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VAD ÄR MATRIGMA?

Matrigma är ett högkvalitativt arbetspsy-
kologiskt test som mäter generell begåv-
ning i syfte att förutse arbetsprestation.

Generell begåvning omfattar bl a en per-
sons logiska slutledningsförmåga, kritiskt 
tänkande och förmågan att ta in ny infor-
mation. Dessa komponenter utgör grunden 
för en effektiv problemlösning och är allt-
mer kritiska i en föränderlig arbetsmiljö.

Att använda Matrigma i urvalssamman-
hang ger tydliga vinster i form av ökad 
prestationspotential och minskade anställ-
ningsrisker.

NYTTA

Matrigma är en träffsäker metod för att 
förutsäga arbetsprestation. 

Testet har en säregen prediktiv kraft gäl-
lande en rad kritiska arbetsrelaterade 
beteenden kopplade till inlärningsförmåga 
och arbetsprestation.

ATT TOLKA RESULTATET

Kandidater med en hög poäng på Matrig-
ma har lätt att ta till sig nya kunskaper och 
omsätta dem i sitt arbete. De tenderar att 
beskrivas som högpresterande av sina över-
ordnade. De lyckas väl i roller som innebär 
hantering av komplexa uppgifter, kräver 
mindre handledning av sina chefer och kol-
legor och har lättare för att anpassa sig till 
ett högt arbetstempo. Individer med hög 
poäng på Matrigma tenderar vidare att 
greppa svår, abstrakt och ofullständig infor-
mation samt kunna hantera den snabbare 
och mer effektivt. De anpassar sig lättare 
till nya arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. 
Generellt ses de som mer effektiva, kreativa 
och flexibla när de löser problem.

Individer med låga resultat presterar bäst  
i situationer där de kan förlita sig på tidi-
gare erfarenheter snarare än i nya förän-
derliga miljöer. De tenderar att ses som 
mer praktiska problemlösare.

LÄMPAR SIG FÖR ALLA ROLLER

Valideringsstudier har påvisat Matrigmas 
förmåga att effektivt förutsäga arbetspre-
station inom alla typer av arbeten – både 
på ledar- och medarbetarnivå. Detta be-
kräftas även av decenniers forskning kring 
sambandet mellan generell begåvning och 
framgång i arbetet.

VIKTIGARE FÖR KOMPLEXA 
 ARBETSUPPGIFTER

Ju mer komplex en roll är desto högre krav 
ställs på individens logiska kapacitet. Indivi-
der med höga poäng på Matrigma ten-
derar att avancera till mer komplexa och 
krävande arbetspositioner. Du kan därmed 
justera dina krav utifrån nivån av komplexi-
tet i rollen.

MATRIGMA MÄTER

• Flytande intelligens

•  Förmåga att se samband  
och mönster

• Abstrakt logisk förmåga

• Problemlösningsförmåga

MATRIGMA PREDICERAR

• Arbetsprestation

• Inlärningsförmåga

•  Hantering av ny information  
och nya situationer

• Effektivitet i arbetet



Svarsalternativ

Svarsalternativ

SNABBFAKTA 

•  Icke verbalt matristest

• Utvecklat för urval och rekrytering

• Påverkas ej av kultur, språkkunskap eller utbildningsnivå

• Tidsbegränsat (40 min) 

• Hög testsäkerhet som förhindrar inlärningseffekter

• Kan användas i okontrollerad miljö

• Instruktioner tillgängliga på 25+ språk

• Certifierat av DNV GL i Norge

 Matrigma finns även som 
adaptiv version där testet 

slutförs på 12 minuter!
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PLATTFORMEN FÖR ALLT INOM URVAL OCH UTVECKLING
HJÄLPER DIG SKAPA EFFEKTIVA OCH TRÄFFSÄKRA HR-PROCESSER

v 

MATCHAR ORGANISATIONSKULTUR MOT INDIVIDERAS VÄRDERINGAR
IDENTIFIERAR MOTIVATIONSFAKTORER

IDENTIFIERAR KONTRAPRODUKTIVA BETEENDEN PÅ JOBBET
VISAR NÄR STYRKOR BLIR TILL SVAGHETER

FÖRUTSER BETEENDEN I ARBETSLIVET
IDENTIFIERAR POTENTIAL HOS INDIVIDER

VÄRLDSLEDANDE SCREENINGVERKTYG SOM MÄTER INTEGRITET
BEDÖMER RISKEN FÖR SKADLIGA BETEENDEN PÅ JOBBET

MÄTER PERSONLIGHET
PREDICERAR BETEENDEN I ARBETET

 MAP

Förutser beteenden 
i arbetslivet och 
Identifierar potential 
hos individer.

 SERVICEFIRST

Mäter personlighet 
och predicerar 
beteenden i arbetet.

 MAP X

Identifierar 
kontraproduktiva 
beteenden på jobbet 
och visar när styrkor 
blir till svagheter.

 MINT

Världsledande 
screeningverktyg som 
mäter integritet och 
bedömer risken för 
skadliga beteenden 
på jobbet.

 ASCEND

Plattformen för 
allt inom urval och 
utveckling. Hjälper 
dig skapa effektiva 
och träffsäkra  HR-
processer.

 MATCH V

Matchar orga-
nisations kultur mot 
 indi viders värdering-
ar och identifierar 
 motivationsfaktorer  
och ökar sannolik-
heten för jobb-
tillfreds ställelse.


