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adfærdsanalyse

Thomas Person Pro� l Analyse - PPA
Er en af verdens mest udbredte 

personanalyser. En hurtig, nem og sikker vej til 
at forstå medarbejdernes personlige styrker, 

hvad de motiveres af, og hvordan de bør ledes.

emotionel intelligens
Thomas TEIQ

Er en dybere personlighedstest, der på 15 
dimensioner måler en persons emotionelle 

intelligens.
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jobkrav
Thomas Jobkrav Analyse - JKA

Bruges sammen med Thomas Person Analyse 
programmet til at fastlægge en klar og objektiv 

beskrivelse af jobkrav.

motivation & trivsel
Thomas Engage

Er en nem og overskuelig engagements- og 
motivationsundersøgelse. Giver hurtigt overblik 

over områder, hvor medarbejderne er mere 
eller mindre motiverede og engagerede.

teamanalyse
Thomas Teams

Er en hurtigt og effektiv nøgle til at øge 
forståelsen for, hvorfor nogle teams fungerer 

bedre end andre.

lederskabstest
Thomas HPTI

Er ligeledes en dybere personlighedstest 
med fokus på ledelseskompetencer. Vurderer 

personens styrker og begrænsninger i en 
ledelsesmæssig kontekst.

360 feedback
Thomas 360

100% online baseret 360 graders feedback 
system. Et ideelt og effektivt performance 

review system.

kognitiv kapacitet
Thomas GIA

Kognitiv testning vinder frem, primært 
fordi � ere og � ere jobroller kræver, at 

medarbejderen kan overskue komplekse 
problemstillinger og hurtigt og effektivt 
kan sætte sig ind i ny information, nye 

problemstillinger og nye arbejdsmetoder. 

rekruttering
Thomas eRecruit

Mangler du en enkel og hurtig tilgang til online rekruttering, er Thomas eRecruit måske svaret.

Thomas International Danmark A/S
Kirke Værløsevej 20, 1. sal • 3500  Værløse • e info@thomasint.dk • t 4449 1017
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FORORD
Testudbyder 2017 er Supana’s tredje bran-
cherapport af testbranchen og omfatter i 
alt 21 testudbydere og 6 boblere1. 
 Rapporten er baseret på input fra 1355 
af dine kolleger. Formålet er at inspirere 
og opdatere dig på leverandørerne i test-
området, men også at give dig en mulig-
hed for at komme til orde. Vi håber, at du 
som vores mange læsere vil dele rappor-
ten og benytte den som et opslagsværk 
over testbranchen. 
 Når testudbyderen e-stimate tre år i 
træk bliver kåret som Danmarks bedste 

testudbyder, er en stor del af hemme-
ligheden, at de lytter til kunderne. Men 
ikke nok med det – de involverer også 
kunderne i at udvikle deres produkter. På 
sammen måde er denne rapport Co-Crea-
ted – det er altså din rapport, så husk at 
del din viden med os alle.
 Foruden selve brancheanalysen, som 
findes på siderne 17-34, har vi fire for-
skellige faglige input fra testbranchen og 
forskerne. 

FAGLIGE INPUT FRA BRANCHEN OG FORSKERNE

I artiklen ”Topledere før og nu” (s. 5) 
bliver du inviteret ind i undersøgelsen af 
844 toplederes DNA baseret på test af 
deres personlighed, adfærd, intelligens og 
færdigheder.  Lær mere om de væsentlig-
ste parametre og hvorledes DNA’et bare 
i løbet af 10 år har ændret sig markant 
samt læs en hurtig guide til ansættelse af 
gode topledere.
 I artiklen ”Resiliens: Misbrugt pop-be-
greb eller validt kernekoncept?” (s. 13) 
diskuteres evnen til at håndtere pres, som 
er helt centralt i den moderne organi-
sering, hvor der kommer mere og mere 
fokus på den enkeltes motivation, præsta-
tion og effektivitet. 

På side 22 sættes der i artiklen ”Hvis din 
testudbyder var en bil…” spot på fleksibili-
tet i testudbydernes forretningsmodeller. 
Artiklen synes at underbygge tegnene 
på branchens begyndende disruption og 
giver et bud på, hvorledes det indvirker på 
kundernes værdi. 
 I artiklen ”Personlighed påvirker 
performance og karriere” (s. 28) forfølger 
vi forskernes endelige dom over per-
sonlighedens betydning. Vi får indblik i 
den videnskabelige dokumentation for, 
hvorledes forskellige personlighedstræk 
har både direkte og indirekte indflydelse 
på arbejdsmæssige resultater som karrie-
resucces og jobpræstation. 

MERE GENNEMSIGTIGHED I BRANCHEN! 

Brancherapporterne er Supana’s initiativ 
for at gøre markedet mere gennemsku-
eligt og sætte kundeoplevelsen i fokus. 
Trenden er, at kunderne vil have indsigt 
i leverandørernes kvalitet og rådgivning. 
Rapporten og online toplisterne er et 
stort skridt i denne retning. 
 Via rapporten øger Supana gennemsig-
tigheden i testbranchen, og når tilstræk-

keligt mange personer bidrager, bliver 
resultatet større gennemsigtighed, mere 
viden, stigende konkurrence og bedre kva-
litet. Ved at fokusere på kundeoplevelsen 
i målinger, benchmark og online vurderin-
ger vil udviklingen for alvor accelerere. 

KOMMERCIEL BRUG AF RAPPORTEN

Rapportens indhold er copyright beskyttet 
og tilhører Supana. Alle former for mar-
kedsføring, distribution og henvisninger af 
Supana’s brancheanalyser uden forudgå-
ende skriftlig aftale er i strid med 

ophavsretsloven. Det er ikke tilladt at 
videreformidle tekst eller figurer til kom-
mercielt brug uden forudgående aftale 
med Supana.

1 Boblere er leverandører, 
som har potentiale til at 

komme på toplisten indenfor 
de næste 12 måneder.

Co-Creation  
1355 medskabere
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TOPLEDERE FØR OG NU
Af Torben Tolstøj, Adm. direktør, 
People Test Systems

Topledernes DNA = virksomhe-
dens DNA?

Svingdøren roterer hurtigt i disse dage, 
når lederne udskiftes med mere eller min-
dre dramatik. Det er en bekostelig affære 
for virksomheden, medarbejderne og den 
enkelte leder. Den forkerte kandidat til 
positionen, kan nemlig få stor indflydelse 
på alt fra bundlinjen og tryghed til succes-
raten generelt. Vi har taget topledernes 
DNA, for at se hvor skoen trykker.
 Vi har analyseret 844 toplederes DNA 
og fundet en række interessante fælles-
træk, som måske kan kaste lys over debat-
ten. Svingdørs-tendensen tyder på, at der 
er behov for at kvalificere hele rekrutte-
ringsfasen yderligere, så virksomheden 
finder en leder med de rette kompetencer, 
som matcher lige netop deres behov. 
 Vi har gennemarbejdet vores omfatten-
de databank og kan derfor præsentere en 
lang række fælles tendenser i topledernes 
DNA baseret på test af fire parametre: 
Personlighed, adfærd, intelligens og fær-
digheder.

Vi har fundet ud af, at toplederne er:

Styrende og dominerende
Toplederne adskiller sig signifikant fra den 
generelle tendens og viser markante ud-
sving med 18 pct. i dominans. En topleder 
indtager rollen som den styrende og do-
minerende, så denne egenskab kommer 
nok ikke bag på nogen. Den nuværende 
topleder adskiller sig dog ved at være en 
bedre kommunikator, end toplederen var 
det for bare 10 år siden.

Karriereorienterede
De er dedikerede i deres vej op ad rangs-
tigen. Bemærkelsesværdigt nok scorer de 
lavt på motivation for udvikling - hvilket 
ud fra vores vurdering indikerer, at der er 
meget vilje, men de skal helst ikke kastes 
ud i helt nye omstændigheder for at kom-
me opad. 

Risikovillige
Ligesom talenter, så er topledere markant 
mere risikovillige end andre mennesker. 
De er mere end villige til at gå til kanten 
i håbet om at score den store gevinst. Af 
erfaring ved vi, at mange topledere, virk-
somhedsejere og entreprenører har satset 
stort med risiko for at vinde eller tabe alt. 

Hurtige og beslutningskompetente
Lederne er meget resolutte og objektive 
i deres beslutninger, og det går hurtigt. 
Denne udvikling kan være i kraft af et 
forandret og dynamisk miljø, hvor der i 
stigende grad er krav til, at lederne har 
denne form for resoluthed. Lederne er til 
forskel fra for ti år siden mere selvsikre og 
bevidste. Toplederne er mere lærenemme 
og logisk funderede med gode matemati-
ske og sproglige færdigheder og er bedre i 
stand til at træffe en hurtigere beslutning 
- hvilket dog kan gå ud over korrektheden i 
opgaveløsningen. 

Visionære
Statistikken viser en tydelig tendens i forhold 
til visionære egenskaber. Lederne er strate-
giske i et langsigtet perspektiv. Til gengæld 
scorer de lavt på detaljeringsgraden. De har 
derfor ligeledes svært ved at fokusere på 
eksekvering af lavpraktiske gøremål. 

Torben Tolstøj
Adm. direktør,
People Test Systems
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Mindre empatiske
Medfølelse og empati er generelt et punkt 
hvor skoen trykker. Måske udspringer 
det af en fordelagtig distancering fra 
medarbejderne eller måske ønsker de 
at opretholde en professionel distance 
og et bestemt image? Uanset hensigt er 
det distancen, der giver sig til udtryk i en 
manglende hensyntagen. Til gengæld er 
toplederes humør mere stabilt, og de er 
mere socialt tilgængelige end tidligere. 
Derudover er de mere positive og bedre til 
at tilpasse deres kommunikation. 

Er alle topledere ens, og hvad kan 
vi så bruge al denne viden til?

Nej - trods de mange tendenser, har hver 
eneste topleder deres unikke DNA. Vi skal 
derfor bruge denne viden, så virksom-
heden finder den helt rigtige kandidat 
- og her kan det betale sig at investere i 
nuancerede, højt validerede og grundige 
testværktøjer. Se på virksomheden. Hvor 
er den? Hvor er den på vej hen? Står vi 
over for at fusionere? Hvilken opgave er 
det, der skal løses?

Guide til ansættelse af gode topledere

Det er en omvæltning for hvilken som 
helst organisation, når der skal ansættes, 
ikke mindst når det handler om en ny top-
leder. Fejl, udskiftning og usikkerhed giver 
oftest en negativ effekt på virksomhedens 
bundlinje og i trivselsundersøgelsen. Der-
for er det essentielt at tage stilling til, hvad 
man har brug for i en kommende leder i 
forhold til virksomhedens strategi.

I udvælgelsesprocessen er det essentielt 
at holde sig for øje, hvilke kandidater der 
understøtter virksomhedens kultur og 
målsætninger. Vi ved alle, at skindet - og 
på det seneste også CV’et - kan bedrage, 
på både godt og ondt. Derfor er det vigtigt 
at bruge psykologiske og logiske tests, som 
giver en umådelig præcis analyse af kan-
didaternes personlighed og performance. 
Her er det muligt at teste på de specifikke 
parametre, alt efter hvilke kompetencer 
og personlighedstyper man søger.

Som statistikken foreskriver, så tages den 
endelige beslutning i de fleste tilfælde 
mest af alt på mavefornemmelsen eller 
kemien mellem den rekrutteringsansvarli-
ge og kandidaten. Dog giver den grundige 
indledende og aktive fase et mere solidt 
grundlag, som med stor præcision sorte-
rer og illustrerer styrker og svagheder, som 

uundgåeligt vil påvirke det billede, man 
har af hver enkelt kandidat. Man kan altså 
træffe beslutninger på et meget mere 
oplyst grundlag uden at blive vildledt af 
det ydre i en god performer eller en stille 
mus. Ved anvendelse af ikke-alt-for-kom-
plicerede eller mekaniske og overfladiske 
testværktøjer, vil man få indblik i kandi-
daternes motivation, samt hvad man som 
organisation skal være opmærksom på for 
at kunne bruge den enkeltes kompetencer 
til fulde - og samtidig vide hvad man bør 
supportere med. 

Leder-stjernen
Der er ikke en opskrift på en stjernele-
der, men gennem disse data kan vi med 
sikkerhed sige, at der er behov for, at man 
som virksomhed kræser om udvælgelsen. 
Det viser sig at smitte positivt af på både 
virksomhedens bundlinje og kultur. For at 
undgå den utilsigtede svingdørsaktivitet 
med turborotation, er der behov for at af-
sætte midler i form af et solidt forarbejde, 
holde tungen lige i munden og falsificere 
gennem tests.
 I People Test Systems kan vi mærke en 
stigende efterspørgsel, men der er stadig 
alt for få virksomheder, der sætter rekrut-
tering og den konkrete proces omkring 
højt på agendaen. Det koster dem i sidste 
ende, og er en ubehagelig, utilsigtet og 
ufordelagtig situation for alle parter. 

Topledernes DNA i dag er sam-
menlignet med topledere 10 år 
tidligere SÆRLIGT:

• Objektive i deres tilgang til en given 
problematik, men har tendens til at 
overvurdere egne evner.

• I stand til at træffe hastige beslut-
ninger og bruge deres viden i nye 
situationer.

• Intelligente, logisk tænkende og 
generelt rationelt orienterede.

1

2

3
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BEDSTE TESTUDBYDERE
Stort tillykke til e-stimate som for 3. år i 
træk, er den bedste testudbyder. Utro-
ligt flot, specielt i betragtning af, at de 
har konkurrence fra nogle af branchens 
største og stærkeste brands. Insights 
Danmark har lagt sig på en flot 2. plads, 
efterfulgt af Master Danmark på 3. plad-
sen. People Test Systems har gennem de 
seneste tre rapporter bevæget sig opad på 
toplisten og de ligger nu til at blande sig i 
top 3 i 2018. 

I bunden finder man veletablerede 
testudbydere som SHL (CEB) og Cubiks. 
Median-scoren i branchen er 8.32 (ud af 
10), som tydeligt viser, at der er lang vej 
for disse testudbydere, før de kan gøre sig 
gældende som Danmarks bedste testud-
bydere. Placering på toplisten afspejler 
kundernes oplevelse, men ved lav data-
styrke1 er det ikke sikkert, at oplevelsen er 
repræsentativ for alle kunder. 

BOBLERE

Som noget nyt i rapporten fra 2017 viser 
vi også boblere og kundernes oplevelse 
af disse på toplisten. Karakteristika ved 
boblerne er, at de alle har mindre end 
10 kundevurderinger, og datastyrken er 
derfor ikke tilstrækkelig til at placere dem 
på toplisten endnu. 
 Blandt boblerne ligger Kjerulf & Part-
nere, Praice og Profiles International. 
Specielt de to sidstnævne bliver spæn-
dende at følge. Praice, som er en helt 
nyetableret dansk virksomhed med fokus 
på 360 graders vurderinger og Profiles 
International, som enkelte globale danske 
virksomheder har vist interesse for. 
 Resultaterne i toplisten er dannet ud 

fra de spørgsmål, som testudbydernes 
kunder har besvaret samt anden offent-
lig information. Testudbyderne er blevet 
vurderet via en spørgeramme om deres 
rådgivning, leveringsevne og kvalitet. 
Spredning i resultaterne gør det muligt at 
rangordne alle leverandørernes præ-
stationer på en skala, som den enkelte 
leverandørs resultater efterfølgende kan 
sammenholdes med. Den samlede score 
afhænger af kundernes svar samt data-
styrken1. For at sikre en fair og pålidelig 
topliste, vil testudbydere med en stor 
datastyrke ligge højere på listen end 
rekrutteringsvirksomheder med en lav 
datastyrke.

1 Datastyrken viser gyldighed 
og præcision i målingen. Den 
afhænger af antallet af nye 
vurderinger og hvor mange 
forskellige kunder, som har 
vurderet testudbyderen. 

0% 30% 70% 100%
Høj performance 

i branchen
Gennemsnitlig performance 

i branchen
Lav performance 

i branchen

Figuren illustrerer, hvordan vi i Supana 
opdeler testudbyderne efter deres per-
formance i branchen. Antallet af stjerner 
angiver leverandørens absolutte kvalitets-
niveau, dvs. evnen til at levere høj kvalitet 
og professionel rådgivning. Den samlede 
score udtrykker leverandørens samle-
de relative styrke i branchen. Scorer en 
virksomhed 30% betyder det, at kunderne 
opfatter virksomheden lige så god eller 
bedre end 30% af virksomhederne i bran-

chen. En score på 80% betyder, at testud-
byderen er bedre end 80% af branchen og 
dermed, at der kun er 20%, som er bedre 
end denne.
 Toplisten kan bruges, hvis du vil kende 
kundernes opfattelse af testudbydernes 
absolutte og relative styrke i branchen. 
Den garanterer ikke, at testudbyderen er 
god til din virksomhed, hvorfor den ikke 
må erstatte din kritiske sans.
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Leverandør
Leverandør 
performance Datastyrke

Samlet
Score NPS® Alder

Økonomisk 
aktivitet

1 e-stimate ApS          9,1 98 92 8 387.464 kr.

2 Insights Danmark ApS          8,9 95 72 13 10.408.098 kr.

3 Master Danmark A/S          8,7 91 70 23 4.674.226 kr.

4 People Test Systems A/S          8,6 88 72 9 5.624.506 kr.

5 A&D Resources A/S          8,4 84 75 14 10.199.748 kr.

6 Discover A/S          8,3 80 76 20 6.940.393 kr.

7 Potential ApS          8,9 77 77 15 1.527.052 kr.

8 Thomas Int. Danmark A/S          7,9 73 52 23 11.959.944 kr.

9 People Tools ApS          9,0 70 79 8 113.599 kr.

10 HR Solutions A/S          8,6 66 71 9 3.414.505 kr.

11 Garuda A/S          8,4 63 64 33 5.771.270 kr.

12 Cut-E Danmark A/S          8,9 59 81 1 —

13 Hucama Group ApS          8,8 55 74 6 424.331 kr.

14 Human Developer          8,9 52 73 1 —

15 Cfl Center For Ledelse          7,5 48 21 17 77.821.000 kr.

16 Cubiks (Denmark) A/S          7,2 45 -6 16 5.724.920 kr.

17 Shl Group Denmark (CEB)         6,1 38 -31 8 —

18 Saville Consulting Danmark A/S         6,9 34 13 10 5.051.522 kr.

19 Humanostics ApS          7,8 27 61 7 7.114.072 kr.

20 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S         6,6 23 0 15 8.483.393 kr.

21 Consulting Group Scan. ApS          7,9 16 77 7 398.222 kr.

 Kjerulf & Partnere A/S          8,3 — — 15 11.599.478 kr.

 Human House A/S          8,2 — — 18 745.326 kr.

 Praice ApS          8,0 — — 2 -146.886 kr.

 Motivation Factor ApS         6,4 — — 18 1.810.967 kr.

 Profiles Int. Denmark ApS          7,9 — — 6 -152.969 kr.

 Forlag & Akademi ApS         6,6 — — 10 721.356 kr.

TOPLISTEN 2017

QA
Kvalitetssikring: Leverandøren har, for at sikre et objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder til at 
vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.
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• Et af landets største rekrutteringshuse

• 25+ erfarne rekrutteringskonsulenter finder kandidater for dig

• Få en short list med de screenede topkandidater

• Overlad det tidskrævende til os

Se mere på: 

www.jobindex.dk/semisearch

Til et solidt testværktøj 
hører de skarpeste 
kandidater.

De er ikke svære at finde. 
De har samlet sig samme sted.
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BEVÆGELSER 2016-2017
Bemærkelsesværdigt nyt i brancheana-
lysen er først og fremmest de to nye 
testudbydere som gør, at analysen 2016 
tegner et stort set komplet billede af test-
branchen i Danmark. Mest imponerende 
er det, at e-stimate har fastholdt deres 
topposition fra 2015 og 2016, hvilket 
vidner om god stabilitet, performance og 
meget tilfredse kunder.

Topleverandører

Insights Danmark er kommet direkte ind 
på en flot 2. plads på toplisten og distan-
cerer mange af sidste års topleverandører. 
Ny blandt topleverandørerne er også 
People Test Systems, som går fra en 5. 
plads sidste år til en 4. plads i år, samtidig 
med at konkurrencen er skærpet betyde-

ligt. A&D Resources, Discover og Master 
Danmark slås således om 3. pladsen på 
toplisten i 2017. Potential og HR Solutions 
er helt nye på listen, og er kommet direkte 
ind i top 10. Det bliver spændende at følge 
deres performance i løbet af 2017.

Nedtur

Garuda er faldet fem pladser og er der-
med udenfor top 10. Det største fald tager 
Humanostics, som går fra en 10. plads til 
19. pladsen. I bunden af listen har enkelte 
testudbydere skiftet placering, men der 
er ikke de store ændringer at notere sig, 
hvorfor det er sandsynligt at disse testud-
bydere bliver overhalet af branchens nye 
boblere i 2018.

OPPORTUNITY TO GROW

https://compasshrg.com/


2015 2016 2017

1. e-stimate ApS 1. e-stimate ApS 1. e-stimate ApS

2. A&D Resources A/S 2. Insights Danmark ApS 2. Insights Danmark ApS

3. Garuda AS 3. Master Danmark A/S 3. Master Danmark A/S

4. Humanostics ApS 4. Discover A/S 4. People Test Systems A/S

5. Consulting Group Scan. ApS 5. People Test Systems A/S 5. A&D Resources A/S

6. People Test Systems A/S 6. Garuda AS 6. Discover A/S

7. Discover A/S 7. A&D Resources A/S 7. Potential ApS

8. Saville Consulting Danmark A/S 8. Hucama Group ApS 8. Thomas Int. Danmark A/S

9. Master Danmark A/S 9. Thomas Int. Danmark A/S 9. People Tools ApS

10. Humanostics ApS 10. HR Solutions A/S

11. People Tools ApS 11. Garuda AS

12. Human Developer 12. Cut-E Danmark A/S

10. Cfl Center For Ledelse 13. Cfl Center For Ledelse 13. Hucama Group ApS

14. Cut-E Danmark A/S 14. Human Developer

15. Saville Consulting Danmark A/S 15. Cfl Center For Ledelse

16. Consulting Group Scan. ApS 16. Cubiks (Denmark) A/S

11. SHL Group Denmark (CEB) 17. SHL Group Denmark (CEB) 17. Shl Group Denmark (CEB)

18. Cubiks (Denmark) A/S 18. Saville Consulting Danmark A/S

19. Human House A/S 19. Humanostics ApS

12. Hogrefe Psykologisk Forlag A/S 20. Hogrefe Psykologisk Forlag A/S 20. Hogrefe Psykologisk Forlag A/S

21. Consulting Group Scan. ApS

NY

NY
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Udbyg dit markedskendskab via Supanas 
tidligere brancherapporter. 
supana.com/insights

Supana’s online værktøj giver dig mulighed for gratis, at lave din egen evaluering/audit af din organisations HR-leverandører. Din 
egen kortlægning giver dig objektive data og indsigt i performance og potentiale.

EVALUÉR DIN LEVERANDØR

Vidste du, at din organisation gratis kan lave en intern evaluering af 
HR-leverandører og benchmarke kvaliteten via supana.com?

https://supana.com/da/insights


RESILIENS: MISBRUGT 
POP-BEGREB ELLER VALIDT 
KERNEKONCEPT?
”Resiliens” er blevet et buzzword i moderne erhverv, men er konceptet i 
virkeligheden blevet misbrugt på arbejdsmarkedet, og hvor vigtigt er be-
grebet egentlig ude i vores virksomheder?

Af Johann C. K. Daustrand, erhvervspsyko-
log og Business Consultant, Insights

Hvad er Resiliens?

Når det kommer til den nyeste teori og 
forskning inden for erhvervspsykologi-
en, florerer der mange forskellige ideer 
for, hvordan man som medarbejder og 
leder er mest effektiv og trives bedst i sit 
arbejde. Resiliens-begrebet er en af disse 
termer, som har taget rejsen fra anven-
delse i et bestemt fagområde over til det 
erhvervspsykologiske – og det er med en 
vis debat. Fokus på Resiliens kommer fra 
udviklingspsykologien, hvor det har været 
brugt som en term for, hvor modstands- 
og tilpasningsdygtigt et barn er på trods 
af at have været igennem forskellige 
traumatiske oplevelser. Resiliens kan i den 
forbindelse bedst beskrives som evnen til 
at genfinde sin form efter at have været 
under stort pres.

”Resilience is the process of adapting 
well in the face of adversity, trauma, 
tragedy, threats or significant sour-
ces of stress — such as family and 
relationship problems, serious health 
problems or workplace and financial 
stressors. It means *bouncing back* 
from difficult experiences.” 
 – American Psychological Association

Fundene fra de udviklingspsykologiske 
studier har været ret opsigtsvækkende, 
idet mange børn viste sig at være i stand 
til at opnå en høj grad af trivsel og velfærd 
i deres voksenliv på trods af at have 
været udsat for omfattende omsorgssvigt 
og misrøgt. Ud fra disse fund begyndte 
jagten på årsagerne til, hvordan mange af 
disse børn viste sig at være så Resiliente, 
samtidig med at man fandt interesse i 
at udbrede disse kompetencer til andre 
områder i vores liv som mennesker. 
 I den arbejds- og organisationspsykolo-
giske adoptering af Resiliens-tankegangen 

bliver begrebet i første omgang brugt til at 
se på, hvordan vi hver især overkommer 
stressfaktorer forbundet med vores arbej-
de. Der er fundet flere årsagsfaktorer bag 
denne Resiliens, hvor nogle af de mest 
centrale aspekter, der bliver præsenteret, 
er:

1. Et udviklende og støttende socialt 
netværk 

2. Gode kommunikationsevner
3. Øget bevidsthed om egne styrker og 

faldgruber
4. Evnen til realistisk planlægning og 

udførelse af arbejdsopgaver 
- American Psychological Association

Det er i den sammenhæng centralt at sige, 
at alle disse områder fylder forskelligt for 
det enkelte individ. I forhold til den enkel-
tes udvikling af Resiliens er det derfor i høj 
grad en individuel bevidsthedsdannelse 
og personlig ”modning”. Ved introduk-
tionen af Resiliens-begrebet inden for 
erhvervspsykologien bliver det muligt at 
fremhæve denne personlige udvikling, og 
der opstår en åbning for at snakke om, 
hvordan virksomheden kan hjælpe den 
enkelte medarbejder på sin rejse. Den 
enkelte medarbejders trivsel og velvære 
kommer i fokus, og Resiliens-tankegan-
gen er en vej ind til at arbejde med, hvor 
meget man egentlig kan og bør belastes i 
sit arbejde. Men med dette fokus på den 
enkelte medarbejders trivsel kommer 
også et fokus på den enkeltes motivation, 
præstation og effektivitet - og med dette 
følger debat.

En velkendt debat

En ærgerlig tendens vi har set i udvik-
lingen af psykologien inden for arbejds-
markedet har været, at mange koncepter 
– som oprindeligt har været ment til at 
hjælpe det enkelte menneske på arbejds-
markedet – er blevet brugt som en form 
for udnyttelse af mennesket i arbejdet. 

Johann C. K. Daustrand 
Erhvervspsykolog og 
Business Consultant,
Insights
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Dette er sket for både implementeringen 
af HRM på arbejdspladser samt i arbejdet 
med individets indre motivation; Men-
nesker bliver objektiviseret til ressourcer 
i ”Human Ressource Management” og 
medarbejderen arbejder sig halvt ihjel 
for virksomheden, fordi han eller hun 
er dybt motiveret for arbejdet. For alle 
disse områder gælder det, at man starter 
ud med et fokus på mennesket og dets 
trivsel, men langsomt finder en måde at 
arbejde med dette koncept, som en meto-
de til at få mest muligt ud af den enkelte 
medarbejder og anvende mennesket som 
et råstof til udvinding og profit. Det er set 
igen og igen, og anvendelsen af Resiliens 
er i den sammenhæng ingen undtagelse. 

”Med en ny forståelse af, hvordan 
man kan trække på forskellige 
ressourcer hos det enkelte individ, 
er Resiliens desværre også blevet 
anvendt som et mål for, hvor meget 
man kan presse en medarbejder 
eller leder, før de knækker.”

Med en ny forståelse af, hvordan man kan 
trække på forskellige ressourcer hos det 
enkelte individ, er Resiliens desværre også 
blevet anvendt som et mål for, hvor meget 
man kan presse en medarbejder eller 
leder, før de knækker. Bøger og kurser 
bliver udbudt, hvor man kan optræne sig 
selv og sine medarbejdere til at blive mere 
resiliente, men hvad er hensigten i den 
forbindelse? Det er et centralt spørgsmål, 
hvorvidt målet er altruistisk og trivselsfo-
kuseret udvikling af det enkelte individ og 
dets personlige styrker eller en profit-op-
timering af medarbejdernes ressourceud-
nyttelse og præstation. Debatten har væ-
ret højtflyvende, og det er den som sådan 
fortsat, fordi det er en diskussion, der er 
gengående på tværs af mange koncepter 
og initiativer inden for den erhvervspsyko-
logiske verden. Af samme grund ligger der 
ikke noget svar lige for. 

Resiliens som ressourcefokus

Der er en markant risiko for, at Resiliens 
som koncept fortsat vil blive misbrugt, 
men det betyder ikke, at der alligevel ikke 
er anvendelsesmuligheder i denne tanke-
gang. Det første punkt i denne argumen-
tations-række er simpelt nok: Resiliens er 
nødvendigt!
 Resiliens er et brugbart koncept. Der 
er faktisk indhold i arbejdet med Resi-
liens, når man arbejder med det ud fra 
ovenstående definitioner. Vi er alle lidt for 
tilbøjelige til at tage skyklapperne på og 

gå i drift med vores arbejde, og det er i høj 
grad denne adfærd, som skaber grobund 
for udviklingen af stress, udbrændthed og 
manglende udvikling. Vi glemmer at kigge 
op og orientere os om de ekstra res-
sourcer vi kan trække på hos os selv, hos 
vores kolleger og med-mennesker og hos 
ledelsen oppefra. I starten er det ”blot” en 
glemsel og et fokus på at præstere, men i 
det lange løb bliver det til en manglende 
evne. Når vi efterhånden mister evnen 
til at vide med os selv og omgivelserne, 
hvilke kompetencer vi kan hente og hvilke 
faldgruber vi skal undgå, så er det at vi kun 
formår at bruge de styrker, som vi altid 
har brugt, og ja - så er det, at vi kommer 
til kort og brænder ud. Resiliens-tankegan-
gen er et opgør med denne faldgrube, idet 
der netop bliver lagt vægt på identifikatio-
nen af de anvendelige ressourcer omkring 
en. Særligt den udvidede synliggørelse af 
de anvendelige styrker og mulige fæl-
der hos sig selv og i ens sociale netværk 
samt evnen til realistisk at planlægge og 
eksekvere arbejdsopgaver bliver enormt 
betydningsfuld. 
 Anerkendelsen af at Resiliens kan kom-
me til udtryk på mange forskellige måder, 
er også en enormt vigtig pointe og er med 
til at give Resiliens betydning som kon-
cept. Det er ikke en ”one size fits all”, som 
kun er tilgængelig for de få, men snarere 
den her udviklingsrejse, som kan opnås af 
de fleste, såfremt man dedikerer opmærk-
somhed og energi mod at udvikle sin egen 
Resiliens. Det har tidligere været en gængs 
fejlantagelse, at man skulle være hård, 
robust, urokkelig og resolut for at være 
resilient og modstandsdygtig. Netop dette 
billede er dog for simplificeret og kan i høj 
grad ses som det modsatte af Resiliens, 
hvis man ikke formår at anerkende sine 
egne utilstrækkeligheder eller vise tilpas-
ningsevne. Det har givet nogle fejlagtige 
og for ensformige billeder af, hvordan den 
”rigtige” resiliente medarbejder skal se 
ud, hvilket også kan have været med til 
at understøtte kritikken af, at Resiliens er 
endnu et koncept til at presse og objektivi-
sere medarbejderne. 
 En af styrkerne ved at arbejde med 
Resiliens er netop, at det er en personlig 
ressourceallokering, som er meget in-
dividuel afhængigt af det enkelte men-
neske. En persons Resiliens kan sagtens 
komme til udtryk ved at være styrende, 
målrettet og resolut, men kan lige såvel 
være diskret, betænksom og udholdende. 
Personlig Resiliens kan også være karakte-
riseret ved en grundig analyse, refleksion 
og disciplin såvel som dynamik, overblik 
og alsidighed. Og afhængig af den enkelte 
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kan disse karakteristika i lige så høj grad 
findes gennem egne kompetencer som i 
kompetencerne hos personerne omkring 
én. Der er en enorm forskel på hver af 
vores forskellige præferencer (jf. figur 1), 
hvilket afgør, hvordan vi bliver og forbli-
ver resiliente hver især. Og det er netop 
denne høje grad af individuel definition, 
der gør Resiliens til et så centralt begreb 
at arbejde med.

Gammel vin på nye flasker,  
eller hvad?

På mange måder kan man måske godt 
snakke om, at Resiliens er et udnyttelses-
begreb eller ”gammel vin på nye flasker”, 
men kun fordi det er et begreb, der indbe-
fatter og samler mange af de koncepter, 
som vi allerede kender. Der vil være en 
risiko for, at Resiliens-begrebet bliver 
anvendt med den hensigt at presse mest 
muligt ud af den enkelte medarbejder for 
profittens skyld. Problemet er nok, at der 
altid vil være denne fare, i og med at det 
afhænger af den enkelte leder eller orga-
nisations bagvedliggende agenda, og dette 
er i sagens natur nærmest umuligt at 
afsløre. Det er vigtigt at holde sig for øje, 

at denne risiko for misbrug eksisterer, men 
er svær at afklare i anvendelsen generelt. 
Af samme grund er det helt afgørende, at 
den enkelte leder er autentisk og gennem-
sigtig i sin anvendelse af konceptet, så 
vedkommende heller ikke falder under for 
denne mistanke og mistillid.
 På trods af dette, er Resiliens stadig 
centralt at arbejde med; Det betegner ev-
nen til at kunne kortlægge og anvende alle 
de ressourcer, den enkelte har til rådig-
hed. En evne som er langt fra alle forundt, 
og en evne som fremadrettet kommer til 
at blive mere central end nogensinde før.
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Priser fra 

7.900 
alt inklusiv

Joblinsen brander din virksomhed 
med levende jobannoncer på  
de sociale medier

INNOVATIVT &  
EFFEKTIVT
Garanti for mindst  
20.000 visninger

Se mere på
 www.joblinsen.dk

 
„Vi ville gerne  

prøve noget nyt i forhold til rekrutte-

ring, så vi kunne fange kandidaternes 

opmærksomhed på en ny måde. Det 

har været svært for os at få besat 

stillinger, men det lykkedes, da vi 

brugte video. Det fanger kandidaterne 

på en anden måde, end når de læser 

et opslag.“

 
» Udover rekrutteringsdelen, giver 

videoerne god branding. Man væk-

ker noget opmærksomhed omkring 

forretningen, og det kan være, at 

næste gang man bliver jobsøgende 

så husker man den pågældende 

virksomhed, Jobopslag i videoform 

er kommet for at blive.  «



FAKTA OM TESTBRANCHEN

MARKEDSOVERBLIK

Det kan være svært at orienteret sig 
blandt de cirka 25 seriøse testudbydere på 
det danske marked og dermed også spotte 
fremtidens vindere. En måde at få overblik 
over branchen er ved at undersøge, hvilke 
testudbydere der vokser og tjener penge 
og dermed får større og større betydning i 
branchen. En anden måde er at se på hvil-
ke testudbydere, som har været længst på 
markedet, har størst økonomisk aktivitet, 
flest medarbejdere og dermed har den 
stærkeste platform i dag. Ved at kombine-
re disse to perspektiver bliver det tydeligt, 
hvem der er markedsledere, og hvem som 
er gået i stå.

Markedslederne

Supana’s Markeds overblik viser tydeligt, 
at testudbyderne Insights, People Test 
Systems, A&D Resources samt Thomas 
International har en god balance mellem 
deres økonomiske performance og kun-

dernes vurdering. Derfor må vi forvente, 
at disse testudbydere også i de kommen-
de år vil sætte overliggeren i branchen.

Fremtidens vindere 

Der er ingen tvivl om, at markedslederne vil 
sætte deres præg på branchen de kom-
mende år, men lige så interessant er det at 
spotte morgendagens vindere. Her træder 
e-stimate tydeligt frem. At en relativt lille 
virksomhed tre år i træk kan blive kåret som 
bedste testudbyder af kunderne, vil sætte 
tydelige spor de kommende år. Det er også 
interessant at holde øje med Potential, som 
er helt ny på toplisten, men som har en 
ekstrem tilfreds kundebase at bygge videre 
på. Saville Consulting og Humanostics gode 
økonomiske performance rummer også et 
stort markeds potentiale. Men i en stadig 
mere og mere kundefokuseret branche 
bliver det afgørende, at de sætter alle sejl på 
at optimere kundeoplevelsen fremover.

Økonomisk vækst (y-aksen) 
afhænger af leverandørens 
position i branchen på føl-
gende parametre: Afkast-
ningsgrad, vækst i økonomisk 
aktivitet og vækst i årets 
resultat.

Leverandør størrelse (x-ak-
sen) afhænger af leverandø-
rens position i branchen på 
følgende parametre: Alder, 
antal medarbejdere, balance 
og økonomisk aktivitet.

Kilde: Online toplisten
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AKTIVITETSNIVEAUET 

Over de seneste fem år er branchens 
aktivitetsniveau vokset med 16%, altså en 
gennemsnitlig vækst på cirka 3 % p.a. I sig 
selv indikerer dette en stabil og moderat 
voksende branche, og vi kan da også se, 
at både frafald og tilgang til branchen er 

begrænset. Ifølge testudbyderne skyldes 
den begrænsede vækst, at der trods et 
øget forbrug af testværktøjer i danske 
virksomheder, har den øgede konkurrence 
og stigende prispres i branchen haft en 
afdæmpende effekt på aktivitetsniveauet.

Dette står i skærende kontrast til IT-bran-
chen, hvor en relevant sammenlignings-
gruppe (IT-leverandører der tilbyder kun-
der licensbaserede software-løsninger), 
har en vækst på 61% over fem år og en 
årlig omsætning som nærmer sig en mia. 
kr. M.a.o. synes testbranchen ikke at være 
underlagt samme store dynamik og udvik-

ling som IT-branchen. Dette rejser spørgs-
målet om testbranchen snarligt står over 
for at blive disruptet. Det er efterhånden 
mere reglen at teknologisk forankrede 
brancher, udsættes for brancheglidning og 
teknologisk udvikling, der grundlæggende 
ændrer på konkurrencevilkårene. 

Økonomisk aktivitet testudbydere og relaterede brancher

Økonomisk aktivitet viser 
leverandørens nettoomsæt-
ning, bruttofortjeneste eller 

bruttoresultat. Hovedpar-
ten af leverandørerne er i 

selskabsklasse B og oplyser 
sjældent nettoomsætningen, 

hvorfor bruttofortjeneste 
eller bruttoresultat benyttes 
til at angive den økonomiske 

aktivitet.

Kilde: Erhvervstyrelsen, 2017 og supana.com

DANMARKS STØRSTE TESTUDBYDERE

Danmarks største testudbyder målt på 
økonomisk aktivitet Center for Ledelse 
(CfL) mister som den eneste af de store 
danske testudbydere betydning og om-
sætning. Hvor markedet i helhed voksede 
med 16% er CfL aktivitet i samme periode 
reduceret med 12% og antallet af med-
arbejdere med 11%. CfL har dog andre 

aktiviteter, så det er vanskeligt at afgøre, 
hvor meget af nedgangen som er relateret 
til testområdet. Omvendt har de 11 næst-
største testudbydere udvist markant vækst 
i de seneste år fx Thomas Int. (+27%), 
Insights (+43%) , People Test Systems 
(+52%) og Discover (+62%) og dermed 
signifikant øget deres markedsandel. 
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Testudbyder branchen målt på økonomisk aktivitet

    Leverandøren er primært testudbyder, dvs. hovedparten af den økonomiske aktivitet stammer fra testværktøjer.
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Økonomisk aktivitet1 Udvikling (1 år) Udvikling (5 år) Markedsandel
Cfl Center For Ledelse  44.424.000 kr. -9% -12% 30%

 Thomas International Danmark A/S  11.959.944 kr. 9% 27% 8%

Kjerulf & Partnere A/S  11.599.478 kr. 5% 15% 8%

Insights Danmark ApS  10.408.098 kr. 30% 43% 7%

 A&d Resources A/S  10.199.748 kr. 1% 8% 7%

 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S  8.483.393 kr. 7% 14% 6%

 People Test Systems A/S  7.597.494 kr. 23% 52% 5%

 Humanostics ApS  7.114.072 kr. 29% 44% 5%

 Discover A/S  6.940.393 kr. -3% 62% 5%

Garuda A/S. Ledelse og Udvikling  5.771.270 kr. 16% 19% 4%

 Cubiks (Denmark) A/S  5.724.920 kr. -20% 8% 4%

 Saville Consulting Danmark A/S  5.051.522 kr. 20% 65% 3%

 Master Danmark A/S  4.674.226 kr. -5% -9% 3%

 Hr Solutions A/S  3.414.505 kr. -19% 7% 2%

 Motivation Factor ApS  1.810.967 kr. 45% 39% 1%

 Potential ApS  1.527.052 kr. -1% -33% 1%

Human House A/S  745.326 kr. -21% -56% 0%

 Forlag & Akademi ApS  721.356 kr. 38% 35% 0%

 Hucama Group ApS  424.331 kr. 19% -313% 0%

 Consulting Group Scandinavia ApS  398.222 kr. -36% 288% 0%

 E-Stimate ApS  387.464 kr. -28% 11% 0%

 People Tools ApS  113.599 kr. -772% -471% 0%

 Praice ApS -146.886 kr. 0%

 Profiles International Denmark ApS -152.969 kr. -140% -443% 0%

ANSATTE I BRANCHEN

Testudbyder branchen er en lille branche 
der i dag omfatter 247 fuldtids ansatte. 
De største testudbydere er Center for 
Ledelse, Insights Danmark og People Test 
Systems. Danmarks mindste testudbyder 
er Profiles International Denmark, som 
kun kan mønstre 1 enkelt ansat i landet.

Små virksomheder som omfatter 95% af 
testudbyderne skal i modsætning til store virk-
somheder ikke oplyse deres specifikke antal 
ansatte. Derfor baseres data på antal ansatte 
fra Erhvervsstyrelsens kategorisering, som igen 
bygger på tal fra SKATs eIndkomst.

Testudbydere fordelt efter antal ansatte
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PROFIT & TAB

Branchens afkastningsgrader er faldet 
betydeligt fra sidste år, hvilket giver et 
billede af en branche, som er blevet mar-
kant dårligere til at skabe overskud. Trods 
de store ændringer i branchen, er en 
nuværende median på 16% i afkastnings-
grad ganske pæn. Konklusionen er, at det 
stadigt er en lukrativ forretning at være 
testudbyder i Danmark. 

De dygtigste profitmagere i testbranchen 
er Motivation Factor, skarpt forfulgt af 
Saville Consulting og Thomas Internatio-
nal, der skaber branchens absolut største 
overskud på næsten 5 mio. kr. Største 
underskud kommer fra Center for Ledel-
se, som indkasserer et tab på mere end 2 
mio. kr. og dermed forrenter sine aktiver 
med -7%.

Afkastningsgrad Årets  
resultat

Udvikling 
i resultat

Motivation Factor ApS 84%  222.986 kr. -190%

Saville Consulting Danmark A/S 83%  1.966.639 kr. 18%

Thomas International Danmark A/S 45%  4.929.982 kr. 8%

Garuda A/S. Ledelse og Udvikling 37%  351.408 kr. > 200%

Master Danmark A/S 37%  2.327.000 kr. 20%

Humanostics ApS 27%  2.596.108 kr. 91%

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S 27%  2.375.582 kr. 6%

Kjerulf & Partnere A/S 26%  1.607.383 kr. 11%

Hucama Group ApS 22% -223.795 kr. < -200%

Insights Danmark ApS 22%  2.586.374 kr. 48%

Cubiks (Denmark) A/S 20%  1.386.502 kr. 23%

A&d Resources A/S 18%  1.409.796 kr. 18%

Consulting Group Scandinavia ApS 13%  46.987 kr. 

Discover A/S 13%  1.436.644 kr. -34%

Hr Solutions A/S 10%  57.836 kr. < -200%

E-Stimate ApS 10%  151.019 kr. -91%

People Test Systems A/S 7%  222.986 kr. < -200%

Human House A/S 1%  21.958 kr. -89%

People Tools ApS -3% -14.150 kr. -113%

Potential ApS -4% -123.242 kr. 33%

Cfl Center For Ledelse -7% -2.185.000 kr. -150%

Praice ApS -15% -173.113 kr. > 200%

Profiles International Denmark ApS -47% -213.873 kr. 100%

Forlag & Akademi ApS -158% -296.252 kr. 184%

Afkastningsgraden er det 
mest centrale af de regn-

skabsmæssige nøgletal. Det 
er velegnet til at sammen-

ligne meget forskellige 
virksomheder med, idet det 

er uafhængigt af virksom-
hedernes mission, størrelse 

(omsætning) og kapitalgrund-
lag (forholdet mellem gæld 
og egenkapital). Bemærk at 

det er resultat af ordinær 
drift og ikke årets resultat, 
der benyttes til at beregne 

afkastningsgraden.
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FAKTATestudbyder 
branchen

5 største 
testudbydere

Økonomisk aktivitet 149 mio. kr. 89 mio. kr.

Årlig vækst 3% 4%
Medarbejdere 247 160
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DANMARKS MEST EFFEKTIVE TESTUDBYDER

Branchens mest effektive testudbyder er 
e-stimate, som øjensynligt har fundet en 
effektiv opskrift på at levere kundeople-
velser i topklasse. Der er stor forskel på, 
hvor effektive de forskellige testudbydere 
er og analysen viser, at branchen har en 
effektivitetsgrad på 136%.
 En effektiv testudbyder, er dog ikke 
nødvendigvis godt for kunden, da ef-
fektiviteten også kan være et udtryk for 
ringere fokus på service og faglig sparring. 
Faktum er, at der er en svag negativ stati-
stisk sammenhæng mellem effektivitet og 
en positiv kundeoplevelse. Dermed kan 

højere personaleomkostninger ikke gene-
relt forklares med at testudbyderen yder 
bedre service og kvalitet til kunderne. En 
undtagelse er People Test Systems, som 
har en relativt lav effektivitet (106%), men 
til gengæld ligger i top 4 i kundeoplevel-
sen.
 Samtidig viser analysen, at de ”gamle” 
testudbydere har relativt flere personale-
omkostninger end de ”unge”, hvilket kan 
indikere, at branchen så småt er ved at 
udvikle mere effektive forretningsmodel-
ler og altså disruptes. 

Effektivitet Personale–
omkostninger

Økonomisk 
aktivitet

e-stimate ApS 409%  94.634 kr.  387.464 kr. 

Saville Consulting Danmark A/S 280%  1.802.284 kr.  5.051.522 kr. 

Thomas International Danmark A/S 212%  5.642.456 kr.  11.959.944 kr. 

Humanostics ApS 195%  3.643.340 kr.  7.114.072 kr. 

Hucama Group ApS 173%  245.534 kr.  424.331 kr. 

Motivation Factor ApS 164%  1.101.881 kr.  1.810.967 kr. 

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S 158%  5.355.220 kr.  8.483.393 kr. 

Forlag & Akademi ApS 156%  462.315 kr.  721.356 kr. 

Master Danmark A/S 140%  3.345.183 kr.  4.674.226 kr. 

Consulting Group Scandinavia ApS 139%  286.373 kr.  398.222 kr. 

Discover A/S 136%  5.107.267 kr.  6.940.393 kr. 

Cubiks (Denmark) A/S 135%  4.227.068 kr.  5.724.920 kr. 

Kjerulf & Partnere A/S 123%  9.394.503 kr.  11.599.478 kr. 

A&D Resources A/S 122%  8.350.398 kr.  10.199.748 kr. 

Insights Danmark ApS 121%  8.601.265 kr.  10.408.098 kr. 

HR Solutions A/S 114%  2.993.774 kr.  3.414.505 kr. 

Garuda A/S. Ledelse og Udvikling 111%  5.218.072 kr.  5.771.270 kr. 

People Test Systems A/S 106%  7.192.030 kr.  7.597.494 kr. 

Cfl Center For Ledelse 101%  43.989.000 kr.  44.424.000 kr. 

Potential ApS 100%  1.527.992 kr.  1.527.052 kr. 

People Tools ApS 91%  124.949 kr.  113.599 kr. 

Human House A/S -  -   kr.  745.326 kr. 

Praice ApS -  79.079 kr. -146.886 kr. 

Profiles International Denmark ApS -  -   kr. -152.969 kr. 

Effektivitetsgrad 
Tallet indikerer, hvor meget hver enkelt 
lønkrone bidrager til virksomhedens ordinære 
resultat. Det siger noget om effektiviteten. 
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Økonomiske aktivitet
Lønomkostninger

 = Effektivitetsgrad
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Jens Damsholt, Adm. direktør, 
DISCOVER A/S 

Nogle ting er vi som danskere vant til er 
under monopol. Nogle monopoler er vi 
endda glade for. For eksempel ville de fleste 
af os nødigt være foruden Statens monopol 
på legitim magtanvendelse. Og ind imellem 
skiller vandene dér, hvor vores politiske 
overbevisninger tilsiger os, at det er bedst 
at enten skabe privat konkurrence eller op-
retholde et (næsten altid statsligt) monopol. 
F.eks. inden for sundhedsvæsnet.
 Men i mange tilfælde oplever vi som 
forbrugere – alt andet lige – at frit valg og 
konkurrence mellem leverandører er med 
til at stimulere innovation, forbedre ser-
vice, og sikre det rigtige forhold mellem 
pris og kvalitet.
 Det er trods alt de færreste, der i dag 
ønsker sig tilbage til de tider, hvor der var 
monopoler inden for telefoni, energiforsy-
ning, og TV etc. Selvom vi givetvis er nogen, 
der indimellem savner drejeskivetelefoner, 
petroleumsfyr, og Gorm & Gregers. 

Samme model passer ikke alle

Sådan er det også med testmarkedet. Der 
findes ganske enkelt ikke én test, der op-

fylder alle behov og passer til alle brugere. 
Nogle test er tunge, nogle er lettere, nogle 
har deres fordele i forbindelse med leder-
rekruttering, andre med teamudvikling, 
andre igen i forbindelse med talentpro-
grammer, og så fremdeles. Og ikke mindst 
er der forskel på organisationskulturer. 
One size doesn’t fit all.
 Vi kender situationen, fra når vi skal 
købe bil: Der er forskel på, om man har 
brug for en lille, væver bybil, en økono-
misk og pålidelig pendlervogn, eller en 
god, praktisk og som regel også temmelig 
kvadratisk familiecontainer. Godt der 
findes mere end én slags bil.
 Alt det ved de fleste professionelle 
HR-personer naturligvis. Derfor findes der 
heldigvis, og som denne udgivelse fint illu-
strerer, mange forskellige udbydere. Nogle 
af dem har endda en bred portefølje af 
værktøjer, så man som virksomhed kan 
finde snart sagt alle relevante løsninger 
inden for samme portefølje.
 Ganske ligesom de fleste bilfabrikanter 
har en af hver af ovennævnte modeller i 
deres modelprogram, plus SUV’er, sports-
vogne og limousiner, der alle fås med 
eller uden firehjulstræk, læderindtræk og 
automatgear. 
 Måske har I således også allerede fun-

HVIS DIN TESTUDBYDER VAR EN BIL  
– ELLER RETTERE EN BILFORHANDLER
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Jens Damsholt, Adm. 
Direktør, DISCOVER A/S 

det ud af, hvilke typer test, I har brug for, 
for at sikre fremdrift i jeres organisation. 
Og om det skal være testverdenens svar 
på Suzuki eller Bentley, der skal produce-
re, levere, servicere transportmidlet, og 
i nogle tilfælde også agere chauffør for 
jeres ledere, medarbejdere, og kandidater.

Flere testudbydere i Danmark

Men her stopper analogien mellem bilkøb 
og valg af testudbyder desværre ofte. For 
i mange tilfælde findes der kun en enkelt 
forhandler eller distributør af hver enkelt 
testportefølje. 
 Det ville svare til, at der i hele Dan-
mark kun fandtes én forhandler af hvert 
bilmærke. Det ville mange af os være 
tilbøjelige til at opfatte som en begræns-
ning. For selvom det er den samme bil, 
som forskellige forhandlere tilbyder, spiller 
faktorer som geografi, service, erfaring, 
kompetence, tillid, og personlig kemi ind. 
Foruden naturligvis pris. 
 Måske er du heldig. Måske oplever 
du, at netop dem, der udbyder, hvad du 
vurderer til at være markedets bedste 
værktøj i forhold til jeres behov, er både 
kompetente, tillidsvækkende, og lette at 
komme i kontakt med. 
 Men det modsatte kan desværre også 
være tilfældet. Og hvad gør man så? Væl-
ger den næstbedste test? Eller holder fast 
ved testen, selvom man synes, leveran-
døren er en klaphat, og lukker ørene for 
al hans salgsgas og beder til, at man ikke 
får brug for support eller rådgivning om 
anvendelse?
 Nu er der heldigvis mig bekendt ingen 
testudbydere, der sælger brugte test, for 
så ville stereotypen om den utroværdige 
brugtvognsforhandler ligge ligefor. Og dis-
se undergås i troværdighed som bekendt 
kun af journalister og politikere.

Netværk af selvstændige  
konsulenter

Der kan dog alligevel, set fra et test(for)
bruger synspunkt, også her være grund 
til at foretrække en markedsmodel, hvor 

det er muligt at vælge mellem forskellige 
udbydere af den samme testportefølje.
 Der findes således heldigvis også en del 
testudbydere, der har et netværk af selv-
stændige konsulenter som aktiv salgska-
nal. Nogle af disse netværk består endda 
af ligeværdige partnere, der alle er i stand 
til at tilbyde kompetent rådgivning og 
sparring, certificering, hjælp til implemen-
tering, teknisk support etc. på linje med 
den traditionelle monopoludbyder.
 Et konkret eksempel på dette er inden 
for Everything DiSC®, der i skrivende stund 
har 28 uafhængige partnere, der opererer 
i Danmark, og antallet stiger stadig. De har 
alle den samme underleverandør (Wiley, 
i Danmark kendt under navnet DISCOVER 
A/S), men har forskellige specialer i for-
hold til anvendelse.
 Nogle af disse partnere er f.eks. eks-
perter i rekruttering, andre i salgstræning, 
lederudvikling, teamudvikling, eller noget 
helt femte. Og mange af dem understøt-
ter samtlige HR-discipliner og yder den 
bredest mulige support. 
 Tidligere var det DISCOVER A/S, der 
havde monopol på Everything DiSC i 
Danmark, men med virkning fra d. 1. maj 
2017, vil DISCOVER trække sig ud af detail-
salg og konsulentvirksomhed. I stedet for 
at servicere virksomheder og slutbrugere 
direkte som hidtil, vil DISCOVER fremover 
operere indirekte gennem det danske 
netværk af autoriserede Everything 
DiSC-partnere.
 Denne model har vist sig ekstremt 
effektiv i forhold til at give endnu bedre 
valgmuligheder og service for Everything 
DiSC i mange andre lande, inklusive Stor-
britannien, USA, og Canada.
 Så næste gang du måske med hjælp fra 
denne rapport skal vælge test så overvej 
samtidig, hvilke muligheder du har for at 
vælge leverandør. Ville du ikke gøre det 
samme, hvis du skulle købe bil?
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HOT OR NOT?

Kunderne ønsker

Mere end 1300 kunders feedback tegner 
et klart billede af den ideelle testudbyder. 
Kundernes ideelle testudbyder udviser 
høj integritet og agerer med stor etik. 
Næstvigtigst er det, at testudbyderen 
skaber og udbygger gode relationer til alle 

medarbejderne i kundens virksomhed. 
Testudbyderne skal desuden være i stand 
til at skabe værdi for kunden. M.a.o. ord 
er den HOTTE testudbyder en redelig og 
behagelig leverandør som skaber værdi 
for pengene.

At være eller ikke at være

Mange rådgivere indenfor talent ma-
nagement og HR søger at blive trusted 
advisors. For testudbydere, som har dette 
ideal, må det være skræmmende, at langt 
fra alle kunder opfatter testudbyderne 
som trusted advisors. Kunderne oplever 
at partnerskabs potentialet og dermed 
et langsigtet og strategisk samarbejde er 
mindst vigtigt for dem. Kunderne forven-
ter heller ikke, at det er testudbyderne, 
som skal støtte dem innovativt f.eks. på 

HR-analytics området. Hvilket både er 
mærkværdigt og uheldigt da testudbyder-
ne netop sidder på en guldgrube af data, 
som kan løfte virksomhedernes forret-
ning. Forklaringen skal måske findes i, at 
kunderne ikke ser testværktøjer som en 
del af forretningen, og derfor ligger der en 
stor fremtidig opgave i at vise kunderne, 
hvordan testbranchen kan bidrage til øget 
konkurrenceevne, effektivitet og perfor-
mance i virksomhederne.

BRANCHENS KARAKTERISTIKA


NOT
Innovation
Forretningsfokus
Partnerskabspotentiale

HOT
Etik
Samarbejde
Værdiskabelse
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BRANCHENS STYRKER

Oplevelsen af testudbydernes styrke er i 
høj grad forankret i produktet og den fag-
lige sparring. Kunderne er mest tilfredse 
med testrapporternes brugervenlighed 
samt præcision og har generelt en ople-
velse af, at de testværktøjer som tilbydes 
er veldokumenterede. Branchen har ofte 

været meget fokuseret på, om testværk-
tøjets validitet og reliabilitet er på plads, 
og hvis vi skal tage kundernes ord for gode 
varer, så er det nu på plads. Generelt set 
er kunderne også meget tilfredse med 
faglig sparring og support. 

Sammenligner man 2015, 2016 og 2017 er 
kunderne generelt blevet mere og mere 
positive år til år, på stort set alle de målte 
faktorer. Det er tydeligt, at testudbyderne 
i kundernes optik generelt set har løftet 
deres performance. Det virker som om, at 

den større gennemsigtighed på markedet, 
via Supana analyser, har motiveret test-
udbyderne til at yde noget ekstra i 2016 
og 2017. Det bliver spændende, om det 
øgede kundefokus bliver ved med at drive 
udvikling ind i 2018. 

Branchen har få udfordringer, men enkelte testudbydere har  
store problemer

Overordnet set oplever kun 17% af kun-
derne, at testudbyderne ikke arbejder 
tilstrækkeligt målrettet og forretningsori-
enteret til at kunne servicere netop deres 
organisation på en god måde. Endnu 

bedre ser det ud, inden for innovation 
og samarbejde. Konklusionen er at for 
branchen generelt et overvejende positivt 
billede, som kunderne tegner af testudby-
dernes professionalisme.

Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever at leverandøren udviser adfærden. 

Testudbydernes største styrker

Testudbydernes største udfordringer

Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever at leverandøren udviser adfærden. 
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Dykker man ned i tallene, bliver billedet 
dog mere nuanceret. Forskellen mellem 
de bedste og værste testudbyderne er 
utrolig stor. F.eks. synes 97% af Potenti-
al’s 31 kunder, at leverandøren arbejder 
målrettet og forretningsorienteret, hvilket 

står i klar kontrast til, at kun 36% af SHL 
Denmarks 65 kunder har samme oplevel-
se. Med andre ord er man generelt godt 
stillet som kunde i testbranchen, men der 
er dog enkelte testudbydere, man skal 
være særligt opmærksomme på. 

Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever testudbydere arbejder målrettet og forret-
ningsorienteret

Arbejder leverandøren målrettet og forretningsorienteret?



HVEM LEVERER VAREN?

Der er en sammenhæng mellem evnen til 
at levere resultater og kundetilfredshed 
samt størrelsen på testudbyderen. Således 
kan vi se, at en række af de små testud-
bydere markerer sig i toppen af denne 
disciplin. 
 Der er ingen tvivl om, at det er lettere 
at opretholde et højt niveau, når antallet 
af kunder er overskueligt. Men vi ser dog 
også store testudbydere som Insights, 
People Test Systems og A&D Resources 

der alle er store testudbydere og som 
trods deres indbyrdes forskelligheder, alle 
markerer sig ved at levere resultater og 
kundetilfredshed i særklasse. 
 Selv om det kun er SHL og Hogrefe, 
der reelt præsterer decideret dårligt, er 
der dog grund til at være opmærksom på 
den relative store variation, i de forskellige 
testudbyders evne til at skabe resultater 
og sikrer kundetilfredshed.

Leverandøren levererer resultater af høj kvalitet og sikrer kundetilfredshed

Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever, testudbyderen levererer resultater og sikrer 
kundetilfredshed på en skala fra 0 til 10.

27



PERSONLIGHED PÅVIRKER 
PERFORMANCE OG KARRIERE

Personlighed er et centralt emne hos stort set alle, som benytter testværk-
tøjer. Men hvad siger forskningen egentligt om personlighedens indflydel-
se. Denne artikel er skrevet af Human Capital Analytics Group, CBS, som 
er et non-profit forskningsprojekt, der arbejder for mere evidensbaserede 
beslutninger i HR. De har uddraget essensen af en anerkendt forsknings-
artikel fra Organization Science om personlighedens indflydelse på perfor-
mance og succes. 

Relation mellem personlighedstræk, netværksposition og arbejdsmæssige resultater.

Personlighedstræk
• Selvmonitorering
• Ekstraversion
• Neuroticisme
• Åbenhed
• Samvittighedsfuldhed
• Venlighed

Arbejdsmæssige resultater
• Karrieresucces
• Jobpræstation

Netværksposition
• Centralitet
• Mægling

Af Human Capital Analytics Group, 
Copenhagen Business School

Vigtigste opdagelser

Personlighedstræk har både direkte og in-
direkte indflydelse på arbejdsmæssige re-
sultater som karrieresucces og jobpræsta-
tion. Det har de i kraft af deres betydning 
for positioner i netværker, der hver især 
påvirker de arbejdsmæssige resultater.

Konklusion

Forskerne vurderer, at alle disse relationer 
er statistisk signifikante, og at relationerne 
afviger fra de venskabelige/kollegiale til de 
instrumentale/professionelle netværker. 
Dog konkluderer de, at:  ”Personlighed in-
direkte påvirker præstation og karrieresuc-

ces ved at facilitere personers fordelagtige 
placeringer i organisatoriske netværk, men 
… personlighed har også en direkte effekt 
på præstation.”

Hvad betyder det for mig  
og min virksomhed?

• I rekrutteringsprocesser bør ledere 
tænke over, hvordan visse person-
lighedstræk hænger sammen med 
netværksposition, og hvordan nogle 
positioner kan være særligt velegnede 
til specifikke stillinger

• Både ledere og medarbejdere kan be-
stræbe sig på at udvikle de personlig-
hedstræk, der åbner muligheden for en 
bedre placering i netværker og dermed 
for karrieremæssig succes.
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Human Capital Analytics Group er et non-profit forskningsprojekt, der arbejder for mere 
evidensbaserede beslutninger i HR. Mission er at gøre analytisk HR forskning tilgænge-
ligt, forståeligt og bringe det tættere på praksis. De foretager en række aktiviteter såsom 
forskningssamarbejde, workshops og seminarer, udgivelse af videnskabelige rapporter 
og cases. Kontakt dem hvis du ønsker en uforpligtende snak om samarbejde eller fælles 
forskning? 

Om undersøgelsen 

Undersøgelsen bruger en meta-analyse 
til at udrede: 1) personlighed, 2) net-
værkspositioner og 3) arbejdsmæssige 
resultater. Den undersøger også, om rela-
tioner adskiller sig på tværs af forskellige 
netværkstyper. 
 Personlighedstræk inkluderer i denne 
undersøgelse selvmonitorering og ”The 
Big Five”, dvs. ekstraversion, neuroticis-
me, åbenhed, samvittighedsfuldhed og 
venlighed. Netværkspositioner udregnes 
ved hjælp af centralitet og mægling. 
Centralitet henviser til graden, hvortil en 
person er forbundet. Mægling henviser 
til graden, hvortil en person fungerer som 
led mellem andre personer, der ellers ikke 
havde en direkte forbindelse.
 Med hensyn til begge netværkstyper – 
venskabelige/kollegiale og instrumentale/

professionelle – noteres regressionskoef-
ficienten og styrken af associationer mel-
lem personlighedstræk og netværksposi-
tioner. Derudover fremgår estimater over 
både den direkte relation mellem hvert 
personlighedstræk og karrieresucces/
jobpræstation og den indirekte relation 
mellem netværksposition og karrieresuc-
ces/jobpræstation. Dette er illustreret i 
figuren på side 28.

Artiklen er baseret på: 
Fang, R., Landis, B., Zhang, Z., Ander-
son, M. H., Shaw, J. D., and Kilduff, M. 
(2015), “Integrating Personality and 
Social Networks: A Meta-Analysis of 
Personality, Network Position, and 
Work Outcomes in Organizations”, 
Organization Science, 26, s. 1243-
1260. 

Dana Minbaeva
Professor in Strategic and Global HRM

Sara Vardi
Research Assistant

Human Capital Analytics Group
Copenhagen Business School
Kilevej 14, Office 2.74
2000 Frederiksberg
www.cbs.dk/hc-analytics 
hc-analytics@cbs.dk

29

www.cbs.dk/hc-analytics
mailto:hc-analytics%40cbs.dk?subject=


FAKE NEWS OG NPS®
I flere år har det været fokus på kundelo-
yalitet, og beslutningstagere bliver mere 
åbne og venligt stemte over for produkter, 
ydelser og virksomheder, der anbefales af 
venner og kolleger. Det handler basalt set 
om man er tilfreds som kunde. 
 Metoden kaldes Net Promoter Sco-
re® og baserer sig på kundernes svar på 
spørgsmålet: ”Hvor sandsynligt er det, at 
du vil anbefale testudbyder X til en ven, 
kollega eller forretningsforbindelse?”. 
Er det meget sandsynligt, at kunderne 
anbefaler en testudbyder til andre, så har 
denne en høj NPS score. 

I nedenstående graf er det meget klart, 
at hovedparten af testudbyderne har til-
fredse kunder, som er villige til at anbefale 
dem til andre. e-stimate er den testud-
byder, som kunderne er mest tilbøjelig til 
at anbefale. I den anden ende af skalaen 
ligger SHL Group Denmark (CEB), hvor 
46% af kunderne er så kritiske, at de 
sandsynligvis vil tale dårligt om leveran-
døren til andre. Generelt ligger NPS dog 
på et meget højt niveau i hovedparten af 
branchen1.

I 2003 blev NPS introduceret som målestandard 
for kundeloyalitet ved at stille spørgsmålet: ”Hvor 
sandsynligt er det, at du ville anbefale leverandøren 
til en ven eller kollega?”. Kunderne besvarer spørgs-
målet på en 0-10 skala, og de inddeles i tre grupper.  0

Kritiker Passiv Ambassadør

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Net Promoter Score (fordeling af respondenter)

1NPS fremgår af  
toplisten på side 8

GAME CHANGERS

Faglig sparring og support er det afgørende

Den vigtigste enkeltstående parameter for 
at være anbefalelsesværdig som testud-
byder er, at testudbyderen tilbyder faglig 
sparring og support. Kunderne ønsker 
det med- og modspil, som man kan få 
af testudbydernes fagligt kvalificerede 

medarbejdere, som i de bedste situationer 
indgår aktivt med udveksling af idéer, for-
slag eller holdninger til processer, fortolk-
ning af profiler samt forretningsmæssig 
forankring. 
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AMBASSADØR-KUNDER FORTRÆKKER

Vigtigst for kundernes loyalitet er det, at 
testudbyderne har fagligt stærke medar-
bejdere som kommunikerer troværdigt. 

Nedenstående viser betydningen og den 
statistiske sammenhæng. 

Vigtighed for loyalitet (anbefale og genkøb) Korrelation (r) Forklaringskraft

Leverandøren yder den nødvendige faglige  
sparring og support 0,73 53%

Leverandøren præsenterer og kommunikerer  
troværdigt 0,71 51%

Korrelation: Korrelationsko-
efficienten r beskriver den 
statistiske sammenhæng 
mellem to faktorer. Jo tættere 
r er på 1 desto større stati-
stisk sammenhæng. r = 0,7 
beskrives ofte som en stærk 
korrelation. F.eks. er vægt og 
højde korreleret (r = 0,70), 
idet højere personer ofte er 
tungere end lave personer. 
Der er naturligvis undtagelser 
eksempelvis lave tunge per-
soner og høje tynde personer. 

Forklaringskraft: Koefficien-
tens varians. En forklarings-
kraft på 50% betyder f.eks., 
at halvdelen af en persons 
vægt kan forklares som følge 
af højden. 

Kommunikation og troværdighed

Analysen viser en meget stærk statistisk 
sammenhæng mellem NPS og testudby-
dernes verbale kommunikation. Konklusi-
onen er, at testudbydere som præsenterer 
og kommunikerer troværdigt, er langt 
mere anbefalelsesværdige end andre 
testudbydere.
 Troværdig kommunikation opstår, når 
det, der bliver sagt og det der rent faktisk 
sker, hænger sammen, og når den der 

taler, mener det han siger – og gør det! 
Det er ikke sværere! 
 I dag er troværdig kommunikation, det 
som skaber loyalitet og effektive virksom-
heder. Som i diskussionen om fake news, 
er det centralt, at vi som kunder hurtigt 
kan sortere det uvæsentlige fra og skabe 
mening i et inferno af informationer, som 
vi præsenteres for.

FAKE NEWS!
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VALUE FOR MONEY
e-stimate er den testudbyder, som giver 
mest værdi for pengene i 2017 branche-
analysen.  Der er dog stor konkurrence 
om, at blive den mest værdifulde testud-
byder i 2017. Flere af de store testudby-
dere f.eks. Insights, Master, People Test 
Systems og Discover ligger over bran-
chens median. 

Prisen er ofte helt i top, når man benytter 
de største og mest internationale test-
udbydere som Cubiks, Saville og SHL, 
men det er tilsyneladende langt fra alle 
kunderne, som oplever, at de får valuta 
for pengene. Derfor skal man langt ned 
af listen for at finde de absolut største 
testudbydere.

Ydelsen giver organisationen god værdi for pengene
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VÆRDI HANDLER OM KVALITET OG INNOVATION

Når fokus rettes mod hvad der er vigtigst 
for at kunderne oplever værdi for penge-
ne, kan det betale sig at fokusere på høj 
kvalitet og innovation. Interessant nok vi-
ser året brancheanalyse at innovation, for 
alvor, er kommet på kundernes radar. Det 
stiller naturligvis krav til testudbydernes 
teknologiske og udviklingsmæssige parat-

hed. Samtidig er det nødvendigt at levere 
høj kvalitet og have fokus på kundens 
tilfredshed, hvis en testudbyder vil sikre 
en god sammenhæng mellem værdi og 
pris. Specielt testrapporternes kvalitet og 
brugervenlighed, er centrale for at skabe 
en værdifuld cocktail i kundernes optik. 

Glem alt om produktopdateringer og nyhedsbreve!

Mange testudbydere producerer et hav 
af artikler, nyhedsbreve og produktlan-
ceringer, og begreber som Insight-Led 
Selling, som fylder en del -  specielt hos 
de internationale testudbydere. Men i 

Danmark er det næsten spildte kræfter, 
fordi disse aktiviteter har en forsvindende 
betydning for kundens oplevelse af værdi 
for pengene.

Vigtighed for ydelsen/testudbyderen giver 
god værdi for pengene Korrelation (r) Forklaringskraft

Leverandøren leverer resultater af høj kvalitet 
og sikrer kundetilfredshed 0,64 42%

Testrapporterne er brugervenlige, præcise og 
troværdige 0,63 39%

Leverandørens løsninger er innovative 0,61 37%

STØRRELSEN HAR BETYDNING

10 ELLER 10.000 ANSATTE!

Det gør naturligvis en forskel, om din 
virksomhed har 10 eller 10.000 ansatte. 
Dit testbehov er forskelligt. Men hvil-
ken testudbyder er egentligt bedst til at 
servicere små eller store virksomheder? 
For overskuelighedens skyld har vi opdelt 
analysen i to hovedgrupper: Testudbydere 

til store virksomheder samt testudbydere 
til mindre virksomheder. Du kan se dem 
på næste side. Du kan få en endnu mere 
detaljeret opdeling ved at bruge filtrene 
”Kundens størrelse”, ”Kundens branche” 
eller ”Kundens lokation” på Supana’s  
online toplister.
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Top 10-liste, testudbyder til mindre virksomheder (1-99 ansatte)

e-stimate ligger suverænt i toppen af listen og syntes 
at have ekstremt godt fat i de mindre danske virksom-
heder, hvor næste 2/3 af deres respondenter er ansat-
te. e-stimate positionen er baseret på en utrolig stærk 
tilstedeværelse i Midtjylland og Syddanmark. 2. plad-
sen på listen er dog mere åben, her kæmpes der hårdt 
om placeringerne blandt Master, People Test Systems, 

Insights og Discover. På 6. pladsen ligger testudbyde-
ren Thomas Int. som er den testudbyder med absolut 
flest vurderinger fra mindre danske virksomheder.  
 Blandingen af store og små leverandører på Top 
10-listerne tydeliggør, at du som kunde skal holde tun-
gen lige i munden, hvis du vil være sikker på, at netop 
din virksomhed får den bedste leverandør.

Leverandør
Leverandør 
performance Datastyrke

Samlet
Score NPS® Alder

Økonomisk 
aktivitet

1 e-stimate ApS          9,1 98 94 8 387.464 kr.

2 Master Danmark A/S          8,6 94 67 23 4.674.226 kr.

3 People Test Systems A/S          8,5 91 76 9 5.624.506 kr.

4 Insights Danmark ApS          8,8 87 67 13 10.408.098 kr.

5 Discover A/S          8,5 83 81 20 6.940.393 kr.

6 Thomas Int. Danmark A/S          7,9 80 47 23 11.959.944 kr.

7 Potential ApS          9,2 76 82 15 1.527.052 kr.

8 A&D Resources A/S          8,4 72 83 14 10.199.748 kr.

9 Cut-E Danmark A/S          9,0 69 82 1 —

10 HR Solutions A/S          9,0 65 77 9 3.414.505 kr.

Leverandør
Leverandør 
performance Datastyrke

Samlet
Score NPS® Alder

Økonomisk 
aktivitet

1 Master Danmark A/S          8,8 98 75 23 4.674.226 kr.

2 People Test Systems A/S          8,5 94 64 9 5.624.506 kr.

3 e-stimate ApS          9,0 90 91 8 387.464 kr.

4 Discover A/S          8,4 87 77 20 6.940.393 kr.

5 Thomas Int. Danmark A/S          7,7 83 45 23 11.959.944 kr.

6 Insights Danmark ApS          8,7 79 69 13 10.408.098 kr.

7 A&D Resources A/S          8,4 75 63 14 10.199.748 kr.

8 Potential ApS          8,8 71 82 15 1.527.052 kr.

9 HR Solutions A/S          8,9 67 87 9 3.414.505 kr.

10 Garuda A/S          8,4 63 69 33 5.771.270 kr.

Top 10, testudbyder til store virksomheder (100+ ansatte)

Ser man på Danmarks største virksomheders brug af 
testudbydere, så toppes listen af Master Danmark. 
42% af deres respondenter kommer fra de største virk-
somheder i Danmark. De er tæt forfulgt af People Test 
Systems, som er Danmarks næstbedste testudbyder til 
store virksomheder. 

Testudbyderens egen størrelse, alder eller økonomiske 
aktivitet er tilsyneladende uden betydning, for deres 
evne til at levere kvalitet til Danmarks største virksom-
heder. Thomas International og A&D Resources har 
den største andel af deres respondenter i cirka 50% 
hos de store virksomheder.
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E-STIMATE APS
e-stimate ApS’s leverandør performance er 9.1, hvilket betyder, at kunderne 
oplever deres performance som fremragende.

Branche benchmark – 98%

e-stimate ApS’s benchmark vurdering ligger 
langt over gennemsnittet. Leverandørens 
resultat er bedre end 98% af leverandørerne 
i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, 
at leverandøren vil bidrage med meget stor 
værdi til organisationen.

        
9.1 af 10     181 vurderinger

Fremragende performance

Datastyrke

Kvalitetssikring

e-stimate ApS har, for at sikre et objektivt 
grundlag, inviteret alle sine kunder til at vur-
dere kvaliteten og værdien af leverancerne.

QA

Kundeudtalelse

e-stimate lytter konstant til vores input og ar-
bejder løbende med forbedringer som er 100% 
målrettet kundernes behov. Det gør løsninger-
ne unikke og i særklasse målrettede.

Arbejdsformidlings-virksomhed i Region Nordjylland

’’

ALDER BRUTTOFORTJENESTE NPS®
8 år 387.464 DKK 92 93% Ambassadører

6% Passive kunder
1% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 9,0
Metode & Analyse 9,1
Fokus & Resultat 8,8
Innovation & Værdi 9,1
Etik & Samarbejde 9,0
Partnerskabs potentiale 9,5

Nr. 1 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling


e-stimate Aps   l  Tlf. +45 72 44 44 19   l   www.e-stimate.dk

DANMARKS 
BEDSTE
TESTUDBYDER

2017

disc
Kan anvendes uden autorisation. 
Enkel og økonomisk personpro�l.
I gang med Disc - uden omkostninger.

interpersonal 
Mere dybdegående end Disc - og forskningsbaseret.
Viser 4 drivere, 8 facetter + Robusthed og Grit score.
Hurtig og let at anvende - enkel og forståelig rapport.

�vefactor
Dybdegående personlighedstest - baseret på IPIP-NEO.
Viser 30 personlighedstræk - opdelt i fem hovedfaktorer.
Afdækker robusthed og de afgørende faktorer for succes.

e-stimate international
Kontorer i Europa, Asien, Australien og USA.

e-stimate udvikler og leverer professionelle personlighedstest,
teampro�ler og HR analyse - en bred palet af værktøjer.
Vort kendetegn er forståelige værktøjer med stor faglig dybde.
Med et serviceniveau, der er markant højere end prisniveauet.

Vore kunder: Konsulenthuse, HR konsulenter, HR afdelinger, 
Universiteter, vikarbureauer, rekrutteringsvirksomheder mv.

TRE ÅR I TRÆK...
DANMARKS BEDSTE TESTUDBYDER
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INSIGHTS DANMARK APS
Insights Danmark ApS’s leverandør performance er 8.9, hvilket betyder, at 
kunderne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 95%

Insights Danmark ApS’s benchmark vur-
dering ligger langt over gennemsnittet. 
Leverandørens resultat er bedre end 95% af 
leverandørerne i sammenligningsgruppen. 
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med meget stor værdi til organisationen.

        
8.9 af 10     67 vurderinger

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetssikring

Insights Danmark ApS har, for at sikre et 
objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder 
til at vurdere kvaliteten og værdien af leve-
rancerne.

QA

Kundeudtalelse

Fantastisk oplevelse. Følte mig forstået på et 
dybere plan og fik hjælp til at forstå, hvordan 
jeg agerer i mit daglige arbejde. Især hjælpen 
til at se blinde pletter er meget brugbart.

Rådgivnings-virksomhed i Region Sjælland

’’

ALDER BRUTTOFORTJENESTE NPS®
13 år 10.408.098 DKK 72 78% Ambassadører

16% Passive kunder
6% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 8,9
Metode & Analyse 9,0
Fokus & Resultat 8,7
Innovation & Værdi 8,8
Etik & Samarbejde 8,9
Partnerskabs potentiale 9,2

Nr. 2 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling


Teamwork der 
også fungerer  
i fremtiden 

www.insightsdanmark.dk

Vi hjælper teams med at lære af fortiden og forberede sig på fremtiden 
ved at hjælpe dem gennem afgørende samtaler, der forbedrer deres 
performance nu og her. Og så får vi deres nye viden helt ind på rygraden. 

Det resulterer i, at dit team gennemgår en vedvarende udvikling, og din 
organisation oplever en målbar effekt.

Insights for your people, breakthroughs for your business

Effektive teams er 
engagerede, produktive 
og samarbejder i harmoni 
med hinanden. Derfor er 
high performing teams 
også uundværlige for 
succesfulde organisationer.



https://supana.com/da
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MASTER DANMARK A/S
Master Danmark A/S’s leverandør performance er 8.7, hvilket betyder, at kun-
derne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 91%

Master Danmark A/S’s benchmark vurdering 
ligger langt over gennemsnittet. Leverandø-
rens resultat er bedre end 91% af leveran-
dørerne i sammenligningsgruppen. Dette 
tyder på, at leverandøren vil bidrage med 
meget stor værdi til organisationen.

        
8.7 af 10     165 vurderinger

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetssikring

Master Danmark A/S har, for at sikre et 
objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder 
til at vurdere kvaliteten og værdien af leve-
rancerne.

QA

Kundeudtalelse

Jeg oplever Master Danmark som en troværdig, 
god og solid samarbejdspartner, som forstår 
mine ønsker og behov.

Rådgivnings-virksomhed i Region Hovedstaden

’’

ALDER BRUTTOFORTJENESTE NPS®
23 år 4.674.226 DKK 70 76% Ambassadører

18% Passive kunder
6% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 8,8
Metode & Analyse 8,9
Fokus & Resultat 8,2
Innovation & Værdi 7,9
Etik & Samarbejde 8,9
Partnerskabs potentiale 9,1

Nr. 3 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling
https://supana.com/da
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PEOPLE TEST SYSTEMS A/S
People Test Systems A/S’s leverandør performance er 8.6, hvilket betyder, at 
kunderne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 88%

People Test Systems A/S’s benchmark 
vurdering ligger over gennemsnittet. Le-
verandørens resultat er bedre end 88% af 
leverandørerne i sammenligningsgruppen. 
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med større værdi end gennemsnittet til 
organisationen.

        
8.6 af 10     145 vurderinger

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetssikring

People Test Systems A/S har, for at sikre et 
objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder 
til at vurdere kvaliteten og værdien af leve-
rancerne.

QA

Kundeudtalelse

Jeg anbefaler enhver virksomhed at benyt-
te PTS, når de står i en rekrutteringsproces 
eller blot ønsker at arbejde bedre med deres 
nuværende ansatte og forstå deres styrker og 
svagheder.

Kommunikations-virksomhed i Region Hovedstaden

’’

ALDER BRUTTOFORTJENESTE NPS®
9 år 7.597.494 DKK 72 76% Ambassadører

20% Passive kunder
4% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 8,7
Metode & Analyse 8,8
Fokus & Resultat 8,0
Innovation & Værdi 8,0
Etik & Samarbejde 8,6
Partnerskabs potentiale 8,9

Nr. 4 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling


PEOPLE    
TEST   

SYSTEMS

www.peopletestsystems.com 
+ 45 88 33 00 00

info@peopletestsystems.com 

Internationalt testværktøj

Dansk valideret

Stort empirisk datagrundlag
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A&D RESOURCES A/S
A&D Resources A/S’s leverandør performance er 8.4, hvilket betyder, at kun-
derne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 84%

A&D Resources A/S’s benchmark vurdering 
ligger over gennemsnittet. Leverandørens 
resultat er bedre end 84% af leverandørerne 
i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at 
leverandøren vil bidrage med større værdi 
end gennemsnittet til organisationen.

        
8.4 af 10     80 vurderinger

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetssikring

A&D Resources A/S har, for at sikre et ob-
jektivt grundlag, inviteret alle sine kunder til 
at vurdere kvaliteten og værdien af leveran-
cerne.

QA

Kundeudtalelse

Et professionelt og højt kvalificeret firma med 
gode relationer til kunder og samarbejdspart-
nere.

Medicotech-virsomhed i Region Hovedstaden med 
1000+ ansatte

’’

ALDER BRUTTOFORTJENESTE NPS®
14 år 10.199.748 DKK 75 80% Ambassadører

15% Passive kunder
5% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 8,5
Metode & Analyse 8,7
Fokus & Resultat 7,9
Innovation & Værdi 7,8
Etik & Samarbejde 8,5
Partnerskabs potentiale 9,1

Nr. 5 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling


HOGAN ASSESSMENTS
We Predict Performance
Hogan Assessments måler i tre separate tests; Den nor-
male dag-til-dag personlighed, personlighed under pres 
(derailment risici) og den enkeltes kerneværdier (organisa-
torisk fit). Samlet opnås et meget retvisende billede af den 
enkelte, som udgør et solidt grundlag for rekruttering såvel 
som udviklingsaktiviteter og optimering af teams.

Med mere end 30 års validitetsstudier og research er Ho-
gan Assessments en førende udbyder af assessments til er-
hvervslivet. Hogan Assessments hjælper dig til at rekruttere 
og udvælge de bedste kandidater, udvikle dine talentfulde 
medarbejdere, øge effektiviteten af dine ledere, og derved 
opnå målbare resultater. 

Med test af mere end 3,5 millioner erhvervsaktive voksne 
har Hogan dokumenterbare bundlinjeresultater, fra forbed-
ret performance til reduceret medarbejderomsætning samt 
mærkbart lavere rekrutteringsudgifter.

Som distributør af Hogan Assessments i Danmark og Benelux 
specialiserer A&D Resources sig i assessment og udvikling af 
personer, teams, og organisationer.

For at høre mere, kontakt os på:

info@adresources.com
+45 45 85 15 15

A&D Resources adresources.com

https://adresources.com/
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DISCOVER A/S
Discover A/S’s leverandør performance er 8.3, hvilket betyder, at kunderne 
oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 80%

Discover A/S’s benchmark vurdering ligger 
over gennemsnittet. Leverandørens resul-
tat er bedre end 80% af leverandørerne i 
sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at 
leverandøren vil bidrage med større værdi 
end gennemsnittet til organisationen.

        
8.3 af 10     101 vurderinger

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetssikring

Discover A/S har, for at sikre et objektivt 
grundlag, inviteret alle sine kunder til at vur-
dere kvaliteten og værdien af leverancerne.

QA

Kundeudtalelse

Discover er tillidsvækkende, skaber relationer 
og er altid meget hjælpesomme og løsningsori-
enterede.

Engros-virksomhed i Region Midtjylland med 200-
499 ansatte

’’

ALDER BRUTTOFORTJENESTE NPS®
31 år 6.940.393 DKK 76 78% Ambassadører

20% Passive kunder
2% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 8,5
Metode & Analyse 8,4
Fokus & Resultat 7,7
Innovation & Værdi 7,9
Etik & Samarbejde 8,2
Partnerskabs potentiale 9,0

Nr. 6 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling


Vi bygger videre på

30 ÅRS ERFARING
I 1985 introducerede DISCOVER DiSC®-profilen på det danske marked. En
revolution har sidenhen betydet, at papirprofiler er blevet elektroniske, grafer
er blevet til diagrammer, statiske spørgerammer er blevet adaptive – og vi
bygger videre…

DISCOVER A/S: Den eneste danske
udbyder af Everything DiSC® Certificering

Online Support Værktøjer
Personlig konto på vores
brugervenlige og sikre online
platform - let adgang til
generering af links og profiler.

Med i din certificering følger altid
ubegrænset telefonisk support samt
sparring på såvel tekniske
som faglige spørgsmål.

Udover Everything DiSC udbyder
DISCOVER:  teamværktøjer,
ledelsesværktøjer, salgsværktøjer
samt kognitive tests. 

Kontakt:
Telegade 1, 2630 Høje Taastrup 
T: 4633 1253 - M: info@discover.dk - H: www.DISCOVER.dk

Som de eneste i Danmark certificerer DISCOVER i personprofilen Everything DiSC®. Med i
certificeringen følger et utal af muligheder for at arbejde med ledelse, salg, teams og udvikling.
Som noget nyt har vi "bygget" online platformen MyEverythingDiSC.com. Platformen fungerer i
praksis ligesom øvrige sociale medier ved, at brugerne kan invitere og interagere med deres
kollegaers DiSC-profiler.

Vores seneste "entreprenørprojekt" er teamværktøjet The Five Behaviors of a Cohesive Team™,
baseret på bestselleren "The Five Dysfunctions of a Team" af Patrick Lencioni.
Skab dit eget high-performing-team! 

DISCOVER A/S: Få din egen Everything DiSC® Certificering

Bliv certificeret i personprofilen Everything DiSC®. Med i certificeringen følger et utal af muligheder 
for at arbejde med ledelse, salg, teams og udvikling. Som noget nyt har vi ”bygget” online platformen 
MyEverythingDiSC.com. Platformen fungerer i praksis ligesom øvrige sociale medier ved, at brugerne 
kan invitere og interagere med deres kollegers DiSC-profiler.

Vores seneste ”entreprenørprojekt” er teamværktøjet The Five Behaviors of a Cohesive Team™,base-
ret på bestselleren ”The Five Dysfunctions of a Team” af Patrick Lencioni. Skab dit eget high-perfor-
ming-team!

Kontakt: 
Telegade 1, 2630 Høje Taastrup
4632 1240 info@discover.dk www.DISCOVER.dk

31 ÅRS ERFARING



48

POTENTIAL APS
Potential ApS’s leverandør performance er 8.9, hvilket betyder, at kunderne 
oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 77%

Potential ApS’s benchmark vurdering ligger 
over gennemsnittet. Leverandørens resul-
tat er bedre end 77% af leverandørerne i 
sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at 
leverandøren vil bidrage med større værdi 
end gennemsnittet til organisationen.

        
8.9 af 10     31 vurderinger

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetssikring

Potential ApS har, for at sikre et objektivt 
grundlag, inviteret alle sine kunder til at vur-
dere kvaliteten og værdien af leverancerne.

QA

Kundeudtalelse

Vi har haft nogle fantastiske BELBIN-grundkur-
ser ... Det er første gang mellemledergruppen 
efterspørger ”mere af det”. Vi er meget glade 
for samarbejdet med Potential :-)

Catering-virksomhed i Region Hovedstaden med 
200-499 ansatte

’’

ALDER BRUTTOFORTJENESTE NPS®
15 år 1.527.052 DKK 77 81% Ambassadører

16% Passive kunder
3% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 9,1
Metode & Analyse 9,0
Fokus & Resultat 9,1
Innovation & Værdi 8,0
Etik & Samarbejde 9,3
Partnerskabs potentiale 9,5

Nr. 7 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling
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THOMAS INT. DANMARK A/S
Thomas International Danmark A/S’s leverandør performance er 8.0, hvilket 
betyder, at kunderne oplever deres performance som god.

Branche benchmark – 73%

Thomas Int. Danmark A/S’s benchmark vurde-
ring ligger over gennemsnittet. Leverandørens 
resultat er bedre end 73% af leverandørerne 
i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at 
leverandøren vil bidrage med større værdi end 
gennemsnittet til organisationen.

        
8.0 af 10     240 vurderinger

God performance

Datastyrke

Kvalitetssikring

Thomas International Danmark A/S har, 
for at sikre et objektivt grundlag, inviteret 
alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og 
værdien af leverancerne.

QA

Kundeudtalelse

Har meget god erfaring med Thomas Systemet. 
Der er uanede muligheder, om det er til team-
udvikling, ledelse eller rekruttering.

Jernbane-virksomhed i Region Hovedstaden med 
100-199 ansatte

’’

ALDER BRUTTOFORTJENESTE NPS®
23 år 11.959.944 DKK 52 63% Ambassadører

27% Passive kunder
11% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 8,2
Metode & Analyse 8,3
Fokus & Resultat 7,2
Innovation & Værdi 7,4
Etik & Samarbejde 7,9
Partnerskabs potentiale 8,7

Nr. 8 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling


https://supana.com/da
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Kvalitetssikring

People Tools ApS har, for at sikre et objektivt 
grundlag, inviteret alle sine kunder til at vur-
dere kvaliteten og værdien af leverancerne.

QA

Kundeudtalelse

Jeg oplevede et meget højt fagligt niveau og 
utrolig god undervisning under certificering. 
Produktet skaber kvalitet på mange forskellige 
måder, og er et fantastisk nuanceret redskab.

Universtitet i Region Midtjylland med 1000+ ansatte

’’

ALDER BRUTTORESULTAT NPS®
8 år 113.599 DKK 79 79% Ambassadører

21% Passive kunder
0% Kritiske kunder

PEOPLE TOOLS APS
People Tools ApS’s leverandør performance er 9.0, hvilket betyder, at kunder-
ne oplever deres performance som fremragende.

Branche benchmark – 70%

People Tools ApS’s benchmark vurdering er 
gennemsnitlig. Leverandørens resultat er 
bedre end 70% af leverandørerne i denne 
gruppe. Dette tyder på, at leverandøren vil 
bidrage med lige så stor værdi som andre 
leverandører til organisationen.

Professionel performance

Kommunikation 9,3
Metode & Analyse 9,2
Fokus & Resultat 8,8
Innovation & Værdi 8,6
Etik & Samarbejde 8,9
Partnerskabs potentiale 9,3

        
9.0 af 10     19 vurderinger

Fremragende performance

Datastyrke

Nr. 9 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling
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HR SOLUTIONS A/S
HR Solutions A/S’s leverandør performance er 8.5, hvilket betyder, at kunder-
ne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 66%

HR Solutions A/S’s benchmark vurdering er 
gennemsnitlig. Leverandørens resultat er 
bedre end 66% af leverandørerne i denne 
gruppe. Dette tyder på, at leverandøren vil 
bidrage med lige så stor værdi som andre 
leverandører til organisationen.

        
8.5 af 10     29 vurderinger

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetssikring

HR Solutions A/S har, for at sikre et objektivt 
grundlag, inviteret alle sine kunder til at vur-
dere kvaliteten og værdien af leverancerne.

QA

Kundeudtalelse

Vi har arbejdet med HR Solutions i mange år. 
Vi bruger deres person- og evneanalyser. Altid 
yderst hjælpsomme og meget vidende indenfor 
deres felt.

Rådgivnings-virksomhed i Region Hovedstaden med 
2-4 ansatte

’’

ALDER BRUTTOFORTJENESTE NPS®
9 år 3.414.505 DKK 69 76% Ambassadører

17% Passive kunder
7% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 8,6
Metode & Analyse 8,4
Fokus & Resultat 8,4
Innovation & Værdi 8,0
Etik & Samarbejde 9,0
Partnerskabs potentiale 9,0

Nr. 10 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling


®

°

Mågevej 17, 8370 Hadsten  Akacietorvet 13, 3520 Farum 
Tlf. 7026 3225  info@hrsolutions.dk  www.hrsolutions.dk 

®.

–

”Løsninger til mennesk
til individuelle forhold”

www.hrsolutions.dk
mailto:info%40hrsolutions.dk?subject=
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GARUDA A/S
Garuda A/S. Ledelse og Udvikling’s leverandør performance er 8.4, hvilket 
betyder, at kunderne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 63%

Garuda A/S. Ledelse og Udvikling’s benchmark 
vurdering er gennemsnitlig. Leverandørens 
resultat er bedre end 63% af leverandørerne 
i denne gruppe. Dette tyder på, at leveran-
døren vil bidrage med lige så stor værdi som 
andre leverandører til organisationen.

        
8.4 af 10     47 vurderinger

Meget god performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Garuda er en troværdig og professionel samar-
bejdspartner og giver meget værdi for virksom-
heden.

Kemisk-virksomhed i Region Hovedstaden med 200-
499 ansatte

’’

ALDER BRUTTOFORTJENESTE NPS®
33 år 5.771.270 DKK 64 66% Ambassadører

32% Passive kunder
2% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 8,5
Metode & Analyse 8,6
Fokus & Resultat 7,9
Innovation & Værdi 8,2
Etik & Samarbejde 8,2
Partnerskabs potentiale 8,6

Nr. 11 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling
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CUT-E DANMARK A/S
Cut-E Danmark A/S’s leverandør performance er 8.9, hvilket betyder, at kun-
derne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 59%

Cut-E Danmark A/S’s benchmark vurdering 
er gennemsnitlig. Leverandørens resultat er 
bedre end 59% af leverandørerne i denne 
gruppe. Dette tyder på, at leverandøren vil 
bidrage med lige så stor værdi som andre 
leverandører til organisationen.

        
8.9 af 10     21 vurderinger

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetssikring

Cut-E Danmark A/S har, for at sikre et objek-
tivt grundlag, inviteret alle sine kunder til at 
vurdere kvaliteten og værdien af leveran-
cerne.

QA

Kundeudtalelse

Vores oplevelse af Cut-e’s testværktøj er meget 
positivt. Det er et meget brugervendligt og 
effektivt testværktøj at arbejde med i vores 
rekrutteringsproces. Vi har fået rigtig god 
support.

Rådgivnings-virksomhed i Region Hovedstaden med 
200-499 ansatte

’’

ALDER NPS®
1 år 81 81% Ambassadører

19% Passive kunder
0% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 9,0
Metode & Analyse 9,1
Fokus & Resultat 8,6
Innovation & Værdi 8,8
Etik & Samarbejde 8,9
Partnerskabs potentiale 9,4

Nr. 12 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling
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HUCAMA GROUP APS
Hucama Group ApS’s leverandør performance er 8.8, hvilket betyder, at kun-
derne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 55%

Hucama Group ApS’s benchmark vurdering 
er gennemsnitlig. Leverandørens resultat er 
bedre end 55% af leverandørerne i denne 
gruppe. Dette tyder på, at leverandøren vil 
bidrage med lige så stor værdi som andre 
leverandører til organisationen.

        
8.8 af 10     19 vurderinger

Meget god performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Meget professionelt og veldokumenteret test-
værktøj. Velfungerende IT platform. Rigtig god 
support også til dagligdags sparring.

Finansieringsvirksomhed i Region Nordjylland med 
20-49 ansatte

’’

ALDER BRUTTOFORTJENESTE NPS®
6 år 424.331 DKK 74 74% Ambassadører

26% Passive kunder
0% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 8,8
Metode & Analyse 8,8
Fokus & Resultat 8,7
Innovation & Værdi 8,7
Etik & Samarbejde 8,9
Partnerskabs potentiale 9,2

Nr. 13 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling
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HUMAN DEVELOPER
Human Developer’s leverandør performance er 8.9, hvilket betyder, at kun-
derne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 52%

Human Developer’s benchmark vurdering 
er gennemsnitlig. Leverandørens resultat er 
bedre end 52% af leverandørerne i denne 
gruppe. Dette tyder på, at leverandøren vil 
bidrage med lige så stor værdi som andre 
leverandører til organisationen.

        
8.9 af 10     11 vurderinger

Meget god performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Man bliver altid mødt med stor velvilje og 
fleksibilitet.

Hospital i Region Hovedstaden med 500-999 ansatte

’’

ALDER NPS®
1 år 73 73% Ambassadører

27% Passive kunder
0% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 8,9
Metode & Analyse 9,3
Fokus & Resultat 8,0
Innovation & Værdi 8,6
Etik & Samarbejde 9,2
Partnerskabs potentiale 9,4

Nr. 14 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling
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CFL CENTER FOR LEDELSE
Cfl Center For Ledelse’s leverandør performance er 7.5, hvilket betyder, at 
kunderne oplever deres performance som god.

Branche benchmark – 48%

Cfl Center For Ledelse’s benchmark vur-
dering er gennemsnitlig. Leverandørens 
resultat er bedre end 48% af leverandørerne 
i denne gruppe. Dette tyder på, at leveran-
døren vil bidrage med lige så stor værdi som 
andre leverandører til organisationen.

        
7.5 af 10     48 vurderinger

God performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Jeg har haft et længere samarbejde med CFL og 
brugt forskellige værktøjer, og deres konsulenter 
er skarpe, velforberedte og kan udfordre enhver.

Kultur-virksomhed i Region Midtjylland med 2-4 
ansatte

’’

ALDER NETTOOMSÆTNING NPS®
17 år 77.821.000 DKK 21 35% Ambassadører

50% Passive kunder
15% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 7,6
Metode & Analyse 7,6
Fokus & Resultat 7,3
Innovation & Værdi 7,4
Etik & Samarbejde 7,4
Partnerskabs potentiale 7,7

Nr. 15 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling
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CUBIKS (DENMARK) A/S
Cubiks (Denmark) A/S’s leverandør performance er 7.2, hvilket betyder, at 
kunderne oplever deres performance som god.

Branche benchmark – 45%

Cubiks (Denmark) A/S’s benchmark vur-
dering er gennemsnitlig. Leverandørens 
resultat er bedre end 45% af leverandørerne 
i denne gruppe. Dette tyder på, at leveran-
døren vil bidrage med lige så stor værdi som 
andre leverandører til organisationen.

        
7.2 af 10     18 vurderinger

God performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Jeg har en god oplevelse med træning og ud-
dannelse. Produktet er godt og indfrier vores 
behov.

Medie-virksomhed i Region Hovedstaden med 1000+ 
ansatte

’’

ALDER BRUTTOFORTJENESTE NPS®
16 år 5.724.920 DKK -6 11% Ambassadører

72% Passive kunder
17% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 7,4
Metode & Analyse 7,7
Fokus & Resultat 6,9
Innovation & Værdi 7,0
Etik & Samarbejde 6,9
Partnerskabs potentiale 7,5

Nr. 16 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling
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SHL GROUP DENMARK (CEB)
Shl Group Denmark (CEB)’s leverandør performance er 6.1, hvilket betyder, at 
kunderne oplever deres performance som god.

Branche benchmark – 38%

Shl Group Denmark (CEB)’s benchmark 
vurdering er gennemsnitlig. Leverandørens 
resultat er bedre end 38% af leverandørerne 
i denne gruppe. Dette tyder på, at leveran-
døren vil bidrage med lige så stor værdi som 
andre leverandører til organisationen.

       
6.1 af 10     65 vurderinger

God performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Fin, men kunne godt bruge lidt mere proaktivi-
tet i forhold til ’efteruddannelse’ og vedligehol-
delse af den tillærte forståelse/viden.

Administrations-virksomhed i Region Hovedstaden 
med 50-99 ansatte

’’

ALDER NPS®
8 år -31 15% Ambassadører

38% Passive kunder
46% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 6,1
Metode & Analyse 6,6
Fokus & Resultat 5,9
Innovation & Værdi 6,0
Etik & Samarbejde 6,0
Partnerskabs potentiale 6,5

Nr. 18 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling
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SAVILLE CONSULTING A/S
Saville Consulting Danmark A/S’s leverandør performance er 6.9, hvilket bety-
der, at kunderne oplever deres performance som god.

Branche benchmark – 34%

Saville Consulting Danmark A/S’s benchmark 
vurdering er gennemsnitlig. Leverandørens 
resultat er bedre end 34% af leverandørerne 
i denne gruppe. Dette tyder på, at leveran-
døren vil bidrage med lige så stor værdi som 
andre leverandører til organisationen.

       
6.9 af 10     38 vurderinger

God performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Positiv og seriøs.

Rådgivnings-virksomhed i Region Sjælland

’’

ALDER BRUTTORESULTAT NPS®
10 år 5.051.522 DKK 13 34% Ambassadører

45% Passive kunder
21% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 7,1
Metode & Analyse 7,2
Fokus & Resultat 6,5
Innovation & Værdi 6,4
Etik & Samarbejde 6,9
Partnerskabs potentiale 7,2

Nr. 19 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling
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HUMANOSTICS APS
Humanostics ApS’s leverandør performance er 7.8, hvilket betyder, at kunder-
ne oplever deres performance som god.

Branche benchmark – 27%

Humanostics ApS’s benchmark vurdering 
ligger under gennemsnittet. Leverandørens 
resultat er bedre end 27% af leverandørerne 
i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, 
at leverandøren i ringere grad end andre 
bidrager med værdi til kunderne.

        
7.8 af 10     28 vurderinger

God performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Kun positiv. Har altid en positiv og konstruktiv 
dialog.

Speditørvirksomhed i Region Hovedstaden med 200-
499 ansatte

’’

ALDER BRUTTOFORTJENESTE NPS®
7 år 7.114.072 DKK 61 61% Ambassadører

39% Passive kunder
0% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 7,9
Metode & Analyse 8,0
Fokus & Resultat 7,5
Innovation & Værdi 7,4
Etik & Samarbejde 7,5
Partnerskabs potentiale 8,3

Nr. 21 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling


63

HOGREFE
Hogrefe Psykologisk Forlag A/S’s leverandør performance er 6.6, hvilket bety-
der, at kunderne oplever deres performance som god.

Branche benchmark – 23%

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S’s bench-
mark vurdering ligger under gennemsnittet. 
Leverandørens resultat er bedre end 23% af 
leverandørerne i sammenligningsgruppen. 
Dette tyder på, at leverandøren i ringere grad 
end andre bidrager med værdi til kunderne.

       
6.6 af 10     19 vurderinger

God performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Det er et godt værktøj.

Døgnstitutioner i Region Hovedstaden med 1000+ 
ansatte

’’

ALDER BRUTTORESULTAT NPS®
15 år 8.483.393 DKK 0 32% Ambassadører

37% Passive kunder
32% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 6,7
Metode & Analyse 7,0
Fokus & Resultat 5,8
Innovation & Værdi 6,3
Etik & Samarbejde 6,5
Partnerskabs potentiale 7,4

Nr. 22 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling
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CONSULTING GROUP SCAN. APS
Consulting Group Scandinavia ApS’s leverandør performance er 7.9, hvilket 
betyder, at kunderne oplever deres performance som god.

Branche benchmark – 16%

Consulting Group Scandinavia ApS’s bench-
mark vurdering ligger under gennemsnittet. 
Leverandørens resultat er bedre end 16% af 
leverandørerne i sammenligningsgruppen. 
Dette tyder på, at leverandøren i ringere grad 
end andre bidrager med værdi til kunderne.

        
7.9 af 10     13 vurderinger

God performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Har haft et godt samarbejde med ledelsen i 
forbindelse med at tilpasse deres værktøjer 
til vores situation, så jeg er rigtig glad for det 
arbejde der er gjort.

Entreprenør-virksomhed i Region Hovedstaden

’’

ALDER BRUTTOFORTJENESTE NPS®
7 år 398.222 DKK 77 77% Ambassadører

23% Passive kunder
0% Kritiske kunder

Professionel performance

Kommunikation 7,8
Metode & Analyse 8,0
Fokus & Resultat 7,4
Innovation & Værdi 7,6
Etik & Samarbejde 7,7
Partnerskabs potentiale 8,8

Nr. 24 af 28
På online toplisten for 

Testværktøjer til person-
vurdering og udvikling

https://supana.com/da/top/1550/testvaerktojer-til-personvurdering-og-udvikling
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Supanas Supplier Analytics™ gør det 
muligt at analysere kvalitet og værdi hos 
danske testudbyderes service og professi-
onelle rådgivning. Du kan m.a.o. sammen-
ligne forskellige testudbydere, baseret på 
kundernes vurdering af kvalitet, værdi og 
potentiale på tværs af markedet.
 Supplier Analytics™ er unikt, fordi 
værktøjet måler leverandørernes perfor-
mance på en lang række kritiske typer af 
leverandør adfærd. Supplier Analytics™ 
giver ikke kun en forståelse af markedet, 
men identificerer også de væsentligste 
opmærksomhedspunkter, der kan hjælpe 

kunder og leverandører til at få det opti-
male ud af hinanden.
 Supplier Analytics™ er baseret på 
uafhængig forskning og er evidensbaseret. 
Fundamentet er databaserede analyser 
og forudsigelser, på baggrund af kunders 
perception af leverandørernes kritiske 
adfærd. Resultaterne i rapporten skal ikke 
forstås som testudbydernes virkelige ad-
færd, men som kundernes observationer 
og vurdering af kvalitet og værdi i leveran-
cerne. Den aktuelle spørgeramme bliver 
løbende udviklet og valideret (senest 
opdateret ultimo 2016).

Inkluderet og udeladt

Data i rapporten er baseret på leverandø-
rer, der har en selvstændig tilstedeværelse 
og et gyldigt CVR-nummer i Danmark. 

Rapporten er Supana’s tredje undersøgel-
se af området.

Analysens pålidelighed og begrænsninger

Analysen og benchmark er lavet med 
Supana’s Supplier Analytics værktøj og 
baseret på alt tilgængeligt materiale fra 
pålidelige respondenter. Responden-
terne er alle personer, som har været 
kunde hos en vurderet testudbyder og 
de stammer fra i alt: 1402 validerede 
respondenter. Der er samlet set blevet 
vurderet 28 testudbydere i undersøgelsen, 
heraf omhandler rapporten 21. Når en 
testudbyder optræder i rapporten, skal 
minimum 10 kunder have vurderet denne. 

Testudbyderne har ikke haft indflydelse på 
hvilke andre testudbydere, som er blevet 
inddraget i undersøgelsen. Deltagere er 
blevet inviteret via mail, LinkedIn Groups 
og via personlige netværk. Desuden har 
vi løbende i undersøgelsen opfordret alle 
testudbyderne til at invitere egne kunder 
til undersøgelsen, for at sikre, at de er 
tilstrækkeligt repræsenteret i undersøgel-
sen. Hovedparten af testudbyderne har 
selv inviteret egne kunder til at deltage i 
undersøgelsen.
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UNDERSØGELSENS STIKPRØVE

Optimalt set bør undersøgelsen baseres på 
vurderinger fra alle kunder i hele Danmark. I 
praksis er det oftest mellem 10-25 % af alle 
kunder, der besvarer kundeundersøgelser, 
hvorfor undersøgelsen er baseret på en 
stikprøve. En udfordring er, at der er store 
forskelle i testudbydernes markedsstrategier 
og kundesegmenter. Der er således nogle 
leverandører, som har tusindvis af kunder og 
andre med færre end halvtreds kunder. Når 
man skal vurdere resultaterne, vil 10 vurde-
ringer i nogle situationer give et tilstrække-
ligt billede, hvorimod i andre situationer bør 
der være mere end 100 vurderinger.
 Der findes ingen uafhængige kilder af 
testudbydernes antal af kunder, hvorfor du 
nøje skal overveje om det antal vurderinger, 
som rapporten bygger på, giver dig tilstræk-
keligt information1.
 Supana fraskriver sig alle forpligtelser 
vedrørende respondenternes præcision 

og repræsentativitet og kan derfor ikke 
holdes ansvarlig for analysen og fortolk-
ninger heraf. Testudbyderne i rapporten 
har fået mellem 10 og 240 vurderinger. 
 For at teste dette, har vi gennemført 
t-test af samtlige leverandørers perfor-
mance, målt efter 10, 11, 12, 13… op 
til det totale antal vurderinger. Testen 
demonstrerede, at undersøgelsens data-
styrke dvs. gyldighed og præcision stiger 
med jo flere vurderinger vi har. I toplister 
har vi derfor valgt, at den samlede score 
afhænger af datastyrken, således at der 
tages hensyn til datakvaliteten i placerin-
gen af listen. I toplisten kan performance 
score også aflæses, som ikke er justeret 
for datastyrken. Desuden viste t-testen, 
at der er belæg for at hævde, at når en 
leverandør blot har 10 observationer, kan 
vi med rimelighed sige noget om deres 
performance.

1 Hvis du har behov for en 
statistisk sikker vurdering, 

altså på et 95 % konfidensin-
terval, så skal stikprøven fra 

en leverandør med cirka 5000 
kunder, være på cirka 250 

vurderinger.

2 M.a.o. har det ikke været 
muligt at afvise, at 10 

observationer kan forklare 
variationen og middelværdien 

i hele datasættet.

SVARFORDELING PÅ REGION OG STØRRELSE 

Der er en tydelig overrepræsentation 
(63%) af virksomheder fra Region Ho-
vedstaden. Det er vanskeligt at vurdere 
effekten af denne overrepræsentation for 
analysen. Region Hovedstaden rummer da 
også hovedparten af danske virksomheder 

(2/5) og set i lyset af at 4/5 af testudby-
derne har deres danske hovedkontor i 
Hovedstaden, så er det forventeligt, at 
hovedparten af respondenterne stammer 
herfra. 

Test er et storby fænomen

Dårligst repræsenteret i undersøgelsen er 
Region Nordjylland og Region Sjælland. 
Det er dog samme billede som i 2015 
og 2016 analysen, hvilket indikerer, at 
udbredelsen af testværktøjer er knyttet til 
Region Hovedstaden. Dette kan sand-

synligvis forklares ved, at testbrugerne 
er ansat i store virksomheder, der ofte 
placeret deres hovedkontor i Københavns-
området. Derfor vil en forholdsvis stor del 
af respondenterne kommer herfra.

Svarfordeling per region

Kilde: Danmark Statistik, 
Generel firmastatistik, 2013 & 

Supana, 2017
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41% af respondenterne i undersøgelsen 
kommer fra virksomheder med mere end 
200 ansatte, altså fra store virksomheder i 
Danmark. Til sammenligning udgør virksom-
heder med mere end 200 ansatte, mindre 
end 1% af samtlige danske virksomheder. 
Udbredelsen af testværktøjer er tydeligvis 
størst hos de mellemstore og store virk-
somheder. Vi opfatter undersøgelsen som 
repræsentativ for markedet, da købere af 

testværktøjer ofte er ansat i større virk-
somheder (+100 ansatte) der har egen 
personaleafdeling. Næsten en femtedel af 
respondenterne kommer fra virksomheder, 
der ikke oplyser antal medarbejdere. Denne 
gruppe er fortrinsvist enkeltmandsvirksom-
heder eller relativt nystartede virksomheder. 
En betragtelig del af dem er konsulent-
virksomheder og rådgivere, som benytter 
testværktøjer som led i egne ydelser.

SVARFORDELING PÅ BRANCHE

Et andet aspekt af undersøgelsens kvalitet 
omhandler, hvorledes stikprøven afspejler 
kundernes fordeling på brancher. Der findes 
ingen officiel statistik over, hvilke brancher 
der benytter testværktøjer, hvorfor vi igen 
sammenholder undersøgelsen med data fra 
Danmarks Statistik. En oplagt hypotese er, at 
brancher med højt specialiseret arbejdskraft 
har et større forbrug af testværtøjer, da de 

er villige til at bruge flere ressourcer på at 
finde og udvikle medarbejdere og ledere.
 Specielt indenfor ”Industri” hvor både 
den farmaceutiske industri ‘Medico og 
Plast’ har et stort behov for højtuddanne-
de og specialiserede medarbejdere, derfor 
syntes vores undersøgelse at understøtte 
hypotesen. 

Dette kan ligeledes forklare overrepræsenta-
tionen af respondenter indenfor ”Offentlige 
og personlige tjenester”, hvor hovedparten 
af respondenterne kommer fra statslige og 
kommunale institutioner. I ”Finansiering og 
forretningsservice” er andelen af videns-
medarbejdere og akademikere også høj og 

der investeres betydeligt i brugen af test-
værktøjer til udvælgelse og udvikling. ”Bygge 
og anlæg” branchen er tydeligt underrepræ-
senteret, og det kan hænge sammen med, at 
denne branche ofte benytter sig af outsour-
cing og projektansættelser samt at andelen af 
højtuddannede er forholdsvis lav. 

Svarfordeling per virksomhedsstørrelse

Kilde: Danmark Statistik, 
Generel firmastatistik, 2013 & 
Supana, 2017

Kilde: Danmark Statistik, 
Generel firmastatistik, 2013 & 
Supana, 2017

Svarfordeling per branche
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OM

Supana er en dansk startup virksomhed med fokus på 
Supplier Analytics™ teknologi. Vores teknologi forener 
købere og leverandører af rådgivnings-ydelser.

Supana arbejder med at skabe gennemsigtighed og 
tillid på markedet for konsulentydelser.

Supana skaber gennemsigtighed ved at analysere og 
benchmarke købernes oplevelse af værdi og kvalitet.

Supana udfører objektive og unikke analyser af leve-
randørers kvalitet og værdi via vores Suppli-
er Quality -Framework™.
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