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Udviklingen af 15FQ+
15FQ+ er en revision og opdatering af 15FQ 
(Fifteen Factor Questionnaire), som oprindelig 
blev udgivet af Psytech1 i 1992. 15FQ blev ud
viklet som et alternativ til 16PF®, og den måler 
de personlighedsfaktorer, som oprindeligt 
blev identificeret af Cattell og hans kolleger i 
1946. Den anden udgave af 15FQ (2000), som nu 
er omdøbt til 15FQ+, er stadig 
tro mod den oprindelige ver
sion af testen.

Med introduktionen af 15FQ+ 
tilbyder Psytech en kortere 
og mere pålidelig måling af 
disse personlighedsfaktorer 
ved at udnytte den morderne               
teknologi inden for psyko
metri2 og informations tekno
logi. I det efterfølgende kan 
du læse om de ændringer og 
forbedringer, som er resultatet 
af arbejdet.

Intelligens vs. Intellektualitet
Cattell var meget optaget af 
intelligens og mente, at intelli
gens havde stor indflydelse på personlighed. 
Derfor indeholdt de tidlige versioner af 16PF, 
en intelligens skala. Imidlertid er det nu al
mindeligt anerkendt, at kompetencefaktor
er (kognitive evner) kun kan måles pålideligt, 

1 Psytech er en engelsk testudviklingsvirksomhed, 
der udvikler en bred vifte af psykometriske værktøjer. 
http://www.psytech.com/
2 Psykometri (psyko + metri: ’måling af psyken’) er 
betegnelsen for den videnskabsgren, der beskæftiger sig 
med generelle teoretiske og metodologiske principper 
ved måling (kvantificering) af mentale egenskaber og 
tilstande hos det enkelte individ.

Introduktion til 15FQ+

En Femfaktor personlighedstest

hvis der bruges tidsbegrænsede tests, samt 
at spørgsmålene ikke er selvrapporterede. Da 
den oprindelige 16PF er uden tidsbegræns
ning og indeholder selvrapportering, kan den, 
med den viden vi har i dag, ikke genbruges 
til at måle intelligens i en acceptabel grad af 
pålidelighed og gyldighed.

Derfor indeholder opdatering en af 15FQ+ en 
skala, som i stedet kaldes ”In
tellektualitet” (skala ß), og som 
erstatter intelligensskalaen 
i 16PFserien. Intelligensfak
toren er således fjernet fra 
15FQ+. 

Cattells intelligensskala er 
derfor i overensstemmelse 
med den nyere teori blevet 
gen skabt som en metakog
nitiv personlighedsvariabel, 
dvs. den måler de tankepro
cesser, vi har om vores egne 
intellek tuelle evner. Det er der
for muligt at medtage denne 
faktor i en personlighedstest 
uden tidsbegrænsning.

Direkte og indirekte skalaer
I forbindelse med personlighedstest er det 
et kendt problem, at respondenter i nogle til
fælde tilpasser svarene efter det, de tror, virk
somheden efterspørger. Det kan være svært 
(bevidst eller ubevidst) ikke at lade sig på
virke af forskellige forhold i forbindelse med 
jobsøgning eller erhvervsmæssig personlig 
udvikling.

For at imødekomme dette indeholder 15FQ+ et 
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antal direkte og indirekte målinger (svarvali
deringsskalaer), som giver information om 
kvaliteten af svarene.

I svarvalideringen er der en direkte skala for 
social ønskværdighed. Dette betyder, at der er 
specifikke spørgsmål (8 stk.) der udelukkende 
måler på social ønskværdighed. Derudover 
er der indirekte skalaer, der beskriver en re
spondents tendens til at fremstille sig selv 
i bedre lys (Fake Good) og fremstille sig selv 
i dårligt lys (Fake Bad). Indirekte skala bety
der, at der er statistiske udregninger, der med 
udgangspunkt i de 16 primære faktorer, kor
relerer med at fremstille sig selv i godt eller 
dårligt lys. Derfor betegnelsen ”indirekte”.

Svarvalideringen måler også på centrale ten
denser og inkonsistente svar: 

Centraltendens 
Denne nye skala måler muligheden for, om 
respondenten har været ubeslutsom i sin be
svarelse eller tilbageholdende med at svare 
åbent og ærligt.

Inkonsistens
Disse svar identificerer tilfældige eller inkon
sistente besvarelser af spørgeskemaet (yder
lig beskrivelse af svarvalideringsskalaerne:   
Se afsnit om Social ønskværdighed)

Relaterede skalaer
En yderligere opdatering er inddragelse af 
to relaterede skalaer, som måler henholds
vis arbejdsmotivation (Ones, Viswesvaran & 
Schmidt, 1993) og emotionel intelligens (Gole
man, 1996).

De to relaterede skalaer beregnes ud fra de 
dele af besvarelsen af spørgeskemaet, hvor 
forskning har indikeret, at vi pålideligt kan 
måle disse begreber. Vigtigst af alt tyder nylig 
forskning på, at sådanne relaterede person
lighedsskalaer kan have større prædiktiv va
liditet  i erhvervsmæssige situationer i forhold 
til rene faktorskalaer som f.eks. de primære 
faktorer i 15FQ+ (Ones & Viswesvaran, 2001).

Yderligere forbedringer i 15FQ+ er:

1. Udsagnene (Items)  er skrevet, så der ikke 
er nogen forudindtagethed i forhold til 
kultur, køn eller alder

2. Spørgsmålene er skrevet på engelsk og 
oversat til dansk i et simpelt, klart og tyde
ligt sprog

3. Spørgsmålene er udvalgt med henblik på 
at maksimere pålideligheden, mens bred
den af de oprindelige personlighedsfak
torer er bibeholdt

4. Spørgeskemaet er forholdsvis kort og 
består af 12 spørgsmål pr. skala

5. Spørgeskemaet udfyldes digitalt

15FQ+ og Fem-Faktor modellen 
De personlighedstræk, der blev identificeret 
af Cattell i ‘The Description and Measurement 
of Personality’, er de 16 Faktorer som indgik i 
Cattels oprindelige test 16PF. 

Efterfølgende har forskning indikeret, at de 15 
primære faktorer, der oprindeligt blev identi
ficeret af Cattell (dvs. Cattells 16 faktorer minus 
intelligensfaktoren), kan inddeles i fem globale 
faktorer, der måler bredt på personlighed (Tu
pes & Christal, 1961). 

Denne FemFaktor model af personlighed 
er senere blevet udbredt af Costa & McCrae 
i 1987 med øgenavnet ‘Big Five’. Der skelnes 
derved mellem de fem globale faktorer og de 
15 primære faktorer. 

I 15FQ+ er det muligt at beregne de fem globale 
faktorer (Big Five) ud fra de 15 primære per
sonlighedsfaktorer.

I 15FQ+ er det muligt at 
beregne de fem globale 

faktorer (Big Five) ud 
fra de 15 primære 

personlighedsfaktorer
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Kvalitet af moderne personlighedstests
Man har længe været klar over, at mange af 
de personlighedstest, som blev udviklet i 
1940’erne, 1950’erne og 1960’erne, ikke er pålide
lige nok til at kunne bruges til erhvervsmæs
sig udvælgelse og vurdering (Barrett & Kline, 
1982; Blinkhorn & Saville, 1982).

Den tilsyneladende lave pålidelighed af dis
se ældre personlighedsmålinger er i vid  
udstrækning udtryk for udviklingen af 
computerteknologi. På samme måde som  
kvaliteten af moderne teknologi får 
pladespillere til at lyde gammeldags, får  
moderne personlighedstests, ældre per
sonlighedstests til at fremstå med dårligere 
psykometriske egenskaber.

Det er dog vigtigt at huske på, at pålide
ligheden af moderne personlighedstest skyl
des, hvor hurtigt og nemt psykometrikere nu 
kan analysere flere og større datasæt for at 
identificere de spørgsmål, som har de bedste 
egenskaber til at sige noget om det, der øn s
kes målt. 

Selvom der i udviklingen af 15FQ+ er blevet 
lagt vægt på at modernisere testen og udvikle 
pålidelige skalaer, har testens forfattere altid 
sørget for at sikre sig, at testens skalaer måler 
lige så nuanceret på Cattells oprindelige per
sonlighedsfaktorer, som de tests Cattell og 
hans kolleger udarbejdede. 

15 FQ+ og arbejdspræstation
Mange års omfattende forskning har vist, at 
10% til 30% af variansen i arbejdspræstationer 
kan tilskrives forskelle i personlighed (Furn
ham, 2001). Både en persons karrierevalg og 

hvor godt vedkommende klarer sig i jobbet, 
har vist sig at være stærkt påvirket af person
lighedsfaktorer (Lowman, 1996).
Desuden har forskning indikeret, at en per
sons risiko for at brænde ud, evnen til at dyg
tiggøre sig og den efterfølgende jobtilfreds
hed er stærkt påvirket af personligheden 
(George, 1996, Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001, 
Spencer & Spencer, 1993).

Derfor hjælper personlighedstests den enkel
te med at udnytte sit potentiale ved at finde 
det optimale match mellem deres person
lighed og karrierevalg.

I 1991 evaluerede Barrick og Mount 117 un
dersøgelser, der påviste stærke forbindelser 
mellem personlighed (som vurderet af gyl
dige psykometriske test) og arbejdspræsta
tion, effektiviteten af medarbejderuddan
nelse, medarbejderudskiftning og ansæt
telseslængden, sygefravær og lønniveau på 
tværs af en række forskellige jobs.

Disse forfattere fandt også ud af, at person
lighed var en konsistent og stærk indikator 
for arbejdspræstation. Nyere evalueringer 
af forsk  ningsresultaterne har yderligere 
bekræftet resultaterne (f.eks. Kroeck & Brown, 
2004, Warr, Bartram, & Martin, 2005).

Det er almindeligt anerkendt at adfærd, der 
er forbundet med god arbejdspræstation, kan 
inddeles i to særskilte kategorier:

1. Adfærd i forbindelse med udførelse af op
gaver

2. Adfærd i forbindelse med konteks
tuel præstation  (Arvey & Murphy, 1998, 
Chan,2005)

Personlighedstest og arbejdspræstation
Adfærd i forbindelse med udførelse af op
gaver vedrører en medarbejders evne til at 
udføre bestemte rækker af aktiviteter, som er 
direk te relaterede til jobkravene. Disse omfat
ter den specifikke viden og de kompetencer, 
som kræves for at udføre jobbet effektivt.

Disse egenskaber og kompetencer vurderes 

Personlighedstests 
er blevet en vigtig 

del af de fleste typer 
erhvervsvejledning og 

rådgivning
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ofte via en jobsamtale ved at gennemgå 
en persons CV og referencer, ved hjælp 
af forskellige øvelser fra for eksempel et  
Assessment Center  eller gennem arbejds
prøver/cases. 

Adfærd i forbindelse med kontekstuel præsta
tion i et givent job vurderes ved at bruge per
sonlighedstest. Man kan f.eks. måle en sælgers 
sociale mod eller en regnskabsmedarbejders 
grundighed, osv.

Det er ikke al adfærd, der relaterer sig direkte 
til et job.  ”Kontekstuel præstation” handler om 
den adfærd, der ligger i forbindelse med ud
førelsen af jobbet, men som ikke direkte hand
ler om den viden og de kompetencer, der skal 
til for at løse opgaven.  Eksempler på denne 
type adfærd er for eksempel evnen til at ud
vikle tillidsfulde relationer med kolleger, loyal
itet, ærlighed og stresstolerance.

Selvom det ikke udtrykkeligt er en del af 
jobkravene, kan adfærd i forbindelse med 
kontekst uel præstation ofte have en stor ind
virkning på en persons effektivitet og på or
ganisationens arbejdsmiljø og moral.

Formidling,administrering og scoring 
af 15FQ+

Computerscoring
Softwaresystemet genererer automatisk rå
scorer og STENscorer for de 16 person
lighedsfaktorer (de 15 faktorer + intellektua

litet), samt svarvalideringen, kriterieafstemte 
per sonlighedsskaler og scorer for de globale 
faktorer (Big Five).
Pointgivning i forbindelse med 15FQ+ invol
verer konvertering af råscorerne for hver en
kelt faktor til standardiserede scorer (STEN), 
ved hjælp af normalfordelingen.
 
STEN-scorer
STENscorer går fra 1 til 10.  STENscorer på 5 
eller 6 er gennemsnit, mens scorer på 4 eller 
7 er henholdsvis lidt under eller lidt over gen
nemsnittet. Disse scorer kaldes henholdsvis 
lavt gennemsnit og højt gennemsnit. Scorer 
på 8, 9 og 10 kan anses for at være henholds
vis høj, meget høj og ekstremt høj, og lignende 
scorer på 1, 2 og 3 kan anses for at være eks
tremt lav, meget lav og lav.

Risiko Indikationer
Skalaerne Inkonsistens og Central tendens er 
de eneste skalaer, som ikke rapporteres med 
STENscorer. Det skyldes, at disse skalaer ikke 
følger normalfordelingen.

Disse scorer skaleres efter sandsynligheden 
for, at en given score angiver, at profilen er 
ugyldig. En score på risikoskalaen på 8 eller 
9 angiver, at testbrugeren bør overveje den 
mulighed, at profilen muligvis ikke kan fortol
kes på grund af en tendens til gennemsnits
svar, eller fordi respondenten ikke har over
vejet og tænkt grundigt over spørgsmålene, 
da vedkommende tog testen. En score på 10 
angiver, at det er sandsynligt, at profilen er 
ugyldig på grund af gennemsnitssvar eller 
inkonsi stente svar.

Præsentation

Assessment
center
øvelser

Rollespil Indbakke

Gruppe 
diskussion

Panel 
interview

2% 2%

14% 14%

0,1% 0,1%

34% 34%

95%

68%

-3 -2 -1 0 1 2 3
Z-Score

<  1             2         3         4       5     6       7        8        9           10  >

  STEN Score
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Svarvalidering
Processen med at fortolke en 15FQ+ person
lighedsprofil begynder med en gennemgang 
af skalaerne for svarvalidering.

Disse skalaer indeholder vigtige oplysninger 
om validiteten af personlighedsprofilen, og 
betydningen af profilen skal derfor fortolkes i 
konteksten af disse skalaer.

Skalaen Social ønskværdighed
I modsætning til de ekstra svarvaliderings
skalaer (som beskrives nedenfor) er skalaen 
Social ønskværdighed en direkte skala, som er 
uafhængig af de primære personlighedsfak
torer, dvs. den beregnes ikke på baggrund af 
de spørgsmål, der måler på de primære fak
torer. Den har selvstændige items og er en vig
tig kilde til oplysninger om en persons svarstil.

Skalaen bedømmer en persons ønske om at 
tegne et urealistisk positivt billede af sig selv 
over for andre. Personer med en høj score er 
motiverede for at benægte tilstedeværelsen 
af de små fejl og særheder, som er typiske for 
de fleste mennesker. En høj score på denne 
skala (STENscorer 810) kan derfor afspejle 
enten et bevidst forsøg på at fordreje billedet 
eller alter nativt en stærk overidealiseret (og 
muligvis urealistisk) selvopfattelse.

Social ønskværdighed er særlig relevant i 
forbindelse med rekrutteringsprocesser eller 
andre situationer, hvor vurdering finder sted, 
da disse situationer kan fremkalde et særligt 
behov for at skabe et billede af sig selv, der i 
særdeleshed opfylder succeskriterierne. 

Det er derfor vigtigt at overveje kandidatens 
motivation for at svare på en måde, der er 
socialt ønskelig, før man ser på, hvad en høj 
score sandsynligvis betyder for validiteten af 
testprofilen.

Her kan de oplysninger, der gives af respon
denten under tilbagemeldingssamtalen, være 
særligt nyttige. For eksempel kan de per soner, 
som arbejder meget med velgørenhed, eller 
som har et arbejde, der kræver høj selvop
ofrelse, få en score over gennemsnittet.   

På samme måde kan de personer, som er ble
vet opdraget ifølge en meget strikt moral eller 
et religiøst kodeks være motiveret for at vælge 
mere socialt ønskelige svar på testspørgsmål.

Alternativt, hvis der er god grund til at tro, at 
den høje score skyldes et bevidst forsøg på en 
fordrejning, er det sandsynligt, at kandidaten 
har underrapporteret vedkommendes sande 
score i den globale faktor Ængstelse, og de til
hørende primære faktorer. 

Når 15FQ+ bruges til erhvervsmæssig vurde
ring og udvælgelse, er det muligt, at de res
pondenter, der opnår en høj score på skalaen 
Social ønskværdighed enten har over eller 
underrapporteret deres score for et hvilket 
som helst andet primært grundtræk, som kan 
være særligt relevant for jobbet.

Fremstiller sig selv i bedre lys (Fake Good)
Denne skala måler en respondents tendens til 
at fremstille sig selv i et positivt lys og benægte 
uhensigtsmæssig adfærd og vanskeligheder, 
som normalt gælder for mange mennesker.
Hvis respondenten får en høj score på ska
laen, ”Fremstiller sig selv i bedre lys” og en lav 
score på skalaen ”Social ønskværdighed”, bør 
førstnævnte score fortolkes med stor forsig
tighed, da den kan være forhøjet på grund af 
vedkommendes score på de primære fak torer, 
som bidrager til skalaen ”Fremstiller sig selv i 
bedre lys”, frem for at afspejle et forsøg på at 
give et positivt indtryk af sig selv.
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I denne situation bør testbrugeren fortolke 
den forhøjede score på skalaen ”Fremstiller 
sig selv i bedre lys” i sammenhæng med per
sonens overordnede personlighedsprofil, hvor 
der tages højde for relevante oplysninger fra 
tilbagemeldingssamtalen.

Fremstiller sig selv i dårligt lys (Fake Bad)
Denne skala måler en respondents tendens 
til at fremstille sig selv i et dårligt lys, hvor 
vedkommende indrømmer uhensigtsmæssig 
adfærd og vanskeligheder, som ellers ikke 
gælder for vedkommende.

Hvis respondenten scorer højt på Ængste
lighed eller er meget bekymret, bør en høj 
score på skalaen ”Fremstiller sig selv i dårligt 
lys” fortolkes med forsigtighed, da den kan 
være forhøjet på grund af vedkommendes 
scorer på de primære faktorer, som bid rager 
til skalaen ”Fremstiller sig selv i dårligt lys”, 
frem for at afspejle et forsøg på at give et ne
ga  tivt indtryk af sig selv. 

I denne situation bør testbrugeren fortolke 
den forhøjede score på skalaen ”Fremstiller 
sig selv i dårligt lys” i sammenhæng med per
sonens overordnede personlighedsprofil, hvor 
der tages højde for relevante oplysninger fra 
tilbagemeldingssamtalen.
Når betydningen af skalaerne for svarvalide
ring fortolkes, skal testbrugeren i særlig grad 
tage hensyn til den kontekst, som testen blev 
givet i samt hvilke krav og egenskaber, der 
åbenlyst vurderes højt i ansættelsesproces
sen. 

Skalaen Centraltendens
Denne skala måler, hvorvidt respondenten har 
været indstillet på at anvende hele svarskala
en og undgået en overvægt af gennemsnits
svar eller neutrale svar. Scorer på 89 kan 
tyde på, at respondenten enten har en selv
opfattelse, der ikke er særlig godt afgrænset, 
eller har været ubeslutsom eller util bøjelig 
til at forpligte sig til bestemte holdninger 
eller hand linger. Alternativt er vedkommende 
oprigtigt balanceret med hensyn til mange 
personlighedstræk og tendenser.

Disse modstridende fortolkninger af en høj 
score på skalaen ”Centraltendens” bør ud
forskes i løbet af tilbagemeldingssamtalen, 
så testbrugeren kan finde frem til den mest 
sandsynlige årsag til den høje score.

En ekstremt høj score på 10 tyder på, at person
lighedsprofilen sandsynligvis ikke er gyldig, da 
respondenten, ved at afgive gennemsnitssvar, 
ikke har været villig til at afsløre særlig meget 
om sig selv. 

Mulige årsager til at respondenten kan have 
været uvillig til at afsløre særlig meget om sig 
selv, bør findes ved at se nærmere på kontekst
en og krav i vurderingsprocessen.

Skalaen Inkonsistens
Denne skala måler, hvor omhyggelig en re
spondent har været i sin besvarelse af spør
geskemaet, og i hvor høj grad vedkommende 
har svaret inkonsistent. De spørgsmål, som 
kan give en høj score på inkonsistens, er 
spørgsmål som folk generelt ikke tilvælger – 
altså dem som folk i normgruppen foretræk
ker mindst. 

De respondenter, der opnår høje scorer (scor
er på 810) på denne skala, har muligvis ikke 
været videre omhyggelige i deres besvarelse 
af spørgeskemaet, eller de har ikke fulgt vej
ledningen til spørgeskemaet.

Når testbrugeren fortolker betydningen af så
danne scorer, skal man tage en række forskel
lige faktorer i betragtning, da det er sjældent, 
at respondenterne direkte forsøger at sabo
tere testresultaterne. I de fleste situationer, 
hvor det drejer sig om en erhvervsmæssig 
vurdering, bør man først se på, om respon
denten har haft svært ved at forstå testvejled
ningen eller spørgeskemaet.

Når testbrugeren har udelukket denne 
mulighed, bør de se på de scorer, som respon
denten har opnået på de andre primære fak
torer sammen med konteksten og de særlige 
krav og egenskaber, der bliver efterspurgt.

Hvis respondenten har en høj score på den 
globale faktor Ængstelighed, bør testbruger
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en overveje den mulighed, at respondenten 
har været meget bekymret eller ængstelig 
under vurderingen, så vedkommende ikke har 
kunnet koncentrere sig tilstrækkeligt om spør
ge skemaets vejledning og/eller spørgsmål.

Hvis scoren derudover også er høj på skalaen 
“Fremstiller sig selv i dårligt lys”, kan et sådant 
mønster muligvis repræsentere et ‘råb om 
hjælp’ fra en respondent, som har svært ved 
at håndtere presset på arbejdspladsen.

Der er større sandsynlighed for, at sådan 
en fortolkning af testens resultater sker i 
forbindelse med en genplacering eller interne 
processer.

Tilbagemelderen bør derefter se på, hvilke 
mulige årsager respondenten kan have haft 
til at sabotere vurderingen ved at besvare 
spørgeskemaet på en tilfældig eller skødes 
løs måde. Det er mest sandsynligt, at respon
denten har forsøgt at sabotere en vurdering, 
hvis vedkommende er blevet sat under pres 
til at udfylde spørgeskemaet mod vedkom
mendes vilje i forbindelse med en omrokering 
eller genplacering.
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