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Velkommen 

■ Find og udvikle eget eller andres ledertalenter

■ Brug strategisk HR til at bistå din egen rekruttering

■ Mål organisations evne til at skabe værdi og innovationsevne. 

■ Brug IPA analyserne til at skabe fremdrift i mus-samtalerne, og sørg for at 
rekruttere de rigtige talenter.

■ Brug værktøjer til løbende at måle kunde- & medarbejdertilfredshed. 



Flemming Olsen, forsker IPA Nordic

■ 32 år som forsker

■ Mere end 25.000 ledere og medarbejdere – primært i Skandinavien, men også i 

Storbritannien, Holland, Frankrig og USA – har været igennem en af mine analyser.

■ 11 certificerede analyse til hjælp til HR & Rekruttering



Individets tanker og følelser 

Kan ikke observeres direkte.  F.eks. 
meningen med den enkeltes adfærd 

Den gørende side 

De grundlæggende drivkræfter bag 
vores tanker, følelser og handlinger. 

De motivsystemer og den indre 
energi der driver vores adfærd. 

Den skabende side

Identitet, livsmening og livsretning. 
Vores selvopfattelse og fortælling om 

os selv.

Adfærd og krop

Kan observeres. F.eks. den enkeltes 
vedvarende mønstre i adfærd og 

fremtoning

Det vi har uafhængigt af den kultur 
og det samfund vi lever i. 

Individets biologi og neurologi

Den havende side

Det der er fælles for os som art. 
Personlighedstræk, temperament og 

evolutionære programmer

Fælles vi-hed og kultur

Kan ikke observeres direkte. F.eks. 
meningen med andres adfærd

Fællesskab og delte meninger, 
Gruppekultur og livsform.

Normer, Værdier, sprogkoder, 
gruppedynamikker, uformelle 

magtstrukturer 

Interaktion og systemer

Det der kan observeres. F.eks. 
andres adfærd

Regulativer, retningslinjer og 
vedvarende mønstre i interaktion

Styreform, lovgivning, teknologi, 
produktionsforhold, 

uddannelsesmuligheder m.m.





Personlighedstræk Sammenhæng

Social Forståelse

Selvtillid

Præstationsmotiv

Selvstændighed

Indflydelse

Intuition

0.571

0.540

0.530

0.522

0.484

0.476



Ken Wilber

Historiske udviklingsperioder

Cook-Greuter

The Leadership Development

Framework

Det postkonventionelle

Udviklingsniveau

At tænke systemisk og rumligt

Strategen

Individualisten

Det konventionelle

Udviklingsniveau

At tænke faktuelt og lineært

Stræberen

Eksperten

Diplomaten

Det før-konventionelle

Udviklingsniveau

At tænke i egne behov 

Opportunisten

Den impulsive



•Det helhedsorienterede og værdibevidste menneske

•Tænker på egen og andres opnåelse af indsigt om sig selv og livets vej

•Grundfølelsen er, at der findes universelle sandheder og værdier. Alt er menneskeskabt

•I relationen er han/hun rådgiveren, stifinderen og den der uselvisk ønsker at andre skal vokse 

•Handler i forhold til at være i kontakt med sig selv og sit indre liv

•Frygter Ikke at kunne hjælpe mennesker og menneskeheden tilstrækkeligt, at kunne forsvare de store og universelle værdier

Meningsskaber-
platformen

•Det humanistiske og relationsorienterede menneske

•Tænker sig selv som en del af menneskeheden – det fællesmenneskelige

•Grundfølelsen er nærhed, samhørighed og kontakt med noget der er større end én selv

•Relationen til andre giver den højeste værdi og bygger på dybde, fortrolighed og dialog

•Handler i forhold til at skabe balance og harmoni med sig selv og sine omgivelser

•Frygter ikke at kunne redde menneskeheden fra ondskab og ulykke

Dialog-
platformen

•Det autoritative og ansvarstagende menneske

•Tænker på at leve op til de mål, standarder og idealer han/hun sætter op for sig selv

•Grundfølelsen er ansvarlighed og frihed 

•Anerkender andres værdi og søger relationen for at opnå noget og/eller blive klogere på sig selv

•Handler i forhold til at gøre nytte og finde sandheden om sig selv i sin forskellighed fra andre

•Frygter ikke at kunne leve op til egne standarder (Skyld) 

Den Autoritative 
platform

•Det tilpassede og normstyrede menneske

•Tænker på at opnå andres accept og anerkendelse

•Grundfølelsen er pligt samt angst for at være anderledes og angst for det fremmede

•Relationen til andre bygger på tilpasning. Undertrykker konflikter, problemer og egne følelser

•Handler i forhold til de normer andre har sat op samt hvem der er venner og hvem der er fjender (Vi og de andre)

•Frygter at begå fejl og udtrykke forbudte følelser (Skam)

Den Normstyrede 
platform



Værdianalysen



HVORDAN KAN 
DETTE ANVENDES?

Strategisk HR



Fejlansættelser kan koste 75-150%

■ ”[…] the average hiring mistake costs 15 times an employee’s base salary in hard costs 

and productivity loss“. – Who af Geoff Smart og Randy Street

■ Andre undersøgelser skønner, at det koster mellem 75% og 150%af en årsløn at ansætte 

den forkerte medarbejder. Omregnet betyder det, at en fejlansat medarbejder med fx en 

halv million i årsløn i heldigste fald koster virksomheden 375.000 – 750.000.

■ Penge, der går direkte fra bundlinjen.



Lidt spredte fakta

REKRUTTERINGSFEJL:

■ Dårlig forberedelse. 

Jobannoncen er en ”kopi”

■ Faglige krav er beskrevet, 

men ingen personlige 

egenskaber

■ Vi ansætter en ”kopi” af os 

selv – ikke en 

komplementær

MEDARBEJDERUDVIKLING

■ Udvikling & Trivsel

■ Konflikthåndtering

■ Medarbejderudvikling





360 graders strategisk HR

■ 4 certificerede analyser

– IPA Core

– IPA Leadership

– IPA JobMatch

– IPA Culture

■ Medarbejderudvikling

– Mus

– Udvikling

– Teamudvikling 

– Sammenligninger

■ På vej ….

– Innovationsanalyse

– Rekrutteringsportal



Spørgsmål?


