
MAP - Lathund för återkoppling

Inledning

Högt resultat 
(8-10 poäng) 
(delge ej poäng till 
kandidaten)

• Se till att ni kan sitta ostört 

• Avsätt tillräckligt med tid för återkopplingen 

• Ha ett empatiskt och icke-fördömande förhållningsätt 

• Beskriv resultat på ett neutralt, icke-värderande sätt 

• Fråga så du vet att kandidaten förstått 

1. (Förklara syfte och tidsramar) - Du har fått göra testningen för att... - Vi har 
så här lång tid på oss för vår återkoppling.

2. - Hur tyckte du det var att göra testet? - Har du gjort något liknande förut? 

3. - Testet som du har fått göra heter MAP. Det tittar på personlighet och 
grundläggande egenskaper där vi, genom forskning, vet att vi som 
människor skiljer oss åt. Våra egenskaper visar sig till vardags och påverkar 
hur vi beter oss och hur andra uppfattar oss. Det finns inget som är rätt eller 
fel i det, utan beroende på hur vi är kommer vi ha saker som är lättare för 
oss och saker som är mer av en utmaning. 

4. - Testet tittar på fem olika personlighetsaspekter och jag tänker att jag be-
skriver var och en av dem och hur de kan ta sig till uttryck (från ena änden 
av skalan till andra änden). Jag tänker att du sedan får självskatta dig, var 
du tror att du har hamnat. Känns det okej?

5. - Jag ska också säga att dina resultat jämförs med en normgrupp som är 
representativ med Sveriges befolkning. Det innebär att dina svar är analyse-
rade i jämförelse med vad andra har svarat på samma frågor.  
(Rita upp Normalfördelningskurvan och förklara att de flesta ligger inom 
genomsnittet och att det sedan finns dem som markant skiljer sig från 
andra åt båda hållen. Exemplifiera med genomsnittslängd av män/ kvinnor 
i Sverige.) 

6. - Det är bara…(nämn vilka)… som kommer att ta del av dina testresultat. 

7. - Har du några frågor så här långt? 

Generella riktlinjer 
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Upprepa följande på vardera av de fem skalorna i MAP (med hjälp av den korta 
lathunden):

- Första skalan handlar om… (Läs högt från lathunden). 

- Personer som hamnar på ena sidan av den här skalan…  
(beskriv låga värden. Tänk på att betona såväl positiva som negativa sidor av ett 
lågt resultat) 

- Personer som hamnar på andra sidan av skalan …  
(beskriv höga värden, tänk på att betona såväl positiva som negativa sidor av ett 
högt resultat). 

- Var tror du att du hamnar på en sådan skala? 

- Utifrån hur du har svarade på testet har du fått ett värde som ligger mer åt (den 
första beskrivningen/mittemellan de två beskrivningarna/åt den senare beskriv-
ningen). Andra som har svarat som du har svarat brukar beskrivas som… (beskriv 
genom att använda lathunden/rapporter) 

- Vad tänker du om det? (Be gärna kandidaten exemplifiera)  
- Hur märker man den här sidan hos dig? 
- Hur tar sig detta uttryck hos dig?

- Nästa skala handlar om… (Gå vidare till nästa skala)

(Efter samtliga skalor) 
- Har du någon avslutande fundering eller är det något som är oklart kring dina 
resultat på det här testet? 

- Har du några frågor innan vi avslutar?

- Sammanfattningsvis visar dina testresultat att du är en person som är.. (summera 
styrkor och svagheter) och nu har jag också fått en bättre bild av om och hur du 
håller med om detta.

(Berätta hur processen - urval, coaching ect. - kommer att gå vidare)

Avrundning

Skalorna
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