Urvals- och behörighetstester
(Yrkespsykologisk bedömning/undersökning)

Säkerställ att Du får rätt person på rätt plats!

Urvalstester,
bakgrund
TCC har genomfört egna urval av
lokförare sedan 2002 och utbildat
över 1000 lokförare i Boden,
Göteborg, Hallsberg, Huddinge,
Mjölby och Vännäs
TCC har avtal med tre psykologer
med mångårig erfarenhet av
arbetspsykologi, samtliga
ackrediterade av
Transportstyrelsen

Yrkespsykologisk
bedömning/undersökning
Sedan 2011 ställer Transportstyrelsen krav på
att alla lokförare, förare vid spärrfärd samt
växlare i huvudspår ska genomgå en
Yrkespsykologisk bedömning/undersökning.
Kraven är gemensamma i hela EU.
Personlighet samt följande egenskaper ska
bedömas:


Uppmärksamhet



Koncentrationsförmåga



Minne



Perception



Reaktionssnabbhet



Rörelsekoordination



Kommunikation



Slutledningsförmåga

Sedan 2004 gör TCC även urval av
andra yrken inom
järnvägssäkerhetstjänst



Emotionell självkontroll



Beteendemässig stabilitet

Bland annat fordonsoperatörer,
spårvagnsförare och trafikledare



Självständighet



Integritet/samvetsgrannhet

TCC: s samlade erfarenhet kring
urval av personal i säkerhetstjänst är
mycket stor. TCC har närmare 40 års
samlad erfarenhet!
TCC genomför urval åt flera kunder
inom järnvägssektorn
Bland andra Arriva, Green Cargo,
MTAB, SJ AB, TågAB, Tågkompaniet,
Veolia, VR Track och VÄTE

Varför urvalstester?
Syftet med den yrkespsykologiska bedömningen/undersökningen (YPU) är att hitta
sökande som har tillräckligt mycket av de förmågor som är avgörande för
säkerheten inom järnvägssektorn. Fokus ligger därför på kandidatens framtida
arbetsprestation.
För de yrkesgrupper som inte omfattas av krav på YPU finns möjlighet att utifrån
yrkeskravsanalys och arbetsgivarens önskemål inkludera delar av det som krävs för
förare, detta för att maximera kandidatens lämplighet för det tänkta yrket.

Testens omfattning
Urvalet inleds med ett webbaserat förtest som är ett väl utprovat
screeninginstrument. Förtestet mäter olika kognitiva förmågor och tar cirka 40.
Förtestet kan göras i hemmiljö.
Kunden får skriftlig återkoppling på steg 1, förtestet, och därefter väljer kunden vilka
kandidater som ska gå vidare till den avslutande yrkespsykologiska
bedömningen/undersökningen.
I steg 2, den yrkespsykologiska bedömningen/undersökningen, ingår fem
datorbaserade test. Den sökande ska även besvara ett personlighetsformulär.
Därefter följer en strukturerad intervju och återkoppling av testresultat. Total
tidsåtgång är cirka 3½ timme.
När testningarna är avslutade rapporteras resultaten vidare till kunden, oftast
samma dag. Dels en muntlig redovisning samt ett skriftligt utlåtande.

Testerna är vetenskapligt
utprovade och internationellt
använda inom järnvägen!

Uppföljning och utfall
TCC följer regelbundet upp hur urvalet och hur eleven fungerar under utbildningen.
En studie, där urvalsresultat jämfördes med hur de f d elever bedömdes av arbetsledning (flera olika
tågoperatörer var involverade) visade klart att de som vid urvalet presterade jämna och relativt höga
resultat bedömdes vara duktiga och hade lägre frekvens av tillbud. De som presterade lägre resultat
och ev även hade gjort något omtest även vara mindre goda förare.

TCC erbjuder kunder uppföljning
av urvalen, för att se hur väl
kandidaterna har motsvarat
förväntningarna efter 6-12
månader i det nya yrket!

Information och kontakt:
För prisuppgift och tidsbokning: Lena Jakobsson, TCC, 070-632 07 10, lena@tcc.se
För testupplägg och övriga frågor: Psykolog Åke Jönsson, 070-252 46 59, jonak54@gmail.com

