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Gruppresultatet läggs samman och

jämförs med chefens uppfattning om

sig själv som ledare genom dubbla

grafiska profiler, som tydligt visar

likheter och olikheter i bedömning-

arna. Detta ger underlag för en dia-

log med medarbetarna om det egna

ledarskapet men skapar också

LedarskapsProfilen™ ger en samlad

bild av chefens tillämpning av olika

ledarstilar. Dessutom bedömer che-

fen vilka förutsättningar som finns i

organisationen för att bedriva ett

effektivt ledarskap samt vilket stöd

chefen har av sin omgivning.

LedarskapsProfilen™ belyser bl.a.

chefens starka och svaga sidor i

ledarskapet, förmågan att leda och

utveckla ”vinnande team”, stresshan-

teringsförmågan i det dagliga ledar-

skapet och balansen mellan arbete,

familj och fritid.

LedarskapsProfilen™ är väl läm-

pad att ingå i ledarskapsprogram för

att öka förståelsen för hur olika

ledarstilar samverkar och passar i den

aktuella företagskulturen. Detta ger

underlag för behovsanpassad ledar-

skapsutveckling på olika nivåer i

organisationen.

LedarskapsProfilen™ tillåter

också medarbetarna att få göra en

bedömning av sin chefs ledarstil och

kompetens i ledarskapet.

I LedarskapsProfilen™ får

chefen möjlighet att skatta

sin förmåga och sina möj-

ligheter att utöva ett fram-

gångsrikt ledarskap.

möjligheter till

erfarenhetsutbyte med

andra chefskollegor.
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