StepOne Screen™

Snabbare och
bättre urval
när du har
många sökande
ATT GÖRA SÄKRA URVAL för en anställning kan vara en svår och dyrbar hantering 

när kandidaterna är många. Psykologisk Metod har genomfört många n
 ydanande
forskningsprojekt som lett fram till testet Understanding Personal Potential – UPP*.
Screeningtestet StepOne Screen är en förkortad version av UPP som v äsentligt ökar
chansen till ett bra slutresultat i din rekrytering.

StepOne Screen är ett enkelt och kraftfullt instrument för att göra en första sortering av en större
grupp kandidater till ett jobb. Det finns ingen övre
gräns för hur många som kan testa sig, gruppen
kan vara upp till flera hundra personer.
S
 nabbt och säkert

Testet tar 15-30 minuter och mäter en serie viktiga
egenskaper inom personlighet och intelligens.
De resurser du sparar in genom att använda vårt
screeningtest kan du istället använda senare i
processen, till mera ingående testning och annan
informationsinhämtning. Då kan du förslagsvis
komplettera med resterande skalor för en mindre,
utvald grupp, kostnadseffektivt och enkelt.

R
 esultatet

Samtliga kandidater, oavsett antal, rangordnas i
rapporten efter det sammanvägda r esultatet. Rapporten återger även resultaten i alla screeningtestets
skalor, samt a ndel ”riskvärden”.
*A
 lla våra test UPP Personlighetstest, UPP Problemlösning o ch
StepOne Screen är certifierade av Det Norske Veritas (DNV-GL).

StepOne Screen…
… mäter skönmålning
… korrigerar resultaten
… begåvningstestar

U
 tvärdering och normdata

Du styr själv utvärderingen av testresultatet. Det
gör du genom att bedöma hur viktiga de olika
testdimensionerna är för rekryteringen eller den
tillämpning du tänkt dig. Med hjälp av dessa
bedömningar beräknar vi normerade värden på
”lämplighet”.
Normdata för StepOne Screen består av de cirka
10 000 testningar som gjorts av arbetssökande.
Testet har utmärkta psykometriska egenskaper,
precis som det fullständiga UPP-testet.

SKALOR SOM KAN MÄTAS
- Uthållighet
- Samarbetsvilja
- Kreativitet
- Positiv attityd
- Begåvning

Läs mer!

Svenska kvalitetstest på flera språk för arbetsmarknader över hela världen!
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PSYKOLOGISK METOD AB

StepOne Screen:
- mäter skönmålning
- korrigerar resultaten
- begåvningstestar

OM PSYKOLOGISK METOD OCH VÅRA TESTER.
Psykologisk Metod AB erbjuder t ester för mätning av
personlighet, begåvning och attityder. Företaget är
ett forsknings- och konsultföretag inom psykometri
och riskforskning som grundats och leds av Lennart
Sjöberg, professor em. i psykologi vid Handelshög
skolan i Stockholm och leg. psykolog.
Lennart Sjöberg har i många år varit verksam inom
metodutveckling för p
 sykologisk testning. Han är
också ledamot vid ett flertal vetenskapliga akademier
och ledamot i redaktionerna för flera internationella
vetenskapliga tidskrifter.
Med ett antal böcker, vetenskapliga artiklar och forskningspriser är Lennart Sjöberg en av Sveriges främsta
och mest citerade forskare inom psykologin.

UPP-teste
Mäter, med hög reliabilitet och validitet, viktiga
dimensioner i arbetslivet, korrigerar för skönmålning, tar hänsyn till ”dagsformen” och testdatas
kvalitet.
StepOne Screen™
Gör en första snabb sortering i en rekrytering.
Passar för en grupp av kandidater, upp till flera
hundra personer kan testa sig.
UPP/Begåvningstest
Mäter mer noggrant verbal och spatial-logisk
förmåga. En förkortad version kan kopplas till
UPP-testet och StepOne Screen.
UPP/Utbildning med certifiering
Tre dagars utbildning i alla UPP-tester.
Konsulttjänster

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

