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Præcise anvisninger i stedet for ”gætværk”. Jo færre egenskaber jo mere skal 
 brugeren selv analysere eller ”gætte” sig til. Derfor har vi i PTP valgt direkte at må -
le de egenskaber, som virksomhederne i analyseudviklingsfasen har efterspurgt og 
som med seriøsitet kunne måles. De 33 egenskaber og 3 troværdigheds        parametre 
giver derfor brugerne en meget nøjagtig og detaljeret anvisning og dermed nogle 
præcise hypoteser om adfærd.

Gennemslagskraft: Normalt i test vil man se en måling af gennemslagskraft. PTS 
har arbejdet meget præcist med begrebet og fundet frem til en tredeling, som giver 
større mening, fordi den præcist differentierer gennemslagskraften:

°   Dominans, som er den klassiske ”alfa-han/hun” betragtning om at være   
synlig, fylde og dominere

°  Udholdenhed, som er sejtrækkeren, der bliver ved uden ophold frem   
 mod målet

°   Viljestyrke, som er laserstrålen

Det er ikke sjældent, at vi ser en stor forskel i scoren på disse tre egenskaber, 
hvilket også fortæller at en gennemsnitsbetragtning af disse i det samlede begreb 
Gennemslagskraft, faktisk indeholder en risiko for fejltolkning eller upræcise kon-
klusioner.

Ambition: De fleste virksomheder har meget forskelligartede funktioner og dermed 
også persontyper. De fleste test indeholder en måling af ambition, men undersø-
gelser har vist, at der er en voldsom skævvridning af scoringerne, fordi der ikke 
tages højde for, at det at være ambitiøs og måden at være ambitiøs på er forskellig 
fra person til person. Derfor har vi fundet frem til tre forskellige former for ambition, 
som PTP i den grad høster anerkendelse for:

°   Karriereorienteret, ”vertikal ambition”, som er den klassiske form for ambition 
og driver. Altså fokus på at stige i de organisatoriske niveauer, status, prestige

°   Udviklingsorienteret, ”horisontal ambition”, som er fokus på at forbedre kompe-
tencer eller udvide med nye kompetencer

°  Visionerende, ”det højere formål”, hvor ambitionen er drevet af et mål, en ide 
eller det at nå noget specifikt som virksomhed, afdeling eller person

Det unikke ved People
Test Person

Opdeling af begreber 
der giver mening

Vi er optaget af, at vores brugere har de bedste forudsætninger for at 
skabe værdi med anvendelse af analyserne. Da et værktøj aldrig er 
bedre end den, der bruger det, gør vi meget ud af at sikre, at vores 
brugere er “Verden Bedste Brugere”.
Christian M. Andersen
Chef for Academy, People Test Systems
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”PTP er en meget dybdegående analyse med meget høj brugeranven-
delighed for ledelsen, de certificerede brugere og personen selv”
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I de fleste test er personen tvungen til én besvarelse (ja/nej) eller tvungent valg 
– uanset om items giver mening eller passer på personen. Der vil derfor være en 
række eksempler, hvor personen svarer modvilligt eller vælger lidt tilfældigt mellem 
to løsninger. I PTP har vi åbnet op for en ”ved ikke”, ”hverken eller”, ”både og” 
svarmulighed. Samtidigt kan vi præcist tjekke inden for hvilke egenskaber denne 
anvendes, så vi ved, hvor personen har et klart og mere entydigt billede af sig selv, 
modsat hvor personen er mere usikker og situationsbestemt.

På denne måde kombinerer vi klassisk trækteori med mere systemisk tankegang, 
som giver brugerne en ekstra sikkerhedsdimension til at forudsige adfærd.

Spænd

Trækteori og systemisk
tankegang

Stort set alle seriøse test indeholder metoder til at tjekke troværdigheden i det 
enkelte testresultat. Dette er oftest konsistens – altså om personen besvarer ensly-
dende items på samme måde, når man dobbelttjekker. Denne metode indgår også 
i PTP, men er langt fra tilstrækkelig til at måle troværdighed i en fremtidssikret test. 
Derfor har vi udviklet to yderligere metoder til systematisk at tjekke for overvurde-
ring – ”Supermands-syndromet” og manglende realistisk selvvurdering – ”betydelig 
forskel på egen og andres vurdering af én”.

På den måde står vores brugere med en ekstra sikkerhed – eller en finmasket sigte 
– for at sikre, at det resultat, vi sidder med, er så validt som overhovedet muligt.

Troværdighed

Konstruktiv holdning: I forbindelse med udviklingen af PTP i starten af 1990´erne, 
var det vigtigt for en række af de virksomheder, som deltog i udviklingen
af analysen, at få en måling af træk, som havde et element af konstruktiv/destruk-
tiv i sig. En udfordring, der ikke var helt enkel at løse, men med udgangspunkt i 
sociale/antisociale træk, blev egenskaben ”konstruktiv holdning” udarbejdet og 
senere specifikt valideret af Københavns Universitet, Psykologisk Institut.

Ansvarstagen: Hvis der er noget, vi som virksomhed har brug for information om, 
så er det personens ansvarstagen. Dette er én af de allersværeste egenskaber at 
teste for. Gennem undersøgelser er vi kommet frem til items og metode for test af 
dette. Det er nemlig en teoretisk årsag-effekt sammenhæng, altså din mulighed 
for at øve indflydelse på og påvirke en situation eller resultat – og det modsatte. 
Ansvarstagen har vist sig værdifuld i situationer, hvor personen har en tendens til 
ansvarsfralæggelse.

Unikke egenskaber
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Opdeling af indre og ydre
egenskaber

De mest benyttede anvendelsesområder med PTP er rekruttering, personlig 
udvikling og team. Samtidig ser vi det i høj grad som et ledelsesværktøj, dvs. 
at analyseresultatet ikke blot bliver et dokument i personalemappen, men at 
informationen anvendes aktivt i den daglige ledelse i forhold til situationsbestemt, 
individuel ledelse, læringsstile, motivation og behov.

Egenskaber, adresserer
forskellige steder i
processen

Ydre

Udtrykt positivitet

Kommunikationsmængde

Selvkontrol

Indre

Positivt bedømmende

Fri kommunikation

Mental modstandskraft

Førs t
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Senere

Se lvs tænd ighed bes lu tn ing

Person l ig  bearbe jdn ing

Anvendelsesområder

”Det er ikke altid, at det du ser, er det der sker”
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Type

Antal items

Tid

Kategorier

Jobmatch

Metodik

Validitet

Reliabilitet

IT-platform

Certificering

Kvalitetssikring

Personligheds- & adfærdsanalyse

220

ca. 25-35 min.

12 karakteristika med hver 3 karaktertræk – i alt 33 egenskaber og
3 troværdighedsparametre

Mulighed for match af en persons egenskaber med virksomhedens ønsker, 
systemprofiler samt egne profiler

Normativ test

Forskellige validitetstjek. Samlet validitet 0,73

Samlet reliabilitet 0,87

Online platform ’People Test Match’ og Microsoft Silverlight applikation

E-learning med teori og eksamen,  
2 dages tilstedeværelseskursus med praktisk træning og eksamen

People Test Forsker- & Kvalitetsteam - deltagelse i VPP

Fakta om 
People Test Person - PTP
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Personlige karakteristika

Denne sektion af analysen giver et billede af personens 
forhold til sig selv og sine egne handlinger samt perso-
nens påvirkelighed af forskellige former for forstyrrelser.

Samarbejde

Denne sektion af analysen viser vedkommendes forhold 
til andre – hvordan personen indgår i et samarbejde. Ved 
at kigge på de overordnede kolonner får du hurtigt et 
generelt overblik.

Dynamiske karakteristika

De dynamiske egenskaber giver et billede af vedkommen-
des drive eller „motor“ – hvordan personen anvender sine 

„hestekræfter“, og hvad personen går efter.

Kvalitative karakteristika

Her måles de direkte opgaverelaterede egenskaber i per-
sonlighed. Hvordan organiserer personen sine arbejdsop-
gaver og hvordan tager personen sine beslutninger?

Den sidste del af denne sektion (L-faktorerne) giver en 
kvalitetsmæssig vurdering af analyse- personens besva-
relser – har personen et realistisk billede af sig selv? Har 
vedkommende forsøgt at tilpasse sig?
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Hver af disse hovedområder 
er opdelt i 3 karakteristika:

Disse er igen underinddelt i 
tre egenskaber:
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PTP har 36 skalaer, der løber fra 0-100, og som er konstrueret til at analysere 33 
personegenskaber og 3 troværdighedsskalaer. For beregning af skalaværdier se 
dokumentation. Hver skala er baseret 7-10 items (spørgsmål eller udsagn)

Nedenstående skala viser, at flest analysetagere scorer indenfor middelkategorien 
af skalaen, mens færrest scorer i marginalerne. Denne fordeling hænger sammen 
med, at fordelingen af analysescores er normalfordelt, således at de fordeler sig i 
en klokkeformet formation. Procentsatserne, hvormed scorerne fordeler sig, følger 
den statistisk gængse normalfordeling.

Scoringssystem og
skalaer

Lav
16 %

Middel
68 %

Høj
14 %

Meget høj
2 %

0 7030 90 100

Hver parameter på analysen har en værdi mellem 0 og 100. 0 er den laveste score 
og 100 er maksimalscoren inden for et område. 

NB! Den enkelte score altid skal vurderes i forhold til det konkrete job, personen 
bliver vurderet i forhold til.

Kategorierne inden for
hver skala er som følgende:

Meget høj 90 - 100 Scoring mellem 90 og 100
Dette niveau er meget højt. Egenskaber i dette niveau vil ofte være meget tydelig for omgivelserne og 
vil nogle gange have en tendens til at være for meget - fx snakker for meget, har for høje ambitioner, 
er for flink osv.

Høj 70 - 89 Scoring mellem 70 og 89
Dette område er defineret som et højt område. Egenskaben vil i dette område være tydelig for andre 
og vil i nogle tilfælde opfattes af personen som en af dennes styrker.

Middel 30 - 69 Scoring mellem 30 og 69
Her har vi middelniveauet. Det er hverken meget eller lidt. Umiddelbart vil disse områder sjældent 
hverken være problematiske eller meget udbytterige – når stillingskrav ikke tages med i billedet. Egen-
skaberne vil på den anden side heller ikke træde særligt tydeligt frem for andre.

Lav 0 - 29 Scoring mellem 0 og 29
Dette område er defineret som lavt område. Egenskaben vil i dette område stadigvæk
kunne opleves i nogle, om end få situationer. Der vil også være en række områder, hvor egenskaben 
ikke opleves. En lav score kan, i visse tilfælde og under uheldige omstændigheder, blive en belastning 
for omgivelserne, ligesom den høje kan. Optimale forhold vil dog ofte kunne kompensere for scorer 
på dette niveau. I den laveste ende af skalaen (under 11) vil man ofte have en tendens til at være for 
lidt - fx snakker for lidt, har for små ambitioner, er for hård osv. En score på dette niveau betyder, at 
modpunktet til den pågældende egenskab kommer meget til udtryk.
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Et af kendetegnene ved People Test Person er, at der er gjort meget ud af at sikre, 
at analyseresultatet er pålideligt og troværdigt. Derfor har analysen indbygget flere 
specielle funktioner til verifikation af analysepersonens besvarelser.

Det drejer sig om stabilitetsindikatoren, som ses ud for den enkelte score i ana-
lyseresultatet samt området Validitet/Troværdighed, der indeholder tre L-skalaer: 
Svarrealisme, Realistisk selvvurdering og Svaroverensstemmelse.

Imødegåelse af fejlkilder

Stabilitetsindikatoren fanger analysepersonens svingninger/usikkerhed inden for 
en bestemt egenskab. Stabilitetsindikatoren viser, hvor stabil en speciel egenskab 
eller et karakteristika i virkeligheden er hos personen. Stabilitetsindikatorens mini-
mum- og maksimumscore viser, hvor meget man kan forvente, at den pågældende 
egenskab vil svinge, alt efter om vi taler om en presset situation eller en ideel 
situation.

Stabilitetsindikatoren

Ingen stabilitetsindikator

I de områder, hvor der ikke er indikeret en stabilitetssving-
ning, vil disse egenskaber forventes at være mere stabile.

Maksimumscoren

Viser, hvor højt egenskaben og/eller karaktertrækket kan 
forventes at stige under givne forhold. Her kan egenska-
ben stige til 77.

Jobmatch

Der findes ikke forkerte profiler men forkerte 
match. PTP giver mulighed for at matche en 
persons egenskaber med virksomhedens 
specifikke ønsker til en stilling – visualiseret 
med skravering.

Stabilitetsindikatoren

Den potentielle svingning på en bestemt egenskab vises 
ved en stabilitetsindikator. Det kan forventes, at egenskaben 
svinger inden for dette område (her mellem 35 og 57).

Minimumscore

Den lave score i toleranceindikeringen viser, hvor langt 
ned egenskaben kan forventes at falde, fx i en presset 
eller kritisk situation.
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Den sidste kategori i People Test Personprofil er L-Validitet/Troværdighed, som 
igen er opdelt i tre skalaer: L1-Svarrealisme, L2-Realistisk selvvurdering samt 
L3-Svaroverensstemmelse. Hvis L- Validitet/Troværdighed generelt ligger i et lavt 
niveau (under 60), er det meget sandsynligt, at der er noget galt med analyseresul-
tatet - dette kan være forårsaget af et forsøg på at manipulere med svarene, eller 
det kan betyde, at vedkommende blot ikke er i stand til at vurdere sig selv reali-
stisk. Endelig kan det for nogle være naturligt at overdrive med 10%.

Under alle omstændigheder medfører dette, at du skal være lidt mere årvågen, når 
du tolker resultatet. Med andre ord skal du ikke, med en lav L-Validitet/Troværdig-
hed, tro fuldt og fast på resultatet. Ofte viser det sig under tilbagemeldingssamtalen
dog alligevel, at resultatet tegner det rigtige billede af personen, det er blot enkelte 
egenskaber, som ligger unaturligt højt.

Validitet - Troværdighed
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A. Objektiv indflydelse

A1 Upartisk – Neutral Tendensen til at forholde sig objektivt i situationer eller overfor personer.

A2 Ansvarstagen At anerkende eget ansvar for og påvirkningsmuligheder i hændelsesforløb, 
uanset om de er positive eller negative.

A3 Risikovillighed Tendensen til at være modig, tage chancer og afprøve grænser.

B. Upåvirkelighed

B1 Koncentration Graden af fokus på den foreliggende opgave uden at lade sig distrahere af 
indre eller ydre forstyrrelser.

B2 Mental modstandskraft I hvilken grad personen forbliver upåvirket af modstand og modgang.

B3 Selvkontrol Graden af kontrol over egne følelsesmæssige udtryk.

C. Selvmotivation

C1 Personlig bearbejdning I hvilken grad personen hurtigt bearbejder eller har bearbejdet negative 
hændelser.

C2 Optimisme Graden af personens positive forventninger til nuet og til fremtiden.

C3 Humørstabilitet Tendensen til at humøret befinder sig på samme niveau over tid.

Kort beskrivelse af definitionerne - PTP

Personlige karakteristika
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D. Energi

D1 Fysisk energi Graden af fysisk aktivitet og/eller motion enten i løbet af arbejdsdagen 
eller i fritiden.

D2 Mental energi Tendensen til at opsøge tankemæssige aktiviteter eller involvere sig i 
interesser.

D3 Tempo Personens arbejdshastighed og trivsel i travle omgivelser.

E. Gennemslagskraft

E1 Dominans Tendensen til at være synlig og til at tage styringen.

E2 Udholdenhed Tendensen til at udvise selvdisciplin og vedholdenhed over tid uanset 
besvær eller gentagelser.

E3 Viljestyrke Den kraft, hvormed man ønsker at påvirke andre og fastholder egne syns-
punkter, handlinger og/eller mål.

F. Ambition

F1 Karriereorienteret Tendensen til at prioritere arbejdslivet højt i tilværelsen og stræbe efter en 
højere organisatorisk placering/status gerne i konkurrence med andre.

F2 Udviklingsorienteret Tendensen til at prioritere faglig og personlig udvikling i jobbet og i fritiden.

F3 Visionerende Tendens til at være idérig og sætte banebrydende mål for fremtiden.

Kort beskrivelse af definitionerne - PTP

Dynamiske karakteristika
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G. Menneskelig tolerance

G1 Positivt bedømmende Tendensen til at have et positivt udgangspunkt i sin vurdering af personer 
og/eller situationer.

G2 Udtrykt positivitet Tendensen til, at personen udtrykker sig positivt og har en imødekom-
mende adfærd uanset egne synspunkter.

G3 Konstruktiv holdning Tendensen til at bidrage med et opbyggende formål for øje – gennem 
grundlæggende tillid og oprigtighed.

H. Menneskelig forståelse

H1 Hensyntagen Tendensen til at prioritere menneskers ønsker og behov højt.

H2 Diplomatisk sans At tilstræbe en harmonisk kommunikation gennem en tilpasning af udtryks-
form i forhold til situation/person.

H3 Empati – Indlevelse Hvorvidt personen ser, føler og forstår andre og deres situation.

I. Social kontakt

I1 Kommunikationsmængde Hvor meget den pågældende taler.

I2 Fri kommunikation At kunne tale med hvem som helst, om hvad som helst, når som helst.

I3 Kontaktflade Omfanget af sociale kontakter med andre og tendensen til at opsøge dem.

Kort beskrivelse af definitionerne - PTP

Samarbejde
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J. Organisering

J1 Planlægning At planlægge den overordnede opgave over tid, hvor delopgaver vurderes, 
kategoriseres og prioriteres.

J2 Ordenssans Tendensen til at sætte ting i system og holde orden.

J3 Detaljer Tendensen til at udvise omhu overfor enkeltdele med henblik på at sikre 
kvaliteten.

K. Beslutsomhed

K1 Beslutningshastighed Tendensen til at træffe hurtige beslutninger.

K2 Selvstændig beslutningstagen Personens tendens til at tage beslutninger alene uden at søge bekræf-
telse hos andre.

K3 Konsekvent beslutningstagen I hvilken grad personen er forudsigelig i sin fastholdelse af beslutninger 
over tid.

L. Validitet – troværdighed

L1 Svarrealisme I hvilken grad personen giver et realistisk billede af sig selv, der hverken 
over- eller underdriver evner og kompetencer.

L2 Realistisk selvvurdering I hvilken grad personen giver et realistisk billede af sig selv, der hverken 
over- eller underdriver evner og kompetencer.

L3 Svaroverensstemmelse Konsistens i svar på spørgsmål med ens betydning.

Kort beskrivelse af definitionerne - PTP

Kvalitative karakteristika
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Kombinationer Egenskaberne i PTP kan kombineres, så der skabes mere dybdegående informa-
tion om komplekse handlemønstre. Derforuden kan man ved hjælp af kombinatio-
ner f.eks. blive klogere på, hvordan en egenskab påvirker det øvrige resultat, og 
hvordan personen kompenserer i det daglige. Derfor er det vigtigt i alt arbejde med 
analysen at se resultatet i sin helhed, samt stille sig selv spørgsmål om, hvordan X 
betyder noget for Y, eller hvorfor X ikke betyder noget for Y.

Med kombinationer taler vi om hypoteser, og at det derfor er vigtigt at bekræfte 
eller afkræfte de hypoteser, der er dannet forud for samtalen, gennem den dialog 
man har med kandidaten i den egentlige tilbagemelding.

Hypoteserne i PTP er dannet på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os gennem 
de 12 år, vi har arbejdet med analysen.

Eksempler på 
egenskabskombinationer

Perfektionisten 

Defineres ved en overbevisning om, at 
man kan opnå det perfekte og at man 
skal forsøge at imødekomme dette.

Egenskab og niveau

Høj ordenssans

Høj detaljer

Lav positivt bedømmende

Forklaring

Personen har højere standarder, hvad 
angår orden, end andre har. Vil irriteres 
over rod.

Personen har højere standarder for de-
taljer end andre. Vil irriteres over sjusket 
arbejde eller fejl. Lav tolerance overfor 
sig selv og andre.

Temperamentsfuld

Defineres ved tendensen til at lade sine 
negative følelsesmæssige tilstande gå ud 
over andre

Egenskab og niveau

Lav humørstabilitet

Lav selvkontrol

Forklaring

Personens følelsesregister kan svinge 
meget og hurtigt.

Tilbøjelighed til overreaktion og mangel 
på kontrol over sine følelser.
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Rapporter Udover den normale resultatvisning er der også mulighed for at trække rapporter 
på en analyseperson. Rapporterne giver en hurtig, overbliksgivende visning og 
muliggør, at resultaterne også kan anvendes af personer, som ikke nødvendigvis 
er certificeret i værktøjerne. Indtil videre er der udviklet to forskellige rapporter til 
PTP-analysen. Et Executive Summary, som er en kort opsummering af analyse-
resultatet, og en Præstationsoptimeringsrapport, som går mere i dybden.

Denne rapport giver et hurtigt overblik over de mest karakteristiske egenskaber 
(et slags beslutningsreferat). Her vil det eksempelvis være lettere at sammenligne 
flere personer i en udvælgelsessituation.

Executive Summary er opdelt i to sektioner:

°   Karakteristisk for - en sektion som beskriver det, der er mest karakteristisk for 
personen. Det som vil være mest tydeligt for andre, og som vil kendetegne 
personen.

°   Ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter - en sektion som opsummerer 
de vigtigste og mest umiddelbare punkter, en leder skal være opmærksom på 
ved en person.

Præstationsoptimeringsrapporten går trinnet videre og går i dybden med de  
faktorer, som det, der er mest karakteristisk for personen, umiddelbart giver  
anledning til.

Denne rapport er opdelt i følgende sektioner:

°   Ideelle organisatoriske forhold - sætter forkus på de organisatoriske og  
kulturelle forhold, der er vigtige for, at personen vil befinde sig godt og dermed 
præstere.

°   Motivation - opsummerer nogle af de punkter, der for personen vil være ekstra 
gode at få opfyldt. Disse områder er ikke strengt nødvendige, men er  
medvirkende til en vedvarende høj trivsel og kan på sigt have betydning for 
personens engagement.

°   Behov - retter fokus på de områder, der er strengt nødvendige for, at perso-
nen vil trives. Uden at være tilfredsstillet på disse områder vil medarbejderen 
miste energi og engagement.

°   Reaktionsmønster - sætter fokus på, hvad man må forvente, at personen vil 
reagere på. Ved at forsøge at undgå disse punkter kan meget frustration hos 
personen også undgås.

°   Udvikling - foreslår mulige udviklingspunkter for personen. Områderne tager 
ikke højde for job, situation og kontekst og skal derfor prioriteres, udvælges og 
nuanceres yderligere.

Executive Summary

Præstationsoptimeringsrapport
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Kapacitet. Performance. 
Menneskelighed. Indsigt. Motivation. 

Dynamik. Personlighed. 
Fastholdelse. Talent. Succes.

PTS udvikler og leverer nogle af markedets mest præcise 
analyser 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




