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Ett psykologiskt test används främst inom utbildningssammanhang 
och kliniska sammanhang, men även inom rekrytering, urval och 
organisationsutveckling. Det finns idag ett flertal personlighets- och 
begåvningstest som mäter olika aspekter som kan vara relevanta för en 
organisation. Predicting Job Performance, PJP, som har sin 
utgångspunkt i femfaktormodellen, är utvecklat av Psykologiförlaget 
AB och består av två delar som mäter olika dimensioner av 
personlighet och begåvning. I denna studie har psykometriska 
beräkningar utförts för att utvärdera instrumentets reliabilitet samt 
validitet, främst genom test-retest-metoden. Undersökningsdeltagare 
var 49 psykologistudenter vid Stockholms Universitet. Majoriteten av 
skalorna var starkt positivt korrelerade med varandra och uppvisade 
en tillfredsställande reliabilitet. Resultatet av test-retest-under-
sökningen visade att de båda delarna av PJP hade tillförlitlig 
reliabilitet gällande precision och stabilitet över tid. Korrelation 
mellan personlighetsdelen och kapacitetsdelen undersöktes och visade 
på god divergent validitet mellan de två deltesterna. Även 
inlärningsförmågan på den tillhörande kapacitetsdelen undersöktes 
och visade signifikant inlärning mellan testtillfällena. PJP uppvisar 
sammantaget på goda psykometriska egenskaper. 

 
 
 
 

Inledning  
 

Psykologiska test definieras som mätinstrument som kan undersöka och mäta olika 
psykologiska egenskaper, exempelvis personlighetsfaktorer, begåvning eller intressen 
(Anastasi, 1988). Ett psykologiskt test är huvudsakligen en objektiv och standardiserad 
mätning av ett specifikt beteende, där syftet är att få ett mått på den egenskap som återspeglas 
i beteendet. Traditionellt sett har funktionen av psykologiska test varit att beskriva och mäta 
skillnader och likheter mellan individer vid olika tillfällen (Anastasi, 1988).  
 
De allra första inventorierna av psykologiska test hade som syfte att mäta 
anpassningsförmågor eller neurotiska tendenser, såsom identifiering av mentalt retarderade 
människor (Anastasi, 1979, 1988; Fiske, 1971). Dessa test utvecklades så småningom för 
andra attribut med individuella skillnader inom emotionella, motivationella och sociala 
egenskaper bland ”normala” personer, däribland Jungs typlära som omfattar två stora 
faktorer; extraversion och introversion (Anastasi, 1979; Fiske, 1971). Den extroverta 
människan riktar sitt intresse huvudsakligen mot andra och mot yttervärlden medan den 
introverta människan är mer upptagen av sig själv och sin subjektiva värld (Fordham, 1963). 
De två typerna av människor, introverta och extroverta, reagerar olika på en given händelse 
där den introverta är intresserad av den inre världen och den extroverta av yttervärlden 
(Pascal, 1993). Myers-Briggs Personality Inventory är ett test som bygger på Jungs 
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personlighetspsykologiska teori, som delar in personlighet i 16 olika typer (Littorin, 1994). 
Det mest använda testet är troligtvis Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI 
(Fiske, 1971). Även om dess primära syfte har varit att fungera som ett kliniskt diagnos-
instrument, har det även använts inom personalselektion och inom forskningsundersökningar 
(Fiske, 1971; Guion, 1965; Psykologiförlaget, 2006c).        
 
Det finns många olika arbetspsykologiska test och olika typer av psykologiska test. Dessa kan 
delas in i fyra grupper; personlighetstest, färdighetstest, begåvningstest respektive Assessment 
center (Littorin, 1994). Endast personlighetstest och begåvningstest kommer att behandlas i 
detta arbete. 
          
Personlighetstest 
Personlighetstest avser att mäta olika personlighetsdrag, d.v.s. olika egenskaper som formar 
individens personlighet (Engström Pedersen, Schüller & Forssén, 1997; Littorin, 1994). 
Personlighet kan definieras som summan av alla beteende- och psykiska karaktärer som 
uttrycks av individen (Colman, 2003). Detta innebär att det är de personliga egenskaperna 
som gör en person socialt omtyckt. Begreppet kommer från latinets tre liknande begrepp: 
personalitas – personlighet, permalis – att relatera till en person, och från persona – en 
skådespelares mask. Det finns ingen enstaka korrekt definition av begreppet personlighet 
eftersom användandet av begreppet har tilldelats för många definitioner (Allport, 1938). 
Personlighetsdrag anses vara stabila över tid och instrument som mäter personlighet förväntas 
därför ha höga reliabilitetskoefficienter (Cohen & Swerdlik, 2005).  
 
De flesta personlighetstester som används inom arbetspsykologin har sin grund i fem olika 
personlighetsdimensioner (Engström Pedersen, Schüller & Forssén, 1997). Dessa dimensioner 
kallas för Big Five–Femfaktormodellen. Det finns idag flera psykologiska test som utgår från 
femfaktormodellen och det mest välkända nutida femfaktortestet är NEO PI-R (Costa & 
McCrae, 1985). Den engelska versionen mäter Neuroticism (N), Extraversion (E), Openness 
(O), Agreeableness (A) och Conscientousness (C) (Costa & McCrae, 2003; Psykologiförlaget, 
2006). Begynnelsebokstäverna på de engelska beteckningarna för dessa fem dimensioner 
bildar ordet ocean (Burger, 1993). Den svenska versionen av instrumentet namnger faktorerna 
på följande sätt: 
 
Tabell 1. Den svenska versionen av femfaktormodellen. 
Faktor   
Öppenhet (O)  
Målmedvetenhet (C)  
Utåtriktning (E)  
Vänlighet (A)  
Känslomässig Instabilitet (N)  
 

(Costa & McCrae, 2003; Psykologiförlaget, 2006) 

 
 Femfaktormodellen – Big Five 
”Femfaktormodellen – Big Five” har sitt ursprung från traitpsykologin och började utvecklas i 
mitten av 1930-talet då Gordon Allport räknade fram ungefär arton tusen personlighets-
adjektiv. Syftet var att undersöka hur många dimensioner som skulle behövas för att kunna 
beskriva ”normalpersonligheten” (Allport & Odbert, 1936). Trots att Allport hade hittat 
tusentals av personlighetsadjektiv i det engelska språket, drog han slutsatsen att hans lista 
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måste reduceras genom att avlägsna termer som var självklara synonymer. Det var under den 
här perioden som Cattell började utveckla och använda statistiska tillvägagångssätt för att 
kunna förenkla och objektifiera strukturen av personlighet. Egenskaperna som var listade av 
Allport grupperades ytterligare av Cattell och innehöll alla de adjektiv som inte var 
synonymer och som refererade till personlighet (Allport & Odbert, 1936). Cattell kom således 
med utgångspunkt från närmare arton tusen personlighetsbeskrivande adjektiv, fram till 
sexton grundläggande personlighetsdrag, vilka utgjorde basen för konstruktion av hans sexton 
skalor. Dessa återfinns än idag i det mycket använda personlighetstestet Sixteen Personality 
Factor Questionnaire, 16PF (Psykologiförlaget, 2006). 
         
Utvecklingen av femfaktormodellen började under 1960-talet men tog ordentlig fart först 
under 1980-, 1990-, och 2000-talet (Friedman & Schustack, 2002). Dessa fem faktorer har 
uppkommit genom att olika variationer av testmetoder har använts (Burger, 1993). Vid 
mätning av olika människors personlighet med en mängd olika metoder och test, har det visat 
sig att det i grund och botten handlar om fem personlighetsdimensioner. Dessa testresultat kan 
då först tala om individens nivå av ”utåtriktad” (extraversion), eller individens generella nivå 
av aktivitet och sociabilitet. Sedan kan information kombineras från de varierande testerna för 
att få en idé om individens nivå av ”vänlighet” (agreeableness), eller hur pålitlig och hjälpsam 
en person är. På liknande sätt kan denna information tala om hur kontrollerad och 
självdisciplinerad en person är, d.v.s. ”målmedvetenhet” (conscientiousness), hur osäker och 
nervös en person tenderar att bli, d.v.s. ”stabilitet” (neuroticism), och hur fantasirik och öppen 
en person är för nya upplevelser, d.v.s. ”öppenhet” (openness) (Burger, 1993).  
 
Kan femfaktormodellen tillämpas för att kunna förstå människors karriärvägar? Friedman och 
Schustack (2002) anser att livliga personer med sin modighet, energi, ambition och sin 
pratsamhet, tenderar att bli framgångsrika politiker eller andra högt uppsatta ledare. Personer 
som får höga poäng på Målmedvetenhetsfaktorn (conscientiousness) gör bra ifrån sig på 
jobbet (American Psychological Association, APA, 2006a). Deras uthållighet, ansvar och 
målmedvetenhet hjälper dem att uppnå mål och säkerställa chefens uppskattning. Personer 
som får hög poäng på Vänlighetshetsfaktorn (agreeableness) brukar vara altruistiska och 
involverade i att hjälpa andra (APA, 2006a; Friedman & Schustack, 2002).  
          
Enligt Friedman och Schustack (2002) kan oroliga personer (neuroticism) som är ivriga, 
spända och sura förflytta sig i en av två riktningar – antingen försöka spåra sin oro till en 
tvångsinriktad framgång eller låta sin ångest leda dem in i likgiltighet. Då utåtriktade personer 
(extraversion) kan visa riskfulla beteenden är det för att öka positiva belöningar och 
upplevelser.  Neurotiska personer engagerar sig dock ofta i riskfulla beteenden såsom 
missbruk av alkohol, som ett försök att hantera sitt negativa humör (Friedman & Schustack, 
2002).    
          
McCrae och Costa (1990) anser att femfaktormodellen innehåller allt som behövs för att fånga 
den grundläggande strukturen av personlighet. Dessa teoretiker föreslår även att dessa ”Big 
Five–faktorer” kan vara universella över olika kulturer, såsom nordamerikansk, asiatisk, 
latinamerikansk och europeisk kultur. När en person är placerad på en specifik punkt utifrån 
dessa fem dimensioner, från det resultat som har erhållits från ett personlighetstest, en 
uppskattning/värdering i beteende, eller direkta observationer av beteende, då har 
grunddragen av en persons egenskap fångats. Enligt femfaktor-teorin kommer personlighets-
egenskaperna exklusivt från biologiska anlag. Dessa egenskaper får sedan full mognad under 
tidig vuxenålder. Då Målmedvetenhets- (C) och Vänlighetshetsfaktorn (A) går upp under 
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vuxenåldern, går Stabilitetsfaktorn (N) ned. Faktorn Utåtriktning (E) visar inget generellt 
mönster av förändring på faktornivån (McCrae & Costa, 1990). 
   
Begåvningstest 
För att mäta de delar som klassas som intelligens används begåvningstest, s.k. IQ-test 
(Engström Pedersen, Schüller & Forssén, 1997). Intelligenstest är den vanligaste formen av 
begåvningstest där olika uppgifter blandas med olika svårighetsgrad (Littorin, 1994). Den 
generella begåvningen betraktas som en sammansättning av flera faktorer och dessa kan 
mätas med hjälp av test, bl.a. logisk, verbal, språklig, numerisk och spatial förmåga 
(Engström Pedersen, Schüller & Forssén, 1997; Mabon, 2005). Begåvningstest har ofta högre 
prediktiv validitet än t.ex. personlighetstest (Mabon, 2005). 
  
Arbetspsykologiska test 
Arbetspsykologiska test kan delas in i dels test som mäter någon form av ”maximal” 
prestation, dels test som mäter en ”typisk” prestation (Mabon, 2005). Begåvnings- eller 
färdighetstest är exempel på test som mäter ”maximal” prestation, personlighets- eller 
intressetest är test som mäter ”typisk” prestation. Några av de internationellt kända och 
mycket använda testen i samband med rekrytering, urval och organisationsutveckling, är 
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Gordons Personlighetsinventorium (GPI), 16 
Personality Factors (16PF), Hogans Personlighetsinventorium (HPI) och Ravens matriser 
(Engström Pedersen, Schüller & Forssén, 1997), där bl.a. MBTI och HPI har fått hård kritik i 
STP:s granskningsrapporter (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, 2003; 2004). 
 
 Predicting Job Performance 
Predicting Job Performance (PJP), utvecklat av Psykologiförlaget AB, är ett arbetspsyko-
logiskt urvalsinstrument som syftar till att användas i urval av arbetssökande 
(Psykologiförlaget, 2006). PJP bygger på den så kallade ”femfaktormodellen” inom person-
lighetspsykologin och på studier av hur generell problemlösningsförmåga påverkar arbets-
prestation. Femfaktormodellen är fem universella dimensioner av olika personlighetsegen-
skaper och är idag den mest refererade och använda inom personlighetstestning. Dessa fem 
faktorer fungerar som dominerande och framträdande i beskrivningen av hur människor 
fungerar i sin personlighet (Myers, 2005). Idag finns det fortfarande en del förvirring kring 
den femte faktorn liksom kring möjligheten av en sjätte och sjunde faktor (Burger, 1993).  
         
PJP består av två delar, en del som mäter fyra av de fem personlighetsegenskaper som 
beskrivs av femfaktormodellen, och en del som mäter begåvning (Psykologiförlaget, 2006). 
Egenskapen begåvning benämns som kapacitet. Personlighetsdelen namnges som PJPp och 
kapacitetsdelen som PJPk. Öppenhetsfaktorn har valts att utelämnas ur personlighetsdelen i 
PJP. Detta beror på att denna faktor inte har kunnat fastlägga särskilt högt samband med 
arbetsprestation. En annan anledning till att denna faktor har uteslutits ur PJP, är att det idag 
inte finns en gemensam definition av begreppet ”öppenhet” (Psykologiförlaget, 2006). 
          
I syfte att få ett bredare, men ändå tillräckligt reliabelt mått på innehållet i faktorerna, inne-
håller den teoretiska utgångspunkten i PJPp skalor under varje faktor med negativt inbördes 
samband för att mäta var sin ”ände” av begreppet (Psykologiförlaget, 2006). Anledningen till 
detta är att maximera validiteten i testet där faktorerna samvarierar på olika sätt med arbets-
prestation. 
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Nedan i Tabell 2 följer en översikt över de faktorer och underskalor som ingår i 
personlighetsdelen PJPp med åtta skalor och fyra faktorer. Varje underskala innehåller tio 
item, totalt innehåller varje faktor tjugo item. 
 
 
Tabell 2. Översikt över de faktorer och underskalor som ingår i PJPp. 
Faktor Underskalor  Motsvarighet till Big Five 
Öppenhet (O) Utesluten ur PJP  Öppenhet 
    
Målmedvetenhet  (C) Systematisk Spontan Målmedvetenhet 
    
Livlighet  (E) Utåtriktad Reserverad Utåtriktning 
    
Sympatiskhet  (A) Vänlig Skeptisk Vänlighet 
    
Stabilitet  (N) Stadig Orolig Känslomässig Instabilitet 
 

(Costa & McCrae, 2003; Psykologiförlaget, 2006) 

          
De fem faktorerna beskrivs nedan i generella drag där benämningarna kommer från den 
svenska versionen av NEO PI-R (Costa & McCrae, 2003; Psykologiförlaget, 2006). Det 
beskrivs även mer specifikt på vilket sätt och under vilken benämning faktorn finns 
representerad i PJP.                                
         
Kapacitetsdelen, PJPk, har sin utgångspunkt från Spearmans teori om generell begåvning, g-
faktorn (Psykologiförlaget, 2006). Syftet med denna del har varit att hitta item som mäter 
generell begåvning men som inte är alltför omfattande. Det har heller inte varit målet att 
utveckla ett ”komplett” test som mäter generell begåvning, istället har det fokuserats på att 
konstruera ett test som på ett adekvat sätt predicerar individens generella begåvningsnivå. 
PJPk bygger på alla de begåvningstest som utvecklades under 1960-, 70- och 80-talen. 
Utvecklingen av denna del bestod av en expertpanel som kategoriserade samtliga test med 
avseende på vilken begåvningsfaktor respektive test avsåg att mäta, och hur väl respektive test 
visats mäta generell begåvning (g). Kapacitetsdelen i PJP består av tre delar med totalt femtio 
item; Logiska serier (16 item), Analogier (22 item) och Talserier (12 item) (Psykologiförlaget, 
2006).    
 
Faktorn Målmedvetenhet: Denna faktor handlar om i vilken utsträckning en person tycker om 
att aktivt planera, har en stark vilja och är beslutsam (Psykologiförlaget, 2006). Personer som 
har höga poäng på denna dimension är generellt sett ihärdiga, pålitliga, organiserade, 
punktliga, ansvarsfulla och hårt arbetande (Costa & Widiger, 1994). Impulsiva personer 
tenderar att vara oengagerade, oorganiserade och opålitliga (Friedman & Schustack, 2002). 
Målmedvetenhetsfaktorn rör också vilja att prestera, vara noggrann och ha god självdisciplin, 
i motsats till att vara mer avslappnad, spontan och ta lättare på förpliktelser. Denna faktor 
innehåller också inslag av förtänksamhet, kontra tendensen att fatta snabba och ibland 
förhastade beslut (Psykologiförlaget, 2006). 
          
I PJP innehåller denna faktor underskalorna systematisk och spontan med tio item vardera. 
Itemen mäter främst hur välorganiserad och samvetsgrann en person är (Psykologiförlaget, 
2006). Motsatsen till detta blir då att personen har en mer avslappnad inställning till 
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prestationer, d.v.s. personen är spontan, följer stundens ingivelse och tar dagen som den 
kommer (Psykologiförlaget, 2006). 
 
Faktorn Livlighet: Personlighetsfaktorn Utåtriktning talar om hur social och sällskaplig en 
person är, i motsats till att vara reserverad och blyg (Psykologiförlaget, 2006). Extroverta 
personer tenderar att vara energiska, entusiastiska, hängivna, dominerande, sociala och 
pratsamma (Costa & Widiger, 1994). Introverta personer tenderar att vara blyga, 
tillbakadragna, undergivna och tysta (Friedman & Schustack, 2002). I denna 
personlighetsfaktor ingår även egenskap som gladlynthet, grad av vitalitet och ”livstempo”, 
liksom huruvida en person uppskattar spänning och yttre stimulans eller ej (Psykologiförlaget, 
2006). 
         
I PJP ingår i denna faktor underskalorna utåtriktad och reserverad (Psykologiförlaget, 2006). 
Dessa två underskalor har tio item vardera. Varje item mäter huruvida en person är sällskaplig 
och utåtriktad, eller mer tillbakadragen och mer tillfreds i sammanhang med färre människor 
(Psykologiförlaget, 2006). 
 
Faktorn Sympatiskhet: Denna personlighetsfaktor, i likhet med faktorn Livlighet, hänvisar till 
en persons relationer till andra (Costa & Widiger, 1994). En del personer är mer varma, 
tillitsfulla, sympatiska och ivriga att hjälpa, medan andra är mer avvaktande och skeptiskt 
inställda till sin omgivning och antar lättare ett kritiskt synsätt. Personer som kommer överens 
med andra är trevliga, samarbetsvilliga, pålitliga och varma. Personer som är låga på denna 
dimension brukar upplevas som kalla, stridiga och otrevliga (Friedman & Schustack, 2002). I 
denna faktor ingår även egenskaper som ”ömsinthet kontra realism” och ”följsamhet kontra 
konkurrensinriktning” (Psykologiförlaget, 2006). 
          
Underskalorna som ingår i denna faktor kallas vänlig och skeptisk och har tio item vardera 
som mäter i vilken utsträckning en person är snäll, lättsam och tror gott om andra kontra en 
person som är på sin vakt gentemot omgivningen, är oberoende och rak (Psykologiförlaget, 
2006). 
 
Faktorn Stabilitet: Denna personlighetsfaktor rör generellt hur känslomässigt stabil och 
välanpassad en person är (Psykologiförlaget, 2006). Den talar också om hur säker eller osäker 
en person är på sig själv, hur väl personen kan motstå impulser, hur stress hanteras och vilken 
sinnesstämning en person i allmänhet har. Neurotiska personer tenderar att vara nervösa, 
överspända och oroliga medan emotionellt stabila personer är lugna och mer förnöjsamma 
(Costa & Widiger, 1994). Alla som har observerat människor vet att samma person kan bete 
sig olika vid olika tillfällen, med olika människor och vid olika åldrar. Till exempel kan en 
enkel och stabil egenskap hos en trevlig och glad person i en situation resultera i att personen i 
andra sammanhang är arg och aggressiv. Andra personer kan ha ett lugnt och jämnt humör, en 
positiv syn på framtiden och kan vara stabila även under besvärliga förhållanden (Friedman & 
Schustack, 2002). 
         
 I PJP har denna faktor två underskalor, stadig och orolig, med tio item i varje 
(Psykologiförlaget, 2006). De item som ingår i faktorn avser mäta huruvida en person är lugn, 
tillitsfull och tillfreds med sig själv, eller den motsatta effekten, att personen tvivlar på sitt 
eget värde, sin prestation och oroar sig för framtiden (Psykologiförlaget, 2006). 
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Psykologiska test har använts inom rekryteringssammanhang sedan första världskriget (APA, 
2006a). Det var inte förrän på 1980-talet som företag och organisationer började använda sig 
av dessa tester. Flera årtionden av forskning kunde visa att det var möjligt att uppnå en 
generaliserbar länk mellan breda individuella skillnader, såsom kognitiva förmågor eller 
personlighetsegenskaper, och framgång inom olika arbeten (APA, 2006b). I USA har 
American Psychological Association, APA, tagit fram standards för alla psykologiska mät- 
och bedömningsmetoder som är standardiserade och normerade (Eidmark, 1998; Mabon, 
2005). Vad är det som avgör om ett test är pålitligt eller giltigt? Vilka psykometriska 
egenskaper bör ett test ha för att det ska betraktas som ett användbart och tillförlitligt test? 
 
Kvaliteten hos psykologiska test 
Ett psykologiskt och abstrakt begrepp som personlighet är inte något som en person kan se 
eller ta på, utan det är något som visar sig i något slags beteende (Engström Pedersen, 
Schüller & Forssén, 1997). Egenskaper som inte kan ses eller upplevas direkt av våra sinnen, 
d.v.s. egenskaper som är dolda, antydda eller latenta, kan mätas av psykologiska tester. Det 
ställs samma krav på dessa tester som det ställs på andra mätinstrument, nämligen att testet 
mäter den egenskap det är avsett att mäta. Detta innebär även att en testning av en individ vid 
två olika tillfällen ger ungefär samma resultat (Anastasi, 1988). Uppfylls dessa krav har testet 
god validitet och reliabilitet, vilket innebär att testet har en god giltighet och mätsäkerhet 
(Engström Pedersen, Schüller & Forssén, 1997).  
 
 Reliabilitet 
Reliabiliteten hos ett test kan beräknas på olika sätt och de vanligaste reliabilitetsanalyserna är 
test-retest-reliabilitet, split-half-reliabilitet och parallell-test-reliabilitet (Engström Pedersen, 
Schüller & Forssén, 1997). Test-retest-reliabiliteten innebär att samma personer får göra ett 
test vid två olika tillfällen där målet är att testet ger samma resultat vid båda tillfällena 
(Engström Pedersen, Schüller, & Forssén, 1997). Korrelationen mellan de två testtillfällena 
ger ett mått på reliabiliteten Om det erhålls ett starkt eller högt samband mellan mättillfällena 
ökar reliabiliteten i testet (Engström Pedersen, Schüller & Forssén, 1997; Magnusson, 2003). 
Bias som kan förekomma vid denna metod är exempelvis att testpersonerna kommer ihåg sina 
svar från första tillfället, vilket i sin tur kan påverka deras resultat vid andra tillfället. Då 
överskattas reliabiliteten (Littorin, 1994). Denna testmetod är lämplig vid mätning av 
egenskaper som är stabila över tid, såsom personlighet och begåvning (Cohen & Swerdlik, 
2005). 
          
Split-half-reliabilitet innebär att ursprungstestet delas in i två delar (Cohen & Swerdlik, 
2005). Reliabiliteten erhålls genom att testdeltagarnas resultat jämförs och korreleras mellan 
de två testhalvorna. I parallell-test-reliabilitet är målet att uppfylla strikt parallellitet, d.v.s. att 
få två test så likvärdiga som möjligt (Magnusson, 2003). Därefter räknas sambandet mellan 
testpoängen, d.v.s. sambandet mellan resultaten av de två mätningarna (Littorin, 1994). 
          
Reliabilitetskoefficienten Cronbachs alfa används för att bedöma den interna konsistensen 
hos en skala eller ett test (Psykologiförlaget, 2006). Cronbachs alfa bör vara minst r=,70 för 
att reliabiliteten skall betraktas som god (Magnusson, 2003). Varje enskild underskala skall 
vara homogen och konstruerad för att mäta en faktor (Cohen & Swerdlik, 2005). Vid valet av 
items till underskalorna bör det strävas efter att uppnå så höga korrelationer som möjligt 
mellan item (interitem-korrelationer) i varje underskala. Interitem-korrelationer hänvisar till 
nivån av korrelation bland alla items på en skala. Detta är anledningen till att det, i PJP, har 
valts två skalor under varje faktor som skall ge ett bredare mått på de ingående faktorerna 
(Cohen & Swerdlik, 2005).  
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Medelvärdet av interitem-korrelationerna är användbart för att bedöma homogeniteten hos en 
skala (Magnusson, 2003). Om en skala är homogen innebär det att den mäter en och samma 
faktor, vilket underlättar tolkningen av skalan (Cohen & Swerdlik, 2003). Medelvärdet av 
interitem-korrelationerna bör inte vara lägre än r=,20 för att reliabiliteten skall ses som god. 
Anledningen till detta är för att kunna säkerställa att underskalorna enbart mäter en faktor 
vardera (Magnusson, 2003). 
 
 Validitet 
Validitet är en bedömning eller en estimation av hur bra ett test mäter det som avses att mäta i 
en specifik kontext (Cohen & Swerdlik, 2005). Det är det viktigaste begreppet inom 
testmetodik och är, som nämnts tidigare, detsamma som giltighet (Littorin, 1997). Ett 
psykologiskt instrument som har god kvalitet och mäter den egenskap det har som syfte att 
mäta, betraktas som giltig för egenskapen i fråga (Engström Pedersen, Schüller & Forssén, 
1997).  Validiteten talar alltså om i vilken utsträckning testet ger en användbar och värdefull 
information. Det finns olika typer av validitet som är av relevans för psykologiska 
mätinstrument och dessa kan delas in i innehållsvaliditet, begreppsvaliditet, prediktiv validitet 
och face-validitet (Cohen & Swerdlik, 2005; Mabon, 2005). 
          
Innehållsvaliditet innebär att testet innehåller item (frågor) som täcker det fält som är avsedd 
att mäta (Cohen & Swerdlik, 2005). Om testets item är relevanta och representativa för 
egenskapen i fråga anses testet ha god innehållsvaliditet (Engström Pedersen, Schüller & 
Forssén, 1997; Mabon, 2005). Det svåraste validitetsmåttet att beräkna är begreppsvaliditeten 
där det eftersträvas att beskriva i vilken utsträckning testet mäter ett teoretiskt begrepp eller 
egenskap (Engström Pedersen, Schüller & Forssén, 1997; Littorin, 1994). Testets förmåga att 
mäta en egenskap bestäms utifrån befintliga teorier samt andra validitetsstudier såsom 
faktoranalys (Engström Pedersen, Schüller & Forssén, 1997). Det validitetsmått som kommer 
att uppmärksammas i denna studie är divergent validitet som är en del av begreppsvaliditet. 
Divergent validitet innebär att faktorer som mäter olika egenskaper är okorrelerade. Om två 
av faktorerna är starkt korrelerade med varandra kan det misstänkas att de mäter samma 
egenskap, vilket de inte är avsedda att göra (Cohen & Swerdlik, 2005).  
          
Testets förmåga att kunna förutsäga ett visst beteende omfattas av prediktiv validitet, som 
även är det viktigaste måttet i rekryteringssammanhang (Engström Pedersen, Schüller & 
Forssén, 1997; Littorin, 1994). Prediktiv validitet kan studeras genom att testresultaten 
jämförs med något annat mått på egenskapen som ska mätas (Engström Pedersen, Schüller, & 
Forssén, 1997). Face-validitet är ett begrepp som relaterar till vad ett test ser ut att mäta, dvs. 
till det omedelbara intrycket av testets relevans (Cohen & Swerdlik, 2005). Det har således 
inget psykometriskt värde eftersom det inte kan uttryckas i siffror. Däremot kan god face-
validitet skapa en positiv stämning hos testdeltagarna och således indirekt höja reliabiliteten 
(Mabon, 2005). 
 
Syfte 
Syftet med föreliggande undersökning var att göra en psykometrisk utvärdering av PJP. Mer 
specifikt var syftet att studera testets reliabilitet genom test-retest-metoden, samt att se om det 
finns samband mellan de olika faktorerna som ingår i PJP för att utvärdera mätinstrumentets 
validitet. 
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Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
PJP administrerades till 49 studenter på psykologiska institutionen vid Stockholms 
Universitet; 36 kvinnor och 13 män. Åldern i gruppen varierade mellan 20 och 54 år (M = 
28,51 år; SD = 7,73). Andra testtillfället omfattade 48 undersökningsdeltagare då en student 
inte kunde närvara. Undersökningens deltagare valdes genom att ett brev med information om 
undersökningen med tillhörande anmälningslistor sattes upp på anslagstavlan vid psyko-
logiska institutionen. Samma material skickades även ut som e-post till alla psyko-
logistudenter på grund-, fortsättnings-, och påbyggnadskursen. Studenterna fick således själva 
skriva upp sig på listan, dyka upp vid testtillfället eller anmäla sig via e-post till testledaren.  
 
Material 
Undersökningen bygger på enkäten Predicting Job Performance, PJP, som är ett arbets-
psykologiskt urvalsinstrument som syftar till att användas i urval av arbetssökande 
(Psykologiförlaget, 2006). Som ovan nämnt bygger PJP på den så kallade 
”femfaktormodellen” (dock utan faktorn ”öppenhet”) inom personlighetspsykologin och på 
studier av hur generell problemlösningsförmåga påverkar arbetsprestation (Psykologiförlaget, 
2006). 
 
PJP består av två delar, personlighet (PJPp) och kapacitet (PJPk). Personlighetsdelen, PJPp, 
innehåller påståenden som talar om hur en individ är som person, vilka 
personlighetsegenskaper individen har med utgångspunkt från de fyra av de fem faktorerna. 
Denna del var inte tidsbegränsad. Kapacitetsdelen, PJPk, består av tre delar och innehåller 
olika typer av problemlösningsuppgifter; analogier, talserier och logiska serier. Denna del var 
begränsad till 20 minuter. 
          
Undersökningsdeltagarna fick inte använda sig av några hjälpmedel, endast penna var tillåtet. 
För att kontrollera tiden för del 2 (kapacitet) användes ett tidtagarur.  
 
Procedur 
Undersökningen utfördes i olika omgångar under våren 2006 där undersökningsdeltagarna 
själva valde vid vilket tillfälle de ville delta i. Eftersom huvudsyftet med denna undersökning 
var att genomföra en test-retest-metod, fick undersökningsdeltagarna delta vid två tillfällen 
med ca en månad mellan. Denna information meddelades i förväg till alla deltagare för att 
undvika bortfall. Vid båda tillfällena samlades undersökningsdeltagarna till en stor och tyst 
lokal vid psykologiska institutionen.  
          
Innan testpersonerna började besvara formulären, gicks en del anvisningar igenom från en 
instruktionsmanual av Psykologiförlaget. Denna instruktionsmanual finns för att ge exakta 
instruktioner för att undvika så många avvikelser som möjligt vid de olika testtillfällena.  
          
Testledaren började med att ge en kort bakgrundsinformation om testet. Sedan informerades 
testdeltagarna om undersökningens syfte, innehåll och upplägg. För att undvika oklarheter 
upprepades en del av informationen från brevet som hade satts upp på anslagstavlan och som 
hade skickats iväg som e-postbrev till alla studenter.  
          
Testdeltagarna började med del 2 som var kapacitetsdelen (PJPk) och testledaren tog tid på 20 
minuter. Efter 20 minuter fick alla testdeltagare lägga ifrån sig pennorna och enkäterna 
samlades in av testledaren. När alla enkäter var insamlade gick testledaren igenom del 1 som 
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handlade om påståenden som berör personlighetsegenskaper och läste upp den korta 
information som stod i enkäten. Sedan fick alla deltagare börja fylla i enkäten. Denna del var 
inte tidsbegränsad men för att minska de störningar som kunde ha uppkommit då vissa blev 
klara innan andra, fick alla deltagare vänta minst tio minuter med att lämna in sin enkät. När 
alla testdeltagare var klara med att besvara del 1 samlades alla enkäter in och matchades med 
del 2.  
          
För att hålla reda på alla testdeltagares enkäter delades ett ID-nummer till varje person. Detta 
gjordes i samband med att deltagarnas namn lästes högt upp vid första testtillfället och varje 
deltagare blev således tilldelad de två deltesterna. Anledningen till att alla deltagare fick ett 
ID-nummer var för att kunna koppla varje person till samma test även vid nästa testtillfälle så 
att testledaren kunde se att samma person gjorde samma test båda gångerna.   
          
Efter andra testtillfället tilldelades varje undersökningsdeltagare 2h Undersöknings-
deltagande-tid (UD-tid). UD-tid är ett obligatoriskt moment inom utbildningen som krävs av 
studenterna för att få godkänd kurs. Undersökningsdeltagarna erhöll ett återkopplingsbrev 
från Psykologiförlaget AB ca tre veckor efter andra testtillfället. I detta brev följde också en 
biobiljett med som kompensation för deltagande av undersökningen. 
 
 

Resultat 
 

Korrelationsprövningar  
Korrelationer beräknades med hjälp av r för samtliga skalor i undersökningen. Resultaten i 
tabell 3 och 4 visar bl.a. hur PJPk (kapacitetsdelen) korrelerar med de fyra personlighets-
faktorerna vid första och andra testtillfället. Som redovisas i Tabell 3, var ingen av de fyra 
korrelationerna signifikanta. Det är däremot signifikanta positiva korrelationer mellan 
personlighetsegenskaperna hos båda testtillfällena, t.ex. är korrelationen mellan faktorerna 
stabilitet och livlighet hög.  
 
Tabell 3. Korrelationer mellan de fyra olika personlighetsfaktorerna och kapacitetsdelen vid 
första testtillfället. (N=49). ** p<,01  * p<,05   
 Stabilitet Livlighet Målmedvetenhet Sympatiskhet PJPk 
Stabilitet      
      
Livlighet ,76**     
      
Målmedvetenhet ,53** ,55**    
      
Sympatiskhet ,54** ,35* ,28   
      
PJPk -,04 ,13 ,09 ,19  
 
 
Tabell 4 visar även att korrelationen mellan PJPk och personlighetsfaktorerna har ökat vid 
andra tillfället.  
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Tabell 4. Korrelationer mellan de fyra olika personlighetsfaktorerna och kapacitetsdelen vid 
andra testtillfället. (N=48). ** p<,01  * p<,05  
 Stabilitet Livlighet Målmedvetenhet Sympatiskhet PJPk 
Stabilitet      
      
Livlighet ,74**     
      
Målmedvetenhet ,46** ,51**    
      
Sympatiskhet ,49** ,45** ,33*   
      
PJPk ,03 ,37** ,25 ,34*  
         
  
Reliabilitet 
Tabell 5 och 6 visar reliabiliteten för PJP för de två testtillfällena. Den genomsnittliga 
interitem-korrelationen bör, som nämnts tidigare, inte vara lägre än r=,20; p>,05. Det aktuella 
resultatet visar däremot en hög interitem-korrelation på tre av faktorerna som varierade från 
r=,28; p>,05 (Stabilitet) till r=,37; p>,05 (Livlighet). Två faktorer, Sympatiskhet och 
Kapacitet, uppvisade låga värden. Resultaten visar även att reliabilitetskoefficienten 
Cronbachs alfa visade höga värden som varierade från r=,73; p>,05 till r=,92; p>,05. Faktorn 
Sympatiskhet har lägre alfa än de andra faktorerna.  
 
Tabell 5. Reliabilitet för PJP vid första testtillfället. (N=49). 
 Antal Item Interitemkorrelation Alfa M SD 
Stabilitet 20 ,30 ,90 54,35 9,99 
      
Livlighet 20 ,36 ,92 57,87 10,33 
      
Målmedvetenhet 20 ,36 ,92 58,62 9,99 
      
Sympatiskhet 20 ,13 ,74 59,65 6,09 
      
PJPk 44 ,09 ,81 24,92 6,19 
 
 
Tabell 6. Reliabilitet för PJP vid andra testtillfället. (N=48). 
 Antal Item Interitemkorrelation Alfa M SD 
Stabilitet 20 ,28 ,88 53,88 9,19 
      
Livlighet 20 ,37 ,92 57,17 10,51 
      
Målmedvetenhet 20 ,35 ,92 57,71 9,496 
      
Sympatiskhet 20 ,12 ,73 59,19 5,61 
      
PJPk 44 ,09 ,79 28,60 5,54 
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Test-retest-reliabilitet 
Tabell 7 visar test-retest-reliabilitet mellan de två testtillfällena. Korrelationen mellan de två 
testtillfällena var starkt positivt signifikanta för samtliga fem faktorer.  
 
Tabell 7. Test-retest-reliabilitet från de två testtillfällena. (N=48).  
** p<,01  * p<,05 
Faktor  r 
Stabilitet ,90** 
Livlighet ,95** 
Målmedvetenhet ,90** 
Sympatiskhet ,87** 
PJPk ,88** 
 
Parvisa jämförelser, t-test 
För att testa inlärningseffekt som kan ha uppkommit vid andra testtillfället, främst för PJPk, 
utfördes ett t-test för parvisa jämförelser. Tabell 8 visar t-test för parvisa jämförelser över de 
två testtillfällena; t-värde, medelvärde, standardavvikelse och signifikansnivå för 
förändringarna mellan de två testtillfällena. Resultaten i Tabell 8 visar att inlärningseffekten 
för de fyra personlighetsfaktorerna inte var signifikant över de två undersökningstillfällena. 
Endast kapacitetsfaktorn visar en positiv signifikant ökning (3,63 poängs ökning). 
Medelvärdet för förändringen av PJPk visar att försöksdeltagarna i genomsnitt presterade 
bättre på kapacitetsdelen vid andra testtillfället. 
 
Tabell 8. T-test för parvisa jämförelser, PJPk. 
Faktor t M SD Sig. (2-tailed) 
Stabilitet ,611 ,40 4,48 ,544 
     
Livlighet 1,210 ,56 3,22 ,232 
     
Målmedvetenhet 1,422 ,92 4,47 ,162 
     
Sympatiskhet ,812 ,35 3,02 ,421 
     
PJPk 8,595 3,63 2,92 ,000 
 
 
 

Diskussion 
 

Syftet med undersökningen var att göra en psykometrisk utvärdering av det 
arbetspsykologiska testet Predicting Job Performance, PJP. Mer specifikt var syftet att studera 
instrumentets reliabilitet, främst genom test-retest-metoden, och för att se om det finns 
samband mellan de olika faktorerna som ingår i PJP för att utvärdera mätinstrumentets 
validitet.  
          
Resultaten vid båda testtillfällena antyder att det finns starka och positiva korrelationer mellan 
de olika personlighetsfaktorerna, vilket kan tyda på låg divergent validitet hos personlighets-
testet. Alla korrelationer utom den mellan Målmedvetenhet och Sympatiskhet är relativt höga. 
Dessa två faktorer har alltså svagast koppling av de fyra. En kanske vanlig uppfattning som 
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ligger nära till hands att analysera är att personer med hög målmedvetenhet tänker mindre på 
sin omgivning och således inte är särskilt sympatiska. Denna uppfattning får alltså inget stöd i 
föreliggande undersökning då det skulle inneburit en negativ korrelation mellan faktorerna. 
          
Kapacitetsdelen, PJPk, visar vid båda testtillfällena ingen signifikant korrelation med de fyra 
personlighetsfaktorerna. Detta innebär att ingen av personlighetsfaktorerna är kopplad till 
begåvning. Motsatsen vore otänkbar eftersom det är en allmän uppfattning att begåvning, 
liksom de flesta andra personliga egenskaper, är en kombination av arv och miljö (Passer & 
Smith, 2004). Därför vore det orimligt att begåvning är starkt korrelerad med en specifik 
personlighetsfaktor. På liknande sätt är det en mycket kontroversiell fråga att avgöra huruvida 
förhållandet mellan begåvning och olika personlighetsfaktorer eller andra sociala betingelser 
korrelerar med varandra (Passer & Smith, 2004). Den låga korrelationen mellan begåvning 
och personlighet tyder på hög divergent validitet hos kapacitetstestet och tolkas därmed som 
en positiv egenskap hos PJP.  
 
Som nämnts tidigare anses personlighetsdrag vara stabila över tid och förväntas därför ha 
höga reliabilitetskoefficienter (Cohen & Swerdlik, 2005). Som synes på resultatdelen har 
personlighetsfaktorerna höga Cronbachs alfa och interitemkorrelationer vilket än en gång 
tyder på god reliabilitet hos testet. Detta innebär också att personlighetsfaktorerna är 
homogena och underskalorna enbart mäter en faktor vardera. Personlighetsfaktorn Sympatisk-
het som har lägst alfa, har även lägst standardavvikelse, vilket kan vara en anledning till det 
låga alfa-värdet. Det låga alfa-resultatet kan också bero på att det är större förändringar mellan 
itemen i faktorn Sympatiskhet än i de andra faktorerna. Det är en stor osäkerhet på grund av 
att alla faktorer innehåller lika många item. Den låga standardavvikelsen på just faktorn 
Sympatiskhet kan bero på att denna personlighetsegenskap är svår att tyda och behöver fler 
undersökningsdeltagare för att få en större spridning och därmed också större alfa. 
     
Resultaten av test-retest-undersökningen visar att alla fyra personlighetsfaktorer och 
kapacitetsdelen uppvisar starka signifikanta korrelationer mellan de två undersöknings-
tillfällena, vilket kan betraktas som tillfredsställande. Reliabilitetskoefficienten Cronbachs 
alfa når upp till den önskade nivån för båda testtillfällena och för de fem faktorerna ihop, och 
anses ytterligare som en positiv egenskap hos PJP. Detta innebär att de båda delarna av PJP 
har tillförlitlig reliabilitet gällande precision och stabilitet över tid. 
     
Resultaten visar även att kapacitetsdelen PJPk har ökat mellan testtillfällena. Detta innebär att 
det finns inlärningsförmåga i kapacitetsdelen där undersökningsdeltagarna har förbättrat sitt 
resultat med i genomsnitt 3,63 poäng. En trolig förklaring är att dessa personer har fått bättre 
resultat p.g.a. minneseffekter eller träningseffekter. Som en följd av att de gör testet två 
gånger lär de sig och får bättre resultat. De personer som har fått höga poäng vid första 
testtillfället har nu fått lika högt eller högre vid andra testtillfället. Det kan också bero på att 
deltagarna är ovana vid att göra ett intelligenstest. Ett sätt att hantera träningseffekter skulle 
kunna vara att låta deltagarna göra kapacitetsdelen en extra gång innan själva undersökningen 
för att få upp dem till en stabil basnivå där de inte längre ”lär sig” utan då testet mäter deras 
faktiska förmåga. Det är mer tydligt vad som är ett ”bra” svar i kapacitetsdelen i PJP än i 
personlighetsdelen. I och med att PJPk är ett test med bara ett ”rätt” svarsalternativ för varje 
fråga kan det tänkas att undersökningsdeltagarna har tänkt på vad som är det rätta svaret till 
andra testtillfället.  
 
Det är inte lika självklart vilken personlighetsegenskap som är bra och vilken som är mindre 
bra. Detta kan då ha påverkat testdeltagarens sätt att svara på frågorna. 
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Personlighetsfaktorerna visar inga signifikanta skillnader mellan första och andra testtillfället. 
Detta tolkas som en positiv egenskap därför att det innebär att undersökningsdeltagarna 
svarade på ungefär samma sätt vid båda testtillfällena och inte funderade på det ”rätta” 
svarsalternativet. 
 
En nackdel med test-retest-undersökningar är risken för att även minneseffekter kan 
uppkomma att påverka utfallet av resultatet (Cohen & Swerdlik, 2005). Trots att 
undersökningsdeltagarna fyllde i två olika delar och med ett stort antal item, är det möjligt att 
de minns hur de har svarat tidigare. Det kan leda till att de väljer att upprepa sina tidigare svar 
utan att fundera över itemen. Reliabilitetskoefficienterna blir då felaktigt höga. Den 
population som undersöktes bestod enbart av psykologistuderande, vilket kan ha haft en 
betydande roll för utfallet av resultatet. Det kan tänkas att psykologistuderande, är mer 
intresserade av, har kunskap om och är mer bekanta med olika undersökningsmetoder och 
tekniker än andra studenter. Det kan hända att de på så vis är mer uppmärksamma i 
undersökningssammanhang. Större uppmärksamhet kan göra att de har lättare för att återkalla 
undersökningen i minnet och även lättare minnas vilka svar de har gett.  
 
De höga korrelationerna mellan personlighetsfaktorerna kan bero på att personerna förställer 
sina svar för att på så sätt ”sälja in sig själva”, s.k. social önskvärdhet (Friedman  Shustack, 
2002).  I och med att de fyra personlighetsfaktorerna är positiva egenskaper kan det uppfattas 
som en bra egenskap att svara högt på respektive faktor. Frågor som riktar sig mot sociala 
normer kan också ha påverkat resultaten eftersom dessa aspekter är socialt önskvärda i dagens 
samhälle. En annan aspekt som kan ha påverkat utfallet av resultaten är att social kompetens 
är något som värdesätts högt i dagens samhälle. Detta kan bidra till att vissa item i 
underskalorna upplevs som känsliga av en del undersökningsdeltagare som valde att svara 
enligt ett socialt önskvärt mönster.  Enligt Johnson (2003) tenderar människan att värdera sig 
efter yttre kriterier, som till exempel social status och jämför sig ständigt med andra för att få 
bekräftelse på att han/hon duger. Detta kan ha påverkat deltagarnas sätt att svara på frågorna. 
Förekomst av responsbias av olika slag är tämligen vanligt förekommande då det gäller 
självrapporteringsmetoder (Howard, 1994; Spector, 1994). Responsbias kan till exempel 
uppstå som följd av att personerna har olika kriterier för vad som ska betraktas som ett 
kriterium. Ett sätt att försöka kontrollera dessa typer av bias vore att inkludera en s.k. 
”lögnarskala”, t.ex. ”Jag ljuger aldrig”, bland skalorna som mäter dessa aspekter av 
personlighet (Johnson, 2003). Lögnarskala har dock inte undersökts i denna studie.             
 
Ytterligare en omständighet är att undersökningsdeltagaren kan ha skattat sig själv bättre, s.k. 
self-serving bias, vilket innebär att personen ger sig själv bättre attribut och förändrar sina 
egenskaper för att de ska passa in i en viss situation (Myers, 2005). Detta kan resultera i att 
undersökningsdeltagaren attribuerar sina interna eller personliga faktorer till sitt eget beteende 
som relateras till framgång eller misslyckande inför en specifik uppgift. Närvaro av 
undersökningsledaren, när undersökningen utfördes, kan ha orsakat en sådan situation.  
          
Även situationspåverkan och association bör nämnas i detta sammanhang. Detta innebär att 
personen kan ha svarat på frågorna på ett visst sätt beroende på den situation han/hon befinner 
sig i. I och med att testet gjordes under kontrollerade förhållanden och båda delarna samtidigt, 
finns det risk för att personen associerar frågorna till sitt beteende i just det ögonblicket än till 
sitt allmänna beteende. Detta har inte heller undersökts i denna studie.             
          
En annan omständighet som kan ha påverkat resultaten är urvalet och antalet undersöknings-
deltagare. Då de studerande anmälde själva sitt intresse för att delta i undersökningen skedde 
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urvalet inte slumpmässigt. Detta kan ha medfört att de studenter som deltog i undersökningen 
inte är representativa för populationen studerande eller ens för populationen 
psykologistuderande. Resultaten skulle även ha kunnat visa en större spridning om det var fler 
deltagare. Trots få undersökningsdeltagare är test-retest-reliabiliteten att betrakta som god, ett 
större urval är dock alltid eftersträvansvärt för att kunna stärka resultatets tillförlitlighet 
ytterligare. 
                                             
En aspekt som är av intresse, men som inte har undersökts i denna studie, är face-validiteten. 
Det vore intressant att göra en uppföljning av studien för att få reda på vad testdeltagarna har 
för uppfattning om PJP. Även om testet i sig har god reliabilitet är det inte säkert att 
testdeltagarna har fått intrycket av att PJP är tillförlitligt eller giltigt, vilket i sin tur kan ha 
påverkat resultaten. Det vore relevant att studera vad testdeltagarna anser om testet i 
allmänhet, såsom layouten, frågorna och återkopplingen, även hur de tänkte och gick till väga 
för att svara på frågorna. Blev de påverkade av undersökningsledarens närvaro? Försökte de 
förställa sina svar för att ”sälja in sig själva”? Svarade de enligt ett visst mönster på frågor om 
social kompetens eller sociala normer för att det är det önskvärda sättet att svara på i dagens 
samhälle? Svar på dessa och andra frågor kan fås genom en uppföljning av testet. Denna 
uppföljning skulle kunna fastställas med hjälp av en kvalitativ undersökning där deltagarna 
kan intervjuas eller svara på enkätfrågor som täcker dessa områden.    
          
Ett annat område som bör uppmärksammas är mätning av testmotivation. Det finns ytterst lite 
forskning om testmotivation, till exempel borde enformiga avsnitt av svar i flervalstest kunna 
tas som tecken på låg motivation (Sjöberg, 2000). En sådan utveckling kan möjliggöras 
genom modern datorteknik. Då individfaktorer på psykologisk nivå bara mäter en del av det 
som är viktigt för framgång och prestation, är det svårt att mäta resten av variationen. 
Troligen är situationsfaktorer av stor betydelse då det finns individuella skillnader i kategorier 
av situationer. Nackdelen är då att om situationerna är psykologiskt olika uppkommer en 
variation i beteendet vilket i sin tur påverkar personens sätt att svara på frågorna. Det kan 
också handla om psykologiska faktorer som ännu är okända, om fysiologiska faktorer eller 
om sociala händelseförlopp som interagerar med individen på ett komplicerat sätt. Alla dessa 
faktorer bidrar till att en person svarar på ett visst sätt vilket påverkar resultaten av testen 
(Sjöberg, 2000). 
          
Det vore givande att replikera denna studie med ett annat urval som är mer representativt för 
att få resultat som är generaliserbara i större utsträckning. Det vore även lämpligt att utöka 
urvalsstorleken samt göra urvalet sumpmässigt. På liknande sätt skulle det vara intressant att 
undersöka skillnaden mellan kön och ålder och se om dessa aspekter har någon betydelse 
gällande de fem faktorerna som ingår i PJP. Det skulle även vara lärorikt att undersöka om 
ålder har något samband med de olika personlighetsfaktorerna. Som nämnts tidigare, anser 
McCrae och Costa (1990) att Målmedvetenhetsfaktorn och Vänlighetsfaktorn går upp vid hög 
ålder medan Stabilitetsfaktorn går ned. Dessutom vore det intressant och se om dessa resultat 
stämmer överens med forskningen i Sverige. 
 
Sammanfattningvis har syftet med detta arbete varit att göra en psykometirsk bedömning av 
mätinstrumentet Predicting Job Performance. Beräkningar har genomförts för att fastställa 
testets egenskaper och trots få undersökningsdeltagare har signifikanta resultat erhållits. 
Resultaten har visat att testet har god reliabilitet och stabilitet över tid i termer av Cronbachs 
alfa samt en tillfredsställande test-retest-reliabilitet. Korrelation mellan personlighetsdelen 
och kapacitetsdelen undersöktes och visade på god divergent validitet mellan de två 
deltesterna. Även inlärningsförmågan på den tillhörande kapacitetsdelen undersöktes och 
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visade signifikant inlärning. Ingen signifikant förändring i poäng kunde konstateras på 
personlighetsdelen. PJP kan sålunda utifrån denna studies resultat betraktas som ett 
tillförlitligt instrument. 
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