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Sample Candidates beteendemönster jämfört med vald normgrupp (i sten) 

RELATIONER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

8 

Försöker sällan få andra att ändra åsikt, är 
mindre övertygande, tycker inte om att ta 
kommandot. 

Övertygande 

 

Övertygande, vill gärna få andra att ändra åsikt, 
tar gärna kommandot, talar om för andra vad 
de ska göra. 

 

9 

Tyst och reserverad i grupper, tycker inte om 
att vara i centrum, kan känna sig osäker 
tillsammans med nya människor. 

Socialt säker 

 
Pratsam, livlig, känner sig lugn och trygg vid 
första mötet med nya människor. 

 

8 

Har inget emot ensamarbete, kan vara mer 
produktiv vid ensamarbete än i grupp, längtar 
sällan efter sällskap. 

Team orienterad 

 

Föredrar att arbeta i ett team, tycker om att 
arbeta tillsammans med andra eller att 
assistera kollegor. 

 

9 
Kan vara lite okänslig gentemot andra, förblir 
oberörd av andras problem. 

Omtänksam 

 
Är välvillig och omtänksam, tålmodig, hjälpsam 
och lyhörd gentemot andra. 

 

TANKESÄTT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

8 
Föredrar att arbeta utifrån åsikter och känslor snarare 
än fakta och siffror, tenderar att undvika praktiska 
arbetsuppgifter, inte särskilt tekniskt intresserad. 

Praktisk 

 

Tycker om att laga och reparera, gillar att 
arbeta med händerna, intresserad i hur saker 
fungerar. 

 

6 

Har få originella idéer och tenderar att lösa 
problem på mer traditionella sätt. Är inte särskilt 
kreativ. 

Kreativ 

 
Genererar nya idéer, älskar att vara kreativ, 
hittar originella lösningar. 

 

5 

Föredrar att använda konventionella 
arbetsmetoder, kan föredra rutiner och trivs 
antagligen inte med för mycket omväxling. 

Variationssökande 

 

Vill ha omväxling, öppen för att prova nya 
saker, anpassar sig till nya omständigheter och 
arbetssätt. 

 

7 

Tenderar att ta tag i problemen när de uppstår, 
mindre organiserad och systematisk, förbereder 
sig inte i förväg. 

Metodisk 

 
Planerar framåt, förbereder sig väl i förväg, 
organiserar sitt arbete och tycker om struktur. 

 

10 
Absorberas troligen inte av småsaker, ogillar 
detaljarbete, kontrollerar inte arbetet noggrant. 

Detaljmedveten 

 
Koncentrerar sig på detaljer, är precis och 
korrekt. 

 

EMOTIONER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

8 
Tenderar att vara mindre avslappnad, mer orolig 
och blir ofta nervös inför viktiga händelser, mer 
lättsårad och kan ta kritik personligt. 

Avspänd 

 

Känner sig lugn inför viktiga händelser, är lugn i 
pressade situationer, ej lättsårad och tar ej illa 
vid sig av kritik. 

 

7 
Visar öppet sina känslor och har svårt för att 
dölja dem. 

Behärskad 

 
Kan dölja sina känslor för andra, blir sällan 
affekterad. 

 

6 
Förväntar sig ofta det värsta, fokuserar på de 
negativa sidorna i olika situationer. 

Optimistisk 

 

Förväntar sig att allt ska gå bra, ser det positiva 
i olika situationer, har en optimistisk framtoning 
även i motgångar. 

 

ENERGI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

5 
Uppskattar ett lugnt och jämt tempo, ogillar stor 
arbetsbelastning. 

Energisk 

 Energisk, rastlös, vill ha mycket att göra.  

7 
Tycker att det är viktigare att delta än att vinna, 
ogillar att konkurrera med andra. 

Konkurrensinriktad 

 
Har behov av att vinna, gillar utmaningar, kan 
vara en dålig förlorare. 

 

6 
Är inte så ambitiös, sätter mål som är 
realistiska snarare än ambitiösa. 

Prestationsinriktad 

 
Ambitiös, resultatorienterad, ställer höga krav 
på sig själv. 

 

9 

Föredrar att tänka igenom saker ordentligt 
innan man fattar ett beslut och är en försiktig 
beslutsfattare. 

Beslutsam 

 

Fattar snabba beslut, tycker om att lösa 
problem snabbt, har lätt för att dra slutsatser, 
otålig. 

 

TILLMÖTESGÅENDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

6 

Kan vara mindre ihärdig, följer inte alltid 
reglerna. Kan vara kapabel att göra ett bra jobb 
men är inte pålitlig. 

Pålitlig 

 
Arbetar hårt, är ihärdig och går att lita på, 
respekterar auktoriteter. 

 

7 
Har en tendens att vara självkritisk och 
nedvärdera sitt eget beteende. 

Social önskvärdhet 

 
Har en tendens att svara på ett socialt önskvärt 
sätt, försöker framställa sig själv i god dager. 
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BEDÖMNINGSMETODIK 

Denna profil är baserad på följande informationskällor av Sample Candidate: 

Frågeformulär / Färdighetstest Jämförelsegrupp / Normgrupp 

WSQn UK English v1 (Std Inst) WSQn_EN_GB_IS01_ General Population - 1999 (GB) 

AVSNITT MED PERSONUPPGIFTER 

Namn Sample Candidate 

Uppgifter om 
kandidaten 

WNR1=8, WNR2=9, WNR3=8, WNR4=9, WNT1=8, WNT2=6, WNT3=5, WNT4=7, 
WNT5=10, WNF1=8, WNF2=7, WNF3=6, WNE1=5, WNE2=7, WNE3=6, WNE4=9, 

WND1=6, WND2=7 

Rapport WSQ Profil v2.0RE 

OM DENNA RAPPORT 

Den här rapporten har generats med SHLs Online Assessment system. Den innehåller 
information från frågeformulär WSQ. Rapporten får endast användas av personer som är 
utbildade att administrera och tolka SHLs personlighetsinstrument. 

Rapporten redovisar åsikter från den person som svarat på formuläret. Vid tolkning 
måste hänsyn tas till de begränsningar som gäller generellt för alla typer av 
personlighetsformulär. 

Rapporten har genererats elektroniskt. Det är möjligt för programanvändaren att göra 
ändringar och tillägg i rapporttexten. 

SHL Global Management Limited och dess samarbetspartners kan inte garantera att 

innehållet i denna rapport är identiskt med det som ursprungligen genererats. Vi påtar 
oss inget ansvar för hur denna rapport används. Det inkluderar alla former av 
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