UPP-testet

Korrigerar för
skönmålning
och ger
säkrare urval

UPP MÄTER VIKTIGA
EGENSKAPER MED FOKUS
PÅ KOMPETENS I ARBETSLIVET:

PSYKOLOGISK METOD har genomfört många nydanande

forskningsprojekt. Resultatet är Understanding Personal
Potential – UPP*, ett test som är utvecklat i Sverige för
bättre och säkrare rekryteringar.

På cirka 50 minuter ger UPP dig information som

du inte kan få på annat sätt. Testet mäter olika
dimensioner i arbetslivet, inklusive variabler som
har med ”dagsformen” att göra och testar, om så
önskas, många personer samtidigt.
UPP mäter också anpassning till den aktuella
arbetssituationen och kan därför vara till stor nytta
i en medarbetarundersökning.

- Samarbetsvilja
- Kreativitet
- Emotionell intelligens
- Social förmåga
- Grad av positiv
grundattityd
- Uthållighet
- Självförtroende
- Perfektionism
- Social säkerhet
- Självuppskattning
- Individualism
- Beslutsamhet
- Handlingskraft
- Vänlighet
- Osjälviskhet
MÄTER ”THE BIG 5”:

- Utåtvändhet
- Emotionell stabilitet
- Öppenhet
- Följsamhet
- Noggrannhet

T
 estet som inte går att lura

ARBETSMOTIVATION OCH
ARBETSATTITYDER:

En viktig uppgift för dig som rekryterar är att
genomskåda skönmålning. Många menar att de kan
det, men forskningen visar motsatsen. 
Med UPP eliminerar du effekten av skönmålning
till mellan 90 och 95 procent. Det är nästan omöjligt att ”lura” detta test, till skillnad från vanliga
självrapporttest.
Metoden fungerar som en brandvägg och hindrar
att resultaten påverkas av taktiksvar.

- Arbetsvilja
- Arbetsintresse
- Arbetstillfredsställelse
- Resultatorientering
- Förändringsvilja
- Utvecklingsvilja
- Kontrollorientering
- Ekonomisk motivation
- Balans arbete/övrigt liv

Testa mot normen

Du kan utvärdera hur en persons testresultat ligger
i förhållande till olika grupper. UPP är kopplat
till olika normdatabaser och det finns till exempel
normer för urval av chefer, utveckling av ledare och
för versioner på engelska och ryska. 
Psykologisk Metod kan även utveckla en egen
företagsunik normdatabas för varje kund.

VÅRA TJÄNSTER OCH TESTER
UPP-testet
StepOne Screen™
Begåvningstest
Utbildning och certifiering
Konsulttjänster
Läs mer!

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

Öppet och tillgängligt

Begåvning

Vi arbetar utifrån principen ”Open Access” och du
har öppen och kostnadsfri tillgång till många olika
rapporter, inklusive en individanpassad intervju-
och referenstagningsguide. Det är också fri tillgång
till manualer och forskningsrapporter.

Vill du mäta verbal och spatial-logisk förmåga mer
noggrant ingår de i en separat begåvningsmodul för
UPP. Du får resultatet separat och i kombination.

Gynnar jämställdhet och mångfald

* Alla våra test UPP Personlighetstest, UPP Problemlösning och

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

Eftersom testet är objektivt försvinner risken för
subjektivt godtycke och påverkan av irrelevanta
faktorer. I vår forskning har vi funnit att kvinnor
och invandrare tenderar att svara mera ärligt än
övriga. Genomför man ingen korrektion miss
gynnas därför dessa grupper systematiskt. Om man
korrigerar försvinner effekten av skönmålning.
UPP gynnar därför jämställdhet och mångfald.

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-testet
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 sökande, 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

