UPP BIDRAR TILL
SÄKRARE REKRYTERINGAR
PSYKOLOGISK METOD
Psykologisk Metod AB erbjuder forskningsbaserade kvalitetstest anpassade för
arbetsmarknaden. UPP-testerna - Understanding Personal Potential - är utvecklade i
Sverige som ett resultat av många års forskning av professor Lennart Sjöberg för bättre och
säkrare rekryteringar, avsett för alla som arbetar med potential management. Testerna är
tillgängliga på flera språk för arbetsmarknader över hela världen och mäter personlighet,
attityder, begåvning samt kritiskt tänkande och används i samband med rekrytering
(screening, chefsbedömningar, second opinion) urval till program, kartläggning,
förändringsarbete och personlig utveckling.
UPP Personality
På cirka 60 minuter ger UPP Personality dig information som du
inte kan få på annat sätt. Testet mäter olika dimensioner i
arbetslivet, inklusive variabler som har med ”dagsformen” att
göra. UPP mäter också anpassning till den aktuella
arbetssituationen och kan därför vara till stor nytta i en
medarbetarundersökning.
Testet som inte går att lura
En viktig uppgift för dig som rekryterar är att genomskåda
skönmålning. Många menar att de kan det, men forskningen visar
motsatsen. Med UPP Personality 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. I vår forskning har vi funnit att kvinnor
och utlandsfödda tenderar att svara mera ärligt än övriga.
Genomför man ingen korrektion missgynnas därför dessa grupper
systematiskt. Om man korrigerar försvinner effekten av
skönmålning. UPP Personality gynnar därför jämställdhet och
mångfald.
Testa mot normen
Du kan utvärdera hur en persons testresultat ligger i förhållande
till olika grupper. UPP är kopplat till olika normdata baser och det
finns till exempel normer för urval av chefer, utveckling av ledare
och för versioner på olika språk. Psykologisk Metod kan även
utveckla en egen företagsunik normdatabas för varje kund.

UPP
PERSONALITY
MÄTER

Viktiga egenskaper med fokus på
kompetens i arbetslivet:
Samarbetsvilja
Kreativitet
Emotionell intelligens
Social förmåga
Grad av positiv grundattityd
Uthållighet
Självförtroende
Perfektionism
Social säkerhet
Självuppskattning
Individualism
Beslutsamhet
Handlingskraft
Välvilja
Osjälviskhet
”The Big 5”:
Utåtvändhet
Emotionell stabilitet
Öppenhet
Följsamhet
Noggrannhet
Arbetsmotivation och arbetsattityder:
Arbetsvilja
Arbetsintresse
Arbetstillfredsställelse
Resultatorientering
Förändringsvilja
Kontrollorientering
Ekonomisk motivation
Balans arbete/övrigt liv

Mörka egenskaper:
Minska risken för allvarliga
felrekryteringar genom att testa
personlighetens mörka sidor. UPP
Personality mäter dimensioner som kan
leda till dysfunktionella beteenden, den
mörka triaden:
Machiavellianism
Narcissism
Psykopati
samt även
Passiv aggressivitet
Dessa dysfunktionella beteenden är
särskilt allvarliga i ledarroller och kan
ställa till stor skada i organisationer.

PERSONLIGHETS- &
BEGÅVNINGSTESTER EFTER DIN
ORGANISATIONS BEHOV
UPP Problem Solving
Personlighet och begåvning är mycket viktiga
prognosfaktorer vid rekrytering. Eftersom
sambandet mellan dem är svagt, så ger de
varsitt oberoende bidrag till prognoser och det
är gynnsamt för slutresultatet. Det finns tre
olika typer av UPP Begåvningstester; Verbal,
Logisk-spatial och Numerisk förmåga. Dessa
deltest ger sammantaget en bra samlad bild av
en persons generella begåvning, den så kallade
g-faktorn. Du kan använda testerna istället för
större och mer tidskrävande IQ-tester. Du väljer
själv hur du vill kombinera testerna, alla för att
få en helhetsbild eller så väljer du ut den/det
deltest som är viktigast för just din rekrytering.
Andra tillgänglig tester:
UPP StepOne Screen
UPP TwoSteps
UPP Critical Thinking

Kvalitetssäkrat
UPP är certifierat av DNV-GL. Endast ett fåtal
testleverantörer är certifierade för den svenska
marknaden. UPP är även anpassat efter
upphandlingskraven för tillgänglighet 2016.

För mer information, kontakta oss
Telefon: 08-755 72 34
E-post: info@psykologisk-metod.se
Eller besök vår hemsida:
https://www.psykologisk-metod.se/

