
IDENTIFIERAR KONTRAPRODUKTIVA BETEENDEN PÅ JOBBET
VISAR NÄR STYRKOR BLIR TILL SVAGHETER



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 påfrestan-
de situationer som hög arbetsbelastning 
eller trötthet. 

Att tillämpa MAP-X i ett urvalssyfte inne-
bär att du kan få ett objektivt och standar-
diserat 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 för-
se dig med insikter kring en individs utma-
ningar 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 förbättrings-
områden. 

MAP-X kan identifiera toxiska beteenden 
inom ledarskap och hjälpa till att förhindra  
dem i tid. Resultatet kan också vara ett 
under lag för att sammanställa framgångs-
rika och högpresterande team och identi-
fiera gruppers urspårningstendenser.

VAD ÄR MAP-X?

MAP-X är ett verktyg som ger en bild 
över en individs risktendenser kopplade 
till personlighet. Tendenserna kan leda till 
kontraproduktiva beteenden på jobbet och 
MAP-X identifierar de utmaningar som en 
individ kan ha. 

MAP-X är baserat på femfaktormodellen, 
den främsta empiristiskt understödda teorin 
för att beskriva personlighet och bygger 
vidare på Assessios befintliga personlig-
hetstest 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 ur-
val av kandidater i en rekryteringsprocess, 
för att utveckla befintliga medarbetare och 
för att identifiera vem som passar på vilken 
position och för vilka arbetsuppgifter.



ADMINISTRATION

Resultatet i MAP-X utvinns ur MAP som 
administreras via Ascend by Assessio  
– en modern, säker och användarvänlig
plattform. Ascend möjliggör automatisk
kandidat återkoppling 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.

SNABBFAKTA 

•  Mäter extrema sidor av personligheten – Identifierar risken för 
kontraproduktiva beteenden och urspårningstendenser

• Baserat på Femfaktormodellen och MAP

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

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

• För ett resultat i både MAP och MAP-X behövs endast ett test
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VÄRLDSLEDANDE BEGÅVNINGSTEST 
IDENTIFIERAR POTENTIAL HOS INDIVIDER

PLATTFORMEN FÖR ALLT INOM URVAL OCH UTVECKLING
HJÄLPER DIG SKAPA EFFEKTIVA OCH TRÄFFSÄKRA HR-PROCESSER

v 

MATCHAR ORGANISATIONSKULTUR MOT INDIVIDERAS VÄRDERINGAR
IDENTIFIERAR MOTIVATIONSFAKTORER

VÄRLDSLEDANDE SCREENINGVERKTYG SOM MÄTER INTEGRITET
BEDÖMER RISKEN FÖR SKADLIGA BETEENDEN PÅ JOBBET

MÄTER PERSONLIGHET
PREDICERAR BETEENDEN I ARBETET

 SERVICEFIRST

Mäter personlighet 
och predicerar 
beteenden i arbetet.

 MINT

Världsledande 
screeningverktyg som 
mäter integritet och 
bedömer risken för 
skadliga beteenden 
på jobbet.

 MATRIGMA

Världsledande 
begåvningstest av 
hög vetenskaplig 
kvalité och identifierar 
potential hos 
individer.

 ASCEND

Plattformen för 
allt inom urval och 
utveckling. Hjälper 
dig skapa effektiva 
och träffsäkra  HR-
processer.

 MATCH V

Matchar orga-
nisations kultur mot 
 indi viders värdering-
ar och identifierar 
 motivationsfaktorer  
och ökar sannolik-
heten för jobb-
tillfreds ställelse.

FÖRUTSER BETEENDEN I ARBETSLIVET
IDENTIFIERAR POTENTIAL HOS INDIVIDER

 MAP

Förutser beteenden 
i arbetslivet och 
Identifierar potential 
hos individer.


