
Mäter personlighet
 Predicerar beteenden i arbetet



NYTTA
MAP ger dig ett objektivt och standardiserat beslutsunderlag för urval och 
förser dig med information som är av avgörande betydelse för en individs 
potential att prestera i arbetet. Denna information har dessutom visat sig 
vara svår att inhämta via konventionella metoder som intervjuer, CV och 
referenser. 

MAP kartlägger en individs personlighet på flera nivåer. Du kan välja att 
enbart utgå från de övergripande personlighetsdimensionerna när du 
rankar kandidater i screeningsammanhang. Du har även tillgång till en mer 
detaljerad profil för en nyanserad analys av individens potential, styrkor och 
utvecklingsområden.

ADMINISTRATION
MAP administreras via Ascend by Assesio - en modern, säker och 
användarvänlig plattform. 

Ascend möjliggör automatisk kandidatåterkoppling och återanvändning av 
testresultat i olika rekryteringsprojekt.

Testet kan genomföras på dator, surfplatta och smartphone.

Resultaten från MAP är tillgängliga både som rankningsbara poäng för en 
översiktlig jämförelse av kandidater, och som narrativa rapporter för en 
individuell analys av resultatet.

VAD ÄR MAP?
MAP är ett personlighetsformulär som kartlägger kritiska beteenden 
för arbetslivet och som används vid urval och utveckling av personal.

Testet baserar sig på den s k Femfaktormodellen, den mest robusta och 
empiriskt understödda modellen för att beskriva personlighet.

MAP predicerar arbetsrelaterade beteenden och utfall – bl a arbetstillfreds- 
ställelse, matchning mot företagskultur samt ledarskap och säljprestation. 

MAP hjälper dig att identifiera potential och möjliga utvecklingsområden hos 
en individ, både på chef- och medarbetarnivå, inom en rad olika tillämpnings- 
områden: rekrytering, onboarding, ledarskapsutveckling och 
karriärcoachning.



• Baserat på Femfaktormodellen

• Ingen tidsgräns, tar ca 20 min

• 5 skalor, 25 underskalor

• Flera rapporter anpassade efter 
syfte

• Tillgängligt på 10+ språk 

• Certifierat av DNV GL i Norge

RAPPORTER 
Följande rapporter finns tillgängliga: 

• Enkla datarapporter med enbart skalpoäng för en översiktlig bild av ett resultat

• Beskrivande tolkningsrapporter som bl a identifierar typiska egenskaper, 
beteenden och utvecklingsförslag

• Omfattande ledarskapsrapporter med fokus på potential och utveckling

KORT OM MAP

Tillämpningsområden:

• Screening/Urval

• Onboarding

• Utveckling av personal & 
ledare

• Successionsplanering

• Karriärcoachning
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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 relevan-

ta, objektiva fakta. 

Hos oss arbetar erfarna konsulter, legitimerade psykologer och psykometriker. Till-

sammans med våra kunder utvecklar vi lönsamma organisationer och bidrar till ett 

mer transparent och rättvist arbetsliv.


