WPT-Q
Wonderlic Personnel Test Quick
Wonderlic Personnel Test – Quick är ett screeningtest
som ger dig en snabb och tillförlitlig uppskattning av en
kandidats problemlösningsförmåga. Testet kan göras på
distans från valfri plats, allt som behövs är en dator med
internetanslutning och åtta minuter av en kandidats tid.
En individs problemlösningsförmåga är den enskilt bästa
prediktorn på framgång i arbetslivet. Andra mått såsom
betyg, utbildningsnivå eller specialkunskaper är inte
tillräckligt träffsäkra när det gäller att förutsäga en
individs kapacitet att lära sig och tillämpa kunskap.

Vad mäter WPT-Q?
WPT-Q är en förkortad snabbversion av det erkända
Wonderlic Personnel Test (WPT) som har använts som
urvalsinstrument sedan 1937. Testet mäter generell
begåvning eller kognitiv förmåga och ger en tillförlitlig
uppskattning av en individs förmåga att bli framgångsrik
i en framtida roll. Resultatrapporten levereras direkt till
dig via portalen Wonderlic Online.

Hur används WPT-Q?
WPT-Q hjälper dig att preliminärt matcha kandidater till
jobb där de ska kunna arbeta effektivt och samtidigt
känna sig intellektuellt tillfredsställda. Testet lämpar sig
väl vid volymrekryteringar och hjälper dig att sortera
bland kandidater i redan i urvalet vilket säkerställer att
du inte ägnar värdefull tid på individer som senare visar
sig vara otillräckligt kvalificerade för den aktuella rollen.
Eftersom testet görs på distans utan möjlighet att
övervaka själva testsituationen, redovisas resultatet som
antingen grönt (kandidaten går vidare i processen), gult
(kandidaten kan gå vidare utifrån prestation på andra
urvalsmetoder) eller rött (kandidaten går inte vidare i
processen). Dessa spann skräddarsys i dialog med
Kandidata utifrån de krav som finns för specifik tjänst.

Typ av test
•
•
•
•
•

Begåvningstest, screeningstest.
Administrering: Online.
Antal frågor: 30.
Tidsåtgång: 8 minuter
Övervakat? Nej.

Språk
WPT-Q finns tillgängligt på följande språk:
•
Svenska
•
Engelska
•
Franska
•
Portugisiska
•
Spanska

Teori bakom
Testet bygger på över 80 års dokumenterad forskning.
Metastudier visar på högt prediktionsvärde för begåvningstest
med avseende på framgång i yrket.

Ursprungsland och år
•
•

USA, 2005.
Sverige, 2014.

Normering
Yrkesarbetande normalbefolkning. Under de dryga 75 år som
WPT använts har mycket stora normgrupper (närmare 118 000
personer) byggts upp. Normgruppen innefattar information
om t.ex. kön, ålder, utbildning, typ av jobb och arbetsuppgifter.

Reliabilitet
0,81.

Korrelation med WPT-R
0,81-0,96.

Utbildning som krävs
•
•
•

Halvdagsutbildning för självständigt användande.
(I samband med utbildning i WPT-R.)
Behörighetskrav.
Övrigt användande i samarbete med Kandidatas
konsulter.

Övrig information
Wonderlic Personell Test har genomgått omfattande forskning
och finns dokumenterat i en mängd forskningsrapporter.
Testet är granskat av Buros Center for testing, det kanske högst
ansedda granskningsinstitutet i världen. Kontakta Kandidata
om du önskar ta del av granskningsprotokollet.
Kandidata följer internationella och psykometriska riktlinjer för
tester och testanvändande samt de regler som är utvecklade
av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. Kandidata är en aktiv
medlem av The International Test Commission - ”committed to
promote policies and to proper development, evaluation and
uses of psychometric instruments”.
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