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Introduksjon 
Denne veiledningen gir en rask innføring i likheter og forskjeller mellom den norske 
NEO-PI-3 og den engelske NEO-PI-3 (UK). 

Veiledningen er utarbeidet for å støtte testbrukere innen HR som veksler mellom å 
bruke norsk og engelsk (UK) versjon av testen. Det å bruke flere versjoner av testen 
er ikke like rett frem som det virker. Det krever inngående kjennskap til hver av 
testversjonene, samt kjennskap til forskjellene mellom disse. 

Innen arbeidspsykologi vil veksling mellom norsk- og engelsk NEO-PI-3 ofte medføre 
følgende utfordringer:

• Rekruttering: Å sammenligne testresultater til kandidater som har tatt ulike   
 språkversjoner av testen. 

•  Lederutvikling: Å forstå forskjellen mellom norske og engelske (UK) norm- 
 grupper, og hvordan disse påvirker testresultatet. 

Denne veiledningen er ikke et fullverdig alternativ til NEO-PI-3 testmanualene. 
For å kunne administrere og tolke både den norske og den engelske (UK) NEO-PI-3 
er det en forutsetning at du har lest testenes manual. 

Det er videre en anbefaling at du har lest NEO-PI-3 A Guide to Interpretation and 
Feedback in a Work Context, dersom testen anvendes i en arbeidspsykologisk 
kontekst. 
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Likheter og forskjeller – NEO-PI-3 Norsk- og UK-versjon  
Både den norske og UK-versjonen av testen har sin opprinnelse i den amerikanske 
versjonen av NEO-testen. Følgelig inneholder begge versjonene av NEO-PI-3 de 
samme 240 påstandene (spørsmål), organisert under fem faktorer og totalt 30 
fasetter. Selve ordlyden på påstandene kan imidlertid være noe ulik. Ulik ordlyd 
skyldes avveiinger som testutviklere har gjort med bakgrunn i kulturell-, politisk- og 
språklig forståelse da testen ble utviklet. I testutviklingen har det likefult vært en 
målsetning at påstandens eller spørsmålets opprinnelige mening skal være bevart, 
og være lik den amerikanske versjonen av NEO-PI-3.  

Hver språkversjon av testen har sin en egen normgruppe. Det er ikke slik at man kan 
anvende normer som er innsamlet ved hjelp av den engelske versjonen på den 
norske versjonen, eller vise versa. Dette ville vært brudd på god forskningsskikk og 
etiske retningslinjer.    

I de følgende avsnittene vil vi belyse noen av forskjellene mellom engelsk og norsk 
versjon av NEO-PI-3, samt hvilke implikasjoner dette har for bruk innen HR. 

Testadministrasjon
De internasjonale testetiske retningslinjene er gjeldende uavhengig av hvilken 
språkversjon av testen du anvender. Det skal derfor alltid gis tilstrekkelig informa- 
sjon til testpersonen før testing, herunder hva testen måler, hvordan resultatet skal 
anvendes, hvem som vil ha tilgang på resultatet, hvor lenge resultatet skal lagres og 
hvordan man kan trekke sitt samtykke til testing.

For mer informasjon om dine plikter som testadministrator vises det til norsk, 
engelsk og amerikansk testmanual, samt til e-læringskurset «Etisk bruk av arbeids- 
psykologiske tester». 

Norsk og engelsk versjon av testen har like administrasjonsveiledninger. Selve 
instruksjonene i testplattformen er også like. Testpersonene vil derfor få samme 
informasjon når de logger på selve testen. Denne informasjonen berører imidlertid 
kun praktiske forhold som hvordan man avlegger et svar, og erstatter dermed ikke 
den informasjonen du er pliktig å gi før testingen. 

Validitet i besvarelsen

Før man tolker en testbesvarelse må man undersøke besvarelsens validitet. 
Vurderingen av testbesvarelsens validitet er lik i den norske og engelske versjonen 
av testen. 

I både den engelske og den norske NEO-PI-3 inngår det tre spørsmål i validtetskon-
trollen. Spørsmål en spør om testpersonen har besvart alle påstandene på en ærlig 
og korrekt måte, og ber testpersonen ta stilling til dette ved å markere ett av de fem 
svaralternativene. De to øvrige spørsmålene i validitetskontrollen besvares med ja 
eller nei, og omhandler hvorvidt testpersonen har besvart alle påstandene, og om 
svarene er korrekt markert.

Costa, McCrae og Dye (1991) viser i sin studie at 99 % av utvalget besvarte spørsmål 
en med enten enig eller svært enig. Besvarelser der dette spørsmålet er svart med 
nøytral, uenig eller svært uenig bør følgelig tolkes med forsiktighet.  

I tillegg til å vurdere testpersonens svar på validitetsspørsmålene anbefales det at 
man undersøker testpersonens svarstil. I NEO-PI-3 er man særlig opptatt av 
følgende svarstiler: Tilfeldig respondering, bekreftende svarstil og benektende 
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svarstil. Engelsk og norsk versjon av testen NEO-PI-3 har like anbefalinger i 
vurderingen av svarstiler. 

Tilfeldig respondering omhandler de tilfellene der man mistenker at en personer har 
besvart spørsmålene i testen slurvete eller tilfeldig. En variant av tilfeldige svar er 
tilfeller der testpersoner markerer samme svarkategori for flere spørsmål etter 
hverandre. Med utgangspunkt i forskning anbefaler Costa & McCrae (2008) følgende 
grenseverdier som indikatorer på tilfeldig besvarelse: 

Mer enn 6 spørsmål på rad er svarkategorien «Svært uenig». 
Mer enn 9 spørsmål på rad er svarkategorien «Uenig». 
Mer enn 10 spørsmål på rad er svarkategorien «Nøytral». 
Mer enn 14 spørsmål på rad er svarkategorien «Enig». 
Mer enn 9 spørsmål på rad er svarkategorien «Svært enig». 

Testpersoner som tilnærmet uavhengig av spørsmålets innhold svarer bekreftende 
(enig) sies å ha en bekreftende-svarstil. For å undersøke om man kan stå ovenfor en 
testperson med bekreftende-svarstil skal man summere antallet spørsmål som 
testpersonen har besvart med «enig» og «svært enig». I et utvalg som Costa og 
kollegaer (1991) undersøkte, besvarte 99 % av testpersonene mindre enn 150 av 
spørsmålene med disse to svaralternativene. Dersom testpersonen har besvart flere 
enn 150 av spørsmålene bekreftende bør resultatene tolkes med forsiktighet.

Personer som svarer «enig» og «svært enig» på svært få av spørsmålene sies å ha en 
benektende-svarstil. I utvalget som Costa og kollegaer (1991) undersøkte, besvarte 
99 % av personene mer enn 50 av spørsmålene med disse to svaralternativene. 
Dersom testpersonen har besvart mindre enn 50 av spørsmålene med «enig» og 
«svært enig» bør resultatene tolkes med forsiktighet.

I både engelsk og norsk versjon av testen kan overnevnte svarstiler noen ganger 
indikere at besvarelsen bør forkastes. Dette er imidlertid en skjønnsmessig  
vurdering, der også informasjon fra personen direkte og hans/hennes omgivelser 
bør inngå.   
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Faktor og fasettbenevnelser 

Faktor og fasettbenevnelser skal være tilnærmet likelydende i den engelske (UK) og 
norske (N) versjonen. I dette avsnittet jevnstilles de norske og engelske begrepene, 
og du vil bli introdusert til alternative- og mer brukervennlige begreper for tilbake-
meldingssesjoner. 

De alternative og mer brukervennlige begrepene er tatt frem ettersom enkelte 
faktor- og fasettbenevnelser har en uheldig- eller tvetydelig benevnelse. Et godt 
eksempel på dette er fasetten Depression/Depresjon. For å unngå å skape mis-
forståelser og assosiasjoner til den kliniske diagnosen depresjon anbefales det at 
man heller anvender begrepene Despondency/Motløshet i omtale av fasetten. 

Disse tilbakemeldingsbegrepene brukes i alle engelske rapporter med unntak av 
standardrapporten som følger med testen. Se mer om rapporter under. 

TEKNISK TERM UK BENEVNELSER I FORBINDELSE MED 

TILBAKEMELDINGER

TEKNISK TERM

N Neuroticism Emotional Reactivity Emosjonell reaktivitet Følelsesmessig inst. 

E Extraversion Extraversion Ekstroversjon Ekstroversjon

O Openness Openness Åpenhet for Erfaring Åpenhet til erfaring 

A Agreeableness Agreeableness Omgjengelighet Omgjengelighet 

C Conscientiousness Conscientiousness Planmessighet Planmessighet 

N1 Anxiety Apprehension Bekymring Engstelse 

N2 Angry Hostility Frustration Frustrasjon Fiendtlighet 

N3 Depression Despondency Motløshet Depresjon

N4 Self-Consciousness Self-Consciousness Selvbevissthet Selvbevissthet 

N5 Impulsiveness Impulsiveness Impulsivitet Impulsivitet 

N6 Vulnerability Stress Proneness Sensitivitet for stress Sårbarhet 

E1 Warmth Friendliness Vennlighet Varme 

E2 Gregariousness Sociability Selskapelighet Sosiabilitet 

E3 Assertiveness Assertiveness Selvmarkering Selvmarkering

E4 Activity Pace Tempo Aktivitet 

E5 Excitement Seeking Excitement Seeking Spenningssøking Spenningsøking 

E6 Positive Emotions Positive Outlook Positive følelser Positive følelser 

O1 Openness to Fantasy Openness to Imagination Åpenhet for fantasi Fantasi 

O2 Openness to Aesthetics Openness to Aesthetics Åpenhet for estetikk Estetikk 

O3 Openness to Feelings Openness to Feelings Åpenhet for følelser Følelser 

O4 Openness to Actions Openness to New Activities Åpenhet for nye aktiviteter Handling 

O5 Openness to Ideas Openness to Ideas Åpenhet for ideer Ideer 

O6 Openness to Values Openness to Values Åpenhet for verdier Verdier 

A1 Trust Trust Tillit til andre Tillitt 

A2 Straightforwardness Straightforwardness Oppriktighet Rettfremhet 

A3 Altruism Altruism Hjelpsomhet Altruisme 

A4 Compliance Compliance Føyelighet Føyelighet 

A5 Modesty Modesty Beskjedenhet Beskjedenhet 

A6 Tender-Mindedness Compassion Medfølelse Følsomhet 

C1 Competence Self-Belief Selvtro Kompetanse 

C2 Order Order Orden Orden

C3 Dutifulness Sense of Duty Plikttroskap Plikttroskap

C4 Achievement Striving Achievement Striving Prestasjonsstreben Prestasjonsstreben

C5 Self-Discipline Self-Discipline Selvdisiplin Selvdisiplin

C6 Deliberation Deliberation Betenksomhet Betenksomhet 
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Valg av normgruppe 

Råskårene i en personlighetstest er som regel meningsløse før de gjøres om til en 
standardskala og sammenlignes med en normgruppe. Kjennskap til utvalget i 
normgruppen er essensielt for tolkningen, da høye og lave skårer kan ha litt ulik 
betydning avhengig av hvem som inngår i normgruppen. 

Under finner du en sammenstilling av de viktigste karakteristikkene til den engelske 
og norske «normal» normgruppen. Det gjøres oppmerksom på at normalnormen i 
den engelske versjonen av testen kalles UK Working Population Norm. 

Tabellen viser at gjennomsnittsalderen i den norske normgruppen er lavere enn i 
den engelske normen. Det må videre nevnes at den engelske normen har en alders-
fordeling som er tilnærmet lik aldersfordelingen i den engelske populasjonen. Den 
norske normgruppen er derimot ikke representativ for den norske befolkningen med 
tanke på aldersfordeling. Mer spesifikt er majoriteten av respondentene i den 
norske normgruppen yngre personer (studenter). 

Den engelske normgruppen har videre større variasjon i utdanningsnivå. Den 
engelske normen har en utdanningsfordeling som er tilnærmet lik utdannings- 
fordelingen i den engelske populasjonen. I den norske normgruppen er det derimot 
en større andel med høyere utdanning, enn det som finnes i den generelle norske 
befolkningen.

I både den engelske og norske versjonen er det avdekket alderseffekter. Disse er 
imidlertid ikke av en slik størrelsesorden at det er tatt frem aldersnormer. Det 
anbefales imidlertid å være bevisst på disse, særlig i tilfeller der man sammenligner to 
stillingskandidater med veldig ulik alder. For mer informasjon om alderseffektene 
henvises det til den norske og engelske testmanualen. 

I både den engelske og norske versjonen av NEO-PI-3 er det avdekket kjønns- 
forskjeller. I begge versjoner tenderer kvinner som gruppe å skåre høyere på N, O  
og A. Det anbefales følgelig å bruke kjønnsspesifikke normer i begge versjonene.  
For mer informasjon om kjønnseffektene henvises det til den norske og engelske 
testmanualen. 

I tabellen under fremkommer gjennomsnittsverdien og standardavviket for hver 
faktor i normalnormene for både engelsk og norsk versjon av NEO-PI-3.  

UK Working Population Norm Norsk normalnorm

Antall N = 670 N = 3521

Kjønnsfordeling 44,1% kvinner og 55,9% menn 49 % kvinner og 51 % menn

Aldersfordeling 18 år – 70 år 18 år - 82 år

Gjennomsnittsalder 39,8 (SD=13) 29 (SD=10,6)

Engelsk gjennomsnitt Standardavvik Norsk gjennomsnitt Standardavvik

N 94.88 24.65 81.1 23.3

E 102.88 19.83 121.3 18.6

O 108.57 19.16 119.9 19.5

A 114.92 18.11 120.5 15.8

C 116.96 18.71 115.4 19.5
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Det er forskjell på gjennomsnittskåren i de to språkversjonene. Dette gjelder især 
faktorene E, N og O. Forskjellen på faktor E er på grensen til en signifikant forskjell. 

Dette har følgende praktiske implikasjoner:

• En person som svarer helt likt på N-spørsmål i den engelske og norske versjonen  
 av NEO-PI-3 vil få en høyere T-skåre på faktoren N dersom man anvender det  
 norske normgrunnlaget. Og følgelig en lavere T-skåre dersom man anvender det  
 engelske normgrunnlaget. 

• En person som svarer helt likt på E-spørsmål i den engelske og norske versjonen  
 av NEO-PI-3 vil få en lavere T-skåre på faktoren E dersom man anvender det  
 norske normgrunnlaget. Og følgelig en høyere T-skåre dersom man anvender det  
 engelske normgrunnlaget. 

• En person som svarer helt likt på O-spørsmål i den engelske og norske versjonen  
 av NEO-PI-3 vil få en lavere T-skåre på faktoren O dersom man anvender det  
 norske normgrunnlaget. Og følgelig en høyere T-skåre om man anvender det  
 engelske normgrunnlaget.  

Det er sannsynlig at mesteparten av ulikhetene i normgruppene stammer fra 
skjevheter i normutvalget. Det er mindre sannsynlighet at disse forskjellene kan 
tilskrives forskjeller i personlighet i den engelske og norske populasjonen. Det er 
viktig å notere seg at de fleste forskjellene ikke er statistisk signifikante. Bruk av 
konfidensintervall vil minimere forskjellene i normgruppene, ettersom spredningen i 
begge normgrupper er relativt store. For mer informasjon om gjennomsnittsskårer 
og standardavvik på fasetter henvises det til den norske og engelske testmanualen. 

Den engelske versjonen av testen har to øvrige normgrupper: Managerial and 
Professional Norm og International Managerial and Professional Norm. Disse 
normgruppene består av besvarelser fra ledere på ulike nivåer. 

Den norske versjonen av testen har også en normgruppe som er utviklet spesifikt for 
HR. Denne er omtalt som Rekrutteringsnorm. Dette er besvarelser som er innhentet 
i forbindelse med virkelige rekrutteringsprosesser. 

Ledelsesnormer og rekrutteringsnormer er ikke det samme. For det første ettersom 
rekrutteringsnormen inneholder besvarelser fra både ledere- og arbeidstakere, og 
for det andre ettersom normene er innsamlet under ulike betingelser. Rekrutterings- 
normen er antatt å ha innslag av det som kalles sosial ønskverdighet. Sosial ønsk- 
verdighet beskriver tendensen til å svare på en bestemt måte med formål å frem-
stille seg selv i et bedre lys. Sosial ønskverdighet er et fenomen som oppstår 
spesielt i de kontekster der testpersoner har noe å tjene på å overdrive gode 
kvaliteter og minimere uønskelige trekk. Som en konsekvens av dette er gjennom-
snittsverdiene i denne normgruppen signifikant annerledes, enn i normgrupper som 
er innsamlet under andre betingelser. Følgelig bør rekrutteringsnormen ikke 
«jevnstilles» med den engelske ledernormen som er innsamlet under betingelser 
hvor sosial ønskverdighet trolig ikke har utspilt seg i like stor grad. 

Oppsummert: I tilfeller der man anvender ulike språkversjoner av testen i en og 
samme prosess bør man anvende Norsk normalnorm og UK Working Population 
Norm. Man må også være bevisst forskjellene i gjennomsnittet til normgruppene på 
faktorene E, N og O, og bruke konfidensintervall i tolkningen. 
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Konfidensintervall

Alle tester har målefeil. For å ta høyde for målefeilen må du legge til et konfidens- 
intervall på testresultatet. 

Valg av konfidensintervall er en manuell innstilling du selv må gjøre i testplatt- 
formen før du laster ned en testrapport. Når man legger på et konfidensintervall på 
resultatet vil resultatet vises som et skåreintervall i stedet for én enkelt skåreverdi. 

Konfidensintervall utregnes med utgangspunkt i den enkelte normgruppen. Som  
en følge av dette vil konfidensintervallets størrelse bli noe ulikt i de ulike språk- 
versjonene av testen. 

I en testing med norsk versjon av NEO-PI-3 og bruk av normalnormen vil det gjenn-
omsnittlige konfidensintervallet (.95 nivå) for faktorene være ± 6.4 T-skårepoeng. I 
den engelske versjonen vil det gjennomsnittlige konfidensintervallet (.95 nivå) for 
faktorene være ± 6.2 T-skårepoeng. 

Tolkningen av konfidensintervallet er imidlertid det samme: Hvis man bruker et 
konfidensnivå på 95 %, er det 95 % sikkert at kandidatens sanne skåre ligger innen 
skåreintervallet som oppgis i rapporten. Det er dermed også kun 5 % sjanse for at 
kandidatens sanne skåre faller utenfor skåreintervallet som er oppgitt. 

Tolkningskategorier 

I dette avsnittet skal vi snakke om NEO-PI-3 sine tolkningskategorier. Med tolknings- 
kategorier menes hva som anses som en lav, gjennomsnittlig eller høy skåre. 

I NEO-PI-3 gjør man om testpersonens råskåre til T-skåre for å kunne sammenligne 
besvarelsen med normgruppen. Når man regner om en råskåre til T-skårer er 
gjennomsnittet 50 og standardavviket 10. Under ser du en illustrasjon av T-skåre 
skalaen i forhold til normalfordelingen. 
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I de ulike språkversjonene av NEO finnes det noe ulik praksis rundt hva man anser 
som en gjennomsnittlig, høy eller lav skåre. Den britiske versjonen av NEO-PI-3 
opererer med fem ulike tolkningskategorier:

Den norske versjonen har tradisjonelt anvendt tolkningskategoriene som er anvendt 
i den originale amerikanske versjonen av testen:

Testutviklernes valg av ulike tolkningskategorier har bakgrunn i ulike data (norm- 
data) og ulike testetiske betraktninger. De praktiske implikasjonene av forskjeller i 
tolkningskategorier er imidlertid begrenset:

Dersom skårene tilsier det kan du supplere med begreper som «øvre gjennom-
snittsområde» eller «nedre del av kategorien høy» når du gir muntlige tilbake- 
melding til kandidaten. Utvis forsiktighet når du tolker datapunkter i skille mellom 
en kategori og en annen. 

T-skåre Tolkning 

20- 34 Veldig lav

35–41 Lav

42–58 Gjennomsnittlig

59–65 Høy

66-80 Veldig høy

T-skåre Tolkning 

20- 34 Veldig lav

35–44 Lav

45–55 Gjennomsnittlig

56–65 Høy

66-80 Veldig høy

T-skåre Tolkning 

20- 39 Lav

40–59 Gjennomsnittlig

60-80 Høy

Tolkningskategoriene skal uansett kun anses som retningsgivende.

Det er to grunner til at tolkningskategorier kun er retningsgivende:

• For det første er det viktig å ha i mente at personlighetstrekk i NEO-PI-3 er å anse  
 som dimensjoner.  Det er ikke slik at vi antar at en person som skårer 56 er  
 diamentalt eller kategorisk forskjellig fra en person som skårer 55. 

• For det andre har alle tester målefeil. Dette er grunnen til at du alltid skal legge til  
 konfidensintervall på testresultater. En person som får testskåren T:55 vil med  
 95 % sannsynlighet ha en sann skåre mellom T:47 og T:62 i den norske versjonen  
 av NEO-PI-3. Eller sagt på en annen måte: Et mulig sted mellom kategoriene  
 gjennomsnittlig eller høy.  

For å unngå å vektlegge små og ikke-signifikante nyanser i testresultater er Hogrefes 
anbefaling at du heller (og alltid) bruker bredere tolkningskategorier uavhengig av 
språkversjon: 
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Valg av testrapport

Den norske og engelske versjonen av NEO-PI-3 har både like og ulike rapporter. 
Under ser du hvilke rapporter som kan jevnføres med tanke på innhold/tekst:

Det er viktig å være kjent med at Teknisk rapport, eller Standardrapporten som 
den heter på norsk, ikke er tiltenkt testpersonen. Dette er en rapport som er 
skrevet for testleder. I henhold til testetiske retningslinjer plikter du å gi en tilpasset 
tilbakemelding til testpersonen. Denne rapporten møter ikke dette kravet, og 
utdeling av denne rapporten medfører risiko for at testpersonen gjør feiltolkninger 
på egenhånd. 

Vår generelle anbefaling er å ikke gi ut rapporter til kandidater. Som testleder er 
du i henhold til testetiske retningslinjer forpliktet å gi en tilbakemelding som er 
tilpasset testpersonens informasjonsbehov og forståelsesnivå. I praksis lar dette 
seg alltid best gjøres i form av en muntlig tilbakemelding.

Engelsk Norsk Merknad

Technical rapport Standardrapport Rapportene er tilnærmet like 

Primary Leadership rapport Primary Leadership rapport Rapportene er like

Personal Insight rapport X

X HR-rapport
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