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Generell informasjon 
Ved å fullføre denne oppgaven om deg selv, vi du beskrive hva du liker å gjøre på jobben og hvordan du best liker å utføre 
den.  Dette er ingen prøve - Det finnes ingen riktige eller gale svar.  Merk at utførelsen normalt tar fra 15-20 minutter.  
Skjemaet skal fullføres på følgende måte: 
Det er 21 grupper av ord eller påstander. Hvert ord eller påstand skal rangeres etter hvordan de passer til deg. (Det første 
svar man tenker på er sansynligvis det beste.) 
A = Det ord eller påstand som beskriver deg best.  B = Det ord eller påstand som beskriver deg nest best.   
C = Del ord eller påstand som beskriver deg tredje best.  D = Del ord eller påstand som beskriver deg dårligst. 
 
Det skal være en A, en B, en C og en D for hver gruppe.  Alle grupper av ord eller påstander må besvares. 

 
Ranger disse ord eller påstander ut ifra �hvordan du tror andre mennesker tenker om deg i din nåvæende rolle� 

 viljesterk  
 entusiastisk  
 til å stole på  
 lett å påvirke  

 evne til å gi  
 påtrengende  
 sosial bagavet  
 måteholden  

 konserativ  
 fleksibel  
 kampglød  
    munter  

 godt likt  
 metodisk  
 ettergivende  
 hardnakket  

 handlekraftig  
 uttrykke seg klart  
 behersket  
 perfeksjonist  

 adlyder ordre  
 pågående  
 underholdende  
 trives med rutiner  

 lojal  
 systematisk  
 lederskikkelse  
 gemyttlig  

 troverdig  
 fattet  
 varsom  
 uforsonlig  

 skaper forandring  
 vinnende vesen  
 pålitelig  
 smidig  

 godhjertet  
 foretaksom  
 karismatisk   
 standhaftig  

 uforanderlig   
 har tiltro til andre  
 innsatsvillig  
 inflytelsesrik  

 veltalende  
 veltilpasset  
 presser ikke andre   
 har stor drivkraft  

 ærgjerrig  
 forekommende   
 godt humør  
 følger gjeldende regler  

 nøyaktig   
 dristig  
 livlig   
 fast  

 rolig  
 tenker sikkerhet først 
 vilje til å vinne  
 vennligsinnet 

 motiverer andre 
 stabil 
 takknemlig 
 uforferdet 

                uredd  
 vennskapelig  
 forutsigbar  
 hengiven  

 takknemlig  
 egenrådig  
 meget utadvent 
 sindig 

 uanfektet 
 viser påskjønnelse 
 induvidualist 
 sterk personlighet 

 være omgjengelig 
 lett å tilfredsstille 
 hjelpsom 
 tar føringen 

 opportunist  
 uttrykksfull  
 ledig  
 god følgesvenn 
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Ranger disse ord eller påstander ut ifra �hvordan du virkelig er� 
 
 
 
 
 uredd   
 vennskapelig   
 forutsigbar  
 hengiven   

 godhjertet   
 foretaksom   
 karismatisk   
 standhaftig   

 uanfektet   
 viser påskjønnelse   
 individualist   
 sterk personlighet   

 veltalende    
 veltilpasset   
 presser ikke andre   
 har stor drivkraft   

 ærgjerrig  
 forekommende   
 godt humør   
følger gjeldende regler    

 takknemlig   
 egenrådig   
 meget utadvent   
 sindig   

 rolig   
 tenker sikkerhet først     
 vilje til å vinne   
 vennligsinnet   

 
 
 
 godt likt   
 metodisk   
 ettergivende    
 hardnakket    

 viljesterk   
 entusiastisk   
 til å stole på    
 lett å påvirke   

 nøyaktig   
 dristig   
 livlig    
 fast  

 lojal    
 systematisk    
 lederskikkelse     
 gemyttlig   

 være omgjengelig    
 lett å tilfredsstille    
 hjelpsom   
 tar føringen   

 handlekraftig    
 uttrykke seg klart   
 behersket   
 perfeksjonist    

 evne til å gi     
 påtrengende    
 sosial begavet    
 måteholden   

 
 
 
  uforanderlig       ___  
 har tiltro til andre   
 innsatsvillig     
 inflytelsesrik     

 troverdig     
 fattet    
 varsom   
 uforsonlig    

 opportunist      
 uttrykksfull    
 ledig     
 god følgesvenn     

 adlyder ordre      
 pågående   
 underholdende    
 trives med rutiner     ____  

 konservativ     ____  
 fleksibel    
 kampglød      
    munter      ___  

 motiverer andre     
 stabil     
 takknemlig    
 uforferdet     

 skaper forandring      ___  
 vinnende vesen     
 pålitelig    
 smidig    
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