
Mäter generell begåvning 
Predicerar arbetsprestation



NYTTA
Träffsäker metod för att förutsäga arbetsprestation

Matrigma har en säregen prediktiv kraft gällande en rad kritiska arbetsrelaterade 
beteenden kopplade till inlärningsförmåga och arbetsprestation.

Hur resultatet kan tolkas

Kandidater med en hög poäng på Matrigma har lätt att ta till sig nya kunskaper och 
omsätta dem i sitt arbete. De tenderar att beskrivas som högpresterande av sina 
överordnade. De lyckas väl i roller som innebär hantering av komplexa uppgifter, kräver 
mindre handledning av sina chefer och kollegor 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 information 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 tidigare 
erfarenheter snarare än i nya föränderliga miljöer. De tenderar att ses som mer praktiska 
problemlösare.

Lämpar sig för alla roller

Valideringsstudier har påvisat Matrigmas förmåga att effektivt förutsäga

arbetsprestation inom alla typer av arbeten – både på ledar- och medarbetarnivå. Detta 
bekräftas 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. Individer 
med höga poäng på Matrigma tenderar att avancera till mer komplexa och krävande 
arbetspositioner. Du kan därmed justera dina krav utifrån nivån av komplexitet i rollen.

VAD ÄR MATRIGMA?
Matrigma är ett högkvalitativt arbetspsykologiskt test som mäter generell 
begåvning i syfte att predicera arbetsprestation.

Generell begåvning omfattar bl a en persons logiska slutledningsförmåga, kritiskt 
tänkande och förmågan att ta in ny information. Dessa komponenter utgör grunden för 
en effektiv problemlösning och är alltmer kritiska i en föränderlig arbetsmiljö.

Att använda Matrigma i urvalssammanhang ger tydliga vinster i form av ökad 
prestationspotential och minskade anställningsrisker.



• Icke verbalt matristest

• Utvecklat för urval och rekrytering

• Påverkas ej av kultur, språkkunskap 
eller utbildningsnivå

• Finns i två versioner - en klassisk på 
40 min och en adaptiv på 12 min

• Hög testsäkerhet som förhindrar 
inlärningseffekter

• Kan användas i okontrollerad miljö

• Instruktioner tillgängliga på 25+ 
språk

• Certifierat av DNV GL i Norge

KORT OM MATRIGMA

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

Nyhet! 
Nu även i 
adaptivt 
format
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OM ASSESSIO 

Assessio har en lång historia av att utveckla vetenskapligt förankrade test-

verktyg och tjänster för urval och utveckling av personal.

Verksamheten grundades 1954 av Svenska Psykologförbundet och är idag 

Nordens ledande företag inom arbetspsykologisk testning med en etablerad 

internationell verksamhet.

Vår strävan är att skapa effektiva och välmående organisationer. Vi arbetar 

nära våra kunder och hjälper till att säkerställa att processer och beslut grun-

dar sig på relevanta, objektiva fakta.

Hos oss arbetar erfarna konsulter, legitimerade psykologer och psykometri-

ker. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lönsamma organisationer och 

bidrar till ett mer transparent och rättvist arbetsliv.


