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Artikel: 
Anvendelse af test i forbindelse med rekruttering af 

ledere 
 
Forestillingen om en god leder er i konstant udvikling, og kompleksiteten i en leders funktion er vokset 
gennem tiden. Lederrollen måles og ”vejes” ud fra mange parametre, forskellige fra organisation til 
organisation, samt i forhold til det organisatoriske niveau. Når du skal ansætte en leder, er det derfor vigtigt 
både at stille krav til kandidatens faglighed, men også til dennes personlige kompetencer og personlighed. At 
anvende tests som værktøj i en rekrutteringsproces kan være medvirkende til at fremme en mere kraftfuld 
rekrutteringsproces, da tests er brugbare som platforme for dialog, og de styrker derfor afdækningen af din 
kandidats personlige kompetencer/adfærdsmæssige præferencer. 
 
Trin 1: Lav en analyse af jobbet 
Nedenstående kan hjælpe med at få defineret lederens rolle, ansvar og jeres ønsker til faglige kompetencer. 
Det er vigtigt her også at tage stilling til hvilke personlige kompetencer, værdier og adfærdspræferencer, 
man ønsker den nye leder besidder.  
 

 
Kilde: Inspireret af Henriksen J. 2013: Rekruttering i et narrativt perspektiv, Figur 5: En skabelon til profilarbejdet 

 
Trin 2: Valg af test 
Følgende indeholder en kort beskrivelse af forskellen på personlighedsanalyse og adfærdsanalyse, dette med 
udgangspunkt til Human Developers testsystem, som er den test vi anvender mest i KMP+ House of 
Mentoring.  
 
Der findes mange forskellige personprofil-analyseværktøjer på markedet. Hvis de skal kunne anvendes og 
skabe værdi, skal de som udgangspunkt skabe et retvisende ”billede” at testtager og danne grundlag for 
såvel dialog som udvikling samt vurdering. Samtidig skal testen tage udgangspunkt i testpersonen i forhold til 
situationen også kaldet for konteksten.  
 

Om personlighedstest 
Meget overordnet findes der to typer værktøjer – det ene baserer sig overvejende på en adfærdsanalyse og 
den anden på en personlighedsanalyse, og der er stor forskel på de to. For nemhedens skyld kalder vi begge 
typer af profilanalyser for ”tests”.  

1. Opgaver
Hvilke opgaver skal 

den nye leder 
bestride?

2. Resultater
Hvilke resultater 
skal arbejdet føre 

til?

3. 
Kompetencer

Hvilke faglige 
perspektiver, 
erfaringer og 

færdigheder kan 
realisere de 

ønskede resultater?

4. Uddannelse
Hvilke krav skal der 
stilles til uddannelse, 

certificeringer, 
kurser med mere?
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Adfærdsanalyse: 
Måler adfærd og baserer sig typisk på få spørgsmål og kan gennemføres på ca. 5-10 minutter. Her spørges 
der ind til testpersonens adfærd og måske personlige kompetencer, altså det vi umiddelbart ser – det ydre 
lag af personligheden eller toppen af isbjerget. Typiske test er DISC, Master, MBTI, People Tools m.fl.  
 

 
Kilde: www.humandevelopers.com 

 
Personlighedsanalyser (måling af personlige egenskaber):  
Baserer sig på mange spørgsmål, ofte et par hundrede og tager typisk ca. 30 min. at udfylde. Denne type 
test har en helt anderledes designet spørgeramme end adfærdstest. Personlighedstest er væsentlig dybere, 
og som navnet antyder spørges der ind til testpersonens personlighed og (ofte ubevidste) præferencer, ting 
vi ikke umiddelbart kan se udefra, men som navnet antyder spørges der ind til testpersonens personlighed 
og (ofte ubevidste) præferencer, ting vi ikke umiddelbart kan se udefra, men som danner grundlag for den 
samlede adfærd. Man kan sige at der tegnes et røntgenbillede af personens adfærd.  
 
Typiske personlighedstest kan være NEO PI-R, Hogan Assessment samt Human Developers m. fl. For at få 
en præcis måling og en dybere forståelse af en persons skjulte motiver og bevæggrunde, er det nødvendigt 
at anvende en personlighedstest, som går bag om adfærden og giver et præcist ”røntgenbillede” af de 
personlige egenskaber.   
 
Resultatet af en personlighedstest kan blandt andet beskrives som en struktureret selvbeskrivelse, der viser 
en persons foretrukne eller typiske måde at handle, tænke og reagere på, eksempelvis i erhvervsmæssige 
sammenhænge.  
 
De personlige egenskaber, som viser de typiske eller foretrukne måde at handle på vil være mere eller 
mindre bevidste hos testpersonen. De mere eller mindre ubevidste handlemønstre hos personen, kalder vi 
personens ”blindspots”. De kan ikke afdækkes med en adfærdsanalyse.  
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Krav til personlighedstest:  
Spørgeskemaet til en personlighedstest skal være videnskabeligt og teknisk korrekt konstrueret. Ikke alle 
test er lige gode – det kræver en vis viden om psykometri (testning & testudvikling) at finde frem til ”den 
gode test”, som for eksempel har en klar forståelse af teori og dermed en sikker begrebsvaliditet samt en 
høj grad af almindelig validitet det vil sige, at en test faktisk måler den egenskab, som den er konstrueret 
til at måle og reliabilitet som viser noget om pålideligheden eller stabiliteten af et resultat, dvs. om en test 
vil give samme resultat, hvis den samme person testes flere gange, forudsat at der ikke i mellemtiden er 
sket afgørende ændringer i testpersonens arbejds- eller privatliv. Eller personen har gennemgået et 
udviklings- coachforløb, hvilket sædvanligvis tydeligt afspejles i en re-test.    
 
Personlighedstesten skal også være standardiseret i forhold til normgrupper, f.eks. medarbejder, leder eller 
teamleder.  
 
Resultatet af testen 
Resultatet af en personlighedstest afspejler testpersonens måde at fungere på i forhold til omverden, 
opgaver og relationer og derfor skal kontekst, funktioner, forventninger, samt formålet med testningen altid 
inddrages i vurderingen af det endelige resultat. 
 
Resultatet vil vise en blanding af, hvad der er i forgrunden i testpersonens liv på testtidspunktet, hvilket ofte 
er en afspejling af krav og forventninger på arbejdet og i livet i øvrigt. 
 
Vi anbefaler altid at der anvendes en trænet og certificeret person til at score og give feedback på 
testresultatet til både ansætter og ansøger via en skriftlig rapport der dokumenterer resultatet af 
testpersonens svar.  


	Artikel:
	Anvendelse af test i forbindelse med rekruttering af ledere
	Trin 1: Lav en analyse af jobbet
	Trin 2: Valg af test
	Om personlighedstest


