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Dina testresultat
Du har genomfört personlighetstestet NEO-PI-3. De svar som du gav på påståenden om dina tankar,
känslor och mål har jämförts med hur andra vuxna har besvarat testet. Dina resultat på de fem
personlighetsdimensionerna Känslomässig instabilitet, Utåtriktning, Öppenhet, Vänlighet och
Målmedvetenhet står i relation till just denna jämförelsegrupp.
I NEO-PI-3 görs ingen värdering av dina resultat, utan de beskrivningar som presenteras visar endast
hur utpräglad en speciell egenskap är i förhållande till normgruppen. NEO-PI-3 ger en bild av din
personlighet. Denna bild är inte en komplett beskrivning av dig. När du till vardags eller i
arbetssituationen agerar på ett visst sätt, beror det sällan på en enskild personlighetsdimension, utan
det är ett resultat av ett samspel mellan flera dimensioner. Detta samspel återspeglas inte i denna
sammanställning. Det finns andra faktorer som påverkar hur du är som person, till exempel värderingar,
speciella talanger, förmågor och intressen. Man ska inte tolka resultaten av NEO-PI-3 isolerat från
annan information. Testresultat ska förstås och tolkas i ett större sammanhang där man strävar efter att
förstå hela personen.
I sammanfattningen nedan finns beskrivningar som passar in på dig baserat på dina svar på
påståendena i NEO-PI-3. Om du har frågor, tveka inte att vända dig till den som har givit dig
återkoppling.
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DIN POÄNG
Faktorer
Låg

Medel

Hög
Känslomässig instabilitet
Utåtriktning
Öppenhet
Vänlighet
Målmedvetenhet

Känslomässig instabilitet
Du är benägen att oroa dig över saker och ting och blir lätt upprörd i stressiga situationer.
Utåtriktning
Du är inåtriktad, något reserverad och allvarlig. Du arbetar helst ensam och undviker att ta en ledarroll.
Öppenhet
Du är jordnära, praktisk, traditionell och ganska fast i dina vanor.
Vänlighet
Du är avståndstagande, stolt och envis. Du föredrar tävling framför samarbete.
Målmedvetenhet
Du är spontan och inte särskilt välorganiserad. Du föredrar flexibla planer och procedurer. Du är
ointresserad av detaljer.
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