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Integral Personligheds Analyse
IPA Analysen er en dansk-udviklet
personlighedsanalyse, hvis første udgave blev
konstrueret i 1996. Siden er analysen blevet
videreudviklet og tilpasset til de forandringer,
der sker omkring os. Den foreliggende udgave er
fra 2016.

IPA Analysen er udviklet på grundlag af klassisk
trækteori, hvor resultatet skabes igennem
kandidaten svar på en række udsagn, fordelt på
12 personlighedstræk. Den er standardiseret på

en omfattende dansk normalpopulation, og
resultatet af IPA Analysen bliver på hvert
personlighedstræk vist og vurderet i forhold til
denne norm.

IPA Analysen anvendes til udvælgelse og
udvikling af mennesker i arbejdslivet. Ca. 20.000
ledere og medarbejdere, primært fra de nordiske
lande, har været igennem en udgave af IPA
Analysen.

ipaanalyse

1

Integral Personligheds Analyse



ipaanalyse

2

Hvor har du dit primære fokus?
Du føler dig bedst tilpas i det
Grønne rum

Indsigt, tillid og social forståelse
Du viser stor interesse for dine medmennesker
og bruger gerne tid og energi på at sætte dig ind
i og forstå andre menneskers tanker, følelser og
handlinger. Du er socialt nysgerrig, åben og
tolerant, og har i kraft af dit fokus på følelser og
relationer opbygget en grundlæggende indsigt i
og forståelse for dine medmennesker.

Din primære motivation og drivkraft er at søge
den livskvalitet, der ligger i dette at skabe dybe
og fortrolige relationer til andre mennesker. Og
du er den der bidrager til helheden gennem din
sociale indsigt og evne til at motivere
mennesker omkring dig og skabe mening. Du
befinder dig bedst i et arbejdsmiljø, hvor en
positiv personlig adfærd, høj social kompetence
og indsigt i sociale processer er væsentlige
succeskriterier. 

Muligheder
Du kan være den der involverer dig positivt i
mennesker omkring dig, og bruger din sociale
indsigt til at løse op for konflikter. Og du er den,
der ofte tager ansvaret for relationerne i din
gruppe og generelt i de arbejdsmæssige
sammenhænge du indgår i. Du kan udvikle
professionelle netværk og blive ambassadør for

din virksomhed, og dermed formidle inspiration
og nye udefrakommende ideer.

Udfordringer
Du kan være overdrevet interesseret i andres
følelser og glemme andre sider af relationen.
Måske snakker du for meget i sløjfer uden at
komme frem til en brugbar konklusion. Andre
kan opfatte din grænseløse åbenhed som noget
der nærmer sig naivitet. Måske har du en
konstant positiv attitude overfor omgivelserne,
der opleves som overdrevet og uforståelig. Går i
flinkeskolen.
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