
Upptäck MAP-X
Identifierar potentiella extrema beteenden
Mäter när dina styrkor kan bli till svagheter



VAD ÄR MAP-X?

MAP-X är ett verktyg som ger en bild över en individs risktendenser kopplade 
till personlighet. Dessa tendenser kan leda till kontraproduktiva beteenden 
och MAP-X hjälper dig att identifiera utmaningarna som en kandidat kan ha. 

MAP-X är baserat på Femfaktormodellen, den främsta empiristiskt understödda modellen för 
att beskriva personligheter, och bygger vidare på Assessios befintliga test MAP. Kandidaten 
behöver därför endast göra ett MAP-test för att få ett resultat i både MAP och MAP-X.

MAP-X kan användas framgångsrikt vid urval av kandidater i en rekryteringsprocess, för att 
utveckla befintliga medarbetare och för att identifiera vem som passar på vilken position 
och för vilka arbetsuppgifter.

NYTTA

Genom att mäta en individs risktendenser så går det också att förstå när styrkor kan bli till 
svagheter. Där MAP kartlägger en individs personlighet så gör MAP-X det möjligt att se vilka 
typer av utmaningar en individ kan ha, exempelvis under påfrestande situationer som hög 
arbetsbelastning eller trötthet. 

Att tillämpa MAP-X i ett urvalssyfte innebär att du kan få ett objektivt och standardiserat 
beslutsunderlag som kan hjälpa dig att välja mellan toppkandidater med höga matchningar. 
Testet kan ge en förståelse för vilka förväntningar som är rimliga att ha på en individ. 

Ur en utvecklingssynpunkt så kan testet förse dig med insikter kring en individs utmaningar 
och därför också vara en vägvisare för vilken sorts stöttning eller hjälpmedel som kan 
behövas för att nå framgång. Varje individ kan genom testet få en ökad förståelse för sina 
egna förbättringsområden. 

MAP-X kan identifiera toxiska beteenden inom ledarskap och hjälpa till att förhindra  
dem i tid. Resultatet kan också vara ett underlag för att sammanställa framgångsrika  
och högpresterande team och identifiera gruppers urspårningstendenser.



ADMINISTRATION
Resultatet i MAP-X utvinns ur MAP som administreras via Ascend by Assesio – en modern, 
säker och användarvänlig plattform. Ascend möjliggör automatisk kandidatåterkoppling  
och återanvändning av testresultat i olika projekt.

Testet kan genomföras på dator, surfplatta och smartphone. Resultaten är tillgängliga både 
som rankningsbara poäng för en översiktlig jämförelse av kandidater, och som narrativa 
rapporter för en individuell analys av resultatet.

VAD MÄTER MAP-X? 
MAP-X mäter extrema sidor av en individs personlighet. Genom resultatet går det att  
utläsa vilka risker för kontraproduktivt beteende och urspårningstendenser som finns.

SNABBFAKTA 

• MAP-X är baserat på Femfaktormodellen och MAP. 

• Det används både inom urval och rekrytering och inom utveckling och coachning. 

• Hjälper till att förutse risker för kontraproduktivt beteende. 

• Kan identifiera hur positiva egenskaper under vissa förutsättningar kan bli negativa. 

• För ett resultat i både MAP och MAP-X behövs endast ett test.



www.assessio.se| info@assessio.se | +46 8 775 09 00 | Östermalmsgatan 87 E, 114 59

OM ASSESSIO 

Assessio har en lång historia av att utveckla vetenskapligt förankrade  

testverktyg och tjänster för urval och utveckling av personal. 

Verksamheten grundades 1954 av Svenska Psykologförbundet och är idag  

Nordens ledande företag inom arbetspsykologisk testning med en etablerad  

internationell verksamhet.

Vår strävan är att skapa effektiva och välmående organisationer. Vi arbetar nära 

våra kunder och hjälper till att säkerställa att processer och beslut grundar sig  

på relevanta och objektiva fakta. 

Hos oss arbetar erfarna konsulter, legitimerade psykologer och psykometriker. 

 Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lönsamma organisationer och bidrar  

till ett mer transparent och rättvist arbetsliv.


