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Sammenfatning af din NEO-besvarelse

NEO vurderer fem overordnede domæner af personligheden. Svar om dine tanker, følelser og personlige
mål kan sammenlignes med andres for at danne et
billede af din personlighed.
Denne sammenfatning præsenterer din overordnede personlighedsprofil. Det er ikke en uddybende
rapport. Hvis du besvarede spørgsmålene igen, eller
hvis en anden udfyldte en besvarelse om dig, så ville
du sikkert score lidt anderledes.
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NEO måler forskelle i personligheden blandt folk i
almindelighed. Testen måler ikke intelligens eller
evner og er ikke beregnet til at diagnosticere mentale problemer. Formålet med profilen er at give dig
en idé om, hvordan du adskiller dig fra og ligner
andre i din måde at tænke, føle og interagere på.
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Meget høj

Ligevægtig, hårdfør
og generelt svær at ryste,
selv i stressede
situationer.

Generelt rolig og i stand til
at håndtere stress. Oplever nogle gange
følelser som skyld, vrede eller tristhed

Sensitiv, emotionel og
tilbøjelig til at blive oprevet.

EKSTROVERSION

Introvert, reserveret og
seriøs. Foretrækker at være
alene eller sammen med
nogle få venner.

Behersket aktivitetsniveau.
Nyder andres selskab men også
at have et privatliv.

Udadvendt, aktiv og
højt humør. Foretrækker
oftest at være blandt
andre mennesker.

ÅBENHED

Jordbunden, praktisk
anlagt og dyrker traditioner.
Vanemenneske.

Praktisk anlagt, men villig til at overveje
nye løsninger. Søger balance mellem det
nye og det gamle.

Åben for nye oplevelser,
Eksperimenterende.
Brede interesser og meget
fantasifuld.

VENLIGHED

Stædig, skeptisk, stolt.
Søger konkurrence frem
for samarbejde. Udtrykker
sin vrede direkte.

Generelt varm, tillidsfuld og omgængelig.
Kan til tider være stædig og konkurrerende.

Medfølende og godmodig.
Søger samarbejde og undgår
konflikter.

SAMVITTIGHEDSFULDHED

Afslappet, uorganiseret.
Nogle gange uforsigtig.
Lægger helst ikke planer.

Pålidelig og forholdsvis velorganiseret.
Har klare mål, men kan også lægge
arbejdet til side.

Samvittighedsfuld og
velorganiseret. Har høje
standarder og stræber altid
efter at opnå sine mål.
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