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Återkoppling på resultat
Denna rapport är en sammanställning av de svar som givits på frågor som mäter olika
personliga egenskaper. Personliga egenskaper varierar mellan människor och dessa
skillnader har betydelse för hur vi tänker, känner och beter oss.
Du har även besvarat ett antal problemlösningsuppgifter. Ditt resultat återfinns under
rubriken Problemlösningsförmåga.

Personlighet
Du har besvarat påståenden om hur du är som person, som avser att mäta olika aspekter av
personlighet. Dina resultat delas in i fem övergripande resultatområden: Öppenhet,
Samvetsgrannhet, Extraversion, Sympatiskhet, och Känslomässig instabilitet.
Varje resultat visas på en skala som går från lågt till högt och där intervallen Lågt, Under
genomsnittet, Över genomsnittet samt Högt finns markerade. Detta följs av en text som
beskriver resultatets innebörd i förhållande till det intervall inom vilket det aktuella resultatet
återfinns.
Det är viktigt att tänka på att resultaten inte ska tolkas i absoluta termer utan som en
indikation på hur personligheten sannolikt är strukturerad och på vilket sätt det påverkar
beteenden.
Erhålls ett resultat inom det låga eller höga intervallet så är det sannolikt att
personlighetsegenskapen utgör ett karaktärsdrag i personlighetsstrukturen.
Erhålls resultat som är närmare genomsnittet (mitten på skalan och inom intervallen
Under genomsnittet respektive Över genomsnittet) så är det mindre sannolikt att
personlighetsgenskapen utgör ett karaktärsdrag.
Beskrivningarna sammanfattar flera poängnivåer vilket kan göra att man inte känner
igen sig i alla delar av en beskrivning, särskilt om ett resultat ligger på gränsen till ett
annat intervall.
För mer information om hur resultaten ska tolkas, se Att tänka på i slutet av denna rapport.
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Öppenhet
Intellektuell nyfikenhet, fantasi och öppenhet för nya idéer
Resultat: Under genomsnittet
LÅGT

UNDER GENOMSNITTET

ÖVER GENOMSNITTET

HÖGT

Oftast ganska praktisk och jordnära med ett realistiskt förhållningssätt. Har ett förhållandevis
lugnt känsloliv utan dramatiska känslomässiga reaktioner och låter sig inte speciellt ofta
vägledas av sina känslor och intuition. Har inte något starkt behov av att ständigt uppleva
nya inre känslomässiga upplevelser men undviker heller inte aktivt aktiviteter som stillar ett
sådant behov. Har ingenting emot förändring eller att pröva det som är nytt men föredrar
vanligtvis det välkända, invanda och beprövade.

Samvetsgrannhet
Ordningsamhet, disciplin och prestationssträvan
Resultat: Under genomsnittet
LÅGT

UNDER GENOMSNITTET

ÖVER GENOMSNITTET

HÖGT

Ganska lättsam, spontan och flexibel. Ogillar inte planering och framförhållning men tar
hellre dagen lite som den kommer än har alltför mycket struktur och allting planerat på
förhand. Föredrar ett mer ostrukturerat sätt att arbeta, tar saker lite som de kommer och tar
inte alltför hårt på förpliktelser och åtaganden.

Extraversion
Utåtriktning, energi och spänningssökande
Resultat: Lågt
LÅGT

UNDER GENOMSNITTET

ÖVER GENOMSNITTET

HÖGT

Mycket lågmäld, lugn och tillbakadragen. Umgås helst med få och föredrar ett lugnare
livstempo. Håller en låg profil i grupper då behovet av att synas och höras är mycket
begränsat. Kan snarare dräneras på energi av för mycket interaktion med andra - speciellt i
större grupper.
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Sympatiskhet
Tillit, värme och samarbetsvilja
Resultat: Över genomsnittet
LÅGT

UNDER GENOMSNITTET

ÖVER GENOMSNITTET

HÖGT

Är i regel omtänksam, varm och generös. Är medkännande och kan, när det behövs, sätta
sig själv åt sidan och fokusera på andras behov. Har en ganska mild, följsam och
tillmötesgående framtoning som helst fokuserar på samarbete och konsensus utan att för
den skull vara konflikträdd. Litar i regel på andra och deras intentioner, utan att för den skull
vara naiv eller blåögd.

Känslomässig instabilitet
Stresskänslighet, vaksamhet och beredskap
Resultat: Under genomsnittet
LÅGT

UNDER GENOMSNITTET

ÖVER GENOMSNITTET

HÖGT

I grunden förhållandevis trygg, lugn och stabil. Har i regel kontroll över sina känslor, ett gott
självförtroende - utan att vara överdrivet självsäker - och ett ganska jämnt humör. Känner sig
oftast trygg i sin förmåga att hantera stress och tar sig vanligtvis an motgångar och
utmaningar med tillförsikt. Lugnet och stabiliteten gör att man ibland kan uppfattas som
något oberörd av det som händer och sker runtomkring.

Problemlösningsförmåga
Du har besvarat ett antal problemlösningsuppgifter. Dessa uppgifter mäter förmågan att
identifiera beröringspunkter, se bakomliggande samband, abstrakta relationer och komplexa
mönster. Att kunna bearbeta, värdera, och sortera ut kritisk information och utifrån denna
härleda samband och dra logiska slutsatser. Ditt resultat finns markerat i figuren nedan.

Resultat: Lågt
LÅGT

UNDER GENOMSNITTET

ÖVER GENOMSNITTET

HÖGT
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Att tänka på
Det finns inga mätningar, testresultat inkluderat, som är exakta. Alla mätningar kan påverkas
av till exempel störningar under testningen, missförstånd av instruktioner, och brist på
motivation att verkligen anstränga sig eller att svara uppriktigt. Innehållet i denna rapport ger
information för ett beskrivande syfte och ger således inte information om prestation. En del
egenskaper kan vara fördelaktiga i ett visst sammanhang och mindre gynnsamma i ett
annat. Det kan finnas andra egenskaper som är relevanta för att beskriva dig som person,
men som inte tas hänsyn till i denna rapport.
För att ett resultat (en testpoäng) ska bli meningsfullt behöver det sättas i relation till något
som skänker relativ jämförbarhet. Testpoängen jämförs därför med resultat från en grupp
personer som besvarat samma frågor eller uppgifter, en så kallad normgrupp. Det är i
jämförelse med normgruppen som ett resultat blir klassificerat i enlighet med intervallen Lågt,
Under genomsnittet, Över genomsnittet, respektive Högt.
Lågt motsvarar ett resultat som är i nivå med de 16% av personerna i normgruppen
som fått lägst resultat.
Under genomsnittet motsvarar ett resultat som är i nivå med de 34% av personerna i
normgruppen som har ett resultat strax under medelvärdet (inom en
standardavvikelse).
Över genomsnittet motsvarar ett resultat som är i nivå med de 34% av personerna i
normgruppen som har ett resultat strax över medelvärdet (inom en standardavvikelse).
Högt motsvarar ett resultat som är i nivå med de 16% av personerna i normgruppen
som fått högst resultat.

Kontakta ansvarig administratör för frågor gällande innehållet i denna rapport, hur resultaten
och rapporten kommer att användas, hanteras eller sparas.

Detta är en officiell produkt från Assessment Engine. Innehållet i denna rapport består av
copyright-skyddat material. Det är därmed ej tillåtet att kopiera, omarbeta, mångfaldiga eller
sprida hela eller delar av innehållet.
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