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Personlighetstest är idag en vanligt förekommande urvalsmetod vid 
rekryteringssammanhang på den svenska arbetsmarkanden. En av 
anledningarna kan vara att studier visat att företag som använder sig av 
personlighetstester generellt sätt har större avkastning och en bättre 
utveckling. Den här typen av vetskap kan leda till att personlighetstest 
utnyttjas alltför okritiskt. Vid testanvändningen bör dock vissa etiska 
riktlinjer beaktas för att garantera att den arbetssökande inte utsätts för en 
obehaglig eller kränkande situation. Studiens syfte var således att undersöka 
hur den arbetssökande upplever en rekrytering där personlighetstester är en 
urvalsmetod. Tio personer intervjuades. Resultatet analyserades genom 
induktiv tematisk analys. Åtta teman framkom dessa berörde bland annat 
rekryterarens bemötande och kompetens, resultat och återkoppling samt 
möjligheten till självreflektion. Resultatet visade sig ha viss samstämmighet 
med tidigare forskning i ämnet. Avslutningsvis, diskuterades rekryterarens 
centrala roll för den arbetssökandes upplevelser. 

 
 
 

Inledning 
 
Personlighetstest är ett fenomen som har varit vanligt förekommande i 
rekryteringssammanhang sedan första världskriget, då amerikanska armén var i behov av en 
metod för att bedöma ansökningar till officersutbildningen (Littorin, 1994). Människors tro på 
testen var omåttlig och i takt med att intresset för personlighetstest växte sig allt starkare så 
ökade även intresset för de underliggande dimensionerna som testen avser att mäta (Schmitt 
& Chan, 1999). När 1960-talet led mot sitt slut började den svenska psykologkåren ta avstånd 
från testandet. Detta berodde främst på att testen inte kunde förutsäga en människas 
egenskaper i den utsträckning som tidigare hade antagits. Testen ansågs även ha alltför låg 
tillförlitlighet samt att diskussioner uppkommit om det var etiskt riktigt att sortera, bedöma, 
testa och jämföra individer på detta sätt. Vid slutet på 1980-talet började testningen ta fart 
igen just vid den här tidpunkten var det konsulenter och personalansvariga på företag som 
använde sig av testen. De test som användes var samma test som psykologer tagit avstånd från 
under 1960-talet. Dessa nygamla test hade förklätts genom hård markandsföring där det bland 
annat påstods att testen skulle vara garanter för att företaget skulle få ”rätt person på rätt 
plats” (Littorin, 1994).  
 
I dag är användandet av personlighetstester som urvalsmetod på den svenska arbetsmarkanden 
vanligt förekommande inom såväl interna som externa rekryteringssammanhang och det 
testas även för allt fler befattningar än vad som tidigare gjorts (Ritzén, 1994). I en studie gjord 
av Ryan, McFarland, Baron och Page (1999) har företag från 18 länder, varav Sverige var ett 
av dessa, fått möjlighet att svara på frågor om förekomsten av olika tester som urvalsmetod.  
Resultatet visade att Sverige hamnade på tredje plats vad gällde användningen av 
personlighetsformulär. En anledning till varför organisationer har valt att testa arbetssökande i 
allt större utsträckning, är troligen att studier visat sig att företag som använder sig av 
intervjuer och tester har högre avkastning, ger större vinst och har genomgående bättre 
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utveckling (Schmitt & Chan, 1999). Den här typen av vetskap kan, enligt Littorin (1994), leda 
till att testen inte så sällan utnyttjas alltför okritiskt. Om detta beror på kunskapsbrist eller ej 
kan diskuteras. Men om testanvändare idag har bristfälliga kunskaper om hur 
personlighetstester bör användas kan rekryteringen bli en vansklig situation för den 
arbetssökande. Risken är då även att testet ges för stor betydelse och att rekryterare bortser 
från de etiska principerna som är tänkta att skydda individen vid testning (Littorin, 1994). 
 
Att personlighetstest är ett omdebatterat ämne märks tydligt vid en anblick på vad som 
skrivits i ämnet. I litteraturen står dels att läsa om hur psykologiska tester kan ge mer 
djuplodad information om den arbetssökande i jämförelse med urvalsmetoder  (Mabon, 2002). 
På andra håll diskuteras om ett mätinstrument som bara kan svara för 10-20 procent av den 
arbetssökandes personlighet verkligen är en bra urvalsmetod (Littorin, 1994). Däremot finns 
det mindre litteratur om hur den arbetssökande upplever personlighetstest i ett 
rekryteringssammanhang. Framför allt är det få svenska undersökningar inom området 
(Eidmark, 1998; Johansson, 2005). Mot den här bakgrunden är en studie i den arbetssökandes 
upplevelser av personlighetstester i rekryteringssammanhang relevant, eftersom det kan öka 
förståelsen för hur den arbetssökande upplever detta allt annat än vardagliga scenario, samt ge 
information till rekryterare om hur de kan förbättra sin professionalism. 
 
 
Den arbetssökandes upplevelse 
När en arbetssökande genomgår en rekrytering är det viktigt att organisationen som anställer 
har en förståelse för hur den här processen upplevs av den sökande eftersom det kan komma 
att påverka individens attityd gentemot organisationen (Schmitt & Chan, 1999).  Hausknecht, 
Day och Thomas (2004) har forskat kring individens upplevelser av rekryteringen och funnit 
att den arbetssökandes uppfattning om situationen är viktig för företaget eftersom det är 
vanligt att individen skapar sin första uppfattning om företaget vid rekryteringen. Ett dåligt 
bemötande kan medföra att den arbetssökande känner sig kränkt vilket i sin tur kan resultera i 
att individen tackar nej till tjänsten och avråder människor i dennes bekantskapskrets att söka 
till företaget. Det blir således viktigt även för organisationens rykte att en arbetssökande 
behandlas på ett korrekt sätt. 
 
Gilliland (1995) har intresserat sig för hur den arbetssökande upplever urvalsprocessen. Hans 
forskning har visat att det finns 10 faktorer som påverkar den sökandes upplevelse av 
rekryteringen. Dessa 10 kan delas in i ytterligare tre övergripande aspekter; testsituationen, 
informationsflödet och relationen mellan parterna. Testsituationen berör de aspekter som har 
att göra med betydelsen av att den arbetssökande tycker sig se ett samband mellan test och 
den utlysta tjänsten. Individen anser det även viktigt att det ges tillfälle att visa sina kunskaper 
och förmågor samt att få till en omprövning av testresultatet. Administreringen berör även den 
testsituationen och med detta menas att det är viktigt för den arbetssökande att det finns någon 
form av standardisering av urvalsmetoden. Med andra ord är det betydelsefullt för 
upplevelsen att alla som genomgår testet gör det på ett likartat sätt. Informationsflödet under 
rekryteringsprocessen är den andra övergripande aspekten som påverkar den arbetssökandes 
upplevelser och den innefattas av feedback eller återkoppling av resultat vilken bör uppfattas 
av den arbetssökande som tillräckligt informativ. Information under processens gång samt att 
rekryteraren upplevs som uppriktig vid samtal med den sökande är även av stor relevans för 
upplevelsen. Tredje och sista övergripande aspekten behandlar kontakten mellan de 
inblandade personerna under rekryteringsprocessen och berör då framförallt rekryterarens 
bemötande av den arbetssökande, möjligheten till tvåvägs kommunikation d v s en dialog 
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mellan de två parterna, samt  att frågor som ställs till den arbetssökande upplevs som 
relevanta för urvalsprocessen och den vakanta tjänsten. 
 
Rekryteringens förlopp 
För att förstå hur personlighetstestet kan upplevas för den arbetssökande krävs grundläggande 
kunskaper i hur ett rekryteringsförlopp vanligen går till. En rekrytering är allt annat än ett 
vardagligt scenario för den arbetssökande. De flesta har varit med om en rekrytering vid något 
tillfälle i livet (Lindelöw Danielsson, 2003). Om det så var tjänsten som en tillfällig 
semestervikarie på ett jordgubbsplantage eller som ett börsnoterat företags nästa VD så har 
individen varit med om rekrytering. Hur urvalsprocessen ser ut beror sedan på vilken tjänst 
som ska fyllas. Det kan vara lätt att glömma bort mitt i rekryteringsprocessen att människor är 
företagets främsta tillgång och att alla människor är unika och har drömmar och visioner som 
sträcker sig långt utanför det arbete individen har. Därför är det betydelsefullt att skapa en 
ömsesidig respekt mellan arbetssökande och organisation (Lindelöw Danielsson, 2003). 
Metoderna som används vid urvalet blir här med avgörande för den ömsesidiga respekten 
eftersom dessa blir till företagets första signaler till den arbetssökande om organisationens 
värderingar och människosyn (Kahlke & Schmidt, 2000).  
 
Vid genomförandet av en rekrytering bör det även strävas efter, så långt det är möjligt, att nå 
en överenskommelse mellan kravet som finns i tjänsten, den arbetssökandes kompetens, 
motivation och intresse samt företagets krav ( Prien, 1992). Med arbetskrav menas de 
förväntningar som personen ska leva upp till. Här blir således den arbetssökandes kompetens 
och tidigare erfarenheter mycket viktig eftersom det är först när individens kvaliteter 
överensstämmer med kravet i anställningen effektivitet i arbetet uppnås.  Företagets krav är de 
krav som ligger utöver själva befattningen d v s de normer och vanor som finns i 
arbetsgruppen, företagets kultur och mer närliggande arbetsmiljöförhållanden som exempelvis 
arbetsplatsens utseende (Prien, 1992). 
 
Rekryteringen kan, som tidigare nämnts, se ut på olika sätt beroende på tjänsten som ska 
tillsättas. Det finns dock ett generellt mönster för hur en rekrytering (urvalsmodell) ska gå till 
och denna består vanligtvis av tre steg. Första steget är förberedelse stadiet här ska den tjänst 
som ska tillsättas identifieras och en befattningsbeskrivning samt kravprofil skapas. Vidare 
bör det även funderas över hur annonseringen av den utlysta tjänsten ska gå till. När tjänsten 
sedan annonseras har rekryteringen avancerat till steg två i processen, sökprocessen. Nu 
börjar ansökningar inkomma, det sker en grov gallring och de första intervjuerna genomförs. 
Bland de kvarvarande arbetssökande sker sedan en ytterligare gallring och personbedömning 
som vanligen innefattar personlighetstestet och återkoppling av resultat. När organisationen 
sedan har hittat den bäst lämpade skrivs tackbrev till övriga kandidater och sedan är det dags 
att gå vidare till steg tre. I det sista steget sker introduceringen av den nya tjänsten för den  
nyrekryterade medarbetaren (Lindelöw  Danielsson, 2003). Fokus ligger här i det andra steget, 
sökprocessen, mer specifikt på stadierna från första intervju till sluturval. Det bör dock 
tilläggas att det i litteraturen finns olika varianter på urvalsmodeller, exempelvis menar Prien 
(1992) att urvalet bör börja med ett standardiserat prov och sedan följas upp med enskilt 
samtal.  
 
Alla urvalsmodeller är dock uppbyggda av olika metoder. De metoder som är vanligast 
förekommande vid en rekrytering är intervjuer, testning och referenstagande. Varje 
urvalsmetod kan sedan variera på många olika sätt, exempelvis inkluderas under metoden 
testning så väl personlighetstest, begåvningstest och färdighetstest (Kahlke & Schmidt, 2000). 
I den här studien är det dock personlighetstestet som står i fokus. Oberoende av hur en 
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organisation väljer att strukturera upp sin rekrytering är dock syftet alltid att göra en 
personbedömning. I denna process föreligger två krav, först ska arbetsgivaren skapa sig ett 
tillförlitligt beslutsunderlag och sen ska den arbetssökande få ut något själv av att ha 
genomgått rekryteringsprocessen (Prien, 1992). 
 
 
Rekryterarens hantering av personlighetstestet 
Urvalsprocessen bör vara uppbyggd på ett sådant sätt att rekryteraren har möjlighet att lära 
känna den arbetssökande så väl att en bra bedömning kan ske (Prien, 1992). Rekryteraren har 
till uppgift under urvalsprocessen att integrera och värdera den information som framkommit. 
Även om han/hon använder sig av statistiska hjälpmedel för att omforma och strukturera 
materialet måste en kvalificerad bedömning ske. Med hjälp av sina kunskaper ska 
rekryteraren sedan tolka resultatet och ställa den aktuella individinformationen i relation till 
kravet i tjänsten. Dessvärre finns det ingen enkel formel för hur tolkningen ska genomföras på 
bästa sätt, utan rekryteraren måste själv bedöma detta utifrån varje specifik situation 
(Homlqvist & Möttus, 1974). 
 
Rapporteringen till företaget i fråga ska sedan ges som en sammanfattande tolkning av det 
statistiska resultatet från testet och övriga personlighetsbedömningar.  Denna tolkning ska 
vara speciellt vinklad för att besvara de frågor som testet har använts för. Ofta visas delar av 
resultatet grafiskt i en s.k. profil vilket då blir ett komplement till den skriftliga delen av 
resultatet (Homqvist & Möttus, 1974) . Det ställs stora krav på rekryteraren när det gäller att 
översätta den psykologiska information som han/hon fått fram på ett sådant sätt att den blir 
begriplig för uppdragsgivaren och den arbetssökande som genomgått testet. Om inte 
rekryteraren lyckas med detta kan urvalsmetodens syfte bli fel (Holmqvist & Möttus, 1974). 
 
Hur informationen, feedbacken av testet återges till den sökande har visat sig vara mycket 
viktigt. Studier har påvisat att den sökandes uppfattning av processen och organisationen 
upplevs olika beroende på hur informationen, feedbacken, har återgivits från företaget 
(Truxillo & Bauer, 2002). Deltagare reagerar även olika på urvalsprocedurer beroende på hur 
verktygen har förklaras av organisationen. En arbetssökande som får berättat för sig att ett test 
har visat sig vara reliabelt när det gäller att identifiera den individ som är mest lämpad för 
yrket, kan reagerar mer positivt på mätinstrumentet än i de fall där sådan information uteblivit 
(Hausknecht et al., 2004). Dock bör det tilläggas att det i nuläget finns mycket lite forskning 
kring informationens betydelse av en viss metod i ett urvalssammanhang. 
 
Det är inte svårt att förstå att en rekryterare har en mycket komplex arbetsuppgift men för att 
göra kvalificerade bedömningar krävs utbildning (Prien, 1992). De flesta seriösa 
testleverantörer kräver dock att testanvändaren är certifierad på området innan han/hon får 
tillgång till testet. Ett testanvändarcertifikat erhålles efter utbildning i på ett par dagar i 
testhantering (Lindelöw Danielsson, 2003). Detta är ett initiativ taget av Stiftelsen för 
Tillämpad Psykologi (1998) som handleder kurser i ett försök att stävja den svenska 
testmarknaden. Lindelöw Danielsson (2003) ställer sig dock frågan om det är tillräckligt med 
ett par dagars utbildning för att hantera människor i dessa komplexa situationer. Det bör även 
tilläggas att varje bedömare har en begränsad förmåga att ta till sig information som ges av 
den arbetssökande. Människor har därtill egna teorier om hur en individ ska vara för att klara 
av de arbetskrav som finns i tjänsten (Prien, 1992). 
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Personlighetstester som  urvalsmetod 
Personlighetstest är den form av psykologiska test som utan tvekan är mest populär i 
rekryteringssammanhang trots att denna metod har minst vetenskapligt värde i jämförelse med 
andra test typer som intelligenstest och färdighetstest (Littorin, 1994). Många av 
personlighetstesten är inte validerade i Sverige och oftast inte ens standardiserade i Sverige. 
Det kan även tilläggas att teorierna bakom testen är föråldrade och därmed inte anpassade till 
dagens samhälle samt att teorierna är tämligen oklara (Sevón & Sjöberg, 2004).  
Personlighetstester anses mäta olika egenskaper som formar individen. En 
personlighetsegenskap är en tendens hos en individ att agera på ett likartat sätt i olika 
situationer (Sevón & Sjöberg, 2004).  
 
Själva begreppet personlighetsegenskap är ett gammalt fenomen inom psykologins historia 
redan under 400-talet f.kr  fanns Hippokrates temperamentslära (Sevón & Sjöberg, 2004). En 
annan känd forskare kring personlighetsegenskaperna är Allport (1938) och hans teori om att 
personlighet är summan av individens alla impulser, tendenser, begär och instinkter såväl 
medfödda som inlärda. Det har dock visat sig att nästan alla egenskapsvariabler vad gäller 
personligheten bottnar i fem grundläggande personlighetsdimensioner vilka är mest kända 
som The Big Five (Sevón & Sjöberg, 2004).  Dessa  fem personlighetsaspekter kallas även 
traits och är uppdelade enligt följande: Utåtriktad (Extroversion), Emotionellt stabil 
(Neuroticism), Social förmåga (Agreeableness), Pålitlighet (Conscientiousness) och Öppenhet 
för erfarenheter (Openness) (Littorin, 1994).  
 
The Big Five är inte grundade på en i förväg fastställd teori utan det har visat sig att när 
individer fyller i självskattningsformulär angående sin arbetssituation så tenderar de fem ovan 
beskrivna faktorerna att framträda. Hogans Personlighestinventorium, HPI, är ett exempel på 
ett test som bygger på femfaktormodellen (Mabon, 2002).  En analys av de vikiga skalorna 
som bygger på The Big Five har dock visat att dessa är känsliga för individens tillfälliga 
sinnesläge. Med andra ord, om individen är stressad vid genomförandet av ett 
personlighetstest som bygger på dessa fem personlighetsaspekter, kan detta komma att 
påverka resultatet (Widiger & Trull, 1997).  
 
Tillvägagångssättet genomförandet av ett personlighetstest är vanligen att den arbetssökande 
får göra ett s.k. papper - och pennatest även om det nu  börjar bli allt vanligare att den 
arbetssökande genomför testet via dator. Frågorna kan vara av exempelvis problemlösande 
karaktär eller behandla sociokulturella områden (Littorin, 1994).   
 
 
 Personlighetstestets begränsningar 
En svårighet med personlighetstestning är att begreppet personlighet är mycket abstrakt och 
därmed är det svårt att veta vad som exakt utgör människors personlighet. Är det rätt att påstå 
att det är generella karaktärsdrag som bildar en personlighet eller bör begreppet ses som en 
summering av en persons olika beteenden? Många av de test som finns på marknaden idag 
påstås kunna mäta abstrakta och svårdefinierade begrepp hos den arbetssökande. Men för att 
det ska vara möjligt att mäta ett begrepp måste en kvantifiering kunna ske (Littorin, 1994). 
Problemet ligger således i att kunna studerar, avgränsa och kontrollera de abstrakta 
egenskaperna så att de mäts på ett meningsfullt sätt. 
 
Vanligt är även att ett test har fått ett nytt användningsområde d v s ett test som från början 
var anpassat för exempelvis säljare men nu används även på andra yrkeskategorier (Littorin, 
1994). I de fall där detta sker utan att testet vetenskapligt och objektivt prövats för det nya 
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ändamålet går det inte att uttala sig med säkerhet om testets tillförlitlighet och användbarhet. 
Tyvärr verkar det i Sverige idag finnas ett negativt samband mellan metodens vetenskapliga 
värde och hur frekvent verktyget används. Med andra ord ju mindre objektiv vetenskap som 
ligger bakom testet desto, populärare är det bland användarna. Ekonomi kan ses som en 
bidragande faktor till detta samband d v s att objektivt undersöka personlighetstest är kostsamt 
vilket ger att testet blir dyrare vid inköp tillskillnad från ett personlighetstest som helt eller 
delvis saknar objektiv vetskap (Littorin, 1994). 
   
Ett personlighetstest är inte ett prestationstest utan dess avsikt är att försöka återge en bild av 
individens självuppfattning. Testen kan inte ge ett svar på vilka individer som har en bättre 
eller sämre personlighet. Det är viktigt att ha kännedom om detta eftersom det inte är ovanligt 
att människor tror att personlighetstest mäter individens prestation (Mabon, 2002). Det är 
även viktigt att känna till att testet endast är avsett att användas som ett hjälpmedel till själva 
intervjun (Littorin, 1994). Om testet används på annat sätt så överskrids dess egentliga syfte.   
 
Forskning har även visat att det är möjligt att förställa sina svar i självrapporterandetest så 
som personlighetstest. Exempelvis har det framkommit att deltagare som blivit instruerade att 
toppa sina resultat lyckades höja sina personlighetspoäng (Holden, 1998). En inte helt 
främmande tanke är att en arbetssökande vill svara på ett sätt som företaget kan tänkas vilja 
ha, vilket gör att testets trovärdighet kan påverkas. 
 
Sevón & Sjöberg (2004) har gjort analyser på personlighetstest och menar att testen endast 
kan förklara 5-10 procent av arbetsprestationen hos testtagaren. Ett personlighetstest kan 
därför enligt Littorin (1994) knappast sägas förutse en individs beteende. Det kan endast 
möjligen ha ett visst värde om det används tillsammans med strukturerade intervjuer.  
 
Trots detta används personlighetstesterna för att på så vis legitimera organisationens 
vetenskapliga nivå samt för att visa på att organisationen lägger ner vikt på rekryteringen av 
ny personal. Det här medför att det inte längre är vetenskapen som styr testutvecklingen utan 
kundens efterfrågan. I dagens samhälle verkar det som om mottot är att ge markanden vad de 
vill ha. Vill företaget höra ett test har en träffsäkerhet på 96 procent så låt dem höra det, vilket 
dock är en siffra som rent vetenskapligt är högts otrolig för sammanhanget (Littorin, 1994). 
Personlighetstestets verkliga tänkta syfte är att ge förbättrad självinsikt hos den arbetssökande 
och för att ge underlag till intressanta samtalsämnen i en efterföljande intervju (Sevón & 
Sjöberg, 2004). 
 
 
Validitet 
Personlighetstestets validitet är ett viktigt begrepp eftersom det visar testets förmåga att ge 
information om de variabler som mäts i det här fallet arbetsframgång. Validitet är en form av 
kvalitetsmått hos testet. Testkvaliteten uppskattas med hjälp av en validitetskoefficient vilket 
mäter sambandet mellan testinstrumentet och det kriterium som konstruktören valt att mäta. 
Med kriterium menas den faktor som är relevant för sammanhanget exempelvis 
försäljningsframgång vid en tjänst som säljare (Littorin, 1994). Studier har visat att 
användbarheten av personlighetsskalor dessvärre är mycket begränsad och de flesta skalorna 
når inte ens upp till en acceptabel nivå (Prien, 1992). I vetenskapliga undersökningar har ett 
personlighetstest av god kvalitet ett validitetsvärde på ca 0,4. Det här betyder att 
personlighetstestet kan förklara runt 10-20 procent av den aspekt som testet är avsett att mäta 
(Littorin, 1994). 
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Validitet är ett svårbehandlat begrepp som kräver mycket kunskap, något som kan ses som en 
anledning till att den ofta svaga validiteten hos testerna inte utvecklas i någon större 
utsträckning (Littorin, 1994). På grund av detta importeras de flera utländska test som sedan 
översätts utan att det görs någon större validering av testernas förmåga. Det innebär att ord 
som direkt översätts till svenska kan få en helt annan betydelse vilket kan medföra att testet 
inte mäter de variabler det är avsett att mäta. Att testen idag sedan används för olika typer av 
tjänster påverkar även det testets kvalitet, eftersom detta medför att uppgifter som inte är av 
relevans för tjänsten mäts samtidigt som information, som kan tänkas ha relevans för tjänsten, 
lämnas därhän (Prien, 1992). 
  
Det finns olika sätt att mäta och dela upp validitet. En vanlig uppdelning är begreppsvaliditet, 
prediktiv validitet, innehållsvaliditet och ”face”-validitet. I rekryteringssammanhang är dock 
prediktiv validitet mest relevant. Detta eftersom personlighetstestets syfte är prediktivt, d v s 
de avser att mäta och bedöma individers personlighet och utifrån resultatet avgöra hur pass 
väl den arbetssökande kommer att klara av de framtida arbetsuppgifterna (Prien, 1992).  
Det är däremot vikigt att vara medveten om att prediktiv validitet i ett sammanhang endast 
visar på den form av prediktiv validitet som finns i den situation som validiteten mäts och inte 
i alla situationer. Validiteten blir således situationsbunden och det medför att det kan vara 
svårt att avgöra om en person kommer att lyckas eller misslyckas med sin framtida 
arbetsuppgift (Prien, 1992) 
 
En annan form av validitet som är av betydelse för testets kvalitet är ”face”- validitet vilket 
betyder att intresset ligger i om testet upplevs som relevant för den egenskap som ska mätas. 
Denna form av validitet har inget psykometriskt värde men är trots det viktig eftersom den 
kan bidra till att den arbetssökande känner sig positivt inställd till situationen och därigenom 
indirekt höja tillförlitligheten. Om ett test uppfattas som irrelevant, d v s upplevs av den 
arbetssökande som att ha låg ”face” – validitet, kan detta medföra att motivationen till att göra 
testet sjunker hos den arbetssökande  vilket troligen resulterar i att han/hon slarvar sig igenom 
testet (Mabon, 2002). 
 

 
Reliabilitet 
Reliabiliteten är ett mått på att testresultatet inte har påverkats av slumpen eller andra 
tillfälligheter. Tillförlitligheten mäts genom en reliabilitetskoefficent som kan variera mellan 
0 och 1. En hög reliabilitetskoefficent betyder att mätfelen hos testet är små (Littorin, 1994).  
Bra tester har ett reliabilitetsmått på 0,70 till 0,80 är reliabiliteten lägre betyder detta att 
testresultatet kan ha påverkats av yttre omständigheter. Personlighetstester har dessvärre ofta 
brister i reliabiliteten vilket ger att om testet administreras vid två på varandra följande 
testtillfällen så kommer den arbetssökandes resultat att skilja sig åt (Prien, 1992).  
 
Det finns olika faktorer som kan påverka reliabiliteten hos ett test, exempelvis är den 
arbetssökandes ”dagsform” vid genomförandet av testet betydelsefull för testets reliabilitet. 
En förkylning, trötthet eller motivationsgraden hos den arbetssökande är faktorer som kan 
påverka testresultatets tillförlitlighet (Mabon, 2002). 
 
 
De etiska aspekterna av psykologisk testning 
En rekryteringssituation är en komplex situation där den arbetssökande lätt kan få en känsla 
av att hamna i underläge. Detta blir än mer relevant eftersom information i samband med en 
personbedömning rör uppgifter som kan skada den personliga integriteten (Gordon, 1997). En 
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person som söker ett arbete och genomgår ett personlighetstest bör därför kunna förvänta sig 
att få en seriös och professionell behandling ( Mabon, 2002). Att använda sig av psykologiska 
test kräver således kunskap om hur användningen ska ske. Dessvärre menar Mabon (2002) att 
den sökande inte alltid behandlas med den professionalism som krävs.  
 
I ett rekryteringssammanhang bör, enligt Prien (1992), ett flertal viktiga personalbeslut 
grundas på en kombination av tre faktorer:  

a) Metoder som rekryteraren använder för att komma fram till beslut 
b) De erfarenheter rekryteraren använder för att dra slutsatser 
c) Rekryterarens personliga intuition som färgar beslutet. 

 
Den etiska grundregeln för psykologer är att ”psykologen tillämpar sina arbetsmetoder 
adekvat i förhållande till uppdragets mål” (Prien, 1992 sid. 42). Det här betyder att 
vetenskapliga bedömningar av urvalsmetoder vid en rekrytering ska göras utifrån om 
metoden, testet i det här fallet, har en god tillförlitlighet och prognosförmåga. Om det är så att 
urvalsmetoden har brister bör rekryteraren uppmärksamma dessa så att han/hon inte lockas till 
att dra felaktiga slutsatser av bedömningsunderlaget (Prien, 1992).  
 
Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP) har givit ut en detaljerad redogörelse om vilka etiska 
riktlinjer som bör beaktas vid användning av arbetspsykologiska test. Några av dessa riktlinjer 
berör rekryterarens sätt att ge återkoppling av ett test och det ska i en sådan situation strävas 
efter att formulera återkopplingen på ett sätt som inte kan missförstås eller upplevas som 
kränkande av individen. Vidare ska testanvändare ”visa respekt för individens personliga 
integritet och självbestämmanderätt” (STP, 1998 sid. 9). Med detta menas att alla former av 
handlingar eller påståenden som kan upplevas som ett hot mot individens självuppfattning 
inte bör användas eller kommenteras (STP, 1998). 
 
De urvalstest som används får inte heller leda till diskriminering. Arbetsgivaren är skyldig att 
så långt det är möjligt se till att både innehållet i testet och resultatberäkningen är objektivt 
grundad. Det betyder att testet ska mäta befintlig förmåga att utföra uppgifter som är relevanta 
för den tjänst som testet tjänar som urvalsmetod till samt att testet inte får vara 
diskriminerande. Testet ska alltså bara mäta individens förmåga att utföra ett arbete, och inga 
andra irrelevanta faktorer. Alla arbetssökande ska även kunna göra samma test vilket betyder 
att testet ska kunna översättas till blindskrift för en arbetssökande med synnedsättning. 
Arbetsgivare som vill utforma och genomföra urvalstest själva rekommenderas att vända sig 
till sakkunniga på området för att få råd om hur de undviker diskriminering vid användning av 
personlighetstester (Jämo, 1999). 
 
 
Vikten av att studera  den arbetssökandes reaktioner 
Forskning om kandidaters upplevelser av rekrytering och urvalsprocesser anses viktiga av 
flera skäl. Bland annat är det av vikt att organisationer känner till den arbetssökandes 
preferenser när det gäller urvalsmetoder och aktivt strävar efter att tillfredsställa dessa. 
Därigenom upplever de arbetssökande företaget attraktivt genom hela anställningsprocessen 
(Lindelöw Danielsson, 2003).  
 
Detta är viktigt redan vid första mötet mellan den arbetssökande och rekryterare eftersom det 
är här företaget förmedlar sin människosyn. I detta möte visar organisationen upp huruvida 
företaget lyssnar på varandra, respekterar varandra, vilka värderingar som råder och normer 
som styr verksamheten. Med andra ord, företagskulturen visas upp för alla de som söker 
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arbete vid organisationen (Lindelöw Danielsson, 2003). Urvalsmetoderna som används vid 
rekryteringen kan därför ses som en första introduktion i företagskulturen. Bra urvalsmetoder, 
det vill säga väl använda, kan få den arbetssökande att uppfatta företaget positivt. Om de bra 
metoderna används på ett negativt sätt eller om urvalsmetoden är dålig, kan detta få den 
sökande att tacka nej till tjänsten (Kahlke & Schmidt, 2000).  
 
Urvalsmetoden, om den används negativt, kan även påverka attityden mot företaget. En 
arbetssökande som däremot fått mycket information under urvalsprocessen kommer troligtvis 
att klara sig bättre i företaget (Kahlke & Schmidt, 2000). Sökande som inte tycker att 
urvalssystemet är bra kan komma att tycka mindre bra om företaget. Att hålla en positiv 
företagsbild vid rekryteringen är viktig eftersom att företaget kan riskera att förlora bra 
kandidater (sökande) till positionen i fråga annars. Det bör även återigen påpekas att en 
arbetssökande som fått negativa reaktioner vid en rekrytering kan påverka andra att inte söka 
till företaget. Vidare, är det även möjligt att tänka att en sökande som har en negativ bild av 
företaget kan komma att sluta köpa dess produkter eller söka sig till en annan arbetsplats 
vilket kan missgynna organisationen (Hausknecht et al., 2004) 
 
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur den arbetssökande upplever 
en rekryteringssituationen där någon form av personlighetstester har använts under 
urvalsprocessen. Vad tycker den arbetssökande om att bli testad? Hur tas resultatet emot och 
appliceras de etiska riktlinjerna på ett sådant sätt att den arbetssökande känner sig väl 
behandlad? Om inte, vad är det som gör att situationen upplevs som mindre bra? Det talas 
även mycket om fördelarna med personlighetstest men vad anser de som utsätts för dessa?  
 

 
Metod 

 
Eftersom att syftet med studien inte är att bekräfta en redan befintlig teori utan att mer 
explorativt undersöka en subjektiv upplevelse användes en induktiv tematisk analysmetod. 
Det betyder att inga förväntningar på resultatet fanns innan påbörjad datainsamling utan det 
som framkom styrde sedan litteratursökningen kring fenomenet. 
 
 
Deltagare 
Ett bekvämlighetsurval användes där ett stort antal av deltagarna förvärvades genom 
kontakter. Totalt intervjuades elva personer varav fyra kvinnor och sju män.  Kvinnorna 
arbetade vid rekryteringstillfället inom bankväsendet och av männen arbetade fyra som 
jurister, två som systemutvecklare och en var egen företagare. Det enda krav som fanns på 
deltagarna var att de genomgått någon form av rekrytering där ett arbetspsykologiskt test 
utgjort en del av urvalet inom en rimlig tidsram. En rimlig tidsram antogs vara fyra år varför 
personer som genomgått personlighetstestet tidigare än år 2002 uteslutits eftersom det kan 
antas att individens minnesupplevelse kan ifrågasättas. Detta gjorde att en av de kvinnliga 
deltagarna exkluderades då hennes minnesbild ansågs som icke tillförlitlig. 
 
 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. En intervjuguide utvecklades vid 
en mindre övningsuppsats inför denna undersökning och återfinns som bilaga till studien. 
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Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon. Varje deltagare valde själv en plats och en tid 
för intervjutillfället. Detta medförde att merparten av intervjuerna utfördes på deltagarnas 
respektive arbetsplatser, två intervjuades via telefon och en i deltagarens egen bostad. Den 
enda personliga erfarenhet som fanns av personlighetstester innan studiens på början var från 
en rekryteringssituation där jag som arbetssökande själv blivit testad. 
 
 
Etiska aspekter 
Innan intervjuerna påbörjades lästes ett kort manus upp. Intervjupersonen blev då informerad 
om att deltagande var frivilligt och att frågor som upplevdes som känsliga inte behövde 
besvaras. Intervjupersonen gavs  även tillfälle att ställa frågor om det var något som framstått 
som oklart. Då inga frågor ställdes tolkades det som att personen gav sitt medgivande till att 
medverka i studien. Deltagarna inbjöds även att ta del av den färdiga uppsatsen om de så 
önskade. 
 
 
Analys 
En induktiv tematisk analys användes för att analysera data och processen följdes så nära som 
möjligt det tillvägagångssätt som Hayes (2000) beskrivit för användning av denna metod. 
Först lyssnades det inspelade materialet från intervjuerna av och skrevs ner på dator. Sedan 
spelades det inspelade materialet upp ett flertal gånger för att se så att intervjuerna hade 
skrivits av korrekt. Därefter skrevs materialet ut. När detta var gjort lästes intervjuerna 
igenom ett flertal gånger och markeringar gjordes där för frågeställningen specifika saker togs 
upp. De markeringar som gjorts grupperades och ledde sedan till olika teman som kunde 
tänkas belysa frågeställningen. För varje tema studerades avskrifterna noga för att utesluta att 
inget relevant material missats. Efter det skrevs det en sammanfattande text till varje tema för 
att försöka beskriva vad som framkommit. Den slutgiltiga texten till varje tema skrevs in i 
rapporten. Under tiden söktes det efter tidigare forskning och litteratur som kunde stärka vad 
som framkommit i de olika teman som antagits. 
 
 

Resultat 
 
Resultatet som följer nedan är avsett att beskriva hur en individ upplever en 
rekryteringssituation där ett personlighetstest har förekommit. Vid analysen av materialet sågs 
åtta teman genomsyra intervjuerna. Dessa var: 
 

1. Bemötandet: Hur individ bemöttes var av stor relevans för hela 
rekryteringsupplevelsen. 

2. Information: Att som arbetssökande få veta vad som sker i rekryteringsprocessens 
varje steg och få information om vad ett testresultat ska användas till hade betydelse 
för upplevelsen. 

3. Testsituationen: Att svara på frågorna i denna allt annat än vardagliga situation 
upplevdes som både nervöst och pressat, vilket även kunde ge upphov till att en viss 
svarsbias uppkom. 

4. Återkopplingen: Samtalet efter testsituationen där resultatet var tänkt att diskuteras 
upplevdes som både positivt och negativt beroende på kringliggande faktorer. 

5. Självreflektion: Resultatet gav upphov till tankar och funderingar kring den egna 
personlighetsuppfattningen. 
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6. Tro på resultatet: Det som framkom ur resultatet togs ofta emot som sanningar vilket 
medförde både positiva och negativa känslor. 

7. Attitydförändring: Upplevelsen av rekryteringen kom att bidra till en attitydförändring 
gentemot organisationen ifråga, rekryteringskonsult och personlighetstester i 
allmänhet. 

8. Personliga åsikter om testanvändningen: Att mätning av personlighet och begåvning 
är ett omdebatterat ämne råder ingen tvekan om. Det visade sig finnas många åsikter i 
ämnet även hos de som genomgått en testsituation. 

 
 
Bemötande 
Att bemötandet under en rekrytering sker på ett bra sätt visade sig spela en avgörande roll för 
hela rekryteringsupplevelsen.  Det är mycket betydelsefullt att man som arbetssökande känner 
sig välkomnad och att det skapas en bra stämning. För att detta ska uppnås krävs att det finns 
en personkemi vilket beskrevs av deltagarna som att ”vi klickade” eller ”vi förstod varandra” 
.  
Andra vanligt förekommande faktorer för att beskriva ett bra bemötande var kunskap och 
kompetens att hantera situationen. Det visade sig att om rekryteraren upplevdes som 
kompetent för sitt arbete och visade intresse för den arbetssökande så gav detta en känsla av 
trygghet. Vilket även bidrog till att den arbetssökande vågade öppna sig mer och stämningen 
kunde bli mer avslappnad.  
 
Skillnaden mellan en kunnig rekryterare och en mindre insatt rekryterare tyckte sig deltagarna 
kunna se genom att för många frågor ställs och oftast mycket dåliga frågor och att icke 
relevanta frågor ställdes av en mindre erfaren. En typiskt icke relevant fråga visade sig vara 
”beskriv dig själv med tre ord” detta eftersom den upplevdes som helt irrelevant för tjänsten. 
Andra aspekter som bidrog till att skapa ett mindre bra bemötande var när rekryteringen 
upplevdes som stel och när den arbetssökande upplevde att rekryteraren visade ett ointresse 
för personen. Den formella eller stela rekryteringen kännetecknas av ett nedvärderande 
bemötande och att informationsflödet mellan de olika momenten uteblev. 
 
Förutom rekryterarens hanterande av situationen så visade sig rekryteringsprocessens längd 
och tidsåtgången från första mötet till beslut vara av vikt för hur bemötandet upplevdes. Ett 
professionellt bemötande från rekryterarens sida visade sig vara att processen ofta innehöll en 
extern part men än viktigare att samtalen var flera och inte bara kretsade kring arbetet.  Flera 
av deltagarna uppgav även att rekryteringsprocessens utformande gav en känsla för om 
företaget lade ner någon energi på att hitta rätt person eller inte. Det bemötande som 
upplevdes som mest positivt innehöll tre steg först ett möte hos en extern rekryteringskonsult, 
sedan i steg två genomfördes testningen och därefter följde en återkoppling där även en 
anställd från företaget var närvarande. Intervjuerna var av djupgående karaktär och vid 
återkoppling hade rekryteraren kompetens att tolka resultatet. Vid de tillfällen där 
rekryteraren hade återgivit resultatet endast i form av statistiska tabeller och diagram och inte 
gav någon förklaring till resultatet upplevdes det som negativt och rekryterarens kompetens 
ifrågasättas. En rekryteringsprocess som likt den ovan beskrivna tre stegs processen visade sig 
enligt deltagarna positivt för upplevelsen av bemötandet. Vidare var tidsåtgången en viktig 
aspekt ”jag tycker det är viktigt i såna här rekryteringsprocesser att man inte får vänta allt 
för länge på svaren”. Detta ansågs även spegla hur pass angelägen företaget var att finna rätt 
person. Det visade sig vara högt skattat att processen inte tog så lång tid max 2 veckor från 
början till slut. 
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Information 
Informationen i en rekryteringssituation visade sig vara relevant vad gällde hur ens ansökan 
behandlades, vad som var tänkt att ske i processen och hur testet skulle genomföras. Vid de 
tillfällen där rekryteringen upplevdes negativt har det brustit i kommunikationen mellan den 
arbetssökande och rekryteraren framför allt vad gäller information om hur testet ska 
genomföras och vad resultatet ska användas till. En minoritet av deltagarna uppgav att de fått 
information om vad testet skulle användas till. Hos resterande deltagare hade viss information 
om testet givits men de uppgav att det hade varit önskvärt att bli informerad om vad testets 
resultat skulle användas till och hur det skulle förvaras. Att få veta först efter genomförandet 
att testresultatet skulle förvaras på arbetsplatsen i två år upplevdes som en kränkning. En 
positiv rekryteringsprocess kännetecknades av ett stort informationsflöde, att ha vetskap om 
vad som var tänkt att ske i processen gav upphov till att den arbetssökande kände sig trygg 
och säker. 
   
Resultatet visade dock att det inte upplevdes som viktigt att informera sig själv som 
arbetssökande om företaget i någon större utsträckning innan första intervjutillfället. Det den 
arbetssökande visste om företaget var det som stod på annonsen eller som man hört via 
kontakter men det var inget som upplevdes som relevant för hur rekryteringen sedan 
upplevdes. 
 
 
Testsituationen 
Att genomföra ett personlighetstest i rekryteringssammanhang visade sig vara både nervöst, 
stressigt och ge upphov till obehagsupplevelser, ”jag blev nog lite småstressad tror jag för 
såna här test”. Nervositeten låg mycket i hur den arbetssökande skulle svara och vad 
resultatet skulle bli. Även de som var skeptiska mot testet vid genomförandet upplevde att det 
kände en viss nervositet för vad resultatet skulle visa. Själva situationen sågs även den som en 
bidragande faktor till nervositet och obehagsupplevelser. Detta eftersom testet i många av 
fallen upplevdes som ett avgörande moment om tjänsten skulle tillfalla dem eller inte, 
tillsammans med att det för många var första gången de genomförde ett personlighetstest.  
 
Andra uppgav att de hade börjat med att tänka vilka svar som skulle passa tjänsten och att 
man svarat mer strategiskt än utifrån den egna uppfattningen.  Men på grund av de många 
frågor som testet innehöll och tidsbristen uppgav deltagarna att det till sist inte var möjligt att 
komma ihåg hur de  svarat tidigare eller gå tillbaka i testet för att se efter. 
 
Ytterligare en faktor som verkade bidra till nervositet och stress var frågornas svårighetsgrad. 
Vissa frågor upplevdes som svåra och allt för komplexa att svara på, detta på grund av att 
individen i de flesta fall inte tidigare hade reflekterat över dessa aspekter i den egna 
självuppfattningen. Det sist nämnda var den orsak som alla 10 deltagare uppgav som 
stressande.  
 
Frågornas uppbyggnad visade sig även det medföra vissa problem i svararsituationen. Ett par 
deltagare uppgav att de inte förstått vissa ord och därmed valt helt andra alternativ även om de 
nu i efterhand kände att det kanske var det svårbegripliga ordet som skulle ha beskrivit dem 
på bästa sätt.  
 
En deltagare uppgav en helt annan problematik, här var det individens profession som gjorde 
att det blev svårt att svara på påståenden som stod ihop med bestämningsord av karaktären 
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”alltid” eller ”aldrig”. Det här bidrog till att egenskaper som stod ihop med dessa 
bestämningsord valdes bort och istället uppgav individen en egenskap som passade mindre 
bra men som inte stod ihop med något bestämningsord. 
 
Ett tredje problematiskt område vad gäller frågorna rörde hur den arbetssökande skulle svara, 
d v s utifrån sitt professionella jag eller som de upplevde sin roll på hemmaplan. Detta gav 
upphov till  obehagskänslor eftersom individen upplevde en rädsla över att ha svarat fel.  
 
Majoriteten av deltagarna i denna studie uppgav även att de anpassat sina svar efter tjänsten 
och att de troligtvis svarat på ett annat sätt om det gällt en annan situation. Undersökningen 
visade även att den arbetssökande inte kände att han/hon kunde vara helt ärlig så länge som 
testsituationen var i ett rekryteringssammanhang. En deltagare uttryckte det som att: ”man vill 
ju göra så bra ifrån sig som man bara kan och då kanske det inte blir så himla ärligt”. Som 
anledning till detta uppgavs att individen är där för att sälja sig själv och konkurrensen är 
oftast allt för hård för att våga visa  sina mindre attraktiva sidor.   
 
 
Återkoppling 
Att återkopplingen, det vill säga resultatet på testet ges på ett bra sätt visade sig vara 
betydelsefullt. Om återkopplingen på något sätt mottogs som ett stämplande av den egna 
personligheten gav det upphov till en känsla av kränkning. Mottagandet av resultatet beror 
även på hur den arbetssökande uppfattade det som sades om resultatet ”man började fundera 
på det, när man fick det stämplat så började man ju fundera vad det var för fel på en”. När 
rekryteraren lade stor vikt vid egenskaper hos den arbetssökande som för situationen 
uppfattades som negativa upplevdes återkopplingen med stor osäkerhet och den 
arbetssökande funderade mycket kring om det var något fel på den egna personen. Det här 
mönstret visade sig tydligt när information om hur testet var tänkt att användas hade uteblivit. 
De intervjupersoner som upplevt återkopplingen negativt visste inte om hur resultatet var 
tänkt att användas utan tog emot det som om det var något fel på den egna personligheten. 
När resultatet var positivt, för sammanhanget, upplevdes återkopplingen i sig även positivt 
detta oavsett om den arbetssökande kunde relatera sin egen personlighetsuppfattning till det 
som sades eller ej. 
 
Rekryterarens kunskaper om testet och om hur resultatet skulle tolkas visade sig vara viktigt 
för hur den arbetssökande mottog återkopplingen. Vid de tillfällen där resultatet inte kunde 
förklaras på ett förståeligt sätt upplevdes det av den arbetssökande som om han/hon blev 
tillskriven en egenskap som ingen kunde förklara, vilket ledde till att en känsla av ambivalens 
uppstod. Studien visade även att rekryteraren bör ha kunskaper i att tolka resultatet det vill 
säga han/hon ska kunna ”klä resultatet i ord”. Majoriteten av de intervjuade uttryckte att de 
inte vill se resultatet i form av statistiska tabeller utan att det är viktigare att rekryteraren kan 
berätta i ord vad som står och hur det kan uppfattas. Själva resultatet från testet ses helst om 
den arbetssökande fick välja som ett moment i slutet av ett samtal. Med detta menas en 
situation där rekryteraren hade ställt frågor utifrån resultatet under samtalet och först mot 
slutet delgav vad resultatet egentligen hade visat. 
 
Slutligen visade det sig vara viktigt att den arbetssökande fick återkoppling. En av deltagarna 
uppgav dock att individen inte fått någon återkoppling och uttryckte sig missnöje: ”resultatet 
har man väl rätt till och veta (…) det var jag irriterad över”.  Den arbetssökande upplevde 
det således som en rättighet att bli informerad om resultatet och det kändes obehagligt och 
frustrerande när resultatet från testet uteblev.  
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Självreflektion 
När deltagarna fick resultatet uppläst för sig eller på annat sätt delgavs vad testet hade visat 
uppgav många att de hade börjat fundera över den egna personlighetsuppfattningen. Detta 
visade sig vara extra tydligt när resultatet visade på något som av individen upplevdes som en 
brist exempelvis det egna förhållningssättet i vissa situationer, ”det möjligt att jag har 
förändrat det lite man kanske är lite mer framåt än vad man har vart tidigare”. Detta satte 
igång självreflektioner och intervjupersonerna uppgav att de började fundera över sig själv 
och om det fanns möjlighet att omprioritera vissa aspekter i livet.  I vissa falla uppgav 
deltagarna att de erkänt sina brister, i andra fall  att de försökt omprioritera och förbättra sina 
brister.  
 
Den här typen av självreflektion upplevdes oavsett resultat som något positivt deltagarna 
uppgav att det var bra att få höra hur man uppfattades eftersom det var något som de inte 
själva funderat kring så ofta. Nu hade man istället fått möjligheten att göra något åt sin 
situation. 
 
 
Tro på test resultatet 
När den arbetssökande informeras om resultatet visade det sig finnas en markant tro på vad 
som sades. Majoriteten av deltagarna visade sig tycka att resultatet stämde in på den egna 
personligheten trots att de anpassat sina svar. Vid de tillfällen när man inte upplevde att 
resultatet stämde med den egna uppfattningen uppgav deltagarna att de anpassat sin 
uppfattning till vad som testet visat. Vederbörande som inte fått förklarat för sig vad 
”energiläckage” var för något upplevde det likt en stämpling och kände sig kränkt. 
Egenskapen hade med andra ord uppfattats som något negativt i alla sammanhang och i 
motsättning till individens egen personlighetsuppfattning. Detta hade fått till följd att 
individen funderat mycket kring egenskapens betydelse och upplevt ambivalens och osäkerhet 
vad gäller den egna uppfattningen. 
 
Det framkom även att när något som för situationen uppfattades som positivt framkom ur 
testresultatet så började individen fundera om det kanske ändå var att han/hon var så som 
resultatet visade. Detta trots att det inte upplevdes i samstämmighet med den egna 
uppfattningen. En av deltagarna fick exempelvis höra att han var en som han uttryckte det ”en 
ledartyp” som skulle kunna leda en stor organisation, något som vid tillfället inte upplevdes 
som samstämmigt med individens personliga uppfattning. Dock visade det sig att individen 
vid deltagandet i denna studie var VD för ett företag något som han trodde delvis kan ha 
berott på testresultatet som givit honom den där ”extra knuffen” i den riktningen.  
 
Resultatet upplevdes som ”kvitto” eller ”bevismaterial” för den egna personligheten andra 
upplevde det som att läsa en ”öppen bok” om sig själv vilket upplevdes som något positivt 
även om resultatet inte var helt i överensstämmelse med den egna åsikten. En deltagare 
uppgav att man tror på resultatet även om det finns aspekter som inte stämmer eftersom det är 
de stora generella dragen som återges. Andra förklarade sina resultat som inte var 
samstämmiga med den egna uppfattningen att det var för att de anpassat sina svar för mycket 
till situationen. Dock fanns det något hos alla deltagare som de upplevde hade stämt med den 
egna självuppfattningen. 
 
Det var även ett par deltagare som uttryckte en fara med att förlita sig på resultatet för mycket 
eftersom det kan finnas en viss övertro speciellt då av företaget. Därför ansågs det som 
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betydelsefullt för företaget att vara medveten om att situationen gör att den arbetssökande inte 
uppger helt ärliga svar i testet. 
 
 
Attitydförändring 
Hur intervjupersonerna blivit behandlade i rekryteringen visade sig påverka attityden 
gentemot det företag de sökte till. Det visade sig även påverka attityden vad gäller 
personlighetstester. De som uppgav att de blivit illa behandlade under rekryteringen var även 
bestämda med att de inte skulle rekommendera någon i sin omgivning att söka till företaget. 
Även mot det externa rekryteringsbolaget, där något sådant var inkopplat, ändrades attityden. 
Detta var vanligast förkommande i de fall där den arbetssökande inte kommit i kontakt med 
någon i företaget under rekryteringen eller där en utlyst tjänst blivit tillbakadragen mitt under 
rekryteringsprocessen.  
 
De som känt sig dåligt omhändertagna under processen var även de som inte fick någon 
tjänst. När deltagarna ombads spekulera i sambandet mellan deras åsikter och om det faktum 
att det fått/inte fått tjänsten så uppgav många av de deltagare som haft en positiv upplevelse 
att det visst kan tänkas finnas ett samband.  Medan de som upplevt rekryteringen som negativ 
inte kunde se någon påverkan mellan de faktum att de inte fått tjänsten och upplevelsen av 
rekryteringen. 
 
En attitydförändring visade sig även ligga i testresultatet. De flesta uttryckte att de inte riktigt 
kunnat tro att testet skulle kunna utvisa vem man var som person. Många uppgav att de hade 
en ”avig” och ”skeptisk” attityd när de genomförde testet, men när de fick ta del av resultatet 
blev de överraskade att det var så korrekt att deras åsikt om personlighetstests vara eller inte 
vara ändrades. Nu var dessa personer istället positiva till användningen av personlighetstester. 
 
Personliga åsikter 
När intervjudeltagarna ombads delge sin personliga åsikt om personlighetstester i 
rekryteringssammanhang visade det sig att många ställde sig tveksamma till användandet av 
dessa tester. En av anledningarna till tveksamheten var att det ansågs finnas en risk att företag 
och den av företaget anlitade rekryteringsbolaget gömmer sig bakom resultatet. Man menade 
att företaget resonerar likt ”bara vi genomför ett rejält test så bli det bra”. Problemet ligger i, 
enligt intervjudeltagarna, att testet får för stor betydelse vilket uppfattades som mycket 
negativt. Istället menade deltagarna att personkemi mellan den arbetssökande och 
representanter från företaget var av betydligt större vikt för anställningen. Att kolla upp 
referenser och ha fler längre djupintervjuer med den arbetssökande gavs även som förslag 
istället för personlighetstestet. 
 
Det ifrågasattes även hur betydelsefullt personlighetstestet egentligen är när den 
arbetssökande inte svarar ärligt på testets frågor. Testet ansågs som meningslöst om det inte 
kan återge personen korrekt vilket de uppgav som svårt om den arbetssökande svarar utifrån 
tjänsten och inte från sig själv. Människan ansågs även för komplex för att kunna testas och 
bilden som återges i resultatet bli då något snedvriden. Testets värde ifrågasattes och 
majoriteten av deltagarna hade hellre sett ett intervjutillfälle till, än att ha testet. Som 
anledning till detta gavs bland annat att det kändes meningslöst med att bli testad för den 
position de sökt. 
 
Vidare, menade deltagarna att om nu personlighetstesten ska användas så är det viktigt att det 
sker en återkoppling så att resultatet kan delges. En annan aspekt visade sig vara 
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ordningsföljden under rekrytering med personlighetstester och intervjupersonerna såg helst att 
testet kom efter en intervju och sedan att det följdes upp med en ytterligare intervju. Detta 
eftersom testresultatet togs emot mycket bättre om de  redan innan testet  hade mött den 
person som gav dem återkopplingen. 
 
En ytterligare aspekt av vikt visade sig vara om rekryteraren hade tillräcklig kompetens att 
utläsa något av det statistiska resultatet. Att visa resultatet i statistiskform gav en känsla av 
okunskap och vid dessa tillfällen ifrågasattes testets betydelse i högre utsträckning. 
Återkopplingen bör sedan vara utformad likt ett samtal som ska kännas trevligt och behagligt, 
då har testet enligt intervjudeltagarna används på rätt sätt. 
 
Slutligen, uppmanande de flesta deltagare i den här studien, företag som använder 
personlighetstester, att fundera om dessa verkligen är nödvändiga så att de används till mer än 
bara för syns skull. I fall där den arbetssökande redan känner sin arbetsplats men har sökt till 
högre positioner och utsatts för personlighetstest upplevdes testet som irrelevant för 
situationen. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att skapa en djupare förståelse för hur individen upplever en 
rekrytering där någon form av personlighetstest utgjort en del av urvalet. Därmed har studien 
försökt besvara vad en arbetssökande tycker om att bli testad, hur situationen och resultatet 
upplevs samt den arbetssökandes personliga åsikt om personlighetstester som urvalsmetod. 
Det visade sig finnas flertalet betydelsefulla faktorer för upplevelsen av rekryteringen. 
Framförallt var rekryterarens bemötande, testsituationen och det sätt som återkoppling av 
resultatet gavs på betydelsefulla för hur situationen sedan skulle komma att upplevas. Studier 
i ämnet har visat på liknade resultat varav undersökningen kan sägas ha viss samstämmighet 
med tidigare forskning kring upplevelsen (Eidmark, 1998, Gilliland, 1995; Hausknecht et al., 
2004; Johansson, 2005).  
 
Studiens validitet (kvalitet) kan sägas vara av god karaktär då så många som tio deltagares 
upplevelse av personlighetstester utgjort resultatet vilket ger en bra generaliserbarhet. 
Möjligen kan det ifrågasättas om resultatet hade blivit annorlunda om deltagarna varit mer 
utspridda ifråga om yrken då majoriteten av männen kom från samma yrkesgrupp, även 
kvinnorna kom från en och samma yrkesbakgrund. Männen som tillhörde samma yrkesgrupp 
arbetade även på samma företag och återgav sina upplevelser från rekryteringen till företaget 
ifråga vilket medförde att de hade mycket snarlika upplevelser. Detta kan ha gjort att 
resultatet har vissa brister ifråga om trovärdigheten. Ytterligare betänkanden vad gäller 
kvaliteten är att många av intervjuerna utfördes på den arbetsplats som deltagaren arbetade på 
och den rekryteringsupplevelse som de berättade om var i de flesta fall då de var 
arbetssökande till just den arbetsplats de nu befann sig på, något som kan ha bidragit till en 
viss situationspåverkan. Studiens frågeställning har ändå besvarades genom resultatet av 
intervjuerna vilket ger en god meningsfullhet.  
 
I studien har det framkommit att rekryteringssituationen och framförallt bemötandet bör 
upplevas som tryggt för att individen ska våga engagera sig i samtal och ställa frågor. Det är 
således rekryterarens eget förhållningssätt och personliga engagemang för individen som 
skapar en positiv socialsituation. En trygg miljö beskrevs av deltagarna som en avslappnad 
miljö som inte är allt för formell och där det ges möjlighet till en öppen dialog som inte bara 
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handlar om tjänsten. Lindelöw Danielsson (2003) menar i likhet med vad som framkommit 
ovan att det är viktigt att rekryteraren bemöter den arbetssökande positivt, välkommande och 
uppmuntrande för att den arbetssökande ska känna sig trygg i situationen. 
 
Återkopplingen måste ges på ett socialt acceptabelt sätt eftersom att det annars kan ge upphov 
till en kränkning av den personliga integriteten. Forskning (Gilliland, 1995) har visat att en 
bra återkoppling under urvalsprocessen anses vara mycket betydelsefullt för den 
arbetssökandes upplevelse av en rättvis behandling. Detta gäller för såväl den som inte får 
tjänsten och den antagne. Det är viktigt att den arbetssökande får ta del av resultatet inte minst 
för att se till att de etiska förhållningsreglerna eftersträvas. Att inte få ta del av återkopplingen 
kan sätta igång många känslor och tankar och då finns risken att testet bryter ner människan 
istället för att bygga upp (Rörström, 2002). När en arbetssökande upplever att situationen ger 
upphov till ett mindervärdeskomplex eller när återkoppling uteblir, så som skett för några av 
deltagarna i den här studien, anser jag att rekryterare i vårt samhälle brutit mot de etiska 
aspekterna av testanvändning. Detta kan enligt min mening ses som ett övertramp av 
rekryteraren som kan komma att skapa mycket oro och ambivalens hos den utsatte 
arbetssökande. Om detta beror på okunskap från rekryterarens sida eller ej kan endast 
spekuleras i. 
 
Det framkom även att när testresultatet väl lästes upp togs det emot som en korrekt 
beskrivning av den egna personen av majoriteten av deltagarna.  Detta trots att 
personlighetstestet endast kan svara för 10-20 procent av en människas personlighet. Sevón 
och Sjöbergs (2004) förklaring till detta är att testade personer har en viss tendens att tro på 
resultatet och speciellt i de fall där det handlar om positiva utlåtanden. Det här fenomenet är 
allmänt känt som Barnumeffekten d v s vi människor är ofta mycket godtrogna och låter oss 
luras att tro på att vad som sägs är en beskrivning av oss som person. Horoskop är ett av 
många exempel. Påståenden är ofta av en ganska allmän karaktär men de tycks ändå tas emot 
som direkta sanningar som på något sätt skulle vara specifika för just den individen. Detta 
gäller även för negativa påståenden så länge som de inte skiljer sig alltför mycket från 
individens egen självuppfattning. Det är således av vikt att rekryteraren poängterar att testet 
inte kan förutspå en individs personlighet utan endast är tänkt att vara ett underlag till senare 
intervju.  
 
Rekryterarens hanterande av situationen har i denna studie visat sig vara den mest centrala 
komponenten för hur den arbetssökande upplever urvalsprocessen. Att rekryteraren skapar en 
trygg relation med den arbetssökande där informationen är obegränsad och samtalet känns 
både relevant för tjänsten och är behagligt har visat sig vara viktigt för upplevelsen av 
personlighetstestet. Vikten av en respektfull relation mellan parterna är även något som 
återfinns i den tredje övergripande aspekten i Gillilands studie (1995) kring faktorer som 
påverkar den arbetssökandes upplevelse. Därför är det viktigt att rekryterare inser att de har 
ingått ett kontrakt med den arbetssökande. Ett kontrakt byggt på respekt och tillit, där oavsett 
om den arbetssökande får tjänsten eller inte, ska ha känt sig väl bemött och omhändertagen. 
Att arbeta med människor i dessa allt annat än vardagliga scenarion är inget enkelt uppdrag 
men om rekryterare och organisationer kan vidga sina vyer och möta den arbetssökande med 
respekt och förståelse kan tillit och trygghet skapas (Lindelöw Danielsson, 2003).  
 
Om en trygg relation kan skapas, kan kanske även testsituationen komma att uppfattas som 
mer positiv. Bland deltagarna i denna studie uppgav majoriteten att de upplevde nervositet vid 
testsituationen. En orsak till detta visade sig vara att deltagarna inte visste hur de skulle svara. 
Här kan det antas att rekryteraren inte var tillräckligt utförlig i informationen till den 
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arbetssökande, något som skapade en onödig stress. En stress som även kan komma att 
påverka hur den arbetssökande svarade i testet. Deltagare i en forskning (Gilliland, 1995) 
kring den arbetssökandes upplevelse av urvalsprocesser visar att 62.5 procent utav de 31 
deltagare som var med i undersökningen uppgav att de någon gång under ett personlighetstest 
förställt sitt svar. Som kommentar på varför detta gjordes angavs att situationen gjorde 
individen nervös eftersom han/hon försökte lista ut vad företaget ville höra och samtidigt 
försökte svara ärligt. I andra fall så upplevde individen att han/hon inte visste hur frågan 
skulle besvaras och föredrog då att svara oärligt eftersom individen upplevde att risken var 
alltför stor för att misslyckas på testet vid ett ärligt svar (Gilliland, 1995). Ett resultat som har 
god samstämmighet med de tio deltagarnas beskrivning i den här studien där de uttryckt hur 
de själva förställt sina svar på grund av den bakomliggande rädslan för att inte få tjänsten. 
Kanske är det även så att testsituationen i sig väcker vår tävlingsmentalitet och på så sätt 
lockar oss att ljuga?  Det blir till en lek att försöka överlista testet men ett meningsfullt 
resultat bör bygga på att den arbetssökande svarade ärligt, så är dock sällan fallet (Littorin, 
1994). 
 
En av förespråkarna för användning av personlighetstest, Hunter Mabon (2002), medger att 
det finns en viss problematik i sammanhanget om individen vill försöka framstå som så bra 
som möjligt. Men han tonar samtidigt ner problematiken med att beskriva olika sätt att 
motverka dessa tendenser. För det första ska den som tar testet uppmuntras att svara så ärligt 
som möjligt. Vidare har testutvecklare skapat en rad kontroller i testet för att på detta sätt 
kunna identifiera personer som försöker förställa sig. Frågan är bara om detta är tillräckligt 
effektivt när den här studien har visat att alla tio deltagare har förvrängt sina svar under någon 
av testets delar. Om det nu krävs en mängd kontrollfrågor för att upptäcka att en individ 
förställer sina svar så bör även personlighetstestets syfte ifrågasättas. Det är ju trots allt så att 
det är den arbetssökande själv som bestämmer på vilket sätt han/hon vill beskriva sig i testet. 
Något som medför att rekryteraren sedan inte vet om resultatet som kommit fram är till viss 
del är samstämmigt med personen ifråga eller om han/hon blivit manipulerad. 
 
Personlighetstesten, har som ovan nämnt, inte levt upp till de psykometriska kraven på 
självständiga bedömningsinstrument. Reliabiliteten är låg och validiteten svarar, som tidigare 
nämnts, inte mot vanliga mätmetodiska krav (Prien, 1992). Ett personlighetstest kan därför 
enligt Littorin (1994) knappast sägas förutse en individs beteende. Detta i kombination med 
att den arbetssökande upplever testsituationen som något negativt, gör att vi kan ifrågasätta 
om det inte är ett brott mot de etiska principerna att använda sig av personlighetstester utan att 
klargöra dess egentliga syfte. De etiska grundreglerna för testanvändning säger trots allt att en 
testanvändare ska ”klargöra betydelsen av resultatet och anpassa sitt utlåtande till mottagaren” 
(STP, 1998 sid.10). Om den arbetssökande känner sig kränkt har denna grundregel 
uppenbarligen inte följts.  
 
Majoriteten av deltagarna i denna studie uppgav även att de hellre hade sett fler intervjuer 
istället för testsituationen. Detta är i likhet med annan forskning i ämnet där det framkommit 
att just intervjuer är högre skattade än personlighetstesten (Hausknecht et al., 2004). Det här 
resultatet kan förklaras till viss del av att den arbetssökande lättare ser en så kallad ”face”- 
validitet vid intervjuer än vid personlighetstester (Elkins & Philips, 2000). En inte alltför 
irrelevant fråga i sammanhanget blir således varför testen används. Är det för att markanden 
vill ha personlighetstester vid rekrytering eller är det för att detta verktyg är ett bra 
komplement till intervjutillfället? Hur det än må vara så är klyftan mellan vetenskap om 
testens kvalitet och rekryteringsverkligheten där testen används flitigt alltför stor. När det 
sedan finns arbetssökande som upplever sig kränkta av personlighetstester så är det hög tid att 
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fundera kring vad personlighetstesten är tänkta att åstadkomma. Om den arbetssökande utsätts 
för en kränkning under rekrytering med personlighetstester och sedan blir anställd kan det ge 
ekonomiska förluster för företaget i form av stora personalomsättningar, medarbetare som inte 
trivs och hög sjukfrånvaro (Kahlke & Schmidt, 2000). Därmed bör företag fundera på om inte 
det är hög tid att investera i bra och tydliga bemötanden vid rekryteringstillfället än på inköp 
av personlighetstest (Rörström, 2002). 
 
Slutligen bör det tilläggas att det i denna fråga inte handlar om att ta ställning för eller emot 
personlighetstest utan att skapa en situation som upplevs på ett positivt sätt av den 
arbetssökande. För att detta ska kunna ske måste åsikterna om personlighetstestets vara eller 
icke vara läggas åt sidan, och fokus flyttas till den situation som den arbetssökande vid en 
rekrytering i dagens samhälle befinner sig i. Hur en positiv rekryteringsmiljö skapas blir 
således en mer relevant fråga. Därmed står det klart att studier i individens upplevelse av 
personlighetstester i rekryteringssammanhang har hög användbarhet. Den kunskap vi får 
genom forskning i ämnet skapar tillfälle för reflektion och utveckling av den 
rekryteringsprocess som en arbetssökande genomgår. Reflektion över rekryteringsprocessen 
och dess urvalsmetoder ger rekryterare och organisationer möjlighet  att förbättra sin 
förståelse för hur den arbetssökande upplever situationen, vilket i sin tur kan bidra till en 
bättre rekryteringsupplevelse för den arbetssökande.  
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Bilaga  
 
 
 

Intervjuguide med stödfrågor 
 
Syftet med den här studien är att undersöka hur en arbetssökande upplever urvalsprocessen 
vid en rekrytering. Arbetet är en c-uppsats som skrivs för Psykologiska institutionen på 
Stockholms Universitet. Intervjun som du deltar i kommer att utgöra en del av detta arbete. 
Du kommer att få besvara ett antal frågor där jag ber dig att tänka tillbaka och reflektera över 
din upplevelse när du som arbetssökande var med i en urvalsprocess. Samtalet kommer att 
spelas in med hjälp av diktafon. Materialet kommer endast att avlyssnas av intervjuaren och 
efter avskrift kommer det inspelade materialet att raderas. Ditt deltagande är anonymt vilket 
betyder att alla namn på personer och företag kommer att tas bort ur undersökningen. Du kan 
när som helst avbryta samtalet eller välja att inte svara på någon fråga. Självfallet får du även 
ta del av den färdiga uppsatsen om du så önskar. 
 
 
Bakgrunds Information 

Ålder: 

Utbildning: 

Nuvarande befattning: 

Antal gånger som du sökt en tjänst och varit med i ett rekryteringssammanhang där någon 

form av arbetspsykologisk testning förekommit:  

 

Tänk tillbaka… 

 

Specificering av Situationen:  

Hur länge sen är det? 

Vilken var tjänsten? 

Vad visste du om företaget när du sökte tjänsten? 

 

Innan 

Hur upplevde du rekryteringen generellt sätt? (Tidsmässigt dvs var det en lång process? 

Bemötande?) 

Upplevde du att du fick tillräcklig information om testet innan du genomförde det? (Hur det 

skulle gå till, vad det var tänkt att utläsa, varför du skulle göra testet) 

Hur kände du inför att bli testad? Press? 

 



 

Testet 

Vad för slags test fick du göra? (Intelligens? Personlighetstest? Annat? Minns du vad testet 

hette?) 

Hur gick det till? (papper-penna? Dator? Annat?) 

När du genomförde testet tänkte du då på tjänsten du sökte? (om JA: På vilket sätt tror du att 

det kan ha påverkat dina svar?) 

 

Efteråt 

Hur informerades du om resultatet efter testet? (muntligt, brev, annat?) 

Beskriv hur du kände när du fick informationen om ditt resultatet? 

Tyckte du att resultatet stämde med din egen uppfattning av dig själv?  (vad?) 

Var det något som du inte tyckte stämde? (Varför?  Hur tror du att det kan ha blivit så?) 

Har den här situationen (det som lästes upp) ändrat dig på något sätt? Lärt dig något? 

Hur upplevde du bemötandet under rekryteringen? (Trygghet) 

Vad var bra med att bli testad? (Testsituation? Återkoppling?) 

Vad var dåligt med att bli testad? (Testsituation? Återkoppling? 

Var det något rekryteraren hade kunnat göra annorlunda? (information, bemötande?) 

 

Övrigt 

Var det viktigt för dig att få tjänsten? (eller hade du sökt fler tjänster så att denna inte var helt 

avgörande) 

Vad visste  du om personlighetstest vid det här tillfället? 

Vilken är din personliga åsikt av användandet av arbetspsykologiska tester i 

rekryteringssammanhang? 

Skulle du rekommendera andra att söka till det företag du sökte om du visste att de skulle få 

genomgå exakt samma urvalsprocedur som du gjorde? (Attityd mot företaget) 

Fick du tjänsten? 

 


