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Testa Person

Oberoende, tålig,
saklig, reserverad
gentemot andra.

Tillitsfull, varm
och omsorgsfull
gentemot andra.

Social Stil

Tillit

Skeptisk, avvaktande. Tilltro till andra,
förtroendefull.

Kommunikation

Undfallande,
följsam, smidig.

Uppriktig,
oförställd, rättfram.

Osjälviskhet

Jagfokuserad, egennyttig. Altruistisk, stöttande.

Medkänsla

Saklig, hårdhudad. Omtänksam,
medkännande, empatisk.

Tillgivenhet

Återhållsam,
formell, distanserad.

Kärleksfull, ömsint,
vänlig, personlig.
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Testa Person

Flexibel, lättsam,
avslappnad
inställning till
åtaganden och
förpliktelser.

Målmedveten,
strukturerad,

logisk, inneboende
drivkraft att prestera
och arbeta hårt.

Målmedvetenhet

Arbetsintensitet

Avslappnad inställning
till effektivitet

och hårt arbete.
Uthållig, effektiv, kapabel.

Samvetsgrannhet
Har lätt för att

hantera oklarheter
och otydligheter,
ostrukturerad, tar
lätt på förpliktelser
och åtaganden.

Ordningsam, metodisk,
regelmedveten,
ansvarsfull.

Ambition

Lustdriven,
förändringsbenägen,
avslappnad inställning

till prestation.

Prestationsorienterad,
handlingskraftig,
ambitiös, ihärdig.

Självdisciplin

Lättdistraherad. Självmotiverande,
fokuserad.

Beslutsfattande

Snabb, instinktiv, intuitiv. Eftertänksam,
analyserande, objektiv.
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Testa Person

Känslig, lyhörd,
impulsstyrd,

påverkas lätt av
yttre omständigheter.

Stabil, trygg i sig
själv, påverkas lite
av det som sker
i omgivningen.

Balans

Känslor

Vaksam, alert, ängslig. Lugn, avslappnad.

Humör

Tempramentsfull. Stabilt humör.

Självförtroende

Osäker.
Gott självförtroende,

tilltro till egna förmågan.

Självkontroll

Impulsiv, spontan. God själv- och
impulskontroll.

Stress

Stresskänslig. Stresstålig, lugn och
fokuserad under press.
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Testa Person

Introvert, lågmäld
och oberoende

av andra.

Utåtriktad, energisk
och socialt dominant
med stort behov
av stimulans

från omvärlden.

Extraversion

Socialt behov

Tillbakadragen. Sällskaplig.

Social framtoning

Nedtonad, begränsat
behov av uppmärksamhet

från andra.
Dominant, kraftfull.

Livstempo

Lugnt och avslappnat
livstempo. Energisk, livlig.

Spänningssökande

Trygghetssökande,
försiktig.

Spänningssökande,
risktagande.

Gladlynthet

Återhållsam med positiva
känslouttryck, reserverad.

Glad, entusiastisk,
positiv, lättsam.
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Testa Person

Föredrar det
välbekanta och
traditionella;

tillämpar helst det
redan beprövade.

Utforskande och
okonventionell;
behöver och är
öppen för inre
känslomässiga
upplevelser.

Öppenhet

Fantasi

Jordnära,
verklighetsförankrad,
uppgiftsfokuserad.

Fantasifull,
dagdrömmande.

Estetik

Pragmatisk, praktisk. Estetisk, konstnärlig.

Känsloliv

Återhållsamt inre
känsloliv, dämpade

känslouttryck.

Intensivt inre känsloliv,
starka känslouttryck.

Upplevelser

Vanestyrd, rutinmässig.

Söker nya upplevelser,
behov av känslomässig

och intellektuell
stimulans.

Tankestil

Realistisk, fokus
på här-och-nu.

Nyfiken, intellektuellt
vetgirig, nytänkande.
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