
Vetenskapliga test 
vid rekrytering och 
ledarskapsutveckling

Tryggt och opartiskt där  
expertisen redan gjort det  
omfattande grundarbetet
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Hogrefes framgång bygger på att  
de tester och metoder vi tillhandahåller 
levererar betydande och kostnads- 
effektiva resultat. 

Att ta människors 
vardag på allvar
Hos oss på Hogrefe är psykologi själva kärnan i verksamheten.  
Baserat på forskning och vetenskap identifierar, utvecklar och publicerar vi 
test och metoder med individen i fokus. Det betyder att vi tar människor och 
deras vardag på allra största allvar. I arbetslivet såväl som vid klinisk verk-
samhet och i skolans värld. 

Då vår värdegrund bygger på en vetenskaplig kunskapskultur är vi ständigt 
engagerade i utveckling. Våra specialistteam koncentrerar sig därför på 
seriösa och kreativa samarbetsprocesser med expertisen inom psykologisk 
forskning och vetenskap. Det innebär att nya framsteg ideligen görs för att 
vara till nytta i människors vardag. 

Hogrefe är ett av Europas främsta psykologiförlag. Företaget grundades i 
Tyskland, 1949, av framlidne Dr. Carl Jürgen Hogrefe. Idag är det alltjämnt ett  
oberoende familjeföretag och vi har verksamhet i 14 europeiska länder,  
USA och Brasilien. 

Med en försäljning på hundratusentals Hogrefe-test varje år har vi en regel-
bunden, aktiv närvaro hos företag, myndigheter och kommuner samt inom 
vård och skola. 

Lovisa Alehagen är leg. psykolog och 
produktspecialist. Hon guidar dig 
som kund att hitta rätt och nås på 
lovisa.alehagen@hogrefe.se
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Säkerställ relevant  
affärsnytta
Idag vet de flesta att de anställda är en av de absolut viktigaste resurserna i 
en organisation. Att engagerad och motiverad personal som trivs, känner att 
deras arbete är meningsfullt. Och det är en självklarhet att positiva med- 
arbetare lojalt bidrar till verksamhetens framgång och långsiktiga tillväxt. 

Men för att framgång ska bli en daglig realitet för individ och arbetsgivare 
krävs såväl en förstklassig rekryteringsprocess som ett gott ledarskap.  
För den med HR- och rekryteringsansvar är tillförlitliga test ett avgörande 
starkt stöd. 

Förutom att effektivisera rekryteringen och hjälpa till med gallring av arbets- 
sökande ger Hogrefe-testen en fördjupad bild av testpersonens personlighet. 
Såväl styrkor som utvecklingsområden lyfts fram.  
Vid ledarskapsutveckling utforskas individens vilja att leda. Genom opartisk 
testning identifieras hur personligheten hjälper eller hindrar utveckling av 
ledarskapet. 

För den vetgirige finns mycket användbar information att utläsa i ett 
testresultat.

Genom att använda Hogrefes 
vetenskapligt framtagna test säkras 
tillgången på den kompetens som 
krävs för att verksamheter ska nå 
sina affärsmål.

Hogrefes psykologiska test har under många 
år bidragit till lyckade rekryteringar inom ett 
brett spann yrkeskompetenser i Europa.



Expertisen inom psykologisk  
forskning och vetenskap har gjort  
det komplexa och avancerade grund- 
arbetet. För den certifierade användaren 
är Hogrefes arbetslivstest lättillgängliga 
och okomplicerade.
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Smidiga och  
tydliga resultat
I de genomarbetade tryckta manualerna för varje enskilt test finns specifika 
beskrivningar för genomförande, utvärdering och tolkning. Där är även  
bakgrund och vetenskapliga belägg presenterade.  

I webbaserade Hogrefe Testsystem, HTS 5, väljer administratören test och  
inställningar, hanterar testpersoner, skapar testlänkar och tar del av  
resultatrapporter. 

Testpersonerna använder dator eller surfplatta för att direkt logga in på rätt 
test. Resultaten av testningen går rakt in i systemet och presenteras både  
numeriskt och grafiskt i rapporter som enkelt kan laddas ner i pdf-format. 

HTS 5 är det digitala arbetsverktyg som används 
vid professionell bedömning. Testplattformen 
och testprocesserna är anpassade till aktuella 
vetenskapliga standarder. 
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Hogrefe Psykologiförlaget AB
info@hogrefe.se
www.hogrefe.se

Skanna QR-koden med din mobiltelefons 
kamera så kommer du snabbt till  
hemsidan, www.hogrefe.se

För att använda Hogrefes test inom kategorin arbetsliv 
är behörigheten leg. psykolog eller certifierad användare.  
Saknas behörighet arrangerar Hogrefe certifieringskurser.


