Psykologisk Metod

Behöver du ett
arbetslivsorienterat
personlighetstest
och vill ha ett som …
… är vetenskapligt dokumenterat med hög reliabilitet och validitet
… korrigerar för skönmålning
… tar hänsyn till ”dagsformen”
… är utvecklat i Sverige för svensk kultur och svenska värderingar?

Med hög vetenskaplig kompetens erbjuder vi test

ningar, återkoppling/avrapportering samt certifi
eringsutbildning för företag och organisationer
som vill genomföra testningarna själva. Vi kan
också anpassa testet efter dina behov.
Lennart Sjöberg , som har utvecklat testerna
och grundat företaget, har i många år varit verksam
inom metodutveckling för psykologisk testning.
Med ett antal böcker, vetenskapliga artiklar och
priser för sin forskning är Lennart Sjöberg en a v
Sveriges främsta och mest citerade forskare inom
psykologin.
 orrektion för skönmålning, en a
K
 v 
våra specialiteter

En viktig fråga för dig som rekryterar är om du
kan genomskåda skönmålning. Många menar
att de kan det, men forskningen visar motsatsen.
Psykologisk Metod har genomfört många ny
danande forskningsprojekt inom området.

PSYKOLOGISK METOD AB
I KORTHET
Psykologisk Metod erbjuder
tester för mätning av personlighet, b
 egåvning och attityder.
Företaget är grundat och leds av
Lennart Sjöberg, professor em. i
psykologi vid Handelshögskolan
i Stockholm och leg. psykolog.
Testerna ä
 r utvecklade i Sverige
för bättre och säkrare rekryteringar.
VÅRA TJÄNSTER
OCH TESTER
UPP-testet
StepOne Screen™
Begåvningstest
Utbildning och certifiering

UPP-testet är utvecklat för svensk
arbetsmarknad*

Konsulttjänster

Understanding Personal Potential, UPP *, t ar cirka
50 minuter och ger betydligt mer än andra tester.
Det mäter, med hög reliabilitet och validitet,
viktiga dimensioner i arbetslivet, korrigerar för
skönmålning på ett vetenskapligt validerat sätt
och mäter bland annat också stämningsläge vid
testningen samt testdatas kvalitet.
Läs mer!

Svenska kvalitetstest på flera språk för arbetsmarknader över hela världen!
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StepOne Screen när du har många s ökande

UPP/Utbildning med certifiering

Testet tar 15–30 minuter och gör en första sorte
ring i den tidiga fasen av en rekryteringsprocess.
StepOne Screen är en förkortad version av det
fullständiga UPP-testet.
Testet passar för en grupp av sökande. Du kan
låta flera hundra personer testa sig, det finns ingen
övre gräns.

Vi erbjuder tre dagars utbildning i samtliga
UPP-tester samt i teorier om test och personlighet.
I utbildningen ingår även förberedelser för och
genomförande av egen aktivitet med testning och
återkoppling.

UPP + g mäter intellektuell förmåga

Du kan komplettera UPP-testet med en modul för
snabb och validerad begåvningstestning av den så
kallade g-faktorn, som står för generell begåvning.
Begåvningstest som ger fler dimensioner

Detta test mäter mera noggrant verbal och
spatial-logisk förmåga. En förkortad version kan
kopplas till UPP-testet och till StepOne Screen.

Vi är ett forsknings- och konsultföretag

Psykologisk Metod är ett forsknings- och konsult
företag inom psykometri och riskforskning där
UPP-testet utgör grunden. Företaget har grundats
av Lennart Sjöberg, ledamot vid ett flertal veten
skapliga akademier och ledamot i redaktionerna för
flera internationella vetenskapliga tidskrifter.
*A
 lla våra test UPP Personlighetstest, UPP Problemlösning o ch

StepOne Screen är certifierade av Det Norske Veritas (DNV-GL).

Framsteg är bara möjliga för dem
som vägrar att tro på de många som
förklarar att något är omöjligt

Kontakta oss!
Ring eller mejla oss på Psykologisk Metod 
med dina frågor s å berättar vi mer om våra
svenska kvalitetstest.
info@psykologisk-metod.se
08 - 7557 234
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PSYKOLOGISK METOD AB
Box 50, 182 11 Danderyd
www.psykologisk-metod.se

