Respons 360°
Ett företags ledare behöver feedback från sin omgivning
för att förstå hur de agerar i samspel med andra och hur
deras omgivning ser på dem. Speciellt behöver de få veta
hur effektiva de är att leda, delegera, styra samt
motivera och utveckla sina medarbetare. Informationen
om hur andra ser på mig och värderar de resultat jag
åstadkommer är ovärderlig och skapar ett underlag för
en dialog. Utan den informationen som fås i samspelet
med omgivningen är det svårt att utvecklas och bli en
bättre chef och ledare. Respons 360 är ett
internetbaserat
verktyg
där
de
aktuella
frågeställningarna kan skräddarsys för att spegla
företagets värderingar och affärsmål. Rapporten speglar
individens uppfattning ställd mot omgivningens och
mynnar i en arbetsbok och ett åtgärdsprogram. Respons
360 är snabbt och enkelt att använda, lätt att förstå och
lätt att arbeta med.
Värdet med tjänsten
 Skapar möjligheter att se sig själv genom andras
ögon.
 En sammanställning och en profil som bygger på
synpunkter från många håll: kunder, kollegor,
medarbetare och överordnad chef.
Mäter deltagarens egen och andras uppfattningar om
sin förmåga:
 till övergripande långsiktigt ledarskap
 att hantera den egna chefsrollen
 att få personalen att utvecklas
 att leda och motivera ett team
 att samarbeta med andra delar av organisationen
 att förstå och tillgodose kundernas behov
360 graders feedback kan ibland vara överraskande och
avslöjande men är alltid tydligt och effektivt. Resultaten
presenteras i en lättläst rapport tillsammans med en
arbetsbok och en åtgärdsplan.

Målgrupp
Chefer och medarbetare i ledande ställning

Syfte






Att belysa hur chefer, kollegor och medarbetare
uppfattar deltagaren
Att stämma av uppfattningar om vad som är
viktigt i organisationen mot deltagarens egen
uppfattning
Att använda informationen för chefsplanering,
dialog och utveckling
Att utgöra en grund för individuella
utvecklingsplaner och samtal

Metod



Internetbaserat ”multi-rater”-system
Generiskt eller skräddarsytt för den enskilda
organisationen

Utbildning
Kandidata erbjuder utbildning, handledning och
coaching för att effektivisera arbetet med Respons
360 och medverkar till att instrumentet används på
ett positivt, utvecklande och lönsamt sätt.

Övrig information
Kandidata följer internationella etiska
och psykometriska regler för tester och
testanvändande, i enlighet med de riktlinjer som är
utvecklade av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi.
Kandidata är aktiv medlem av The International Test
Commission “committed to promote policies and to
proper development, evaluation and uses of
psychometric instruments”.

Följande områden ingår i den generiska Respons 360:
 Visioner, strategier och affärsmål
 Självkännedom, förmåga att leda sig själv
 Att leda och utveckla medarbetare
 Att skapa och utveckla team
 Att arbeta med och i team
 Att arbeta nära kunderna
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