

Översättning till andra språk
Idag finns UPP-testet översatt och normerat till
engelska, ryska och spanska. Normering pågår
också, efter översättning, till arabiska, finska,
norska och danska.



Nya skalor
Utvecklingsvilja syftar till att hitta medarbetare
som vill vidareutveckla sig.
I senaste versionen av UPP-testet finns ytterligare
två skalor som mäter personlighetens mörka sidor,
Psykopati och Machiavellianism, utöver de
tidigare skalorna Samarbetsvilja, Perfektionism och
Självuppskattning.



Du har väl inte missat att vi erbjuder
UPP Två Steg Screening och de fulla testen bakas
ihop till en slutrapport.
Second opinion Kravprofilering, testning,
bedömning av testresultat, intervju,
sammanställning av testresultat och intervju samt
återkoppling till beställare.
Flexibla lösningar Vi hjälper dig att utforma och
leverera flexibla lösningar utifrån din organisations
behov vid olika urvalssituationer, oavsett om det
handlar om t ex chefstillsättningar, urval till
trainee- eller chefsprogram eller andra urval.
Kartläggning/genomlysning av grupper, hela
eller delar av organisationer med hjälp av UPPtestet.
Kontakta oss så berättar vi hur du sparar tid och
pengar och dessutom får ett säkrare urval.



På gång
Nytt begåvningstest är under utveckling
Användning av UPP- testet som metod vid
grupputvecklingsaktiviteter



Utbildningstillfällen under 2016
26-27 april + 26 maj
7-8 september + 6 oktober
12-13 oktober + 10 november



Ny medarbetare
Vi hälsar Anna Sandberg Bremberg välkommen.
Anna är vår chefspsykolog och vice VD sedan
januari.

UTVECKLING

Många nya uppslag som lett till
utveckling av våra produkter har
kommit från våra kunder. Hör gärna av
dig du också med önskemål och förslag
på utvecklings-områden och idéer.

NY ADRESS

Vi har nu flyttat in på vår nya adress:
Klarabergviadukten 70 plan D,
Stockholm.
Välkomna att titta in men hör gärna av
dig innan så vi finns på plats.
Växel +46 (0)8 755 72 34
info@psykologisk-metod.se
www.psykologisk-metod.se

PSYKOLOGISK METOD AB
I KORTHET

Psykologisk Metod erbjuder tester för
mätning av personlighet, begåvning
och attityder.
Företaget är grundat och leds av Lennart
Sjöberg, professor em. i Psykologi vid
Handelshögskolan i Stockholm och leg.
psykolog.
Testerna är utvecklade i Sverige för
bättre och säkrare rekryteringar.
VÅRA TJÄNSTER
OCH TESTER








UPP-testen
StepOne Screen™
Begåvningstest
Utbildning och certifiering
Konsulttjänster
Second opinion

