
PeoPle TesT 360°
et testværktøj til at vurdere 
lederperformance fra alle vinkler



People Test 360˚ - PT360˚

PT360° måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsom-
råder. Fokuspersonens resultat sammenlignes med egen performance fra forrige 
periode, best performer og virksomhedens ledelsesmæssige gennemsnit.

Graden af samstemmighed i organisationens vurdering af den enkelte leder. 
et overblik over, hvorvidt lederen gør en større positiv, konstruktiv ledelsesmæssig
forskel for nogle end for andre.

Performance

entydighed og spredning i
vurdering af lederen

”PT360° er et professionelt værktøj, som giver en hurtig og præcis 
vurdering, der effektivt kan indgå i lederuddannelse, organisations-
udvikling og vurdering af det fremtidige ledelsespotentiale”

Torben Tolstøj
Administrerende direktør, People Test system
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De spørgsmål man som direktion uundgåeligt stiller sig må være:

 Hvor bevidst er lederen om sine ledelsesmæssige styrker og svagheder?

 Hvor skal vi sætte ind for at optimere?

 Hvordan sikrer vi, at der ikke er nogen ”blind spots” i vores ledelse?

 Hvordan fungerer ledelsesstilen i forhold til ønsket kultur, konkrete udfordringer og mål?

 Hvordan sikrer vi, at vores ledelse får ærlig og relevant feedback?

Dette er netop formålet med at gennemføre People Test 360° (PT360°) for i praksis at optimere 
vurderings- og/eller udviklingsprocesserne i virksomheden og sætte god ledelse på dagsordenen.

360° test

PT360° måler den enkelte leders performance på fem hovedområder, der tilsammen dækker 
personens ledelsesmæssige ansvarsområder. Resultatet af PT360° sættes ind i en kontekst og 
skaber overblik over udvikling og kvalitet samt giver mulighed for at sammenligne den enkelte 
leders nuværende performance med normen for virksomheden og bedste performer. 

PT360° er udviklet ud fra en tanke om, at man skal sammenlignes med de allerbedste for at 
kunne stræbe efter at være blandt de bedste, samtidig med at virksomheden skaber en kultur, der 
gør det muligt.

PT360° er et professionelt værktøj, som giver en hurtig og præcis vurdering, der effektivt kan 
indgå i lederudvikling, organisationsudvikling og vurdering af det fremtidige ledelsespotentiale. 
PT360° giver unikke rapportmuligheder, der klart belyser de områder, som skal i fokus.

eksempler på rapportmuligheder:

 Bevidste og ubevidste styrker og svagheder: Bekræfter lederen i sine egne antagelser,   
 men prioriterer også det, som lederen ikke selv er opmærksom på – det positive såvel   
 som det negative.

 organisatoriske styrker og svagheder: 

 1. områder, hvor lederen klarer sig mindre godt, men hvor det tyder    
  på en virksomhedskulturel udfordring, fordi personen matcher en generel ten  
  dens – områder, som skal bearbejdes mere generelt end udelukkende hos den   
  enkelte leder. 
 2. styrkeområder, som lederen ikke er ene om, men deler med resten af organisa  
  tionen – organisatoriske styrker, som skal dyrkes og fortsat være virksomhedens  
  konkurrenceparametre.

 store forskelle i vurderingen: sætter fokus på store forskelle i omgivelsernes vurdering af  
 lederen (forskelligt syn på succeskriterier). evner lederen både at lede og skabe succes   
 opad, nedad og samarbejde med kolleger på eget niveau? eller evner lederen kun at få   
 det bedste ud af nogle, uden at have den samme succes med andre?

Det unikke ved 
PT360°
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PT360° er et professionelt værktøj, som 
giver en hurtig og præcis vurdering, der 
effektivt kan indgå i lederuddannelse, or-

ganisationsudvikling og vurdering af det 
fremtidige ledelsespotentiale.

• Hvor bevidst er lederen om sine ledelsesmæssige styrker og svagheder?
• Hvor skal vi sætte ind for at optimere ledelsesperformance?
• Hvordan sikrer vi at der ikke er nogen ”blind spots” i vores ledelse?
• Hvordan fungerer ledelsesstilen i forhold til de konkrete udfordringer?
• Hvordan sikrer vi, at vores ledelse får ærlig og relevant feedback?

Indhold i 360° rapporten: 

PT360° giver et effektivt overblik over 
afgørende ligheder og forskelle:

Bevidste og ubevidste styrker og svag-
heder

Frem- og tilbagegang i forhold til tidli-
gere perioder

Måling op mod øvrige ledere og bedste 
performer

entydighed og spredning i organisatio-
nens vurdering af lederen
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området svarmulighederne Interessentgrupperne Benchmark-grupperne

PT360° måler fokuspersonens
performance på fem hovedom-
råder, der tilsammen dækker 
personens ledelsesmæssige 
ansvarsområder. Denne kolonne 
viser, hvilket område eller hvilken 
specifik evne, graferne til højre 
repræsenterer.

I analysen har alle respon-
denter haft mulighed for at 
vurdere fokuspersonen på 
en skala fra 1-5, hvor 1 er 
meget uenig og 5 er meget 
enig.

PT360° arbejder med fire
interessentgrupper. Hver 
gruppe har sin egen farve og
repræsenteres med hver 
sin søjle i diagrammerne 
nedenfor.

Fokuspersonens egen score siger 
ikke i sig selv noget om niveauet.
For at sætte fokuspersonens resultat 
ind i en kontekst og skabe overblik 
over udvikling og kvalitet, sammen-
lignes fokuspersonens resultat på 
hvert område med egen performance 
i perioden før, den højeste score i 
virksomheden og virksomhedens 
gennemsnit.

Gennemsnittet De midterste grafer Graferne til højre

Viser fokuspersonens samlede, gennem-
snitlige score for den pågældende kategori. 
Værdien kan også aflæses på den øverste 
søjle i højre kolonne.

De fire søjler repræsenterer hver enkel respondent-
gruppes gennemsnitlige vurdering af fokusperso-
nen på en skala fra 1-5. Hvilken søjle, der repræ-
senterer hvilken interessentgruppe, ses ovenfor.
Ved at sammenligne de fire søjler, opnås indblik i 
forholdet mellem besvarelserne på tværs af grup-
perne.

De fire søjler repræsenterer hver sit
sammenligningsgrundlag. Den øverste 
søjle viser fokuspersonens gennemsnitlige 
score inden for det målte område.
De tre nederste søjler danner grundlag
for sammenligning og kvalificering af
dette gennemsnit.
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Introduktion og beskrivelse

området svarmulighederne søjlerne

PT360° måler fokuspersonens
performance på fem hovedområder,
der tilsammen dækker personens
ledelsesmæssige ansvarsområder.

Hver svarmulighed er repræsenteret
ved hver sin farve. I analysen har alle
respondenter haft mulighed for at
vurdere fokuspersonen på en skala fra
1-5 på fem forskellige områder.

De fire søjler repræsenterer hver sin
interessentgruppe. Farvernes 
fordeling anvendes til at se forskelle 
i vurderingen af fokuspersonen hos 
forskellige interessentgrupper.
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svaghed styrke

lederen er bevidst om disse svagheder, og har derfor pri-
mært brug for konkrete værktøjer til at forbedre mindset 
og adfærd.

lavest vurderet:
er en god sparringspartner og afsætter tid til det.
er god til at finde på nye og bedre måder at løse opgaver 

på, når det er nødvendigt.

lederen og organisationen er enige om disse styrker, 
hvilket kan anvendes endnu mere i organisationen.

Højest vurderet:
er loyal overfor beslutninger der træffes.
er god til at skabe win-win situationer.

organisationen oplever lederen som svag på disse områ-
der, men lederen er ikke bevidst herom. 
Dialog er påkrævet for at øge lederens selvindsigt, da der 
ellers er grobund for misforståelser og konflikter.

lavest vurderet:
sørger for at gennemføre de beslutninger, som er truffet.
sørger for, at vi udnytter ressourcerne effektivt.

Her er lederen disponent for organisationens ledelses-
mæssige svagheder. Disse punkter kan med fordel sættes 
i fokus som generelle, organisatoriske lederudviklings-
punkter.

lavest vurderet:
Viser respekt for mit og andres arbejde.
er loyal over for beslutninger der træffes.

Bevidst

Ubevidst

organisatorisk svaghed organisatorisk styrke

Her matcher lederen organisationens styrker, hvilket giver 
god samstemmighed i måden at udøve ledelse på.

Højest vurderet:
opleves som en god kollega.
er en kompetent rådgiver og fagperson.

Her er lederen disponent for organisationens ledelses-
mæssige svagheder. Disse punkter kan med fordel sættes 
i fokus som generelle, organisatoriske lederudviklings-
punkter.

Højest vurderet:
Viser respekt for mit og andres arbejde.
er loyal overfor beslutninger der træffes.

Bevidste og ubevidste styrker og svagheder

Vurdering af fokuspersonens bevidste og ubevidste styrker og svagheder. særligt interessant er 
fokuspersonens ubevidste styrker og svagheder, som kan danne grundlag for en øjenåbnende dialog 
og altafgørende selvindsigt.
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Kapacitet. Performance. 
Menneskelighed. Indsigt. 

Motivation. Dynamik. Personlighed. 
Fastholdelse. Talent. succes.

PTs udvikler og leverer nogle af markedets mest præcise 
systemer til professionel personvurdering. Vores mission er 
at give ledere i virksomheder og organisationer det bedst 

mulige redskab til at identificere, matche, motivere og 
beholde deres ledere og medarbejdere og derigennem

 forstærke den personlige og forretningsmæssige 
effektivitet og produktivitet.

Kontakt os allerede i dag for at høre 
nærmere om vores ydelser og testværktøjer

 70204480 eller info@dk-hr.dk




