ADIZES-PERSONLIGHEDSANALYSE
Instruktion
PAEI-testen består af 24 sætningspar, hvoraf du for hver sætningspar skal
vælge det udsagn, der beskriver dig bedst.
Du skal markere dit valg med et kryds ud for den valgte sætning.
Eksempel:
1

Jeg sørger for at få problemerne ud af verden i en fart
Jeg kan bedst lide ordnede, stabile forhold

X

Der er her valgt, at man synes at sætningen:
"Jeg kan bedst lide ordnede, stabile forhold"
passer bedst af de 2 muligheder.
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Jeg sørger for at få problemerne ud af verden i en fart
Jeg kan bedst lide ordnede, stabile forhold
Jeg er stolt af min effektive travlhed
Jeg er stolt af mine mange ideer
Jeg synes, konflikter er spild af tid
Jeg lægger vægt på, at alle har det godt
Jeg kan godt lide at skabe tryghed og rammer
Jeg er den, der farer gennem luften og får tingene gjort
Jeg er stolt af mine analytiske evner
Jeg kan godt lide, at der hele tiden sker noget nyt
Jeg stræber efter at få kontrol over situationerne
Jeg lytter til, hvad andre siger
Jeg kan godt lide vilde og kreative idéer
Jeg er konstant produktiv fra morgen til aften
Jeg elsker forandringer, som jeg selv udfører
Jeg lægger vægt på analyse og planlægning
Jeg kan lide at provokere og lægge op til konflikter
Jeg vil gerne kendes for min menneskelige varme
Jeg kan godt lide at være med til at løse konflikter
Jeg kan bedst lide opgaver, der giver øjeblikkelige resultater
Jeg lægger vægt på et godt arbejdsklima
Jeg kan bedst lide faste regler og rutiner
Jeg gør meget for at skabe enighed i gruppen
Jeg kan lide at eksperimentere og tage chancer
Jeg kan bedst lide opgaver, der giver øjeblikkelige resultater
Jeg kan bedst lide ordnede, stabile forhold
Jeg er konstant produktiv fra morgen til aften
Jeg kan lide at eksperimentere og tage chancer
Jeg er den, der farer gennem luften og får tingene gjort
Jeg lægger vægt på, at alle har det godt
Jeg kan godt lide at skabe tryghed og rammer
Jeg er stolt af min effektive travlhed
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Jeg er stolt af mine analytiske evner
Jeg er stolt af mine mange idéer
Jeg stræber efter at få kontrol over situationerne
Jeg vil gerne kendes for min menneskelige varme
Jeg kan lide at provokere og lægge op til konflikter
Jeg synes, konflikter er spild af tid
Jeg elsker forandringer, som jeg selv udfører
Jeg kan bedst lide faste regler og rutiner
Jeg kan godt lide vilde og kreative idéer
Jeg lytter til, hvad andre siger
Jeg kan godt lide at være med til at løse konflikter
Jeg sørger for at få problemerne ud af verden i en fart
Jeg lægger vægt på et godt arbejdsklima
Jeg lægger vægt på analyse og planlægning
Jeg gør meget for at skabe enighed i gruppen
Jeg kan godt lide, at der hele tiden sker noget nyt

Projektstyring Merkonommodul

Scoring af personprofilen
Du scorer testen ved at overføre dine afkrydsninger til scoringsarket, at krydset sættes ud
for det samme sætningsnummer i det ikke-skraverede felt.
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Derefter sammentæller du antallet af krydser i hver af de lodrette rækker.
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Resultatet af scoringsarkets førstekolonne:
(Hver af de fire rubrikker skal have en score mellem O og 6)

Resultatet af scoringsarkets anden kolonne:
(hver af de fire rubrikker skal have en score mellem O og 6)

Samlet score: (Summen af de 2 del resultater)

Du finder frem til din PAEI-personprofil på følgende måde:
 Hvis din P, A, E eller I score er 9, 10, 11 eller 12 skriver du et stort P, A, E eller I.
 Hvis din score ligger mellem 1 og 8 skriver du et lille p, a, e eller i.
 Hvis din score er 0, skriver du O.

Konklusion
PAEI-personprofil

Karakteristik af PAEI rollerne
I
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