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Introduktion 

 
Xtended Reality Leadership för Xtra-ordinärna ledare (XRL) -projektet (oktober 2018 - september 2020) är 
inriktat på att förbereda nya ledare i Storbritannien, Portugal, Spanien och Sverige för ledarskap under 2000-
talet genom att utveckla ledarskapskompetenser av hög kvalitet för att förbättra produktivitet, integrerad 
teknikinnovation, globalisering, inkluderande ledarskap, ansvarsfullt ledarskap och kärnkompetens inom 
ledarskap. 

Syftet med denna verktygslåda, strukturerad i två huvuddelar - metodik och verktyg - är att tillhandahålla en 
skräddarsydd utvärderings- och feedbackmetodik för att utvärdera moderna ledarskapskompetenser i linje 
med korta och långsiktiga organisatoriska mål som kartläggs mot områdena XRL-utbildningens läroplan: 

 Inkluderande ledarskap: fördelar med en demokratisk ledarstil och potentialen för mångfald på 
arbetsplatsen, nämligen hur detta kan leda till bättre teamarbete och bättre affärsresultat 

 Förbättrad produktivitet: betydelsen av planering efter scenariernas förväntningar och 
utmaningarna med att förbättra produktiviteten i en mer och mer flyktig, osäker, komplex och 
tvetydig miljö (VUCA)  

 Grundläggande ledarskapsfärdigheter för globalisering: fokuserade på globalt inställda individer med 
en kritisk medvetenhet och självreflektion över egna rättigheter och ansvar 

 Leda ett mångkulturellt team: dra nytta av mångkulturella perspektiv och beteenden för att skapa 
ett fritt utrymme för att dela idéer och främja förändring och innovation 

 Integrerad teknikinnovation: dimensioner av digital kompetens, förstå teknologipartnerskap, 
outsourcing och leverantörer, och hur man hanterar teknisk förändring 

 Ansvarsfullt ledarskap: hållbara affärsbeslut som tar hänsyn till alla intressenters fördelar 
 Övergripande ledarskapstema: det kan leda till ett bättre och bemyndigande ledarskapleadership 

 

XRL-metoden kan tillämpas i ett brett spektrum av situationer, från individer som vill utveckla sin egen 
ledarskapskompetens (självbedömning) till styrelser, VD, seniorchefer och HR-avdelningar som vill utveckla sina framtida 
ledare (360-feedback), ledarskapsutbildningsleverantörer, yrkesutbildningar och högskolor och ledarcoacher och 
mentorer (handlingsplan för kontinuerlig professionell utveckling) 

  Genomförande av XRL 360-processen kan hjälpa ledare att:: 
 Få feedback från flera intressenter (själv, kamrat, styrelse, team)) 
 Hjälpa en ledare att förstå andras uppfattningar  
 Öka ledarnas självmedvetenhet när de jämför skillnader mellan sina egna och andras uppfattningar  
 Utveckla en handlingsplan som drar nytta av styrkor och bygger på områden för förbättring  
 Förbättra den egna och teamets effektivitet 
 Främja och förstärka beteenden som är anpassade till de korta och långsiktiga 

organisationsmålen 
 Tillhandahålla en konfidentiell mekanism för annan personal att ge feedback för att stödja 

transparent och ansvarsfullt ledarskap
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Del A: XRL Holistisk metod 
 

Eftersom mänskligt beteende är så komplext och dynamiskt bör en helhetsbedömning och 
feedbackmetod nödvändigtvis genomföras för att fånga olika aspekter av ledarskap. Inom ramen för 
XRL inkluderar detta: 360-utvärdering, rapport, sammanfattning och handlingsplan. 

Genom att involvera flera intressenter och använda olika metoder och verktyg syntetiskt förvandlas 
bedömningsprocessen till en belöning för ledaren genom att ge en entydig väg mot större effektivitet 
och prestationer i hans / hennes yrkesliv. Oavsett om ledare lär sig ny information eller tycker att 
resultaten bekräftar deras egna uppfattningar, så drar de nytta av 360-processen. Fördelarna kan vara 
att rikta utvecklingen mer effektivt eller omprioritera och justera fördelningen av tid och ansträngning 
i deras ledarroll. 

 

 
 

Planerandet av 360-processen 

Nyckeln till alla 360-processer är involveringen av flera intressenter. För att samla den fulla potentialen i XRL 360-feedback 
föreslås att involvera fyra bedömare, men det kan göras med färre. 

Deltagande som bedömare bör alltid vara frivilligt - individer ska aldrig känna sig tvungna att delta, och inte heller måste 
individer uppge om de deltog eller inte. Ett e-postmeddelande för att bjuda in bedömare är önskvärt innan processen 
börjar, och detta bör komma direkt från ledaren för att kunna bedömas. På detta sätt ses det som en direkt begäran om 
feedback och är mer autentiskt om det är i deras egna ord. 

 

De viktigaste punkterna som ska inkluderas i en sådan e-post kan vara: 
 

o Detaljer om XRL 360-processen och tidsramar 
o Instruktioner för att basera feedback på observerat beteende, inte  

på antaganden om kapacitet eller allmänna intryck 
o Ett uttryck för uppskattning för bedömarens tid och värdefulla åsikt 
o Information om anonymit

 
 

• Kompis 
 

Team 

Report  Debrief Feedback  Action kort/lång 
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360-feedback 
 
 

XRL 360-feedback ger dagens ledare ett effektivt mätverktyg från vilket de objektivt kan bedöma sina 
nuvarande moderna ledarskapsstyrkor och förbättringsområden. Detta verktyg är baserat på 
projektforskningen som identifierar sju viktiga kompetensområden och är utformad för att samla ranking 
från följande: sig själv, styrelsen, en kamrat och en teammedlem. 

 
 
 
 

Var och en av de sju nyckelområdena i XRL-kompetensen beskrivs i termer av krav och kriterier på tre olika 
nivåer, vilket gör det möjligt att kartlägga egna / andras kompetenser mot kompetensprofilen och därmed 
få en förståelse för hur kompetensen kan påvisas genom konkreta beteenden. 

 
 

3-nivåers rankingskala 
 
 

Viss utveckling 
Kan dra nytta av  
utveckling 
relaterad till denna 
kompetens

Full 
kompetens 

Förväntad kompetens, 
som innehas av 
majoriteten av ledarna 

Stark kompetens 
Mycket effektiv 
kompetens. Innehas 
av en minoritet av 
ledarna 

SELF 

TEAM 
XRL 
360 

BOARD 

PEER 

NI
VÅ

 1
 

NI
VÅ

 2
 

NI
VÅ

 3
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Kompetensprofil 

 
Inkluderande ledarskap 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Tar hänsyn till teamets 
åsikt i beslutsfattandet  

Tillämpar principer för 
demokratiskt ledarskap och 
inkluderande 
förvaltning  

Utvecklar teamets styrka 
genom ett effektivt 
demokratiskt 
ledarskap 

Har förmågan att snabbt skapa 
förtroendebaserade relationer 
oavsett kulturell bakgrund 

Demonstrerar viktiga drag 
involverade i internationellt 
ledarskap  

Antar internationellt ledarskap 
som en naturlig attityd 

Har en öppen attityd och 
odlar en icke-fördömande 
attityd gentemot skillnader 

Hanterar mångfald på 
arbetsplatsen  

Tar fördel av mångfalden på 
arbetsplatsen och tar fram det 
bästa av människornas 
skillnader 
 

Är medveten om vikten av att ha 
en inkluderande attityd  

Definierar framgångsrika 
strategier för att 
få inkluderande team  

Engagerar och motiverar andra 
agerar på ett inkluderande sätt 

 
 

Förbättrad produktivitet 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Kan identifiera svaga signaler, 
osäkerheter, nya trender 
och potentiella utvecklingsvägar 

Förutser scenarier som ett sätt 
att planera 

Hanterar kontinuerlig 
anpassning och permanent 
inlärning 

Justerar ledarskapet "i farten" 
enligt rådande förhållanden  

Utvärderar den inverkan som 
svåra förhållanden kan ha på 
produktiviteten  

Använder flera tekniker för att 
förutse och hantera svåra 
förhållanden för att optimera 
teamets produktivitet 

Åtgärder som försöker minimera 
effekterna av en svår miljö  

Definierar strategier för att 
bättre anpassa sig till en svår 
miljö 

Är flexibel och justerar snabbt 
strategier för sammanhanget 
när det behövs  

 
 

Grundläggande ledarskapsfärdigheter för globalisering 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Tänker globalt, har visioner Undersöker lokala, globala och 

interkulturella frågor 
Hanterar konkurrenskraft genom 
att se den ”stora bilden” 

Är öppen och har en lärande 
inställning gentemot skillnader 

Har olika perspektiv 
och världsvyer  

Främjar tillväxt och 
uppmuntrar till tänkande "utanför 
boxen" 

Har förmågan att 
anamma dualitet  

Interagerar framgångsrikt 
och respektfullt med 
andra  

Has the ability to develop 
goodwill among people from 
different cultural backgrounds 
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Handlar med ärlighet och 
integritet i alla sammanhang 

Uppfyller rättigheter och 
skyldigheter i ett globalt 
sammanhang 

Speglar ett öppet sinne och är 
flexibel i tankar och taktik  

 
Leda ett mångkulturellt team 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Skapar och leder team, 
värdesätter olika perspektiv 

Skapar kopplingar och 
överbryggar skillnader i 
ett multikulturellt team  

Implementerar 
engagemangsstrategier för de 
anställda  och utnyttjar fördelarna 
med det multikulturella teamet  

Fostrar till innovation Känner igen och 
integrerar andras bidrag i 
innovationsprocesser 

Coachar och tränar kamrater och 
underordnade, försöker dra nytta 
av och bearbeta de många 
perspektiven i innovationen  

Visar kulturellt intresse och 
känslighet, värderar 
mångfald och skillnad 

Förhindrar och hanterar 
konflikter i olika kulturella 
sammanhang  

Kan hantera komplexitet i olika 
kulturella sammanhang 

 
 

Integrerad teknikinnovation 
Nivå 1 Nivå 2 Nivål 3 
Använder digital information 
och sociala medieplattformar 
på ett förnuftigt sätt 

Förstår social och digital 
teknik, tillämpning och 
konsekvenser  

Skapar pålitliga relationer 
och delegerar uppgifter med 
hjälp av social och digital 
teknik 

Tänker på olika perspektiv och 
världsuppfattningar när man 
startar upp tekniska partnerskap 

Förstår vikten av att ha 
teknologipartnerskap 

Undersöker lokala, globala och 
interkulturella frågor som kan 
påverka teknologipartnerskap 

Följer normer för etiskt 
ledarskap när man främjar 
teknisk förändring inom 
organisationen  

Hanterar och främjar 
teknisk förändring  

Tillämpar 
systemtänkande 
strategier och 
prioriterar 
intressenternas 
fördelar när man 
utformar strategier för 
teknisk förändring  
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Ansvarsfullt ledarskap 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Uppfyller ansvarsfull och 
hållbar praxis enligt 
organisationens policy  

Främjar ansvarsfull och 
hållbar praxis 

Integrerar ansvarsfull och 
hållbar praxis på olika nivåer i 
organisationen 

Tillämpar självmedvetenhet 
och självreflektionsmetoder  

Stimulerar självmedvetenhet 
och självreflektion 

Integrerar 
självmedvetenhet och 
självreflektion som en del 
av ledarstrategin 

Följer instruktioner från 
systemtänkande strategier 
och 

Tillämpar systemtänkande 
strategier och prioriterar 
intressenternas fördelar 

Definierar systemtänkande 
strategier och integrerar 

 
erkänner intressenternas fördelar  Intressenternas fördelar i 

organisationsstrategierna 
 

Övergripande ledarskapstema 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Handlar enligt de 
organisatoriska 
värdena  

Tar hänsyn till 
organisatoriska och 
personliga värderingar 

Tillämpar ledarskapsprinciper 
som stöder organisation, 
personliga och andras 
värderingar 

Uppfyller etiska 
ledarskapsstandarder 

Följer och övervakar 
standarderna för etiskt 
ledarskap 

Definierar och upprätthåller 
etiska ledarskapsstandarder för 
organisationen 

Utvecklar och upprätthåller goda 
relationer, samarbetar med andra 
och har bra 
social förmåga  

Skapar pålitliga relationer och 
delegerar uppgifter 

Påverkar intressenter och 
stärker teamet 

Har en digital inställning och 
kan hantera ständigt 
föränderliga miljöer 

Använder digital information 
och sociala medieplattformar 
på ett förnuftigt sätt 

Tillämpar teknisk kunskap och 
har självförtroendet att arbeta i 
en miljö med risker och 
tvetydighet  

Använder kreativa 
problemlösningsmodeller 

Gör välinformerade 
bedömningar och tillämpar 
färdigheter för problemlösning 

Utnyttjar välgrundade 
bedömningar och kan fatta 
komplexa etiska beslut med 
hjälp av en rad 
problemlösningstekniker 
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Rapport 

Kulminationen av varje 360-graders feedbackprocess är rapporten. Denna rapport bör innehålla 
sammanfattningarna av feedbacken på ett objektivt och lättförståeligt sätt. Beroende på mål och 
tillgängliga resurser kan detta göras automatiskt med hjälp av en Excel, med egna företagsverktyg eller 
ett av de många tillgängliga 360-programvarorna online och kartläggningsverktyg eller appar. 

Grafikelement som spindeldiagram eller stapeldiagram hjälper till att bättre förstå resultaten av 360-
feedback, visualisera den aktuella kompetensprofilen och identifiera områden för förbättring. 

 
 

Sammanfattning 

Inom ramen för XRL-bedömningen syftar ett feedback-möte "öga-mot-öga" till att ge stöd för att tolka och 
förstå resultat och samla in ytterligare information och konkreta exempel om faktisk bedömning i 
förhållande till förväntade nivåer av kompetensprestanda. Detta hjälper till att djupare förstå insamlad 
feedback, identifiera områden för förbättring och definiera en mer effektiv handlingsplan. 

Detta måste göras med stöd från HR-avdelningen eller en oberoende coach eller mentor. Att ha en 
oberoende debriefing session möjliggör känslomässigt utrymme för att smälta resultaten, uppmuntra till en 
balanserad syn och expertvägledning för att förstå resultaten i samband med ägarrollen och XRL-
kompetensprofilen. 

 
 

Aktionsplan 

Det sista steget i XRL 360-processen är att skapa en handlingsplan. Detta uppmuntrar ledare att 
identifiera sätt att utnyttja sina styrkor, identifiera utvecklingsmål på kort och lång sikt i linje med 
organisationen samt definiera konkreta åtgärder och tidsram för att uppnå dem. 

Att upprätthålla beteendeförändringar och kompetensutveckling kan vara utmanande, även i de mest 
idealiska situationerna. Progressövervakning, omvärdering och stöd spelar en viktig roll i denna 
process. Återigen är det önskvärt att arbeta med HR-avdelningen eller en oberoende coach eller mentor 
för att sätta upp mätbara och specifika mål och definiera områden för förbättring.
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Del B: XRL Utvärderings- och feedbackverktyg 

 
360-feedback: undersökning 
competency profil Syftet med denna undersökning är att samla in anonym feedback baserat på observerade beteenden, 
inte på antaganden om kapacitet eller allmänna intryck. Enstaka svar kommer att kombineras i den övergripande 
feedbackrapporten, men visas inte som ett separat resultat. 
Här hittar du mer information om: betygsskala 
kompetensprofil 

 
NYCKEL-

OMRÅDEN 
FÖR 

KOMPETENS 

 
OBSERVERAT 

BETEENDE 

 
Viss 
utveckling 

 
Full 
kompetens 

 
Stark 
kom-
petens 

 

Inkluderande 
ledarskap 

Tillämpar principer för demokratiskt ledarskap och inkluderande 
förvaltning  

   

Demonstrerar viktiga drag involverade i internationellt ledarskap    

Hanterar mångfald på arbetsplatsen     

Definierar framgångsrika strategier för att få inkluderande team     

 
Förbättrad 
produktivitet 

Förutser scenarier som ett sätt att planera     

Utvärderar den inverkan som svåra förhållanden kan ha på produktiviteten    

Definierar strategier för att bättre anpassa sig till en svår miljö    

 
Grundläggande 
ledarskaps-
färdigheter för 
globalisering   

Undersöker lokala, globala och interkulturella frågor     

Beaktar olika perspektiv och världsuppfattningar     

Interagerar framgångsrikt och respektfullt med andra     

Uppfyller rättigheter och skyldigheter i ett globalt sammanhang    

Leda ett 
mångkulturellt
team 

Skapar kopplingar och överbryggar skillnader i ett mångkulturellt team    

Noterar och integrerar andras bidrag i innovationsprocessen    

Förhindrar och hanterar konflikter i olika kulturella sammanhang    

Integrerad 
teknikinnova-
tion 

Förstår social och digital teknik, tillämpning och konsekvenser    
Inser vikten av att ha teknologipartnerskap     

   Hanterar och främjar teknisk förändring     

 
Ansvarsfullt 
ledarskap 

Främjar ansvarsfull och hållbar praxis    

Stimulerar till självmedvetenhet och självreflektion    

Tillämpar systemtänkande strategier och prioriterar intressenternas 
fördelar 

   

 

Övergripande 
ledarskaps-

tema 

Tar hänsyn till organisatoriska och personliga värden    

Följer normer för etiskt ledarskap    

  Skapar pålitliga relationer och delegerar uppgifter    

Använder digital information och sociala medieplattformar på ett förnuftigt 
sätt  

   

  Gör välgrundade bedömningar och tillämpar färdigheter för problemlösning    
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Rapporter: online verktyg 

 
 

Gratis verktyg 

Survey Monkey 

https://www.surveymonkey.com/mp/360-employee-feedback-survey-example 

Google Forms 

https://www.google.com/forms/about/ 

Google Sheets 

https://www.google.com/sheets/about/ 

 
 

Betal 

mjukvara 

Appraisal360 

https://www.appraisal360.co.uk/products/bespoke-360-feedback-questionnaires/build-bespoke-360- 
feedback-questionnaires/ 

Spider Gap 

https://www.spidergap.com/ 

Saba 

https://www.saba.com/uk/resources/templates/360-degree-feedback-forms-and-templates 
 
 
 

Appar 
 

360 Feedback 

https://www.surveymonkey.com/mp/360-employee-feedback-survey-example
https://www.google.com/forms/about/
https://www.google.com/sheets/about/
https://www.appraisal360.co.uk/products/bespoke-360-feedback-questionnaires/build-bespoke-360-feedback-questionnaires/
https://www.appraisal360.co.uk/products/bespoke-360-feedback-questionnaires/build-bespoke-360-feedback-questionnaires/
https://www.spidergap.com/
https://www.saba.com/uk/resources/templates/360-degree-feedback-forms-and-templates
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Sammanfattningar: manus för feedbackmöten  

 
 
 

 
 

Hur kändes det att genomföra 
360-feedbacken? 

 

 
 

Hur väl överensstämmer dina betyg 
med den bedömning du fick? 

 

 
 

Varför tror du att andra 
uppfattar ditt beteende på detta 
sätt? 

 

 
 

Vilken inverkan har denna 
feedback på din ledarroll? 

 

 
 

Vilka kompetenser kan du se som 
har ett utvecklingsbehov? 
Varför/varför inte? 
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Aktionsplan: kompetenslogg 
 
 

KOMPETENS*: 

Kortsiktiga mål: 
 kritiska utvecklingsbehov 
(6-12 månader) 

Utvecklingsmål: Aktivitet: Tidsram: 

Långsiktiga mål:  
viktigt för tillväxt inom 
nuvarande eller för att 
uppnå framtida karriärmål 
(18-24 månader) 

Utvecklingsmål: Aktivitet: Tidsram: 

 
Framstegsupdatering #1 (efter 6-12 månader) Datum: 

 
minst effektiv mest effektiv 

 
 

Områden för förbättring: 

 
Framstegsuppdatering #2 (efter 18-24 månader) Datum: 

 
minst effektiv mest effektiv 

 
 

Områden för förbättring: 

*An action plan for each one of the XRL competencie

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
       
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
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