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Holger Danske

Mer selvstendig,
saklig, tilbakeholden
og individualistisk

Mer tillitsfull,
varm, omtenksom

og støttende

Sosial stil

Tillit

Mer aktsom overfor andre Større tillit til andre

Kommunikasjon

Mer føyelig Mer direkte

Uselviskhet

Mer individualistisk Mer støttende

Medfølelse

Mer saklig Mer omtenksom

Hengivenhet

Mer tilbakeholden
og reservert Mer varm og vennlig
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Holger Danske

Mer fleksibel,
spontan,

endringsvillig
og intuitiv

Mer fokusert,
målorientert,
systematisk

og strukturert

Målbevissthet

Arbeidsintensitet

Mer avslappet
tilnærming til effektivitet Større fokus på effektivitet

Samvittighetsfullhet

Lettere for å håndtere
utydelighet og

mangel på struktur

Mer ryddig, metodisk
og opptatt av regler

Ambisjon

Mer villig til å endre kurs Mer målorientert
og iherdig

Selvdisiplin

Blir lettere distrahert Mer fokusert

Beslutningstaking

Mer instinktiv og intuitiv Mer ettertenksom
og analytisk
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Holger Danske

Mer sensitiv
og vaktsom.

Påvirkes mer av
ytre omstendigheter

Mer samlet og
selvsikker. Påvirkes
mindre av ytre
omstendigheter

Emosjonell balanse

Følelser

Mer vaktsom og årvåken Mer rolig og ubekymret

Humør

Mer temperamentsfull Mer stabil

Selvtillit

Mindre selvsikker Mer selvsikker

Selvkontroll

Mer spontan Mer kontrollert

Stress

Mer sensitiv til stress Mindre sensitiv til stress
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Holger Danske

Mer tilbaketrukket
og selvstendig.

Mindre behov for
oppmerksomhet

Mer energisk,
entusiastisk og

sosialt dominerende.
Større behov for
oppmerksomhet

Ekstroversjon

Sosialt behov

Mer tilbaketrukket Mer selskapelig

Sosial fremtoning

Mer nedtonet Mer dominerende

Livstempo

Mer rolig Mer energisk

Spenningssøking

Mer varsom og
trygghetssøkende

Mer spenningssøkende
og risikovillig

Munterhet

Mer alvorlig og formell Mer entusiastisk
og sprudlende
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Holger Danske

Mer jordnær
og praktisk.

Foretrekker det
kjente og velprøvde

Mer nysgjerrig
og konseptuell.
Større behov for
nye opplevelser

og endring

Åpenhet

Fantasi

Mer jordnær Mer fantasifull

Estetikk

Mer praktisk
og pragmatisk

Mer estetisk
og kunstnerisk

Følelsesliv

Mer følelsesmessig
tilbakeholden

Mer følelsesmessig
uttrykksfull

Opplevelser

Større behov for
vaner og rutine

Større behov for nye
opplevelser og endring

Tenkemåte

Mer realistisk,
fokusert på her-og-nå

Mer konseptuell
og innovativ
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Holger Danske

Hvamåler MAP?
MAP måler personlighetsegenskaper og er basert på Femfaktormodellen, den mest moderne, robuste og
evidensbaserte modellen for å måle personlighet. Disse egenskapene varierer mellom personer og er viktige i
en arbeidssammenheng.

Hva betyr resultatet mitt?
For at resultatet skal gi mening for deg, sammenlignes det med en gruppe personer som også har fullført MAP,
en såkalt normgruppe. Testadministratoren kan gi deg mer informasjon om normgruppen som er brukt for å
tolke dine resultater. Normgruppen utgjør en fordeling av poengsummer somdeles i fire nivåer, der hver stolpe
defineres av beskrivende adjektiver. Resultatet ditt indikeres med en fargemarkering.

Husk dette når du leser om resultatet ditt
• Selv om egenskapene som måles av MAP er viktige, er det også andre viktige egenskaper og
omstendigheter som påvirker oppførsel og prestasjon på arbeidsplassen.

• Det kan være positive og negative sider ved både høye og lave poengsummer.

• Resultatene bør ikke tolkes som absolutte konklusjoner. De er indikasjoner på hvordan personligheten
din trolig er strukturert.

• Kombinasjonenav resultater på forskjellige skalaer ogunderskalaer kanpåvirke oppførsel. Dette blir ikke
tatt med i betraktningen i tilbakemeldingsrapporten.

• Resultatene kan påvirkes av flere faktorer. For eksempel kan resultatene påvirkes av misforståelse av
instrukser eller manglende motivasjon til å gi sannferdige tilbakemeldinger på spørsmålene.

• Testens poengsummer er aldri nøyaktige. Det er mange omstendigheter som kan påvirke målingenes
presisjon.
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