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Denne rapport er baseret på dine svar på CPI 260®-spørgeskemaet. Den indeholder oplysninger om
din tilgang til livet, hvordan du ser dig selv, og hvordan du er i sammenligning med andre, hvad angår
karakteristika, der er vigtige på arbejdet og i hverdagen. Rapportens mål er at give et så præcist
billede som muligt; ét der vil hjælpe dig med at forstå dig selv og nå dine egne personlige mål.

DIN TILGANG TIL SPØRGESKEMAET

Der findes visse måder, hvorpå de fleste personer svarer på spørgeskemaet. De fleste personer svarer
f.eks. på alle eller næsten alle spørgsmålene og anerkender også mindst et par personlige problemer
og bekymringer. Afvigelser fra generelle tendenser som disse kan påvirke gyldigheden af de
oplysninger, der fremføres nedenfor. Af denne årsag undersøges dine svar først med henblik på at
finde eventuelle ualmindelige tendenser.

Dine svar viste et vilkårligt mønster, hvilket har den effekt, at nogle scorer sænkes, og andre hæves i et
sådant omfang, at det kan gøre alle resultaterne ugyldige. 

TRE GRUNDLÆGGENDE ORIENTERINGER

Fortolkning af CPI 260-værktøjet begynder med tre grundlæggende orienteringer: 

1. Mod andre personer og interpersonel erfaring 

2. Mod konventionelle regler og værdier 

3. Mod ens indre følelser 

De første to orienteringer er udtrykt i synlig adfærd. Den tredje omhandler følelser af selvrealisering og
tilfredshedsniveau. Begge disse orienteringer vurderes i en separat måling.  

Den første måling går fra, som det ene yderpunkt, at kunne lide at tage del i det sociale liv, nyde
andres selskab og have en aktiv interpersonel stil til, som det andet yderpunkt, at have et ønske om
privatliv og en reserveret og stille social adfærd. Den anden måling går fra afprøvning af regler og
endda regelbrud som det ene yderpunkt, til respekt for regler og konform adfærd som det andet
yderpunkt. Den tredje måling viser, hvordan du har det med dig selv, og hvor sikker eller usikker
du er på din evne til at håndtere de problemer og muligheder, som du støder på i dit eget liv. 
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FIRE MÅDER AT LEVE PÅ

Scorer på de første to målinger definerer, når de betragtes samlet, fire måder at leve på eller livsstile,
som angivet nedenfor:

Den IMPLEMENTERENDE LIVSSTIL omfatter personer, som er interpersonelt aktive og
veltilpasse med sociale regler. Implementerende personer træder frem, tager del og tøver ikke
med at handle. De mener, at sociale regler er korrekte og bør overholdes. De er ambitiøse,
målrettede, har et stærkt lederpotentiale og er velorganiserede. 

Når de er bedst, kan implementerende personer være karismatiske ledere og tage initiativ til
konstruktive tiltag. Når de er værst, kan de være opportunistiske, manipulerende og fjendtlige
mod personer, der overtræder reglerne. 

Den UNDERSTØTTENDE LIVSSTIL omfatter personer, som er reserverede i deres adfærd og
understøtter sociale normer. Understøttende personer er omsorgsfulde, samvittighedsfulde,
tålmodige og velorganiserede. De værdsætter og beskytter deres indre, private følelser ved at
undgå at vise eller afsløre dem offentligt. Deres rolle er at bevare værdier og menneskeliggøre
de måder, hvorpå de sociale regler opretholdes. 

Når de er bedst, kan understøttende personer være inspiration til godhed, omhu og tolerance.
Når de er værst, kan de være selvudslettende, mangle selvværd og selvtillid. 

Den INNOVATIVE LIVSSTIL omfatter personer, som er interpersonelt aktive, men som ser
mangler og endda absurditeter i den måde, som mange ting foregår på. Innovative personer
er opfindsomme og ofte kreative på deres arbejde. Deres værdier er personlige, hverken
traditionelle eller konventionelle.

Når de er bedst, er innovative personer indsigtsfulde ophavsmænd til nye ideér, nye produkter
og nye sociale former. Når de er værst, er de rebelske, intolerante, nydelsessyge og forstyrrende. 

Den VISUALISERENDE LIVSSTIL omfatter personer, som værdsætter deres eget privatliv,
og som ser mange af samfundets konventioner som arbitrære og urimeligt restriktive.
Visualiserende personer er tænksomme og ukonventionelle. De ser anderledes på tingene end
andre, men holder i de fleste tilfælde deres synspunkter for sig selv. De befinder sig bedst ved at
arbejde alene på områder såsom kunst og abstrakte videnskaber.

Når de er bedst, er visualiserende personer fantasifulde, æstetisk skarpsindige og har et rigt
indre liv. Når de er værst, føler de sig splittede, fremmedgjort for andre og internt i konflikt. 

I den almindelige befolkning er der ca. 25 procent i hver af de fire måder at leve på.
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LIVSSTILSDIAGRAM

Det følgende diagram giver specifikke oplysninger om, hvordan personer i hver livsstil opfatter sig selv, og
hvordan de opfattes af andre. Diagrammet viser også, hvordan de interpersonelle og norm-favoriserende
orienteringer kombineres for at definere de fire måder at leve på. Dine svar på spørgeskemaet placerer
dig i Deltakvadranten, hvor den grundlæggende livsstil hører til de visualiserende personer.
Indtegningen af din livsstilsscore vises af romben i kvadranten.

Regel-favoriserende

Holder af stabilitet

Enige med andre

ALFAKVADRANT BETAKVADRANT

Initierer
handling

Veltilpasse
i sociale

situationer

Fokuserer på
det indre liv

Værdsætter
privatlivet

GAMMAKVADRANT DELTAKVADRANT

IMPLEMENTERENDE PERSONER

• Har tendens til at opfatte sig selv
som ambitiøse, effektive, flittige og
organiserede, men ikke som
forvirrede, utilfredse, dovne eller
humørsyge. 

• Har tendens til at blive opfattet af
andre som aktive, ambitiøse,
foretagsomme, og organiserede,
men ikke som apatiske, kyniske,
humørsyge eller generte.

UNDERSTØTTENDE PERSONER

• Har tendens til at opfatte sig selv
som samvittighedsfulde, beskedne,
tålmodige og reserverede, 
men ikke som selvsikre, irritable,
frimodige eller sarkastiske. 

• Har tendens til at blive opfattet af
andre som forsigtige, hæmmede,
fredelige og tilbageholdende, men
ikke som dristige, modige,
individualistiske eller hurtige. 

INNOVATIVE PERSONER

• Har tendens til at opfatte sig selv
som komplicerede, humoristiske,
fornøjelsessøgende og spontane,
men ikke som konservative,
konventionelle, rolige eller føjelige. 

• Har tendens til at blive opfattet af
andre som kvikke, ligefremme,
impulsive og vittige, men ikke som
konservative, konventionelle,
metodiske eller generte.

VISUALISERENDE PERSONER

• Har tendens til at opfatte sig selv
som upartiske, ligefremme,
tænksomme og ukonventionelle, 
men ikke som muntre, entusiastiske,
kraftfulde eller selskabelige. 

• Har tendens til at blive opfattet af
andre som drømmende, beskedne,
stille og tilbageholdne, men ikke som
selvsikre, energifulde, udadvendte
eller snakkende.t

Regel-udfordrende

Har personligt
værdisystem

Ofte uenige
med andre
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DIN LIVSSTIL

Visualiserende personer værner om deres indre, private følelser og sætter spørgsmålstegn ved de
fleste traditionelle og konventionelle idéer. Visualiserende personer er gode til at forestille sig nye
perspektiver, har ofte kunstneriske interesser og holder af at tænke over, hvordan livet kunne være
anderledes.

Visualiserende personer føler sig bedst tilpas, når de arbejder alene, som i kunst, musik eller abstrakte
videnskaber såsom matematik. Når de er stressede eller ikke fungerer godt, føler visualiserende
personer en indre uro, en mangel på integration og har svært ved at dæmpe deres fjendtlige og
aggressive tilbøjeligheder.

TILFREDSHEDSNIVEAU

Det tredje grundlæggende tema i dette værktøj omhandler ens følelse af tilfredshed i livet og følelser af
selvrealisering eller tilfredsstillelse. De personer, som vurderes lavt i denne måling, har tendens til at være
utilfredse med deres nuværende status og føle, at deres potentialer ikke bliver indfriet eller ført ud i livet.
De personer, som vurderes højt, har tendens til at føle, at de lever op til deres egne potentialer og kan
overkomme livets krav. Din score i denne dimension vises af den blå trekant på linjen herunder.

Lav Høj
1 2 3 4 5 6 7

Tilfredshedsniveau

Denne score antyder, at du har det godt med den måde, du lever dit liv, og er veltilpas i din livsstil. 

Oplysningerne ovenfor giver et overblik over din måde at leve på samt brede, generelle tendenser i din
personlige stil. Næste afsnit indeholder mere detaljerede og specifikke oplysninger.

DETALJEREDE RESULTATER

I dette afsnit rapporteres dine scorer i 26 separate målinger, grupperet i fem brede kategorier:

1. Interaktion med andre

2. Selvledelse

3. Motivation og tænkestil

4. Personlige karakteristika

5. Arbejdsrelaterede målinger

▲
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Dine scorer i CPI 260® Feedbackrapport rapporteres nedenfor. Jo lavere scoren er, desto mere
relevante er kommentarerne til venstre for grafen. Jo højere scoren er, desto mere relevante er
kommentarerne til højre for grafen. 

INTERAKTION MED ANDRE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Dominans (Do)  67

Ikke selvsikker, utilpas ved at
udøve autoritet, tøvende i

beslutningstagning,
tilbageholdende i adfærd.

Holder af at have ansvaret, 
selvsikker, overbevisende, 
opgavecentreret. 

Stræbsomhed (Cs)  67

Usikker på sig selv, holder ikke af
direkte konkurrence, er ikke på
udkig efter stort ansvar eller
status, føler ofte, at livet 

er urimeligt.

Ambitiøs, ønsker at være en
succes, holder af det gode liv,
udadvendt, har en bred vifte 
af interesser.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Selskabelighed (Sy)  67

Ikke selskabelig, foretrækker at 
holde sig i baggrunden, 

føler sig utilpas i mange sociale
situationer, undgår at tage
beslutninger, holder folk på

afstand.

Meget selskabelig og tiltrukket af
mennesker, holder af at møde nye
mennesker og være i nye
situationer, optimistisk, socialt
kompetent.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Selvsikkerhed (Sp)  67

Forsigtig, søger ikke
opmærksomhed, virker til en vis
grad hæmmet, føler sig nemt

skyldig.

Søger social opmærksomhed og
anerkendelse, holder af at stå over
for en forsamling, spontan, vittig,
bliver ikke let flov.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Selvtillid (Sa)  67

Bebrejder sig selv, når noget går
galt, tror ofte, at andre er bedre,
er i tvivl om sine egne evner, har
tendens til at trække sig tilbage

fra social kontakt.

Selvbevidst, selvsikker, præsenterer
sig selv med overbevisning, holder
af at tale, udstråler en høj følelse
af selvværd.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Uafhængighed (In)  67

Søger støtte fra andre, retter sig
efter andre, undgår at tage

stilling, har tendens til at give op,
når noget går galt.

Har en stærk følelse af 
selvstændighed, er snarrådig,
holder en vis afstand mellem sig
selv og andre, resolut.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Empati (Em)  67

Ikke god til at vurdere andre
personer, lettere tilbageholdende,
utilpas ved ændringer og uvished,

føler sig ofte misforstået.

Tiltalende, forstår andres følelser,
alsidig, dristig, har gode sociale
færdigheder.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

▲
40

▲
49

▲
28

▲
36

▲
45

▲
60

▲
38
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SELVLEDELSE

Ansvarlighed (Re)  67

Lettere indifferent over for
opgaver og pligter, holder ikke af
rutinearbejde, har tendens til at
blive skødesløs, ofte utålmodig.

Samvittighedsfuld, tager pligter
seriøst, tager hensyn til andre,
pålidelig, får tingene gjort.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Autoritetstro (So)  67

Accepterer ikke uden videre sociale
regler og konventioner, sætter

spørgsmålstegn ved autoritet, har
tendens til at skyde skylden på

andre, når noget går galt, bliver let
generet eller irriteret.

Accepterer uden besvær
almindelige regler og konventioner,
synes, det er let at indordne sig,
foretrækker traditionelle metoder
og idéer.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Selvkontrol (Sc)  67

Risikovillig, har stærke følelser og
emotioner, udtrykker let vrede eller

irritation, taler uden at tænke.

Holder en tænkepause, inden der
handles, prøver at kontrollere
følelser og temperament, er stolt
over at være selvdisciplineret,
forsigtig.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Taktfuldhed (Gi)  63

Bekymrer sig ikke meget om, hvad
andre synes, skeptisk, ligefrem,

kan være individualistisk.

Omhyggelig med at fremstå godt
over for andre, retter sig efter
autoriteter, overholder regler om
høflig adfærd. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Konformitet (Cm)  67

Har mange usædvanlige svar:
Personlige præferencer og idéer
skiller sig ud fra andres, kan have
svaret skødesløst på spørgsmålene.

Har meget få usædvanlige svar:
Ser primært sig selv som lignende
andre, har et praktisk livssyn.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Trivsel (Wb)  67

Ikke helt tilpas i den nuværende
situation, kan være bekymret over
helbred og personlige problemer,
har tendens til at blive anspændt
og er ikke optimistisk angående

fremtiden.

Generelt tilfreds med
livssituationen, munter, synes selv 
at have et godt fysisk og psykisk
helbred, føler sig i stand til at
håndtere livets krav.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tolerance (To)  64

Har tendens til at være kritisk
over for andres holdninger og
meninger, kan fremstå egoistisk
og forurettet over for andres

medgang, føler sig ikke værdsat.

Åbensindet, fornuftig, har
respekt for andres rettigheder
og meninger, ikke partisk 
eller dogmatisk.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Præstation gennem tilpasning (Ac)  64

Har svært ved at yde sit 
bedste i meget strukturerede og
regulerede omgivelser, holder ikke

af at skulle indordne sig, har
tendens til at underpræstere.

Stærkt motiveret til præstation,
især i klart definerede og
strukturerede omgivelser, 
målrettet, har effektive
arbejdsvaner.

MOTIVATION OG TÆNKESTIL

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Præstation gennem uafhængighed (Ai)  64

Har svært ved at yde sit bedste i
situationer, der er vage og

ustrukturerede, ønsker, at andre
skal opstille mål og metoder, har

ikke meget initiativ.

Stærkt motiveret til præstation,
især i åbne og flydende
situationer, foretrækker, at
arbejdet giver plads til initiativer
og uafhængig tankegang, god 
til at definere personlige mål.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Intellektuel orientering (Cf)  64

Handlingsorienteret, foretrækker
at have med håndgribelige ting at

gøre frem for koncepter eller
abstraktioner, mangler tillid til egne
evner, har begrænsede interesser.

Veltilpas og selvsikker 
i håndtering af intellektuelle og
konceptuelle spørgsmål, verbalt
flydende, tænker fremad.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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PERSONLIGE KARAKTERISTIKA

Indsigt (Is)  73

Har svært ved at forudse,
hvordan andre vil føle og reagere, 
ikke særlig interesseret i årsager
til adfærd,ser mere på, hvad folk

gør, end hvad de tænker.

Har analytisk indblik i folk og
deres motiver, danner sig hurtigt
et indtryk, ikke altid varm eller
sympatisk.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fleksibilitet (Fx)  62

Foretrækker forudsigelighed og
sammenhæng, utilpas med

tvetydighed, programmeret og
planlagt, velorganiseret.

Holder af ændringer og
afveksling, synes, almindelig rutine
er kedeligt, hurtigttænkende og
kvik.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sensitivitet (Sn)  41

Vedholdende, handlingsorienteret,
lettere ufølsom over for andres 

følelser, aggressiv.

Sensitiv over for andres følelser,
har tendens til at fortolke
hændelser fra et personligt
synspunkt, føler sig ofte sårbar,
har et stort behov for tilknytning.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Managerpotentiale (Mp)  74

Ikke meget ambitiøs, kan være
uberegnelig i beslutningstagning,

sætter egne interesser først,
reagerer defensivt over for kritik.

Håndterer personer effektivt, deler
anerkendelse med andre, god til
at forklare beslutninger, har en
god dømmekraft.

ARBEJDSRELATEREDE MÅLINGER

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Arbejdsorientering (Wo)  66

Rastløs, distræt, ofte skødesløs,
ikke en stabil arbejdskraft,

skiftende humør.

Pålidelig arbejdskraft, accepterer
uden videre underordnede roller, 
ikke egoistisk, har beskedne
ambitioner, beklager sig sjældent.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kreativt temperament (Ct)  70

Fornuftig, undgår risiko,
foretrækker traditionelle måder at

gøre tingene på, pålidelig på
arbejdet.

Holder af, hvad der er nyt og
anderledes, tænker ukonventionelt,
holder af at tænke originalt, har 
et hurtigt personligt tempo.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lederskab (Lp)  68

Undgår at blive leder, ikke
vedholdende, tvivler på egne
kompetencer, har svært ved at

håndtere stress.

Har gode lederevner, kan lide at
være leder, håndterer stress og
arbejdspres effektivt, stærk og
selvsikker.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Omgængelighed (Ami)  64

Utålmodig, ikke taktfuld, sætter
spørgsmålstegn ved andres

motiver, bliver let irriteret, ikke
god til gruppearbejde.

Samarbejdsvillig, sætter pris 
på andre, ikke selvhævdende eller
aggressiv, prøver ihærdigt på at
komme godt ud af det med
samarbejdspartnere, ikke egoistisk
eller selvpromoverende.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Regelbevidsthed (Leo)  64

Ser håndhævelse af lovgivningen
som værende for streng og hård,
holder af at tage chancer, har
tendens til ikke at indordne sig,
lettere pessimistisk og utilfreds.

Understøtter fast og streng 
håndhævelse af lovgivningen, 
egnet til at arbejde inden for 
håndhævelse af lovgivningen,
evaluerer problemer ud fra et
praktisk synspunkt baseret på
sund fornuft.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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GENKENDELSE AF DIT PERSONLIGE PERSPEKTIV

Psykologiske målinger er altid tilnærmelser og vurderinger, ikke præcise angivelser. På grund af denne
usikkerhedsmargin bør du bruge din egen dømmekraft, når du gennemser dine resultater i dette
værktøj. Rapporten angiver, hvad højere og lavere scorer på hver skala fortæller om dit temperament
og din adfærd, men disse bemærkninger skal ses i konteksten af, hvad du ved om dig selv. Der er
selvfølgelig ingen grund til at tage evalueringen, hvis der ikke viser sig noget nyt eller uventet. Målet
med denne rapport er at give et afbalanceret, virkelighedstro billede, der kan hjælpe dig til at få en
bedre forståelse af dig selv. Hvis noget i rapporten virker underligt eller forkert, bør du diskutere disse
ting med den person, som har sørget for, at du har besvaret CPI-værktøjet. 

CPP, Inc.  |  800-624-1765  |  www.cpp.com
© De fulde ophavsrettigheder findes på side 1.
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TILLÆG TIL LIVSSTILSDIAGRAM

Livsstilsdiagrammet indtegner respondentens scorer på to målinger i CPI 260®-værktøjet. I den første
måling, vektor 1, angiver lavere scorer, at respondenten har større tendens til at være selvsikker, social
og selskabelig, mens højere scorer i denne måling angiver, at respondenten er mere reserveret og
beskyttende over for sit eget privatliv. I den anden måling, vektor 2, angiver lavere scorer, at
respondenten er mere dristig, ukonventionel og uafhængig, mens højere scorer angiver, at
respondenten er mere regelorienteret, samvittighedsfuld og forsigtig. De to vektorers skæringspunkt
danner fire kvadranter, eller livsstile, som respondentens scorer kan indtegnes i. Vektorernes scorer
angives i råscorer fra 0 til 20, mens de fleste andre målinger i CPI 260 rapporteres i standardiserede
scorer, der går fra 0 til 100.
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Initierer
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GAMMAKVADRANT DELTAKVADRANT
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