att hjälpa en organisation på lång sikt.
Källa: https://www.smestrategy.net/blog/what-is-scenario-planning-and-how-to-use-it

Trendanalys: Processen att jämföra affärsdata över tid för att identifiera konsekventa resultat eller
trender. Du kan sedan utveckla en strategi för att svara mot dessa trender i linje med dina affärsmål.
Trendanalys hjälper dig att förstå hur ditt företag har presterat och förutsäga vart nuvarande
affärsverksamhet och praxis tar dig. Givetvis kommer analysen att ge dig idéer om hur du kan ändra
saker för att styra ditt företag i rätt riktning. Du kan använda trendanalys för att förbättra ditt företag
genom att: 1) identifiera områden där ditt företag har bra resultat så att du kan få mer framgång; 2)
identifiera områden där ditt företag inte fungerar; 3) tillhandahålla fakta för att grunda dina beslut
på.
Källa: https://www.business.qld.gov.au/running-business/growing-business/trend-analysis

VUCA:  Begreppet "VUCA" har blivit populärt som en term för att beteckna olika dimensioner i en
"okontrollerbar" miljö. Det står för det flyktiga, osäkra, komplexa och tvetydiga. I praktiken är de fyra
termerna relaterade. Ju mer komplex och flyktig en industri är, desto svårare är den att förutsäga
och kommer därför att vara mer osäker. Ändå gör alla de fyra distinkta elementen vår miljö - världen,
marknaden, industrin - svårare att förstå och kontrollera.
Källa: https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2018/12/19/what-does-vuca-really-
mean/#2243c95b17d6

Mjuka färdigheter: Karaktärsdrag och interpersonliga färdigheter som kännetecknar en persons
relationer med andra människor. På arbetsplatsen betraktas mjuka färdigheter som ett komplement
till hårda färdigheter, som avser en persons kunskaper och yrkesskicklighet. Mjuka färdigheter har
mer att göra med vem människorna är, snarare än vad de vet. De omfattar de karaktärsdrag som
avgör hur väl man interagerar med andra och vanligtvis utgör de en bestämd del av en individs
personlighet.
Källa: https://www.investopedia.com/terms/s/soft-skills.asp
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https://bizfluent.com/info-12076820-organizational-diversity-workplace.html
https://businessjargons.com/planning.html
https://businessjargons.com/controlling.html
https://www.smestrategy.net/blog/what-is-scenario-planning-and-how-to-use-it
https://www.business.qld.gov.au/running-business/growing-business/trend-analysis
https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2018/12/19/what-does-vuca-really-mean/#2243c95b17d6
https://www.investopedia.com/terms/s/soft-skills.asp
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AEVA

CITIZENS PROJECTS - utveckling av projekt
KVALIFIKATIONSCENTRET - erkänner, validerar och certifierar vuxnas
färdigheter
VD - specialutbildning och inkluderande enhet
SERVIR - volontäravdelningen
SPREAD.IT - utveckling av programvara
VOUGA FABLAB - lokal inkubator för affärsutveckling
CATEC - ett teknologiskt campus
QER - evenemang och catering
EUROPE DIRECT Informationscenter i Aveiro - sedan 2012 med målet
att ge europeiska medborgare allmän information om EU
CENTRAL CHANNEL - regional online Tv-kanal
TALENTS PARK - främjar olika evenemang och stöder lokala initiativ
CANAIS - redigering av pedagogiska publikationer
EPA - grundat 1992, VocationalSchoolofAveiro är den största privata
yrkesskolan i Portugal med 70 permanenta lärare.

AEVA grundades 1998 som en ideell organisation för att tillgodose de
lokala företagens behov för att tackla missar i verksamheten genom att
föra utbildning och arbetsvärlden närmare varandra.
För närvarande sysselsätter föreningen 159 kvalificerade yrkesverksamma
och jobbar inom 13 verksamheter:

AEVA är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), SA 8000 (socialt ansvar) och
EQAVET-överensstämmelseställe för kvalitetssäkringssystemet inom
utbildning och yrkesutbildning. AEVA-EPA certifierades i LdVMobility 2010
och har valt VET Mobility Charter sedan 2012. AEVA-EPA Yrkesskolan  har
tre enheter i Aveiroregionen, belägna i stads-, landsbygds-, kust- och
industriella områden, och erbjuder flera IVET, CVET- och TVET-
kvalifikationer årligen riktade till cirka 1000 elever (14–21 år gamla), de
flesta med färre möjligheter, migrantbakgrund och avbrott i skolgången.

www.aeva.eu/pt

ana.ribeiro@aeva.eu / secretariado@aeva.eu

ELS Studio

eLearning Studios (ELS), baserat i Coventry i Storbritannien, erbjuder en
portfölj av lärande teknikdesign och utvecklingstjänster inklusive
eLearning, Mobile Learning, GamefuleLearning Design, Apps, VirtualReality
(VR), Augmented Reality (AR), Serious Games och blended solutions.

www.e-learningstudios.com
 
Info@e-learningstudios.com

8. XRL-partnerskapet

http://www.aeva.eu/pt
http://www.e-learningstudios.com/
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Coventry University

Coventry University's Center for Postdigital Cultures (CPC) är en del av
Center for Disruptive Media och sammanför media-teoretiker, utövare,
aktivister och konstnärer. Centret bygger på tvärvetenskapliga idéer
förknippade med öppna och störande medier och posthumana fenomen
för att hjälpa både 2000-talets samhälle och universitetet att svara mot de
utmaningar de står inför i förhållande till det digitala på en global, nationell
och lokal nivå. I synnerhet strävar CPC att främja omvandlingen till en mer
socialt rättvis och hållbar "postkapitalistisk" kunskapsekonomi. För detta
ändamål inkluderar CPC: s forskning projekt som finansieras av Jisc,
National LotteryFund, EU och Arts and Humanities Research Council. Som
en av partnerna på XRL erbjuder Coventry University Center for Post digital
Cultures expertis i att inleda tvärvetenskapliga projekt med ny teknik och
immersiva upplevelser, samt kompetens från lärare i ledarskap.

www.coventry.ac.uk/research/areas-of-research/postdigital-cultures/

CPC Co Director, JacquelineCawston: j.cawston@coventry.ac.uk

INFODEF

Institutet för främjande av utveckling och utbildning är ett privat och
oberoende centrum för forskning, utveckling och innovation. INFODEF
utformar innovativa verktyg, metoder, produkter och tjänster som svarar
mot aktuella sociala och ekonomiska utmaningar och gör att vi kan
förutse och driva de förändringar som krävs för att uppnå framtida syften
och mål.

www.infodef.es

ELDERBERRY

Elderberry AB bedriver läroplansutveckling och strategiska studier,
författar, testar, redigerar, utvärderar och publicerar inom sektorer såsom
skola, ungdomsverksamhet, vuxenutbildning, lärarfortbildning inom kultur-
och yrkesutbildning, främst med sociokulturella och urbana implikationer.
Företaget har erfarenhet av såväl traditionella metoder att skriva
utbildningsmaterial som med eLearning, mobilt lärande och eCulture.
Elderberry har också 20 års erfarenhet som partner och samordnare av
EU-projekt.
 
Elderberry sammanställde och redigerade denna handbok och gjorde den
slutliga layouten.

www.elderberry.nu

elderberryab@gmail.com

http://www.coventry.ac.uk/research/areas-of-research/postdigital-cultures/
http://www.infodef.es/
http://www.elderberry.nu/
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