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CPI - den danske udgave af California Psychological Inventory 
 
Anvendelsesområde 
CPI kan anvendes i en bred vifte af rådgivningssammenhænge og er desuden 
velegnet ved rekruttering. 
 
CPI er konstrueret til at vise personens adfærdstræk. Det indebærer imidlertid ikke 
nogen generel vurdering af personen i betydningen ”god” eller ”mindre god”. 
Testresultatet giver først mening, når det ses i sammenhæng med et ønske om 
rådgivning i en given situation eller sammenlignes med kravene til personlige 
egenskaber i et job. 
 
Besvarelse af et selvrapporterende værktøj påvirkes af personens selvindsigt, den 
øjeblikkelige livssituation og den sammenhæng personen ser sig selv i ved 
besvarelsen. 
Derfor må resultatet af en CPI-besvarelse ses som et grundlag for en dialog, frem for 
et eksakt og endegyldigt billede af personen. 
En forudsætning for dialogens kvaliteter er, at den autoriserede er sig og sine egne 
ressourcer, motiver og værdier bevidst og forvalter sin rolle som dialogpartner med 
respekt for test persons ressourcer, værdier og motiver. 
 
CPIs formål 
Er at forudse hvad personer vil sige og gøre – dvs. reaktionsmønstre i bestemte 
situationer. 
 

CPI beskriver adfærdstræk, som personlighedstræk 
 
 
De fire klasser 
Opdeles i fire klasser som er konstrueret for at gøre tolkningerne enklere. 
 
Klasse 1 måler interpersonel stil og orientering, og den hænger sammen med: 
¥ Selvhævdelse 
¥ Balance 
¥ Selvtillid 
¥ Orientering med det interpersonelle og den sociale intelligens 
Fra besvarelserne i denne klasse kan man få forståelse for individets 
¥ Ønske om lederskab 
¥ Interesser og velvære i mange sociale situationer 
¥ Selvtillid og tro på egen kompetence 
¥ Interesser for og indlevelse i andre 
Klasse 2 viser individets normative orientering og værdier samt måler: 
¥ Ansvarlighed 
¥ Hvordan individet strukturerer sine indre værdier 
¥ Modenhed 
Fra besvarelserne i denne klasse kan man få forståelse af individets: 
¥ Ansvarsfølelse 
¥ Selvkontrol 
¥ Forpligtigelse overfor personlige værdier 
¥ Aktuelle trivsel 
Klasse 3 omhandler kognitivt og intellektuelt funktionsniveau. Skalaerne i denne 
klasse forudsiger: 
¥ Forskellige typer og niveauer af præstationsbehov/ambition 
¥ Potentiale for at nå mål 
¥ Intellektuel stillingtagen og stil 
Klasse 4 omhandler rolleopfattelse, personlig stil og foretrukne arbejdsstil. 
 
Fra skalaerne i denne klasse kan man få forståelse af individets måde at tænke og 
forholde sig til andre mennesker på. 
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