
Matrigma - Lathund för återkoppling

Vi använder arbetspsykologiska test som en del i vår urvalsprocess. Det gör 
vi för att vi vet att verktyg som exempelvis Matrigma gör urvalsprocesser 
mer träffsäkra och rättvisare för de som söker den utlysta tjänsten. Alla per-
soner bedöms alltså på samma sätt och vi kan vara säkra på att inte förför-
dela någon och enbart bedöma det som är relevant.

Syfte

Matrigma är ett test som undersöker logisk problemlösningsförmåga. Testet 
utmanar förmågan att se samband, fylla i luckor där information saknas och 
att se relationer mellan olika objekt. Denna typ av test, matristest, ger ett 
bra mått på personers problemlösning- och slutledningsförmåga.

Så som du har presterat vid det här tillfället har du hamnat högre än ge-
nomsnittet. Personer som får liknande resultat har lätt för att lösa uppgifter 
som ställer krav på logisk slutledningsförmåga. De kommer sannolikt att 
lära sig sina arbetsuppgifter snabbt och prestera över genomsnittet i alla 
typer av arbeten.

Så som du har presterat vid det här tillfället har du hamnat inom genom-
snittet. Personer som får liknande resultat har en genomsnittlig förmåga att 
lösa uppgifter som ställer krav på logisk slutledningsförmåga. De kommer 
sannolikt att lära sig sina arbetsuppgifter i normal takt samt utföra sitt arbe-
te med en lika god prestation i de flesta typer av arbeten.

Så som du har presterat vid det här tillfället har du hamnat lägre än genom-
snittet.  Personer som får liknande resultat som du fått vid det här tillfället 
behöver sannolikt något mer tid på sig för att lära sig sina arbetsuppgifter. 
Det kan också vara så att de gärna arbetar med välbekanta arbetsuppgifter 
där de inte hamnar i nya och okända situationer.

Vad Matrigma är

Högt resultat 
(7-10 poäng) 
(delge ej poäng till 
kandidaten)

Genomsnittligt 
resultat 
(3-6 poäng) 
(delge ej poäng till 
kandidaten)

Lågt resultat 
(0-2 poäng) 
(delge ej poäng till 
kandidaten)

Resultat
Dina resultat jämförs med en normgrupp och man kan få resultat som ligger 
inom genomsnittet (68 %), under genomsnittet (16 %) eller över genomsnit-
tet (16 %).


