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Personlighetsbedömningen i rekryteringens urvalsprocess kan vara 
svår att göra korrekt, eftersom människan är en komplex varelse och 
personlighetens stabilitet kan ifrågasättas. I denna studie undersöktes 
vilka faktorer rekryterare baserar sin bedömning på. Fem personer 
med erfarenhet av rekrytering intervjuades och data analyserades med 
tematisk analys. Resultatet visade på en mängd olika faktorer för 
bedömningen. Framför allt är det viktigt att sökande genom konkreta 
situationer kan påvisa att de besitter påstådda egenskaper. 
Personligheten fastställs också bl.a. genom referenstagning, att se på 
aktiviteter och erfarenheter, att iaktta hur personen resonerar osv. 
Bedömningen bör göras, och görs, utifrån en tolkning av all 
information som rekryteraren får. Den bygger på helheten och är ett 
pusselläggande av all information. Studien är användbar för dem som 
rekryterar och för alla som någon gång ska söka arbete, då det kan 
vara till hjälp att veta vad bedömningen grundas på. 

 
 
Arbetslivet och samhället har genomgått stora förändringar under 1900-talet och detta 
innebär att även personalarbetet vid nyrekrytering har fått genomgå förändringar. Under 
industrisamhället ersattes arbetare utan större problem. När en fabriksarbetare slutade, 
vare sig pga. sjukdom, avsked eller ålder, visste arbetsledaren att han var tvungen att 
anställa en ny person till samma arbetsuppgifter. Annonser sattes upp, arbetsledaren 
träffade ett antal sökande och en valdes ut. Om denne inte klarade av jobbet eller skötte 
sig fick han gå och man anställde en ny person. Rekrytering var inte lika kostsamt som 
det är idag och en felrekrytering kostade inte heller mycket (Ahrnborg, 1997). Dagens 
arbetsliv och samhälle ser annorlunda ut än det gjorde för hundra år sedan. Den centrala 
frågan i arbetslivet har blivit hur man kan få rätt person på rätt plats och denna fråga har 
ökat i betydelse i takt med att många företag och förvaltningar numera i stor 
utsträckning bara består av mänskliga resurser och det är det som menas med det post-
industriella samhället, även kallat IT-samhället (Mabon, 2005). Rekryteringsprocessen 
är idag mer komplicerad, men också mer framtidsinriktad. Varje nyanställning är ett led 
i företagets utvecklingsstrategi. En felrekrytering är en katastrof då anställningsskyddet 
utvecklats så till den grad att det i princip är omöjligt för en arbetsgivare att säga upp en 
medarbetare (Ahrnborg, 1997). 
 
Varje år nyanställs ungefär en miljon människor på den svenska arbetsmarknaden – allt 
ifrån korta vikariat till betydelsefulla anställningar för lång tid framåt. Mycket arbete 
ligger bakom många av rekryteringarna och kostnaderna för direkt anställningsarbete är 
ca 40 % av första årslönen (Prien, 1992). Felanställningar kostar mycket för företagen. 
Inte bara vinsten, men resurser har också i onödan lagts ner på den aktuella 
medarbetaren och företagets övriga medarbetare har använt tid till introduktion och 
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inslussning av medarbetaren. Även för den medarbetare som upptäcker att han eller hon 
har valt fel företag, är felanställningen kostsam (Kahlke & Schmidt, 2002). Ahrnborg 
(1997) menar att misslyckade rekryteringar förekommer i alltför stor utsträckning och 
att anledningen till detta ofta är att de ansvariga för rekryteringen inte är medvetna om 
vikten av ett noggrant analysarbete kring vad som krävs för tjänsten. Varje anställning 
bör betraktas som en investering. Ofta räknar man bara med kostnaden för annonsen och 
glömmer bort kostnaden för rekryterarens och andra insattas arbetsinsats, 
administration, introduktion och inskolning. Kostnaderna från och med avvecklingen av 
den förre medarbetaren tills den nyanställde har nått sin fulla kapacitet på det nya 
jobbet, är för företaget en investering i miljonklassen. Om rekryteringen avlöper väl och 
rätt medarbetare hittas, ger denna investering vinst. Om däremot den nyanställde inte 
klarar sina arbetsuppgifter eller slutar efter kort tid, innebär investeringen istället en stor 
förlust (Ahrnborg, 1997). Anställningar med gott resultat kan däremot frigöra energi, 
produktivitet och kreativitet hos båda parter (Kahlke & Schmidt, 2002). Det är därför 
ytterst viktigt att rekryteringen – att hitta rätt person på rätt plats – görs noggrant och 
med gott resultat. 
 
Även vad gäller önskvärda egenskaper hos medarbetare finner vi en stor skillnad mellan 
förr och nu. Tidigare ville arbetsgivare helst ha personal som var foglig, frisk, punktlig, 
flitig, ordentlig, ren och snygg och sällan frånvarande från arbetsplatsen. Anställda med 
avvikande åsikter eller anställda som tog egna initiativ fick ofta sparken och chefen var 
enväldig domare över de anställda. I IT-samhället, som vi befinner i just nu, ställs helt 
andra krav på medarbetarna. Förutom utbildningskrav och praktisk erfarenhet för olika 
befattningar, ska personen vara social, flexibel, kreativ, initiativ- och beslutstagande och 
kunna arbeta både självständigt och i grupp (Ahrnborg, 1997). I takt med den allt 
hårdare konkurrensen på arbetsmarknaden blir det allt viktigare för de arbetssökande att 
sticka ut från mängden och också att passa in i mallen som arbetsgivaren vill ha. 
Kompetensen är självklart viktig när det gäller att tillsätta någon till en tjänst, men 
personligheten spelar även den en stor roll vid en rekrytering. En studie gjord bland 
rekryterare i Hongkong, visade att bland kompetens, skicklighet, begåvning och 
personlighet, spelar kandidatens personlighet en stor roll för chansen att bli anställd 
(Moy & Lam, 2004). Forskning visar dessutom att vissa personlighetsdrag kan 
predicera framtida arbetsprestation (se t.ex. Barrick & Mount, 1991) och därför är det av 
lika stor vikt att hitta medarbetare som har rätt personlighet för tjänsten, som att hitta 
medarbetare med den rätta kunskapen och kompetensen. Kompetens kan vara lätt att 
förhöja, genom att skicka den anställde på en utbildning, men personligheten är inte lika 
lätt att ändra på. Eftersom personligheten är något som har betydelse i 
rekryteringsprocessen och eftersom personlighet till viss del faktiskt kan predicera 
framtida arbetsprestation, är det viktigt att rekryterare finner ansökande med rätt 
personlighet för den specifika tjänsten i urvalsprocessen. Frågan blir då hur rekryterare 
rent praktiskt går tillväga för att bedöma personligheten hos den ansökande. Mycket 
forskning har gjorts, och görs, kring personlighetstestens förmåga att bedöma 
personlighet, men inte mycket forskning finns kring övriga metoder som rekryterare 
använder sig av för att bedöma personligheten. Syftet med denna studie är därför att 
undersöka hur rekryterare praktiskt går tillväga för att avgöra en sökandes personlighet. 
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Rekryteringsprocessen 
De åtgärder som syftar till att genom anställning tillgodose ett företags behov av 
personal kallas för rekrytering (Granberg, 2003). Följande beskrivning av hur 
rekryteringsprocessen bör gå till bygger på Irving (2000), Granberg (2003) samt 
Ahrnborg (1997). I organisationsfasen formas en rekryteringsgrupp med företrädare för 
de viktigaste intressenterna. I analysfasen är första steget att fastställa förutsättningarna, 
dvs. ett tydliggörande av anledningen till vakansen och vad rekryteringspolicyn i 
företaget säger. Nästa steg är att ta en närmare titt på företagsklimatet, finns det 
exempelvis konflikter som behöver åtgärdas innan rekryteringsprocessen bör fortgå? 
Sista steget i analysfasen blir att formulera behovet och att se över hur detta behov ska 
tillgodoses. Om inga andra sätt att tillgodose behovet finnes och beslut att rekrytera 
visar sig nödvändigt, fortsätter processen. I beskrivningsfasen formuleras en 
organisationsbeskrivning, arbetsinnehållsbeskrivning, beskrivning av nyckelfunktioner 
och kritiska situationer, ansvars- och befogenhets-beskrivning, utvecklingsbeskrivning 
samt kravbeskrivning. I informationsfasen bestäms hur tjänsten ska utlysas och 
annonsering sker. Nästa fas är urvalsfasen och den börjar med steget att gallra, dvs. göra 
en grovbedömning av de sökanden och bestämma vilka som i första hand ska gå vidare 
till intervju. Nästa steg är att träffa de sökande där individuella samtal genomförs och 
efter dessa samtal tolkas intrycken. Därefter sammanställs oklarheterna genom 
definition av vilka olika områden som behöver kontrolleras eller kompletteras genom 
referenser. Nästa steg i processen blir att utföra eventuella personlighetstest på de 
sökanden som finns kvar. Finalisterna som är kvar inbjuds nu att lära känna 
organisationen och rekryteringsgruppen diskuterar slutsatser och tar fram beslutsförslag. 
I nästa fas, anställningsfasen, fattas ett anställningsbeslut och anställningsbesked lämnas 
till den kandidat som var starkast. Sista fasen är introduktionsfasen då den nya 
medarbetaren introduceras till den nya arbetsplatsen . 
 
Urvalsmetoder 
De urvalsinstrument som kan användas vid urval bland de sökande som är intressantast, 
dvs. de som bäst motsvarar de uppställda befattningskraven, är skolbetyg, arbetsbetyg, 
intervju, beteendeobservation, test, referenser, läkarundersökning och provtjänstgöring 
(Granberg, 2003). Men urvalet bland de sökande som är mest intressanta är 
problematiskt av olika anledningar. Dels utgår många urvalsinstrument från att 
individens personlighet är så stabil och dominerande att den kommer att prägla 
beteendet nu och i framtiden, dvs. hänsyn tas inte till individen som beroende av sitt 
sammanhang. Dels är alla urvalsinstrument dåliga på att predicera hur en individ 
kommer att lyckas i ett nytt jobb, dvs. att urvalsmetoderna har ett dåligt 
prediktionsvärde (Granberg, 2003).  
 
Forskning visar, i motsats till vad Granberg (2003) menar, att urvalsmetoder visst har ett 
hyfsat prediktionsvärde. För att undersöka hur väl olika urvalsmetoder predicerar 
framtida arbetsprestation gjorde Schmidt och Hunter (1998) en metaanalys över 19 
olika urvalsmetoders validitet. De undersökte med andra ord hur väl metoderna 
predicerar framtida arbetsprestation. 1,0 är perfekt prognostisk validitet, dvs. 100 % 
samband mellan det som metoden förutsäger och det senare beteendet. Schmidt och 
Hunter (1998) kom fram till att kognitiva test (i artikeln kallade GMA = general mental 
ability) har ett validitetsmått på 0,51, arbetsprov 0,54, integritetstest 0,41, strukturerade 
anställningsintervjuer 0,51, ostrukturerade anställningsintervjuer 0,31, referenstagande 
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0,26 och arbetserfarenhet (i år) 0,18, för att nämna några av dem. Detta innebär att de 
olika metoderna långt ifrån har en perfekt prediktionsförmåga, men att de ändå säger 
ganska mycket om den ansökandes framtida arbetsprestation. Inom psykologisk 
forskning brukar man använda sig av Cohens effekstyrka som referensram (se t.ex. 
Borg & Westerlund, 2006) där 0,2 innebär ett svagt samband, 0,5 är ett medelstarkt 
samband och 0,8 är ett starkt samband. Att dessa urvalsmetoder har ett ungefärligt 
prediktionsvärde på 0,5 får därför anses vara ganska bra.  Schmidt och Hunter (1998) 
visar att bäst validitet fås genom att kombinera kognitiva test med integritetstest 0,65, 
kognitiva test med arbetsprov 0,63 eller kognitiva test med strukturerade 
anställningsintervjuer 0,63. 
 
Kahlke och Schmidt (2002) menar att det bästa sättet att undersöka om den sökande är 
rätt person för tjänsten vore att anställa personen tillräckligt länge för att få ett underlag 
för bedömningen. Då detta inte är möjligt får man använda sig av indirekta metoder och 
Kahlke och Schmidt (2002) nämner metoder såsom assessment center, 
simuleringsövningar, intelligenstest eller kognitiva test, personlighetstest, 
motivationstest, intervju samt referenstagande. De prognostiska värdena på validitet för 
metoderna som de kommer fram till är följande: assessment center 0,63; strukturerad 
intervju 0,57; arbetsprövning 0,54; intelligenstest/kognitiva test 0,51; ostrukturerad 
intervju 0,38 och personlighetstest 0,38, för att nämna några. För att öka den 
prognostiska validiteten kan man kombinera två metoder och om ökningen ska bli stor 
bör sambandet mellan de två metoderna vara liten, dvs. att de undersöker olika saker. 
De menar att följande kombinationer ökar den prognostiska validiteten mest: 
personlighetstest och intelligenstest eller strukturerad intervju och intelligenstest eller 
strukturerad intervju och personlighetstest (Kahlke & Schmidt, 2002). Som redan 
nämnts ovan, och som Kahlke och Schmidt (2002) mycket riktigt säger, innebär ett 
validitetsmått på 0,6 att 40 % av människans beteende inte kan förklaras med hjälp av 
urvalsmetoden. Däremot är urvalsmetoderna ändå ett ganska bra mått på hur den 
sökande kommer att bete sig i arbetet. 
 
En viktig uppgift för dem som ansvarar för rekrytering är att fastställa och använda sig 
av bra metoder för att identifiera och anställa kompetenta framtida medarbetare. 
Därigenom skaffar man sig ett försprång framför andra företag som inte lyckas med 
detta i samma utsträckning (Mabon, 2005). Som tidigare nämnts innebär en 
framgångsrik rekrytering att man anställer en person med inte bara rätt kompetens, men 
också med rätt personlighet för den specifika tjänsten. Vad personlighet innebär och hur 
den bedöms ska redovisas för i det följande. 
 
Personlighet 
Allport (1938) beskriver problematiken kring att definiera personlighet genom att 
påpeka att det beror på vilket perspektiv man antar. Personlighet kan således definieras 
olika utifrån exempelvis juridiska, teologiska eller filosofiska synsätt. Allport definierar 
dock personligheten som ”personality is the dynamic organization within the individual 
of those psychophysical systems that determine his unique adjustments to his 
environment” (Allport, 1938, sid 48).  
 
Personlighet kan definieras som ett mönster av egenskaper. En egenskap är ett adjektiv 
med hjälp av vilket vi beskriver en person och en människas personlighet bestäms alltså 
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av det unika egenskapsmönster hon har (Holt, 1971). Det unika bakom varje 
egenskapsmönster ligger i att de olika egenskaperna har olika styrkor. Både Kalle och 
Pelle kan beskrivas som vänliga, blyga, ödmjuka och feminina, men har ändå olika 
personligheter eftersom dessa egenskaper (ett exempel på egenskaper bland många, 
många fler) är olika starka hos dem (Holt, 1971).  
 
Prien (1992) menar att personlighet kan beskrivas som den mer eller mindre fasta och 
bestående organisationen av en persons karaktär, temperament, intellekt och fysik, som 
bestämmer hans unika anpassning till sin omvärld. Tillsammans utgör dessa saker ett 
mönster, som vi kallar för personlighet. Han menar vidare att personlighets-
egenskaperna, som bl. a. skymtar fram genom arbetsvanor, ambitioner, klädval, 
fritidssysselsättningar, yrkesval, är viktiga byggstenar vid beskrivning av andra 
människor. Eftersom personlighet handlar om en människas beteende, så skulle en 
korrekt personlighetsbedömning i rekryteringssituationen med en viss grad av säkerhet 
kunna förutsäga den sökandes senare prestationer (Prien, 1992). 
 
Många forskare och psykologer har försökt beskriva personligheten och hundratals 
olika teorier finns. På 1960-talet kom Tupes och Christal (1961, refererade i McCrae & 
John, 1992) fram till att fem faktorer av personligheten återkom bland alla olika teorier 
om personligheten. Denna tanke bekräftades av Norman (1963, refererad i McCrae & 
John, 1992). Femfaktormodellen förnekades däremot av många forskare och fick inte 
genomslag förrän in på 1980-talet, då en enighet kring personlighetens fem faktorer 
verkade nås (McCrae & John, 1992). Den så kallade femfaktormodellen om 
personlighetens dimensioner, eller ”Big Five” som teorin kallas (se t.ex. McCrae & 
Costa, 1987), grundar sig i att när människor fyller i självskattningsformulär rörande 
personlighet i privatlivet eller i arbetslivet, så tenderar fem, från varandra ganska 
fristående, faktorer att framträda. Dessa faktorer förklarar de breda dragen i 
personligheten och det är: neuroticism (handlar om emotionell stabilitet), extroversion 
(handlar om graden av utåtvändhet), openness to experience (handlar om öppenhet för 
nya erfarenheter), agreeableness (handlar om pålitlighet och sympatiskhet) och 
conscientiousness (handlar om samvetsgrannhet och målmedvetenhet) (se t.ex. McCrae 
& Costa, 1987). Den emotionellt stabile personen agerar med säkerhet, medan den 
instabile är osäker, ängslig och orolig. Den extroverte personen beskrivs som socialt 
aktiv, sällskaplig, självhävdande och lätt att prata med. En person som är öppen för nya 
erfarenheter är intellektuellt nyfiken, fantasirik, vill pröva på nya saker och har en 
förmåga att se saker från nya utgångspunkter. Den sympatiske personen är vänlig, 
tillmötesgående, hövlig, uppmärksam och tolerant. En samvetsgrann person är ansvars-
tagande, noggrann, moralisk, grundlig och arbetar motiverat och prestationsinriktat 
(Prien, 1992). Nästan alla nya personlighetstest som tillkommit på marknaden under 
senare år har utgått från denna ansats och det verkar vara generellt vedertaget att dessa 
fem dimensioner är grundläggande för personligheten (Mabon, 2005).  
 
Barrick och Mount (1991) har visat att egenskaperna som baseras på femfaktormodellen 
kan predicera framtida arbetsprestation. Den egenskapsdimension som var en konstant 
valid prediktor för arbetsprestation över alla olika arbetsgrupper, var samvetsgrannhet, 
dvs. de personer som uppvisar stark målmedvetenhet, ansvarstagande och uthållighet, 
presterar generellt sett bättre i arbetslivet. Extroversion var en valid prediktor för de 
typer av arbetstjänster som medför hög grad av social interaktion. Öppenhet för nya 
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erfarenheter visade sig vara en valid prediktor för tjänster som innehöll övning och 
utveckling. För neuroticism fann forskarna inget signifikant stöd, men de tror att det 
beror på att de personer som anmält sig till undersökningarna generellt torde vara 
ganska emotionellt stabila. Egenskapen sympatiskhet fann man inget stöd för, dvs. den 
faktorn predicerar inte arbetsprestationen och verkar inte ha någon betydelse alls för den 
framtida arbetsprestationen (Barrick & Mount, 1991). 
 
Personlighetsbedömning 
Tidigare forskning har visat att det bara finns lite stöd för användandet av 
personlighetsmätningar i personalrekryteringssammanhang (se t.ex. Guion & Gottier, 
1996; Schmitt, Gooding, Noe & Kirsch, 1984, refererat i Goodstein & Lanyon, 1999). 
Däremot visar nyare forskning istället att personlighetsmätning i arbetssammanhang,  
bl. a. vid rekrytering, är viktigt att göra och kan ge god prognostisk validitet för 
framtida arbetsprestation (se t.ex. Goodstein & Lanyon, 1999).  
 
Sundberg (1977) definierar personlighetsbedömning som ”ett set av processer använt av 
en eller flera personer med syftet att utveckla intryck och bilder, fatta beslut och testa 
hypoteser om en annan persons karaktärsmönster, som avgör dennes beteende i samspel 
med omgivningen” (1977, sid. 21-22, fritt översatt). Personlighetsbedömning handlar 
alltså om att utveckla beskrivningar om personen som bedöms, vilka i sin tur ska hjälpa 
till i beslutsfattande om hur personen kommer att interagera med sin omgivning 
(exempelvis på ett nytt arbete) och slutligen handlar det om att bilda hypoteser kring 
personligheten som sedan testas (Sundberg, 1977).  
 
Det finns en rad olika sätt att bedöma personlighet på. Förutom de två mest 
grundläggande sätten att bedöma personlighet på, intervju och observation, finns det tre 
stycken huvudinriktningar: beteendemetoder, objektiva metoder och projektiva metoder. 
Förutom dessa finns även kognitiva metoder (Sundberg, 1977). Att bilda sig en 
uppfattning om en annan person sker i regel väldigt snabbt. Meehl (1960, refererad i 
Sundberg, 1977) fick ta del av psykoterapeuters bedömningar av sina patienter efter 
varje möte och fann att terapeuternas intryck av patienterna i regel var desamma efter 
tredje mötet som efter det första. Professionella bedömare måste bemöda sig extra 
mycket om att inte kategorisera människor eller att bedöma dem efter stereotyper 
(Sundberg, 1977). Beteendemetoderna grundar sig på idén om stimuli och respons, 
utvecklat av bl. a. Skinner. De vanligaste sätten att ta reda på en persons beteende är 
genom intervju, där man ställer detaljerade frågor kring ett visst beteende, och genom 
observation, där man under en längre tid observerar personens beteende i olika 
sammanhang. Inom behavioristisk personlighetsbedömning observerar man personens 
responser till olika stimulin för att därigenom predicera framtida beteende (Sundberg, 
1977). Objektiva metoder innebär att personen genom t.ex. frågeformulär får skatta sig 
själv och detta återkommer jag till under avsnittet om personlighetstest. Projektiva test 
är baserade på psykoanalytiska teorier och genom personens svar på projektiva test drar 
bedömaren, t.ex. en psykolog, slutsatser om personen underliggande 
personlighetsdynamiker. Det mest kända projektiva test som finns är Rorschachtest, där 
personen som bedöms fritt får säga vad denne tror att olika bläckplumpar föreställer 
(Sundberg, 1977). 
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Personlighetsbedömning är, enligt Holt (1971), en beskrivande disciplin. Han menar att 
en god personlighetsbedömning är mycket värdefull då den hjälper oss att dels förstå 
andra människor och att dels kunna predicera deras beteenden. Han menar dock att det 
är svårt att bedöma personligheter, mycket beroende på den komplexa karaktär 
människan har och där personlighetspsykologi bara är en i raden av vetenskaper som 
handlar om människan. Gordon (1997) poängterar det mänskliga psykets komplexitet 
och menar att människans framträdanden och presentationer, intressen och motiv styrs 
av en ofattbar uppsättning samvarierande faktorer. Han menar att personbedömningen 
är en process där tolkning av all information är lika väsentlig. Holt (1971) menar att 
personlighetsbedömning både är en informell och en formell process. Den informella 
personlighetsbedömningen börjar samma sekund som vi ser en person för första gången. 
Förstahandsintrycket är svårt att sätta fingret på men genererar ett gillande eller ett 
ogillande. Typiska fel som bedömaren gör vid den informella bedömningen är t.ex. att 
forma ett intryck baserat på hörsägen, haloeffekten (att en positiv eller negativ egenskap 
genomsyrar resterande bedömning), stereotyper och bedömarens egna humör. Den 
formella personlighetsbedömningen bygger på metoder som intervju (antingen 
strukturerad eller öppen), test, observation, dokument om personens liv och projektiva 
test (Holt, 1971). 
 

Anställningsintervjun 
Intervjun är utan tvivel den vanligaste urvals- och bedömningsmetoden (Kahlke & 
Schmidt, 2002) och den är även ett bra sätt att bedöma människors personlighet med. 
Reliabiliteten och validiteten hos intervjun ökar ju mer strukturerad intervjun är och 
ökar också ju klarare man har för sig vad man vill bedöma. Den ostrukturerade och 
öppna intervjun är däremot dels orättvis eftersom bedömaren då bedömer olika saker 
hos de olika kandidaterna, och dels är det större risk att bedömaren hemfaller åt bias 
(Sundberg, 1977).  
 
Huffcutt, Conway, Roth och Stone (2001) utförde en metanalys på 47 studier som 
undersöker vilka faktorer som är viktiga under anställningsintervjuer. De fann att 
anställningsintervjuer först och främst används för att bedöma personlighetsdrag (35%) 
och social förmåga (28%). Mental förmåga (28%) och kunskaper och skicklighet (10%) 
var också frekventa bedömningsfaktorer. De tre sista faktorerna, intressen och 
preferenser (4%), fysiska attribut (4%) och passande för organisationen (3%), var 
mindre vanliga. Studiens resultat visar att personlighetsdrag och social förmåga (i min 
rapport ingår social förmåga under begreppet personlighet) huvudsakligen är det som 
rekryterare bedömer hos den sökande. Dessa faktorer reflekterar beteendetendenser och 
ger rekryterarna en idé om hur kandidaten antagligen kommer att bete sig på arbetet och 
hur bra de kommer att interagera med sina medarbetare (Huffcutt, Conway, Roth & 
Stone, 2001).  
 

Personlighetstest 
Ända sedan de gamla grekernas tid har människan försökt att bedöma andra människors 
personlighet. Under antiken byggde en ansats på försök att koppla ihop kroppsbyggnad 
och temperament, i en annan ansats utgick man från naturens grundelement och försökte 
koppla dem till fyra grundläggande temperament (Mabon, 2005). De första försöken i 
modern tid att undersöka personligheten härstammar från Sigmund Freuds 
psykoanalytiska ansats, där han antog att människors försvarsmekanismer är försvagade 
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i sömnen och att de då avslöjar sin egentliga personlighet. Freud använde sig av 
metoder som drömtydning och fria associationer. Tolkningarna av materialet blev dock 
subjektivt och snart utvecklades tre stora inriktningar inom psykiatrin, Freuds, Jungs 
och Adlers (Mabon, 2005).  
 
Första världskrigets utbrott blev en starkt pådrivande faktor för utvecklingen av 
intelligenstest, men också för personlighetstest då man ville identifiera vilka personer 
som var stridsdugliga. Amerikanen Woodworth fick i uppdrag att utveckla ett sådant 
test och 1917 kunde han presentera Personal Data Sheet (Mabon, 2005). I början på 
1920-talet lanserades ett självskattningsformulär som kunde användas för att få ett 
allmänt mått på personligheten. Nästa stora steg i utvecklingen förknippas med 
amerikanerna Allport och Odbert, som på ett vetenskapligt sätt försökte få svar på 
frågan: Hur många dimensioner krävs för att ge en allsidig beskrivning av den 
mänskliga personligheten? De gick igenom ett engelskt lexikon och plockade ut alla 
adjektiv som överhuvudtaget kunde användas för att beskriva människor. De fick en 
lista på närmare 18 000 ord. Genom att ta bort synonymer och långsökta ord, fick man 
ner antalet till 4 504 ord och efter diverse grupperingar hade man nått trettio 
egenskaper. Denna ansats syftade till att täcka alla aspekter av personligheten (Mabon, 
2005). Engelsmannen Catell utgick på 1940-talet från Allports och Odberts 4 504 
adjektiv och kom så småningom fram till att det finns 16 grundläggande egenskaper 
som kan användas för att beskriva den normala personligheten. Catells personlighetstest 
har fått stor spridning, och ett annat test som också har fått stor spridning är Myers-
Briggs Type Indicator, som bygger på Jungs teori om psykologiska typer. På senare år 
har, som nämnts, en enighet nåtts kring femfaktormodellen (Mabon, 2005). 
 
På 1960-talet började dock kritik mot personlighetstestning att framträda i västvärlden, 
särskilt bland arbetspsykologer. De ansåg att personlighetstestning i arbetslivet hade låg 
validitet, dvs. att man inte kunde förutsäga arbetsprestationer på grundval av 
testresultat, och menade bl.a. att personlighet inte var stabilt, utan något som ändras 
beroende på situation (Mischel, 1968 refererad i Mabon, 2005). Under 1980-talet 
förnyades dock intresset för personlighetstest igen, mycket tack vare Schmidts och 
Hunters metaanalys. I metaanalysen tittade de på en mängd små studier och beräknade 
sambandet mellan testresultat och arbetsprestation och kom då fram till att 
personlighetstest har en hygglig prognosförmåga (se även ovan) (Mabon, 2005).  
 
Ett test är en standardiserad procedur i syfte att ta prov på beteende och beskriva det 
med kategorier eller poäng. De flesta test har även normer som dessa resultat jämförs 
mot för att kunna predicera andra, och mer värdefulla, beteenden. Personlighetstest 
bygger på olika personlighetsteorier och deras syfte är att uttala sig om en persons 
egenskaper och att predicera personens beteende. Som tidigare nämndes är ett exempel 
på ett personlighetstest som ofta används Myers-Briggs Type Indicator (se t.ex. Myers, 
McCaulley & Most, 1985). MBTI är ett självskattningstest som bygger på Carl Jungs 
teori om personlighetstyper och testets poäng mäter fyra olika dimensioner: 
extroversion – introversion, sensing – intuition, thinking – feeling och judging – 
perceptive. Utifrån testresultatet bestäms vilken av 16 olika personlighetstyper personen 
är (Gregory, 2004). Granberg (2003) tar upp problematiken kring test. Dels är det svårt 
att veta vilka av de hundratals test som cirkulerar ute på marknaden som är seriösa och 
dels har testen i sig låg validitet. En vanlig kritik mot personlighetstest är att det är lätt 
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att ljuga och framställa sig själv som bättre än vad man är. Risken finns även att test 
diskriminerar personer från andra kulturer än den svenska, bl.a. beroende på språket och 
att begåvning definieras olika i olika kulturer (Granberg, 2003). Trots de svårigheter 
som föreligger med personlighetstest av olika slag är deras generella prediktionsvärde 
0,38 (se t.ex. Kalhke & Schmidt, 2002). Detta får anses vara ett ganska medelstarkt 
värde, enligt Cohens effektstyrka (Borg & Westerlund, 2006) och personlighetstest är 
ändå en bra urvalsmetod att använda sig av vid rekrytering.  
 
Studiens syfte 
Ofta sägs det att personalen hör till företagets viktigaste tillgångar och att företagets 
vinst direkt påverkas av förmågan att locka till sig, bedöma, välja ut och behålla rätt 
medarbetare. Att personbedömningen och urvalet fungerar bra i rekryteringssamband 
har stor betydelse för både individen och företaget. Konsekvenserna kan bli oerhört 
positiva om företaget lyckas välja ut exakt rätt medarbetare och på samma sätt är 
konsekvenserna av en felrekrytering oerhört negativa (Kahlke & Schmidt, 2000).  
 
Forskning visar tydligt och klart att personligheten spelar roll i arbetslivet (se t.ex. 
Barrick & Mount, 2005). Detta innebär att den sökandes personlighet kommer att spela 
in och bestämma huruvida denne får en anställning eller ej. Men hur bedömer 
rekryterare en sökandes personlighet? Många studier har gjorts kring hur sökande 
bedöms överlag, dvs. utifrån sin kompetens, sitt utseende, sina förmågor etc. Dock finns 
inte mycket forskning som undersöker hur just personligheten bedöms. Med tanke på att 
personligheten faktiskt har visat sig kunna predicera hur en person kommer att prestera i 
arbetet, är det intressant att veta hur rekryterare går tillväga för att ta reda på vilken 
personlighet de sökande har. 
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur bedömningen av de arbetssökandes 
personlighet går till. På basis av vilka faktorer gör rekryterare en bedömning av 
personligheten? Hur går de praktiskt tillväga för att bilda sig en uppfattning om en 
sökandes egenskaper? Med personlighet avses i denna rapport allt det som inte hänför 
sig till personens intelligens, kompetens och meriter. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet baserades på tillgänglighet. Undersökningsdeltagarna kontaktades antingen ur 
bekantskapskretsen eller genom bekanta, och deltagarna som valdes hade i mindre eller 
större utsträckning erfarenhet av rekrytering. Samtliga personer som kontaktades tyckte 
att undersökningen lät spännande och ställde gärna upp. Det fanns inget bortfall, utan 
alla som tillfrågades ställde upp på intervju. 
 
Deltagarna bestod av fyra kvinnor och en man i åldrarna 24 – 55. Deltagare 1 var HR-
koordinator med bl.a. rekryteringsansvar på ett företag som sysslade med 
studentuthyrning i IT-branschen. Deltagare 2 arbetade som kanslichef i en 
ungdomsorganisation. Hon hade personalansvar och hade skött några rekryteringar. 
Deltagare 3 var HR-partner i en bank och hade stor erfarenhet av rekrytering. Deltagare 
4 var rekryteringskonsult på ett IT-företag och hade arbetat med rekrytering i ca 10 år. 
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Deltagare 5 var rekryteringskonsult på ett företag som rekryterade chefer och hade 
likaså arbetat med rekrytering i ca 10 år. Tre av deltagarna hade studerat motsvarande 
PAO-programmet på universitet, och två av deltagarna hade annan akademisk 
bakgrund.  
 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av intervjuer med undersökningsdeltagarna. Intervjuerna 
var halvstrukturerade och stödde sig på en intervjuguide. Intervjuguiden bestod av 
förslag på frågor (se bilaga) som hade utarbetats efter min förförståelse för ämnet. 
Intervjuguiden följdes dock inte slaviskt, utan jag var öppen för deltagarnas egna 
initiativ. Relevanta följdfrågor baserade på deltagarnas egna initiativ följde därefter. 
Intervjuguiden användes som ett stöd och ett sätt att kontrollera att alla frågeområden 
tagits upp. Intervjuerna varade mellan 40 och 50 minuter. Intervjuerna genomfördes i de 
flesta fallen på deltagarnas arbetsplatser i stängda rum och en av intervjuerna hölls i ett 
avskilt hörn på ett kafé. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mp3-spelare och 
ljudfilerna överfördes till en dator. Intervjuerna transkriberades ordagrant och 
ljudfilerna raderades sedan.  
 
Deltagarna erhöll i förväg information om syftet med intervjuerna, om ungefärlig 
tidsåtgång och att intervjuerna skulle spelas in. De fick även information om att 
intervjuerna var frivilliga och kunde avbrytas när som helst och att materialet skulle 
hanteras konfidentiellt, dvs. att inga namn eller företagsnamn skulle finnas med i 
rapporten.  
 
Analysmetod 
I analysprocessen följde jag riktlinjerna för tematisk analys enligt Hayes (2000).  De 
transkriberade intervjuerna lästes noggrant igenom ett flertal gånger för att få ett 
heltäckande intryck av materialet. Under läsningen hade jag problematiseringen i åtanke 
och markerade i marginalerna viktiga textavsnitt som verkade besvara denna. Olika 
nyckelord/begrepp plockades ut, dels sådana som baserades på intervjuguiden och dels 
sådana som framkom ur materialet. Jag sorterade in dessa nyckelord under olika teman 
och läste sedan igenom materialet igen, en gång för varje tema. För varje tema plockade 
jag ut relevanta textavsnitt och klistrade in i nya dokument för att få informationen 
samlad under respektive tema. I resultatet tolkades och sammanfattades informationen 
kring temana med egna ord och sedan bestämdes slutgiltiga namn på temana. Slutligen 
valdes representativa citat för varje tema för att belysa innebörden. 
 
 

Resultat 
 
En del av de teman som urskiljdes ur materialet var deduktiva då de stämde överens 
med några av frågorna i intervjuguiden och dessa var: intervju, test, referenser, yttre 
attribut och magkänsla. En del av de teman som urskiljdes ur materialet var induktiva, 
dvs. de grundades på deltagarnas egna initiativ och inte på författarens förförståelse. 
Dessa var: konkreta situationer, erfarenheter och aktiviteter, lyhördhet inför 
motsägelser och pusselläggning. Temana återfinns som underrubriker här nedan.  
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Intervju 
Det första steget i urvalsprocessen är de personliga ansökningsbreven. 
Intervjupersonerna (hädanefter kallade rekryterare) väljer utifrån dessa brev ut vilka av 
de sökande som ska kallas till intervju. Dessa brev säger i sig inte särskilt mycket om 
personligheten hos de sökande, utan de skapar mer en känsla för personen. Rekryterarna 
bildar sig dock en grunduppfattning om personligheten genom att granska hur personen 
har skrivit brevet. Layouten och hur koncist man kan beskriva sig själv säger en del om 
personligheten, menar de. Brevet är även bra ur hänseendet att det utifrån det uppstår en 
rad frågor kring personen som rekryteraren kan ta upp i intervjun och där klargöra. 
  

Har man ett bra CV så ska det vilja mycket tillför att det ska falla på ansökan. 
Men sen säger ansökan också en hel del om en person, är det en person som 
förväntas skriva mycket i tjänsten och har stavfel i ansökan, då brukar en sån, eh, 
då får man inte komma på intervju helt enkelt, för då uppfyller man inte kraven. 
 

Genom intervjuerna tycker sig rekryterarna kunna bilda en uppfattning om den 
sökandes personlighet. Uppfattningen under intervjuerna bildas genom att rekryterarna 
så att säga försöker känna in personerna. Man tittar bl.a. på hur de svarar på kniviga 
frågeställningar, hur kreativa de är med att komma på egna exempel, om de är nervösa 
för enbart intervjun eller om de är osociala osv. Rekryterarna menar vidare att de kan 
försöka komma ifrån de traditionella intervjuerna som folk föreställer sig att intervjuer 
bör gå till på för att skapa en situation där det blir lättare att läsa av personens 
egenskaper. En av rekryterarna förklarar att hon brukar komma med annorlunda frågor 
så att de blir tagna på sängen och då på så sätt exempelvis visa hur de hanterar stressen. 
En annan rekryterare förklarar att hon genomförde intervjuerna i köket för att på så sätt 
skapa en avslappnad miljö där den sökande förhoppningsvis blir avslappnad, eftersom 
man vill se hur personen är när denne är avslappnad. 

 
En viktig egenskap generellt, oberoende av vilken position tjänsten gäller, är att den 
sökande ska ha social kompetens. Detta bedöms genom att rekryteraren tittar på hur 
personen för sig i sociala sammanhang, t.ex. en intervju, eftersom detta speglar hur 
personen kommer att ta sig an kunder eller kollegor i arbetet.  
 

Att han kan klara av att åka ut till kund och presentera sig och göra ett bra intryck 
och inte liksom, gärna just att de kommer i tid, och kommer de inte i tid, ringer de 
och säger att de inte kommer i tid? Såna saker hur hanterar de, så som de hanterar 
mig kommer de att hantera kunden, lite så är det, så det är viktigt att de inte 
kommer sent, att om de gör det att de ringer. 

 
En annan sak rekryterarna tittar på kan vara hur den sökande hanterar tystnaden. 
Intervjun används för att sätta de sökande på prov och ”man leker lite för att kolla hur 
de för sig”. En sökande som inte klarar av att hantera tystnaden som uppstår i en 
intervjusituation bedöms som ovillig till att ta kommando, inkapabel till att leda 
processer och liknande. 
 
De flesta rekryterarna använder sig av strukturerade intervjuer, för att komma åt alla 
olika områden som ska täckas och också för att bedömningen av de olika kandidaterna 
ska vara likvärdig. Den ena rekryteraren brukar, som ett komplement till den 
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strukturerade intervjun, även ha ett inslag av ostrukturerad intervju. Genom denna, 
menar han, kan man som rekryterare utläsa en hel del om den sökandes personlighet. 
 

Och då ger jag den här personen möjlighet att uppträda fritt i tjugo minuter, 
presentera sig själv. Jag får möjlighet att gå in med frågor och avbryta, komma in 
på andra områden, och då kan jag bedöma lite hur, vilken integritet personen har, 
hur utelämnande de är, hur privata detaljer, hur livlig han är i sina gester, hur, är 
man tillbakadragen, är man, är det saker man verkligen inte vill prata om, humor. 

 
Konkreta situationer 
Rekryterarna menar att det viktigaste sättet att leta efter en sökandes egenskaper och att 
försöka bedöma dennes personlighet är att titta på konkreta situationer som kan ge 
information om en viss egenskap. Om den sökande säger att denne har den och den 
egenskapen ber rekryterarna dem att ge konkreta exempel som kan stärka det de säger. 
Om vi exempelvis säger att en sökande säger sig vara flexibel måste personen kunna ge 
konkreta exempel på situationer som visar på detta. En av rekryterarna brukar ställa 
väldigt raka frågor om egenskaperna som t.ex. ”Är du flexibel?” för att ur svaren dels 
utröna hur personen definierar det specifika personlighetsdraget och dels hur personen 
utifrån konkreta situationer kan bevisa att denne innehar nämnda egenskap. En av 
rekryterarna använder sig av arbetsprov, konkreta case, som hon ber den sökande att 
försöka lösa. Förutom att hon genom dessa får en inblick i personens faktiska 
kompetens så säger också personens sätt att resonera, att gå tillväga och tänka en hel del 
om personligheten. Om en sökande exempelvis på frågan ”hur skulle du gå tillväga om 
kundens Internet kraschar?” svarar ”ringa support!” så visar det att personen är lättsam, 
har humor och har en problemlösningsförmåga.  
 

Hur de tittar på problemet, vad fokuserar de på först? Eh, säger de att ’jag skulle 
börja med att lugna ner kunden är det jättebra’ för att då ser vi att de är 
kundfokuserade, eller ’ja, jag tittar först och främst på att det är säkert det jag gör, 
tittar på vad de har för virus’ då vet man att de är noggranna och ansvarstagande 
och att de tänker ett steg framåt. Och sen så brukar jag fråga ’hur lång tid tar det 
innan du ber om hjälp?’ Vissa säger ’jag ber aldrig om hjälp’ och det är inte bra 
för vi ville inte att de ska sitta 13 timmar ute hos kunden och bara fakturera, eller 
om de säger ’ja, jag skulle fråga om hjälp efter en halvtimme eller en timme’ och 
det är väldigt liksom [bra] för det visar på ödmjukhet gentemot självsäkerhet där 
då. 

 
Erfarenheter och aktiviteter 
Rekryterarna menar att man utifrån den sökandes erfarenheter till viss del kan dra 
slutsatser om dennes egenskaper. Erfarenheterna pekar ut vissa egenskaper, om man 
t.ex. har fungerat som ledare i många sammanhang är det ett stöd för det faktum att man 
besitter ledaregenskaper. 

 
Vilka erfarenheter har de? Kan de visa på att de har utnyttjat vissa då egenskaper? 
Nu söker vi ledaregenskaper och då räcker det inte att säga att ’ja, jag är en bra 
ledare’, ’ja, men vad har du gjort då?’ så att de som då kunde visa på det exempel 
’jag har varit ungdomsledare där’ eller ’jag har varit scoutledare där’. 
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Rekryterarna visar också på hur den sökandes aktiviteter, t.ex. fritidsaktiviteter, kan 
avslöja vilka olika egenskaper personen har. Om en person exempelvis säger att den är 
öppen och drivande tittar man på om det finns något som stödjer detta och det kan vara 
om personen har varit med i studentkåren, då detta visar på engagemang. Aktiviteterna, 
t.ex. att spela fotboll på fritiden, säger även om personen månar om sitt yttre, om 
personen fungerar i sociala sammanhang osv.  
 
Lyhördhet inför motsägelser 
Som rekryterare är det viktigt att vara lyhörd inför motsägelser och upptäcka när det den 
sökande säger går tvärtemot något annat denne sagt tidigare. Motsägelserna brukar 
väcka misstänksamhet och man gräver vidare i det tills man förstår hur de två 
motsatserna hänger ihop eller vilken av de två motsatserna som egentligen stämmer. Ett 
sätt är att fråga en sökande hur denne tänker kring dessa motsatser och med konkreta 
exempel kunna visa på hur denne menat, ett annat sätt är att kontrollera med 
referenserna vilken av de två egenskaperna som egentligen stämmer.   
 

Det jag märker med mig själv är att om personen säger någonting som inte riktigt 
funkar, alltså inte riktigt går ihop då kan jag haka upp mig på det och hela tiden 
återvända till det, som ’du sa si och så’ och det kanske man just gör omedvetet för 
att man hela tiden vill ta fasta på vad det är som inte stämmer här. […] Jaa, med 
det kolla hur personen resonerar, ’vad menar du när du säger så och när du 
samtidigt säger så? Det går inte ihop. Du säger att du är väldigt stark som person 
men samtidigt som du säger att du är väldigt ödmjuk, tycker du att de två går 
ihop?’. 

 
Test 
De flesta rekryterare brukar använda sig av personlighetstest i urvalsprocessen. 
Personlighetstesten är ett viktigt komplement i personlighetsbedömningen och vissa 
anser resultaten vara mycket tillförlitliga, medan andra anser att resultaten i sig inte är 
särskilt tillförlitliga. De flesta menar att det som är det mest väsentliga är diskussionen 
som förs efteråt, med kandidaten, kring dennes resultat. Detta blir som en djupintervju 
där man lättare kan gå in på olika personlighetsegenskaper. Testen stärker ofta den 
uppfattning rekryteraren redan har bildat sig om personen och i vissa fall har testen visat 
sig vara mycket värdefulla. I ett exempel berättar en av rekryterarna om en sökande 
som, trots att rekryteringsgruppen uppfattade en del svagheter hos den sökande, var en 
ganska god kandidat till tjänsten, men testresultaten pekade tydligt ut stora svagheter 
och de blev avrådda å det starkaste att fortsätta processen med den kandidaten. Testen 
kan, när resultaten är starka, bli avgörande för vilka kandidater som man fortsätter 
arbeta med. 
 

Vi såg ju också att det fanns vissa svagheter, men det fanns sånt som vägde starkt, 
och sen så utifrån testresultaten så ”NEEJ!” så där, ehm, och i det läget så blev ju 
det avgörande, vad de här testen faktiskt visade. 

 
En av de rekryterare som rekryterar tekniker brukar använda sig av 
kommunikationsprofilstest. Kommunikationsprofilstesten ses som ett stöd på vägen, ett 
sätt att dubbelkolla det man redan tycker sig veta. De används också för att kunna göra 
en grovsortering av de sökande. De används främst när rekryteraren vill presentera olika 
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förslag på studenter till kunden och tar då tre studenter som enligt testet har varierande 
personlighetstyper men som alla har de egenskaper som kunden efterfrågar. 
Rekryteraren tror att de är ganska tillförlitliga, men att de inte säger så där jättemycket 
om personligheten, det ger en mer grov indikation på vilken kommunikationstyp 
personen är. 
 
Referenser 
Referenstagningen sker alltid när man endast har ett fåtal slutkandidater kvar. 
Rekryterarna ringer då och pratar med den av sökande angivna referensgivaren vad 
denne tycker om personen i fråga. Rekryterarna poängterar att referenstagningen är en 
oerhört viktig del i urvalsprocessen eftersom det är här de har chansen att kontrollera 
om den bedömning de har gjort av personen stämmer överens med verkligheten. De 
brukar pressa referensgivarna ganska hårt och be dem att utifrån konkreta exempel 
belysa på vilket sätt den sökande har den och den egenskapen. Det är viktigt, menar 
rekryterarna, att referenserna är färska, eftersom om referensen är för gammal så 
kommer inte referensgivaren att konkret kunna säga någonting om den sökandes 
personlighet. Referenserna måste också vara relevanta, man kan inte som sökande 
lämna t.ex. en moster som referens, utan referensgivarna ska vara trovärdiga och också 
kunna styrka sina påståenden med exempel och situationsberättelser.  

 
Ja, de flesta brukar väl säga ’ja, jättebra kille’ och ’kanon’ och så men ger 
ingenting konkret, eh, och då säger man i vilken situation visade han sig vara bra? 
Man frågar mer utifrån hur han funkar ihop med andra, eh, stress, hur hanterar 
den här personen stress, kan du ge något konkret exempel på det, har personen 
visat tecken på att inte velat samarbeta, ja man ställer ganska ledande frågor, just 
för att man har fått en bild och man vill dubbelkolla att den stämmer, är den här 
personen verkligen som han säger? 
 
Så ofta kan man få en bild av om personen är bra eller inte, utifrån en intervju, 
men referenser då dubbelkollar att det stämmer, och det brukar stämma bra oftast. 
Sen har jag ett fall där man personen har verkat jättebra och referenserna har sagt 
’nä, han är bra på att ljuga!’. 

 
Referenstagningen ger en mer nyanserad bild av den sökandes personlighet, eftersom 
man då talar med personer som känt personen och dess sätt att arbeta under en längre 
period. Referenstagningen är också viktig ur avseendet att man därigenom kan ta upp 
oklarheter och frågor som uppstått runt kandidaten men som man inte fått svar på 
genom intervjun eller personlighetstestet. 
 
Yttre attribut 
Rekryterarna är eniga om att utseendet i sig inte spelar någon roll och en del av dem 
säger att de inte låter den sökandes utseende påverka deras bedömning av 
personligheten. En del av rekryterarna tillstår dock att utseendet nog visst påverkar dem, 
omedvetet, men att det är något man försöker skala bort. En av rekryterarna säger också 
rätt ut att utseendet spelar roll i bedömningen, pga. att vi lever i en utseendefixerad 
värld, men att det är en professionell rekryterares uppgift att försöka se bortom 
utseendet. 
 



 15 

Samma sak gäller klädseln. Generellt tycks klädseln inte spela någon roll, mer än att 
man som sökande bör vara hel och ren, men att smutsiga kläder kan göra att man 
bedömer personen som slarvig. 
 

Det är lite samma sak här med den där slarvigheten. Jag tycker ändå att träffar 
man en person för första gången så är det viktigt ändå att man ska vara propert 
klädd. … Men det finns ju också de som kommer i skitiga jeans och en smutsig t-
shirt och då tycker inte jag, då är man inte riktigt seriös. 

 
En av rekryterarna menar också att avvikande klädsel, dvs. kläder som inte passar ihop 
med gängse mall, kan säga en del om personligheten, att personen vågar sticka ut lite 
grand. En annan rekryterare menar att han initialt bildar sig en uppfattning om 
personens egenskaper baserat på klädseln, men att han försöker att inte ha en förutfattad 
bild av personen utifrån dennes kläder.  
 

Kommer man i mörk kostym och slips och ser lite rätt och trendig ut, men ändå 
diskret, då kan det vara ’han är nog en managementkonsulttyp, han är nog vältalig 
och vet att prata för sig’ … Ja, jag, det påverkar mig alltid, men jag försöker tänka 
bort det, eller gå in på annat, för att inte få en förutfattad bild. 

 
En del av rekryterarna säger att de inte iakttar den sökandes kroppsspråk för att 
därigenom dra slutsatser om dennes personlighet. De andra, däremot, menar att 
kroppsspråket, och framförallt ansiktsuttryck, påverkar personlighetsbedömningen i 
ganska hög grad. Exempelvis vad man gör av med armarna under intervjuns gång visar 
på om man är öppen eller stängd som person. Kroppsspråket kan t.o.m. ge en signal till 
rekryteraren om hur allmänbildad man är, en person som är allmänbildad vet att man 
inte bör sitta med korslagda armar eftersom detta signalerar slutenhet. Att den sökande 
ler och skämtar visar på att personen känner sig bekväm och alltså är säker i sig själv 
och att personen är lättsam och har humor. 

 
Men en sak som verkligen påverkar personlighetsbedömningen är miner. Ler 
dem, skämtar dem, alltså kroppsspråket i sig är en bättre indikation än själva 
utseendet i sig, det [utseendet] är bara former, det är bättre om de ler, har ett öppet 
sätt att prata på, hur de använder armar och, händer heter det ju, hur sitter de, är 
de stängda, sitter de så här [korsar armarna] eller är de öppna liksom, såna saker. 
 

Magkänsla  
Alla rekryterarna uppger att de litar på sin magkänsla och att de lyssnar på den när de 
bedömer en sökandes personlighet.  
 

Att magkänslan är väldigt viktig, att man vågar lita på, att du kan se saker se 
väldigt, väldigt bra ut på papper, men din magkänsla bara skriker att nej!. Nä, men 
då måste man våga lite på det. Så att, spontant är det nog det jag går på, faktiskt. 

 
Dock menar de att de inte avfärdar en sökande enbart på basis av magkänslan, utan att 
om magkänslan säger dem att personen inte är det de letar efter, så fördjupar sig de i den 
och försöker utreda vad det egentligen inte är som stämmer. Magkänslan är enligt dem 
ett bra komplement till de andra urvalsinstrumenten när man ska bedöma en sökandes 
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personlighet, men man måste samtidigt vara kritisk mot sin magkänsla och ifrågasätta 
den och kontrollera om den är korrekt.  

 
Så där kände jag att det var nånting som inte stämde, den hade en kompetens som 
var jätteviktig för jobbet då men där var det en magkänsla som sa att det var. Och, 
så att, såtillvida är den viktig, men, och försöka få fram det så mycket som möjligt 
vad den där magkänslan står för och åtminstone få bort den.   

 
Pusselläggning 
Rekryterarna poängterar att det viktigaste vad gäller personlighetsbedömningen är att 
alla urvalsinstrument får vara med och lägga sin pusselbit till pusslet som tillsammans 
utgör ett svar på frågan om den sökandes personlighet. I alla de olika stegen, dvs. i de 
olika instrumenten som används, gäller det också där att alla bitar tillsammans utgör en 
helhet.   

 
För jag insåg också så här att tänk om vi hade missat nåt av de här leden, om vi 
plockat bort något av instrumenten, då hade det ju kunnat bli väldigt felriktat 
liksom och felvisande. 

 
I kommunikationstesten, exempelvis, säger den ena rekryteraren att alla svar tas hänsyn 
till och sen ser man vad som lyser igenom och är viktigast. Vad gäller intervjun så tittar 
rekryterarna på helheten, och inte enstaka svar, för att få fram en så rättvisande bild som 
möjligt av personen. Om den sökande svarar klumpigt på en fråga så drar man inga 
slutsatser utifrån det, utan personlighetsbedömningen sker på basis av helheten.  
Personlighetstesten, menar en annan rekryterare, är en viktig pusselbit när saker inte 
stämmer överens. Alla instrument är således viktiga i processen att hitta rätt 
medarbetare. 

 
Jag ser allting som ett komplement, jag ser intervjuer, referenser, tester, allting är 
som komplement för att göra den slutgiltiga bedömningen … det är viktigt att 
belysa personer från olika håll. 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur bedömningen av de 
arbetssökandes personlighet går till. Frågeställningarna lydde: På basis av vilka faktorer 
gör rekryterare en bedömning av personligheten? Hur går de praktiskt tillväga för att 
bilda sig en uppfattning om en sökandes egenskaper? För att få svar på 
frågeställningarna gjordes en kvalitativ undersökning med halvstrukturerade intervjuer 
som datainsamlingsmetod. Dessa sammanställdes och analyserades för att få ut 
resultatet. 
 
Resultaten indikerar att personlighetsbedömningen är en komplex process där många 
olika steg och olika källor av information tillsammans leder till en bedömning. Intervju, 
personlighetstest och referenstagande är de formella urvalsmetoder som rekryterare 
använder sig av för att bilda sig en uppfattning om personligheten. Men rekryterarna går 
också på sin magkänsla vid bedömningen, och till viss del får även yttre attribut hos 
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kandidaten vara med och påverka deras bedömning av kandidatens personlighet. Rent 
praktiskt är det oftast konkreta situationer eller exempel som hjälper rekryterarna att 
bedöma huruvida den sökande besitter sagda egenskap eller ej. Utifrån kandidatens 
fritidsintressen eller tidigare erfarenheter kan rekryterarna också utläsa olika 
personlighetsdrag. Personlighetsbedömningsprocessen kräver att rekryterarna är alerta 
och att de tar fasta på motsägelser i kandidatens utsagor. Dessa motsägelser forskar man 
vidare i för att få en korrekt bild av personligheten. Nedan följer en diskussion kring 
resultatets teman. 
 
Resultatet visar att intervjun är ett bra tillfälle att lära känna en person och bedöma 
dennes personlighet. Man har olika strategier för att komma åt den riktiga 
personligheten, inte den som den sökande kanske vill visa upp för situationen, genom 
att antingen skapa en avslappnad miljö eller att försöka överraska personen med 
annorlunda frågor. Med ett undantag visar resultatet att strukturerade intervjuer är det 
som används till största del. Detta eftersom dessa anses ge en mer rättvis jämförelse 
mellan de olika kandidaterna. Enligt Sundberg (1977) bör man inte alls använda sig av 
ostrukturerade intervjuer då dessa dels ger en orättvis jämförande bild av de olika 
kandidaterna, och dels för att bedömaren lättare hemfaller åt bias i ostrukturerade 
intervjuer. En undersökning visar att även om rekryterare genom intervjun både kan 
bedöma och faktiskt bedömer personligheten hos den sökande under intervjun, så lyckas 
de inte fastställa de personlighetsdrag som bäst predicerar framtida arbetsframgång. 
Undersökningen visar vidare att intervjudesignen inte spelar någon roll för 
personlighetsbedömningen, förutom att strukturerade intervjuer har en något starkare 
effekt (Barrick, Patton & Haugland, 2000). Gordon (1997) menar att intervjudesignen 
inte spelar någon roll alls och att varje intervju kan påbörjas hur som helst och föras på 
unika vägar. Han menar att intervjun är personbedömningens viktigaste instrument och 
att intervjuaren för att kunna göra en bedömning måste vara uppmärksam på det 
outsagda, lyhörd inför det motsägelsefulla, konsekvent utforskande av allt som väcker 
undran och skäligt respektfull och etiskt stilfull inför den människa han eller hon möter. 
Han menar också att man kan få ett grepp om personens intellektuella ordning genom 
samtalet. Detta genom att bl.a. studera hur personen artikulerar sig, hur personen 
resonerar logiskt, vilka faktiska resultat personen uppnått och hur personen tacklar 
frågor som denne inte är beredd på. Nyare forskning, bl.a. Huffcutt, Conway, Roth och 
Stone (2001) stöder däremot Sundbergs (1977) tanke, och visar att strukturerade 
intervjuer faktiskt har högre prediktionsvärde. Detta eftersom de strukturerade 
intervjuerna fokuserar mer på de områden som kan predicera arbetsprestationen. Enligt 
Huffcutt et al. (2001) används anställningsintervjun främst till att bedöma den sökandes 
personlighet. Rekryterarna i föreliggande undersökning använder sig av intervjun som 
redskap till stor del för att just få ett grepp om den sökandes personlighet. Denna 
uppfattning bekräftas i en studie gjord på Stockholms universitet, att 
anställningsintervjuers främsta syfte är att bedöma personligheten (Lönnroth, 2004).  
 
Resultatet visar vidare att rekryterare först och främst använder sig av konkreta 
situationer och exempel som ett sätt att få information om en sökandes personlighet. 
Alla egenskaper som personen menar sig besitta ska kunna grundas i konkreta 
situationer som belyser dessa. Men även på vilket sätt den sökande resonerar kan ge 
information om personens egenskaper, t.ex. kan man läsa ut humor, 
problemhanteringsförmåga eller kundorientering efter hur personer löser olika fall. 
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Gordon (1997) stödjer resultatet i denna studie då han menar att den sökandes vitalitet 
visar sig ganska omgående och det genom kroppsspråk, humör, snabbhet att fånga upp 
vändningar i samtalet, förmåga att svara och att den även visar sig i livshistorien genom 
de aktiviteter personen har satsat på, vad personen gör under sin fritid osv.  
 
Lyhördhet inför motsägelser är ett annat område som framkommit ur resultatet. 
Rekryterarna lägger märke till motsägelser hos kandidaten och gräver vidare i detta tills 
de förstår hur det hela hänger ihop eller vilken av motsatserna det är som stämmer. 
Kahlke och Schmidt (2002) talar också om vikten av att lägga märke till paradoxer i det 
den sökande säger och att man som bedömare måste ställa konfronterande frågor för att 
komma till rätta med uppfattningen av kandidatens personlighet. 
 
Resultatet visar på ett ganska stort förtroende för personlighetstestens validitet, eller 
åtminstone en stor användbarhet av testresultaten. Testen används som ett komplement 
till de övriga urvalsmetoderna och testresultaten används som underlag till diskussion 
med kandidaterna kring deras resultat. Flera undersökningar har undersökt 
personlighetstestens tillförlitlighet och kommit fram till att den vanligaste kritiken mot 
testen, att folk svarar efter social önskvärdhet, inte är skälig. Testen är utformade på ett 
sådant sätt att social önskvärdhet inte kommer in och stör resultaten som man får fram 
om personens egenskaper (se bl.a. Ones, Viswesvaran & Reiss, 1996). De rekryterare 
jag intervjuade verkade inte bekymrade över risken att människor kan förställa sig i 
testen, utan tyckte som sagt att testresultaten var mer intressanta att bygga och föra en 
diskussion kring, än att tolka ordagrant. Jag frågade inte rekryterarna vilka test de 
använder sig av, men en undersökning visar att personlighetstesten, särskilt de som 
bygger på den s.k. fem-faktor-modellen, effektivt kan predicera framtida 
arbetsprestation och därför borde användas vid rekrytering (Goodstein & Lanyon, 
1999).  
 
Av resultatet framgår att referenstagningen är en viktig del i urvalsprocessen eftersom 
det är här det kontrolleras huruvida kandidaten talat sanning eller ej. Referensgivarna 
ska kunna ge konkreta exempel på den sökandes egenskaper och beteende. Irving 
(2000) menar att man som referenstagare skaffar sig en bild av den sökande på 
referensgivarens villkor och att man därför måste göra allt för att få referensgivaren att 
ge en ärlig beskrivning av personen. Detta kan göras genom att man ger referensgivaren 
så goda förutsättningar som möjligt att förstå vad man är ute efter, precis så som 
intervjudeltagarna påpekar att de gör, genom att tydligt och klart be om konkreta 
exempel. Kahlke och Schmidt (2002) bekräftar att referenstagningen är en viktig 
pusselbit, men är ändå ganska skeptiska till det. De menar att det finns många felkällor 
vid referenstagning, bl.a. att referensgivaren medvetet eller omedvetet kan ha en negativ 
eller positiv snedvridning samt att alla referensgivare, oavsett hur objektiv och saklig 
denne än försöker att vara, är subjektiva i sina uttalanden.  Enligt Kahlke och Schmidt 
(2002) har referenstagande ett prognostiskt värde på 0,26, vilket får anses vara ett svagt 
samband enligt Cohens effektstyrka. Att rekryterarna ändå förlitar sig såpass mycket på 
referensernas uppgifter tror jag är för att de oftast stämmer överens med den bild de 
själva skapat sig av kandidaten. Det låga prognostiska värde som Kahlke och Schmidt 
(2002) anger är sambandet mellan de olika referensgivarnas utsagor om kandidaten. 
Rekryterarnas erfarenhet säger dem att de oftast kan lita på referensgivarnas uppgifter 
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och att det är en viktig pusselbit i det pussel som tillsammans utgör den bild av 
kandidatens personlighet som de skapar sig. 
 
Med vissa undantag indikerar studiens resultat att den sökandes utseende är irrelevant 
för bedömningen av denne. Det är intressant att notera att de flesta av rekryterarna inte 
tycker att utseendet spelar någon roll och att de inte tar utseendet i beräknande när de 
bedömer en sökandes personlighet. Många studier visar på just det motsatta, att 
utseendet spelar in i människans bedömning av en annan människa (se t.ex. Sundberg, 
1977). Att rekryterarna inte säger sig göra det kan kanske ha att göra med social 
önskvärdhet – att man vill framstå som det korrekta i tiden säger. Precis som en av 
rekryterarna säger så lever vi i en utseendefixerad värld, men det politiskt korrekta är 
ändå att inte bedöma andra efter det yttre, utan att man ska grunda sin uppfattning på 
människors inre. 
 
Vad gäller de sökandes kroppsspråk går åsikterna isär hos rekryterarna. En del påstår att 
de inte alls tittar på kroppsspråket och att det inte säger något om personligheten, medan 
en del menar att kroppsspråket kan säga en del om personligheten hos den sökande.  
Man bör nog dock vara försiktig med att läsa in för mycket i kroppsspråket under en 
intervju. Intervjun är en konstlad situation där de flesta sökande känner sig väldigt 
nervösa och vissa är bättre än andra på att visa upp ett avslappnat kroppsspråk. Gordon 
(1997) menar att kroppsspråket tillsammans med andra faktorer (se även diskussion 
ovan kring temat Konkreta situationer) visar på personens allmänna energitillstånd och 
den sociala framtoningen. Gordon (1997) anser generellt att man bör vara uppmärksam 
på allt i hela urvalsprocessen, inklusive kroppsspråket, för att kunna bedöma en person. 
En undersökning visar att rekryterare kan bedöma den sökandes sociala kompetens 
ganska väl genom de ickeverbala ledtrådarna. Bedömningen grundas på i hur stor grad 
den sökande använder sig av gester, hur mycket personen pratar och hur personen klär 
sig Författarna till undersökningen kom fram till att personer med högre social 
kompetens gestikulerar mer, pratar mer och klär sig formellare (Gifford, Fan Ng & 
Wilkinson, 1985).  
 
Resultatet visar på en stor samstämmighet vad gäller magkänslans roll i 
urvalsprocessen. Magkänslan är en viktig del och rekryterarna förlitar sig på den. De 
betonar dock att det är viktigt att magkänslan undersöks, man får inte avfärda en person 
enbart baserat på att det känns fel. Intuition, här kallat magkänsla, debatteras kraftigt i 
forskningen. Dels visar undersökningar på att vår magkänsla är ganska korrekt då den 
grundar sig på en mängd omedveten information som vi har snappat upp. Dels visar 
forskning på att magkänslan, eller den omedvetna informationen, har stora 
begränsningar och inte alls är så klok som man tidigare trott (Myers, 2002). Holt (1971) 
talar, som nämndes i inledningen, om formella och informella personlighets-
bedömningsprocesser. Han menar att den informella personlighetsbedömningen börjar i 
samma sekund som vi första gången ser en annan människa. Detta första intryck, som 
hänger ihop lite grand med magkänsla, kan vara korrekt men är ofta inkorrekt. 
Rekryterarna som jag intervjuade, var eniga om att första intrycket inte spelar in i deras 
bedömning av den sökande. Det vore dock intressant att forska vidare och undersöka 
vad magkänslan egentligen baseras på. Är det kanske egentligen en känsla som uppstår 
utifrån gillandet eller ogillandet som första intrycket ger upphov till?  
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Den röda tråden genom intervjuerna har varit att det är viktigt att man i sin bedömning 
av personligheten tar hänsyn till helheten som skapas. Alla urvalsinstrument 
kompletterar varandra och om ett led hoppas över kan man få en felvisande bild av 
personen. Men lika viktigt som det är att titta på helheten är det att titta på detaljerna, att 
var lyhörd inför saker som inte stämmer överens och genom konkreta detaljer erhålla 
information om vissa egenskaper. Alla de olika saker som rekryterarna tar upp visar på 
vilken mångfald som ligger bakom en bedömning, som man vid första anblick kanske 
tror är enkel att göra, och vilket pusselläggande det hela faktiskt är. Denna tanke stöds 
av Gordon (1997) som menar att man vid professionell personbedömning använder sig 
av en mängd olika instrument för att motverka alltför snabbt uppkomna subjektivt lösa 
intryck. Han säger att exempelvis korrekta test kan vara utomordentligt användbara, 
men att man bör bara observant på deras begränsningar. Sundberg (1977) poängterar att 
det i personlighetsbedömningen är viktigt att ta hänsyn till all information som man fått 
från alla olika delar. Informationen från alla dessa delar bör sättas ihop så att de, likt ett 
pussel, tillsammans formar en helhet. 
 
Som redan nämnts flera gånger i denna rapport är personlighetsbedömning en komplex 
och en inte alltid självklar process. Både Gordon (1997) och Sundberg (1977) menar att 
det är viktigt att titta på en persons livshistoria när man bedömer dennes personlighet, 
eftersom livshistorien kan säga en del om personens egenskaper och beteende. Detta är 
något som ingen av rekryterarna tar upp under intervjuerna. Det kan bero på att jag inte 
tagit upp det ämnet som en fråga under intervjuerna, men mest sannolikt beror det nog 
på att det inte är möjligt av ekonomiska skäl att fördjupa sig alltför mycket i varje 
kandidat i rekryteringssammanhangen. Det vore nog inte heller etiskt försvarbart att 
hålla på med smärre detektivarbete runt varje kandidat. Som rekryterare, och 
personbedömare i andra sammanhang, får man nog istället försöka vara uppmärksam på 
den information som man får från kandidaten och genom övriga källor såsom referenser 
samt intyg, betyg och liknande.   
 
Barrick och Mount (2005) säger i sin studie att observation och peer rating är säkrare, 
dvs. har högre prognostisk validitet än självskattningsformulär (som ofta används vid 
personlighetstest) för att predicera en ansökandes framtida arbetsprestation. Det säger 
sig självt att observation och kommentarer från arbetskollegor säkerligen är bättre, men 
det kan av naturliga skäl vara svårt att genomföra i praktiken vid rekryteringar. 
Observation av en sökandes beteende på arbetet kräver att man skulle anställa 
kandidater under provperioder för att sedan göra ett urval, och det vore knappast 
genomförbart, både av etiska anledningar och anställningsskyddslagar. Det rekryterarna 
däremot använder sig av är intervju, vilket till viss del kan liknas vid observation, och 
där rekryterarna ändå kan urskilja tendenser till beteenden. Rekryterarna använder sig 
också av referenstagning, vilket kan liknas vid peer rating. Peer rating, även om det vore 
praktiskt genomförbart, torde ändå ha samma risk för felkällor som referenstagande har. 
Självskattningsformulären, dvs. personlighetstesten, används som komplement och inte 
som sanning i sig. Barrick och Mounts (2005) oro kan kanske därmed lugnas något.  
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka på vilka grunder rekryterare baserar sin 
bedömning av personligheten hos dem som söker lediga tjänster. En mängd olika 
faktorer framkom från analysen av data och det viktigaste en rekryterare bör tänka på är 
att alla urvalsinstrument får vara med, att inga led hoppas över, så att man på så sätt kan 
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bilda sig en så rättvis bild som möjligt av den ansökandes personlighet. Min 
förförståelse för ämnet kan dock ha påverkat resultatet, i och med att jag genom min 
förförståelse utarbetade en viss intervjuguide som kan ha primat rekryterarna att ta upp 
vissa saker och utesluta andra saker, som kan ha varit lika viktiga. Detta togs i 
beaktande och jag försökte att vara så öppen som möjligt under intervjuerna för nya 
områden och spår. Att jag i analysen av resultatet fick fram en hel del induktiva teman 
pekar på att detta inte var ett stort problem. Det som däremot skulle ha kunnat vålla 
problem är att personlighetsbedömning kan vara känsligt att redogöra för och att 
rekryterarna kanske visste med sig att de bedömer personligheter på ett diskriminerande 
sätt, men att detta då kan vara pinsamt att erkänna. 
 
Studien bygger endast på fem intervjudeltagares erfarenheter och generaliserbarheten 
skulle därför kunna ifrågasättas. Jag strävade därför efter att ha en stor representativitet 
hos deltagarna. De var ganska representativa då de skiljde sig åt i kön, utbildning, ålder 
och grad av rekryteringserfarenhet. Anledningen till att jag valde intervjudeltagare med 
olika mycket erfarenhet var att jag ville se vilken betydelse detta hade för resultatet och 
för att få en eventuellt annan infallsvinkel. Den relativt stora representativiteten hos 
deltagarna gjorde att jag uppnådde mättnad i mina intervjuer och även om svaren skiljde 
sig åt mellan de olika rekryterarna, så var de ändå ganska samstämmiga. Tack vare 
mättnad i intervjuerna kan generaliserbarheten hos studien anses vara god. 
 
Resultatet i undersökningen har en god empirisk grund, eftersom jag strävade efter att 
vara så öppen som möjligt i intervjuerna och försökte täcka så många områden som 
möjligt. Analysen har utförts noggrant och systematiskt vilket också ger belägg för en 
god empirisk förankring av resultatet. 
 
Studien har en stor användbarhet, då det kan vara bra för rekryterare att veta vilka 
faktorer som de, medvetet eller omedvetet, tittar på i sin bedömning av den sökande. 
Detta för att eventuellt kunna revidera sitt sätt att bedöma personligheten hos den 
sökande, om det är något som de anser inte borde vara med och påverka deras 
bedömning. På samma sätt kanske de upptäcker att något fattas, att ännu ett 
urvalsinstrument borde användas för att uppnå en korrektare bedömning. Studien är 
förhoppningsvis även användbar för alla som någon gång söker arbete. De kan ha nytta 
av att veta på vilket sätt rekryterare bedömer deras personlighet för att därigenom redan 
i förväg kunna förbereda sig och tänka igenom konkreta exempel och situationer som 
stärker deras beskrivning av sig själva. 
 
Studiens resultat ger en indikation på vilket sätt rekryterare bedömer personligheten hos 
sökanden. Fler studier bör dock göras för att stärka resultatet. Inför framtida forskning 
bör man tänka på att försöka komma till rätta med känslighetsproblemet för att 
därigenom få tillförlitligare resultat. Framtida forskning skulle även kunna undersöka 
vad personer som söker arbete tror att rekryterare tittar på i sin bedömning. Detta för att 
kunna jämföra resultaten och se om det finns någon samstämmighet mellan hur 
personlighetsbedömning av sökande faktiskt går till och hur sökanden tror att den går 
till. Som tidigare nämnts i diskussionen skulle framtida forskning också kunna 
undersöka vad rekryterares magkänsla egentligen baseras på, för att vidare kunna 
undersöka om den är att lita på eller ej. Av studiens resultat framgår det att rekryterarna 
verkar vara ganska säkra på den egna förmågan att göra bra rekryteringar. Ett annat 
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förslag för framtida forskning är att försöka utvärdera träffsäkerheten hos 
rekryteringarna och se hur väl rekryterare lyckas med att matcha kandidater med 
vakanta tjänster. Sist, men inte minst, är ett förslag för forskningen att studera hur 
personlighetsbedömning hos rekryterare går till i andra länder och i andra kulturer, för 
att se om personlighetsbedömning skiljer sig åt mellan olika länder eller kulturer. 
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Bilaga 
Intervjuguide 

 
Konfidentialitet osv. 
Syftet med denna intervju är att samla in data för en övningsuppsats och en c-uppsats i 
psykologi vid Stockholms universitet. Data kommer att användas till att försöka besvara 
frågeställningen hur rekryterare bedömer personligheten hos den ansökande i 
urvalsprocessen. Intervjun beräknas ta 30-45 minuter och kommer att spelas in med 
hjälp av mp3-spelaren för att kunna transkriberas. Det är bara jag som lyssnar på 
intervjun och sedan raderas filen. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt vilket 
innebär att varken namn eller företag kommer att nämnas i rapporten. Deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst.  
 

Bakgrundfrågor  
 Hur gammal är du? 
 Vilken utbildning har du? 
 Vad arbetar du med? 
 Hur mycket har du arbetat med rekrytering? 

 

Personlighetsbedömning 
 Hur viktig är den ansökandes personlighet vid rekryteringen? 
 Rent spontant, hur tror du att du bedömer en ansökandes personlighet? 

 
Kravprofil 

 Hur skapas en kravprofil? 
 Hur kollar du om den ansökandes personlighet stämmer överens med den 

önskade? 
 Vilka egenskaper sökes generellt? Varför? Hur bedöms det om de finns hos den 

sökande? 
 

Personliga brevet 
 Använder du dig av det personliga ansökningsbrevet för att bilda dig en 

uppfattning om den ansökandes personlighet?  
 Vilken uppfattning kan man bilda sig om den ansökandes personlighet utifrån 

det personliga ansökningsbrevet? 
 

Intervjun 
 Används intervjun som ett instrument att bedöma personliga egenskaper? 
 På vilket sätt?  

 

Referenser 
 När i processen tar du referenser?  
 Hur mycket spelar de in i bedömningen av personligheten? 

 

Personlighetstest 
 I vilken utsträckning använder du dig av personlighetstest? 
 När i processen används personlighetstest? 
 Varför använder du dig av personlighetstest? Vad säger det? 
 Hur korrekt tror du att resultatet av ett test är? 



 

Begåvningstest 
 Använder du dig av begåvningstest vid rekrytering? 
 I vilken utsträckning? 
 Vad säger resultatet om den ansökandes personlighet? 

 

Förstahandsintryck 
 Hur stor roll spelar förstahandsintrycket för bedömningen av personligheten?  
 På vilket sätt bedöms personligheten utefter förstahandsintrycket? 

 

Klädsel  
 Hur stor roll spelar klädseln? 
 Vad säger den ansökandes klädsel om dennes personlighet enligt dig? Bildar du 

dig en uppfattning av personligheten utifrån klädseln? 
 

Utseende 
 Hur stor roll spelar den ansökandes utseende? 
 Vad säger utseendet om den ansökandes personlighet? (Bedöms personligheten 

utefter utseendet?) 
 

Kroppsspråk 
 Iakttar du medvetet den ansökandes kroppsspråk? 
 Vad tror du att kroppsspråket säger om personligheten? 
 Hur stor roll spelar kroppsspråket för bedömningen? 

 

Personkemi 
 Hur viktig är personkemin när den ansökande bedöms? 
 Är god personkemi ett tecken på att ansökande har en ”bra” personlighet och 

vice versa? 
 

Magkänsla 
 I hur stor grad får magkänslan spela in i bedömandet av den ansökandes 

personlighet? 
 Litar du på din magkänsla? Följer du den? 

 

Omedvetna iakttagelser 
 Tror du att du omedvetet noterar saker som får spela in i bedömningen av 

personligheten?  
 Vad tror du att det kan vara för någonting? 

 

Bedömningen sammanfattningsvis 
 Vad om en ansökandes personlighet tror du att du egentligen får reda på? 
 Hur korrekt tror du att den bedömningen är? 

 

Eventuellt för att koppla ihop med resten av bedömningen i urvalsprocessen 
 Personlighet kontra kompetens och meriter? Hur viktigt är personlighet i 

förhållande? 
 Kan personlighetsbedömningen, hur du bedömt en persons egenskaper, vara 

utslagsgivande för en rekrytering? 
 
 


