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The Newcastle Personality Assessor 
Bedöm hur karakteristiskt vart och ett av följande påståenden är för dig.  
 

 Mycket 
okarakte-
risktiskt 

Ganska 
okarakte-
ristiskt 

Varken 
eller 

Ganska 
karakte-
ristiskt 

Mycket 
karakte-
ristiskt 

1. Inleda ett samtal med en 
främling 

     

2. Se till att andra är be-
kväma och glada. 

     

3. Skapa ett konstverk, för-
fatta något eller skriva 
musik. 

     

4. Förebereda saker i god 
tid innan. 

     

5. Känna mig nere eller 
deppig. 

     

6. Planera fester eller sam-
mankomster. 

     

7. Förolämpa andra.      

8. Tänka på filosofiska eller 
andliga frågor. 

     

9. Låta saker stöka till sig.      

10. Känna mig orolig eller 
stressad. 

     

11. Använda svåra ord.      

12. Sympatisera med andras 
känslor. 

     

 

  



 
 
 
 

 

 

Räkna poäng så här 

För alla frågor utom 7 och 9: 

Mycket okarakterisktiskt  = 1 
Ganska okarakteristiskt = 2 
Varken eller = 3 
Ganska karakteristiskt = 4 
Mycket karakteristiskt = 5 

För frågorna 7 och 9: 

Mycket okarakterisktiskt  = 5 
Ganska okarakteristiskt = 4 
Varken eller = 3 
Ganska karakteristiskt = 2 
Mycket karakteristiskt = 1 

Sammanställ dina poäng så här 

Utåtriktad F1 + F6  

Emotionell instabilitet F5 + F10  

Samvetsgrannhet F4 + F9  

Vänlighet F2 + F7 + F12  

Öppenhet F3 + F8 + F11  

Tolkningar 

Utåtriktad, emotionell instabilitet och samvetsgrannhet 

För utåtriktad, emotionell instabilitet och samvetsgrannhet är 2-4 lågt, 5-6 medel, 7-8 
medelhögt och 9-10 högt. 

Öppenhet 

För öppenhet är 8 och lägre lågt, 9-10 medellågt, 11-12 medelhögt och 13-15 högt. 

Vänlighet 

För vänlighet är 10 och lägre lågt, 11-12 medellågt, 13 medel och 14-15 högt. Det finns påt-
galiga skillnader mellan män och kvinnor.  
För män är 9 och lägre lågt jämfört med andra män, 10-11 medellågt, 12-13 medel högt och 
14-15 högt.  
För kvinnor är 11 eller lägre lågt jämfört med andra kvinnor. 12-13 är medellågt, 14 me-
delhögt och 15 högt. 
 


