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PeoPleTools lederProfil 
Betydningen af god ledelse er stor. En leder 
med f.eks. 20 medarbejdere repræsenterer et 
omkostningsbudget på måske 15 mio. kr. pr. 
år. Den værdiskabelse, som lederen og dennes 
medarbejdere skaber, er langt højere. Den ad-
færd, som lederen udviser, har betydelig øko-
nomisk rækkevidde. 

Forskellen mellem en leder og en medarbejder-
gruppe, der fungerer optimalt, og en tilsvaren-
de gruppe, der fungerer dårligt, kan let oversti-
ge 50 eller 100%. PeopleTools Lederprofil er 
nøglen til at fokusere på ledelsesindsatsen og 
løbende vurdere kvaliteten.

Afdækker lederens virkemidler 
PeopleTools Lederprofil er et unikt 360⁰ værk-
tøj til lederudvikling. Udover en vurdering på 
udvalgte ledelseskompetencer giver Lederprofi-
len mulighed for at dykke ned i de personfakto-
rer, som ligger bag den adfærd lederen udviser. 

Lederprofilen belyser altså ikke kun, om lede-
ren scorer højt eller lavt på en bestemt ledel-
seskompetence, men også hvorfor. Den målte 
leder får viden om sine egne virkemidler og et 
afsæt for at arbejde med sin lederadfærd.

3600 rundT om lederen
Grundlaget for Lederprofilen er en Person-
profil, som lederen selv har besvaret samt en 
vurdering fra lederens chef, medarbejdere og 
kolleger eller andre relevante interessenter. 
Lederprofilen viser lederens egen og respon-
denternes vurdering af lederens adfærd på op 
til 27 kompetencer. Hver kompetence belyses 
yderligere ved 4-5 underliggende personfak-
torer. Lederen får ikke alene en vurdering af 
f.eks. sin ”gennemslagskraft”, men også de 5 
underliggende personfaktorer, der er grundla-
get for at diskutere og forstå årsagerne. 

frA sTrATegisk lederudvikling Til 
PrAksis
Lederprofilens kompetencebegreber gør det 
muligt at koble en lederevaluering til den 
strategisk funderede ledelsesindsats. 

I forlængelse af et ledelseskodeks eller vær-
digrundlag udpeges de kompetencer i  
PeopleTools Lederprofilen, som afspejler den 
adfærd, virksomheden ønsker at vurdere god 
ledelse på. Lederevalueringen fokuserer der-
med på de strategisk vigtige kompetencer, og 
lederens udviklingsplan tager afsæt heri. 

udbyTTe
Lederprofilen er et vigtigt dialogredskab mel-
lem leder og organisation. Både til den løben-
de dialog omkring god ledelse og som redskab 
til kompetenceudvikling af den enkelte leder i 
takt med at opgaver, rammer og succeskriterier 
ændrer sig. 

For mere information:

PeopleTools
Vestergade 14, 8660 Skanderborg 
Tlf: 7027 7270 
Info@peopletools.dk 
www.peopletools.dk
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Samarbejde
• Dialogskabende
• Inkluderende
• Teamorienteret
• Service-minded

Håndtering
• Empatisk
• Omstillingsparat
• Fleksibel
• Modstandsdygtig
• Selvkørende

Handle
• Løsningsorienteret
• Præstationsorienteret
• Konkurrenceminded

PEOPLETOOLS
KOMPETENCEHJUL

Formidle
• Faciliterende
• Inspirerende
• Visionær

Skabe
• Innovativ
• Eksperimenterende
• Idéskabende

Påvirke
• Delegerende
• Gennemslagskraft
• Taktisk

Analysere
• Koordinerende
• Metodisk
• Strategisk analytisk

Organisere
• Afslutter
• Grundig
• Organiserende


