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Arbetslivet ställer allt högre krav på stresstolerans när kraven på 
flexibilitet ökar. Inom vissa yrkesområden har hög stresstolerans av 
naturliga skäl alltid varit ett grundläggande krav. Då stresstolerans 
förefaller mångfacetterat var syftet att göra en kvalitativ undersökning 
om hur professionella bedömare vid rekrytering och urval till yrken 
och yrkesutbildningar med höga krav på stresstolerans definierar och 
kartlägger denna egenskap samt vilka metoder de använder. 
Datainsamlingen genomfördes genom sju halvstrukturerade intervjuer 
med rekryterare samt psykologer knutna till försvarsmakten, flyg, 
brandförsvar, polis, räddningsverksamhet och kustbevakning. 
Resultatet som tolkades med induktiv tematisk analys, visar att detta 
genomförs med hjälp av typbestämning av stresstolerans, 
hypotesskapande testning, hypotesprövande helhetsbedömning samt 
kontroll av inre och yttre resurser. Slutsatsen är att stresstolerans 
betraktas både som en stabil och en situationsbunden egenskap och att 
bedömaren i huvudsak fungerar som instrument. Fler studier behövs 
genomföras, framför allt inom andra yrkesområden, för att säkerställa 
att stresstolerans inte bedöms enbart med fingertoppskänsla.  

 
 
Att vara stresstolerant kan vara en fråga om liv och död, både för den enskilde individen 
och för andra medmänniskor. Vissa yrken har av sin natur ställt högre krav på denna 
egenskap än andra även om dagens växande krav på flexibilitet och anpassning inom de 
flesta yrkesgrenar allt mer efterfrågar den. Värdet av att hitta stresstoleranta 
medarbetare ser därför ut att bli av allt större vikt, framförallt då allt fler människor 
drabbas av fenomenet utbrändhet som fått antalet långtidssjukskrivning i Sverige att öka 
dramatiskt under de senare åren (Währborg, 2003). Ur arbetsgivarens synvinkel är detta 
av ekonomisk vikt med tanke på förlust av kompetens, kostnad att rekrytera ny personal 
samt rehabiliteringskostnader. En felrekrytering kan således vara kostsam på många 
sätt. I en rapport från Öhrlings Pricewaterhousecoopers uppges att varje felrekrytering i 
snitt kostar 700 000 kr (Veckans Affärer, 2006). För att säkerställa att rekrytering av rätt 
person till rätt plats sker, betraktas bedömning av en individs förmågor och egenskaper 
samt val av urvalsmetoder som ytterst viktiga. 
  
Inom försvaret finns stor erfarenhet av att rekrytera och bedöma människors förmåga att 
handskas med extrema och stressande miljöer (Engman, 1992). Forskning är en viktig 
del inom försvaret och har visat vägen för andra yrkesområden, att hitta och utveckla 
egna urvalsmetoder. Tyskland var vid andra världskrigets början det land som först hade 
utvecklat en urvalsprocedur som grundade sig på ett holistiskt synsätt (Engman, 1992). 
Det svenska försvaret följde snart efter och 1944 hade psykologiska lämplighetsprov 
tagits fram som framför allt kom att användas i flygvapnet. Orsaken till detta var i första 
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hand av ekonomiskt och politiskt intresse, att ersätta ett kraschat flygplan är ju mycket 
kostsamt (Pollack, 2000). Att utveckla metoder för att bedöma den mänskliga faktorn 
blev således en viktig uppgift. 
 
Metoder som används i urval till arbetslivet brukar kallas för arbetspsykologisk 
bedömning. Denna bedömning kan definieras som beskrivning och mätning av en 
individs personlighet, beteende och begåvning (Hansen & Conrad, 1991). Den 
psykologiska bedömningen utförs ofta av en psykolog som värderar kandidaten utifrån 
personlighetsdrag och beteenden, kunskap, skicklighet och förmågor, som identifierats 
och skattats som viktiga för god arbetsprestation. Denna kravprofil kan tas fram med 
hjälp av arbetsbeskrivningar, arbetsanalyser, intervjuer med chefer och personer som 
innehar avsedd position idag. Hansen och Conrad (1991) poängterar att det är av stor 
vikt att psykologen eller den som ska bedöma kandidaten, förstår kontexten kring det 
arbete som ska utföras. Eftersom ett krav kan tolkas olika av olika personer måste detta 
definieras för att god och likartad bedömning ska kunna utföras oavsett bedömare.   
 
Den arbetspsykologiska bedömningen brukar enligt Mabon (2002) bestå av intervju och 
arbetspsykologiska test av olika slag. Intervju är den metod som vanligast används vid 
personlighetsbedömning, trots det faktum att den enligt ett flertal studier har påvisats ha 
låg prognosförmåga (Mabon, 2002). Intervjumetoden kan variera i hur strukturerad den 
är (Hansen & Conrad, 1991). Halvstrukturerade intervjuer anses vara de vanligaste då 
intervjuaren kan fördjupa sig i det som känns mest relevant för kandidaten i fråga. I 
huvudsak så koncentrerar sig intervjun enligt Hansen och Conrad (1991) kring 
utbildning, arbetserfarenhet, social förmåga, familjehistoria, personliga värderingar och 
mål samt fritidsintressen och intresse för positionen och företaget i fråga. Det viktiga i 
intervjun är att ta reda på sådant som inte framkommer i CV, Curriculum Vitae, som 
betyder levnadsbeskrivning och som ska innehålla målsättningar, kunskaper, 
erfarenheter och personliga egenskaper som kandidaten vill framhålla som intressanta 
för arbetsgivaren (CV-guiden, 2007). Istället bör intervjuaren fokusera på frågor om 
”varför” och ”hur”. En mycket viktig fråga är att ta reda på vad det är som driver 
personen och varför denne söker arbetet. Eftersom mycket av våra beteenden och 
karaktärer grundläggs i barndomen lägger många arbetspsykologer mycket tid på att 
undersöka familjebakgrunden då vi människor inte ändrar oss så mycket efter det att 
grunden blivit lagd (Hansen & Conrad, 1991). Svårigheten här menar Hansen och 
Conrad (1991) är att hålla sig på en nivå om ligger inom det etiskt försvarbara för vad 
som är relevant för arbetet. De påpekar vidare att personlighetsbedömning baseras på de 
slutsatser som psykologen kan läsa mellan raderna eftersom det ej går att ställa direkta 
frågor till kandidaten om de önskvärda personlighetsegenskaperna finns. Det är här som 
bedömarens erfarenhet och expertis i mänskligt beteende blir en avgörande faktor för 
korrekt bedömning av kandidat. Det viktiga är att se helhetsbilden och göra en 
bedömning om det verkar stämma överens med den övriga informationen som individen 
gett under intervjun.  
 
Användningen av psykologiska test är och har varit en omstridd fråga (Mabon, 2002). 
Från utvecklandet under andra världskriget växte användningen fram till det att den 
psykologiska testningen blev ifrågasatt under mitten av 60-talet då den ansågs vara 
diskriminerande mot vissa grupper av människor (Hansen & Conrad, 1991). I Sverige 
kom personlighetstestning att ses som åsiktsregistrering (Mabon, 2002). Men intresset 
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att utveckla testmetodiken levde vidare då arbetsmarkanden av ekonomiska orsaker ville 
hitta snabba metoder att använda sig av vid urvalsförfarande. Testningen blommade upp 
igen under 80- och 90-talet efter det att det utvecklades standarder och 
utföranderekommendationer. Men trots detta är den svenska testmarknaden idag av 
blandad karaktär eftersom många test under 1970-talet utvecklades eller användes av 
personalmänniskor utan tillräcklig psykometriutbildning, vilket tyvärr alltför ofta enligt 
författarens uppgifter är fallet än idag.  
 
Det finns olika former av arbetspsykologisk test som ofta kombineras (Mabon, 2002). 
Kognitiva begåvningstest testar individens problemlösningsförmåga och har visat sig 
vara goda prediktorer på arbetsutförande inom en stor mängd av positioner (Hansen & 
Conrad, 1991). De fungerar som en kortvarig mätning av en individs förmåga att arbeta 
sig fram genom en variation av problem under en begränsad tid. Personlighetstest kan 
delas upp i självskattningstest och projektiva test. Svaren på självskattningstesten 
grupperas i multipla skalor och representerar en mängd olika personlighetsegenskaper. 
Användningen av projektiva test inom arbetspsykologi är dock lite begränsad då det är 
ett kontroversiellt ämne enligt Mabon (2002). Dessa test innebär ofta att individen ska 
rita eller betrakta något medan psykologen bedömer det individen säger eller ritat. 
Assessment centers används också som bedömningsmetod men är enligt Mabon (2002) 
begränsad eftersom det är kostsamt och innebär en mängd olika bedömningar i 
praktiska utföranden som avser likna de arbetsuppgifter individen kommer att utföra, 
både i grupp och individuellt.  
 
Som redan har nämnts är stresstolerans en egenskap som ofta bedöms inom rekrytering 
då det finns stort stöd för att stress har negativ effekt på prestation (Heslegrave & 
Colvin, 1998). Stresstolerans definieras enligt Svenska Akademins definition (2006) 
som ”förmåga att motstå stressfaktorer, tolerans mot stress”. Men det finns ingen 
samstämmig uppfattning av vad stress är utan definitionerna är många (Währborg, 
2003). Stress har blivit ett modeord, ofta relaterat till tidsbrist. Begreppet stress har 
också börjat användas som en diagnos inom psykologin och medicin trots att vedertagen 
definition saknas. Währborg (2003) tror att anledningen till att synsätten på stress är så 
olika beror på att stress inte är något statiskt tillstånd som det med hjälp av enkla 
metoder går att mäta. En vanligt förekommande definition är Lazarus och Folkmans 
(1984) som definierar stress som en obalans mellan omgivningens krav och tillgängliga 
resurser nödvändiga för att framgångsrikt klara av en uppkommen situation. Lazarus 
(1993) anser att fysiologisk och psykologisk stress måste skiljas åt eftersom stress inte 
enbart kan ses som en kroppslig mobilisering och uppaktivering för att klara av en 
uppkommen situation. Vid psykologisk stress är det meningen som individen tillskriver 
stressorn som blir avgörande för reaktionen. Tre begrepp blir centrala vid psykologisk 
stress: skada, hot eller utmaning eftersom det är hur individen kognitivt tolkar 
situationen utifrån dessa begrepp som är avgörande för om stress uppstår eller inte. 
Denna värderingsprocess sker i tre steg. Vid den primära värderingen bedömer 
individen om situationen ska uppfattas som hotfull eller utmanade för det personliga 
välmåendet. Sekundärt sker en avvägning gällande den egna förmågan att hantera 
situationen och val av bemästringsstrategi. Vid tredje steget sker en omvärdering av 
situationen och val av eventuellt ny bemästringsstrategi. Stress handlar således med 
detta synsätt inte om objektiva stimuli och objektiva fysiska reaktioner utan om en 
värderingsprocess. Allt detta samverkar och gör individens reaktioner unika vilket 
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innebär att varje individs stresstoleranströskel ser olika ut beroende på 
personlighetsegenskaper, minnen och tidigare erfarenheter. Lazarus (1993) menar att 
om skada redan har inträffat, är hotet oåterkalleligt och val av hanteringsstrategi kan 
därför handla om förmåga att omvärdera situationen så att den känns meningsfull. Om 
situationen upplevs som hotande har skada ej ännu inträffat men bedöms ändå som en 
möjlig utgång medan utmaning istället värderas som något individen tror sig kunna 
klara av genom mobilisering av egna och andras resurser. Beroende av vilka 
förutsättningarna är förändras värderingen ständigt enligt Lazarus (1993). Baserat på 
detta blir de individuella skillnaderna viktiga eftersom faktorer som påverkar 
värderingen kan påverka ens förmåga att effektivt hantera omgivningens krav.  
 
Utifrån detta är det sålunda inte givet att vad som förorsakar stress hos en individ, också 
stressar en annan. Tolkningen styr valet av bemästringsstrategi.  Det handlar i huvudsak 
enligt Lazarus (1993) om två strategier, problemfokuserad och emotionsfokuserad. Om 
individen upplever situationen som påverkbar kan denne välja problemfokuserad 
strategi och aktivt försöka förändra situationen eller det egna beteendet för att förändra 
en stressfylld situation. Detta ställer krav på individen att kunna se olika alternativa 
lösningar och kunna se deras respektive för- och nackdelar. Emotionsfokuserade 
strategier används däremot ofta då situationen upplevs som svår eller omöjlig att 
påverka. Det kan handla om funktionellt eller disfunktionellt distraktion såsom motion 
kontra användning av droger, om önsketänkande som att situationen inte är vad den 
förefaller vara, om undvikanden och förträngningar av det som sker. Kognitiv 
omvärdering sker när individen kan omvärdera situationen till något mer positivt. Vad 
som är bra bemästringsstrategi beror på både situationen, personen och tidsperspektivet 
menar Lazarus (1993). 
 
Val av bemästringsstrategi i olika situationer kan enligt Bandura (1977) påverkas av 
tron på den egna förmågan att lyckas med ett specifikt beteende eller uppgift då denna 
tro påverkar graden av ansträngning och uthållighet under stressfulla situationer. Ju 
starkare tilltro till den egna förmågan att lyckas desto mer aktiva ansträngningar. Utan 
denna tro på sig själv är risken stor för att individen inte ens försöker utföra uppgiften. 
Denna form av självförtroende är resultatet av tidigare erfarenheter av framgångar eller 
misslyckanden, andra människors uppmuntran, observationer av andras presterande 
samt av den egna känslan inför ett visst beteende och prestationskrav. Enligt Bandura 
(1977) är det människans tidigare prestationserfarenheter som väger tyngst. Bandura 
(1977) har vidare funnit att framgångar höjer förväntningarna på den egna förmågan att 
prestera bra medan upprepade misslyckanden sänker dem. Om det har föregåtts av en 
lång rad av framgångar kan efterföljande misslyckanden istället stärka beslutsamheten 
att härda ut och tron på att man förr eller senare kommer att lyckas. Människor med 
svaga förväntningar på lyckat resultat av det egna utförandet kommer vid 
misslyckanden att få ännu sämre tilltro till den egna förmågan att lyckas, medan de som 
har en stor tilltro till sig själv kommer att fortsätta att kämpa åtminstone en tid oavsett 
tidigare erfarenheter av misslyckanden. Bandura (1977) menar därför att den effekt som 
misslyckanden kommer att ha delvis beror på när i tiden de sker samt i förhållande till 
det totala mönstret av erfarenheter där dessa misslyckanden uppträtt. Men tron på den 
egna förmågan att lyckas beror enligt Bandura (1977) också på om framgången berott 
mestadels på hård ansträngning eller på skicklighet. Liten ansträngning leder till högre 
grad av tro på sig själv medan stor ansträngning inte påverkar tron på den egna 



5 

 

förmågan positivt. Bandura (1977) har vidare funnit att styrkan av tilltron till den egna 
kapaciteten är positivt korrelerat med sannolikheten för lyckad prestation. Men tron på 
den egna förmågan att lyckas är inte bara viktig ur prestationssynpunkt utan Bandura, 
Cioffi, Taylor och Brouillard (1988) har också funnit att människor med låg grad av 
självförtroende upplever mer stress och även fysiskt utsöndrar mer stresshormoner än de 
med stor tilltro till sig själv. I sin studie fick undersökningsdeltagarna utföra 
matematiska beräkningar både inom och utanför deras normala kompetensområde och 
de med låg tilltro upplevde högre grad av stress som även resulterade i sämre kognitiv 
förmåga.  
 
Kobasa (1979) har myntat ett uttryck, ”hardiness” som används mycket inom 
stressforskning och anses vara viktig för god stresstolerans. Denna personlighets-
egenskap kännetecknas av att individen har lätt att engagera sig och känna 
meningsfullhet i det den tar sig för, den tror på sin egen förmåga att kunna kontrollera 
olika händelser i livet och ser förändringar i livet som utmaningar istället för hot. Dessa 
tre fungerar tillsammans och ger motståndskraft mot stressfyllda livshändelser och 
minskar risken för sjukdomssymptom (Kobasa, Maddi & Kahn, 1982). Förmågan att 
engagera sig har även visat sig vara betydelsefull för den mentala hälsan genom att det 
minskar individens tendens att uppfatta något som hotfullt och reducerar därmed 
användandet av emotionsfokuserade strategier (Florian, Mikulincer & Taubman, 1995). 
Känslan av kontroll är också betydelsefull då även den minskar individens tendens att 
tolka något som hotfullt och ökar användandet av omvärdering samt användandet av 
problemfokuserade och supportsökande bemästringsstrategier.  
 
Människor skiljer sig i förhållande till känslighet för stress delvis med anledning av 
tidigare förekomst av stress i barndomen eller pågående. Grunden till människans 
stresskänslighet skapas till viss del i barndomen (Lundberg & Wentz, 2004). De fem 
första levnadsåren är oerhört viktiga.  Om ett barn tidigt utsätts för stressande 
livshändelser kan detta leda till att de får ett känsligare stressystem som lättare 
överreagerar. Då kommer stressreaktionerna att sättas igång eller stängas av vid fel 
tillfällen vilket gör att den allostatiska belastningen ökar. Om barnet istället får växa 
upp i en trygg och stimulerande miljö kommer detta påverka de beteenden och val 
barnet senare tar i livet. Enligt Lundberg och Wentz (2004) tar barn ofta efter sina 
föräldrars beteenden så om ett barns föräldrar har svårt att hantera stress är 
sannolikheten stor att även barnet kommer att få problem med detta. Traumatiska 
upplevelser i barndom eller senare i livet kan också påverka stressbenägenhet. Det kan 
handla om tidiga separationer från föräldrar, förlust av anhörig, våldshändelser och 
övergrepp. Samtidigt kan habituering inträffa om människan utsätts för samma typ av 
stressbild vid ett flertal tillfällen (Lundberg & Wentz, 2004). För när människan lär sig 
bemästra något blir den psykologiska anspänningen ej så stor nästa gång uppgiften ska 
utföras. 
 
Socialt stöd är ett annan viktig beröringspunkt i samband med stress. Flera 
stressforskare har visat att socialt stöd reducerar aktiviteten i kroppens 
stressfysiologiska system och därmed risken för stressrelaterade sjukdomar (Währborg, 
2003). Upplevelsen av stöd skyddar mot ohälsa oavsett om stödet består av familj, 
vänner eller annat socialt nätverk. Familjen anser Währborg (2003) vara en av de 
viktigaste sociala institutionerna eftersom det här oftast etableras flera betydelsefulla 



6 

 

relationer som är viktiga för människans personlighetsutveckling Det är från 
relationerna människan lär sig hur världen fungerar och om samspel och 
konfliktlösning. Genom att se hur andra reagerar lär den också lära känna sina egna 
känslor och förstå sina reaktioner. Währborg (2003) påpekar att det är viktigt att 
föräldrarna lär barnen sätta ord på sina känslor. Genom att barnen lär sig förstå sina 
egna känslor kan de också utveckla en känsla av kontroll vilket är viktigt för god 
stresshantering. Om detta inte sker kan detta leda till olika störningar vilket 
stressforskning har uppmärksammat. Exempel på en sådan störning är alexitymi, som 
Währborg (2003) beskriver är en oförmåga hos en individ att beskriva och ge uttryck 
för sina känslor. Denna störning medför en ökad risk för somatisering, eftersom 
känslorna istället får ta sig uttryck genom kroppsliga reaktioner. 
 
Då stresstolerans förefaller mångfacetterat var syftet med denna studie att göra en 
kvalitativ undersökning om hur professionella bedömare vid rekrytering och urval till 
yrken och yrkesutbildningar med höga krav på stresstolerans definierar och kartlägger 
denna egenskap samt vilka metoder de använder. 
 
 

Metod 

Undersökningsdeltagare 
Personer med gedigen erfarenhet av bedömningar till yrken och yrkesutbildningar med 
höga krav på stresstolerans inom försvarsmakten, flyg, brandförsvar, polis, 
räddningsverksamhet och kustbevakning, kontaktades per telefon och e-post efter det att 
sökningar via Internet hade utförts om vilka branscher och företag som kunde vara 
aktuella. Urvalet gjordes utifrån grad av förväntad informativitet samt tillgänglighet 
geografiskt sett. Utav de sju medverkande var samtliga förutom en utbildade 
psykologer. Samtliga hade 2-30 års erfarenhet av arbetspsykologisk bedömning och 
rekrytering.  
 
Datainsamling 
Data samlades in genom enskilda intervjuer med ovanstående utvalda personer. 
Intervjuerna var halvstrukturerade och framtagen intervjuguide med både öppna och 
direkta frågor användes tillsammans med följdfrågor. Intervjuguiden användes men 
frångicks delvis när intervjupersonen självmant gav svar på tänkt fråga eller där det av 
den framväxande informationen framkom att frågan var olämplig eller ej aktuell. 
Intervjuguiden utvecklades och förändrades något mellan intervjutillfällena på grund av 
den ökade kunskap som nåddes. Intervjuerna varade 50-105 minuter. Dessa 
genomfördes i enskilt konferensrum samt kontorsrum på intervjupersonernas arbetsplats 
förutom en som gjordes per telefon. Samtliga spelades in på band som sedan 
transkriberades. Intervjupersonerna hade vid den första kontakten informerats om syftet 
med undersökningen, att deltagandet var frivilligt och att deras uppgifter skulle 
behandlas konfidentiellt. 
 
Analysmetod 
Induktiv tematisk analys (Langemar, 2005) var den metod som användes för 
bearbetning av materialet. Intervjuerna transkriberades i princip ordagrant, men 
utfyllnadsord och längre utvikningar kring sådant som ej berörde ämnet nedtecknades 
ej. Texterna lästes noggrant igenom flera gånger för att god förståelse av både helhet 
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och detaljer skulle uppnås. Sedan markerades betydelsefulla nyckelord och meningar 
medan sammanfattande noteringar gjordes i marginalen. Utifrån detta utformades 
provisoriska teman där all text med koppling till dessa sorterades in. Några teman slogs 
sedan samman och några textavsnitt placerades om innan de olika temana fick 
slutgiltiga rubriker samt underrubriker. Texterna under varje tema tolkades och 
sammanfattades och belystes med representativa citat. 
 
 

Resultat 
 

Typbestämning av stresstolerans 
 
Bedömning av stresstolerans påbörjas redan innan urvalet startas genom typbestämning 
av stresstolerans och framtagning av kravprofil. Vilken typ av stresstolerans som 
efterfrågas beror på vad för typ av stress kandidaten kommer att möta. I överlag så 
behandlas stresstolerans som en prestationsförmåga. 
 

”Man kan ju mena emotionell stress, och man kan prata om informationsstress, 
perception, att kunna hantera perceptiva uppgifter, och det kan vara att ha en god 
finmotorik under stressade förhållanden. För min del är stresstolerans graden av 
prestationsförändringar i stressituationer, när jag jämför det med 
normalbetingelser. Sen kan prestationsförändringar se olika ut om det är 
emotionell eller informativ eller någon annan typ av stress. Att det går snabbt är ju 
en typ av stress.” 

 
Fyra generella drag på synsätt av stresstolerans kan urskiljas: förmåga att hantera en 
akut uppkommen situation under tidspress, förmåga att hantera något helt nytt och 
tidigare okänt, förmåga att hantera emotionell påfrestning och förmåga att utföra flera 
arbetsuppgifter simultant. Synsättet på stress är dels kvantitativ i form av mängd av 
arbetsbörda under begränsad tid samt kvalitativt relaterat till sättet det förväntas utföras 
på.  
 

”Men på det stora hela så skulle jag vilja säga att när man i allmänhet talat om 
stresstolerans då är det förmåga att motstå överraskande och krävande situationer, 
och det kan vara överraskande och krävande i form av att det måste göras 
någonting väldigt, väldigt snabbt, eller överraskande och krävande situationer i 
form av att man råkar in i något fullständigt nytt som man inte har någon kunskap 
om, som man inte har några erfarenheter av, och så ska man ändå rimligt raskt 
hantera och klara av att lösa uppgifter inom dom situationerna. Och det betyder då 
att då måste man ha en förmåga till att vidmakthålla ett rimligt gott rationellt 
tänkesätt och sinnelag för att handskas med sådana uppgifter.” 
 

Innehållet i kravprofilen skiljer sig åt beroende på tjänst och typ av stresstolerans och 
ska ange vilka egenskaper, erfarenheter och kapaciteter individen behöver ha för att 
klara tjänsten i fråga. Det ska klart framgå hur de eftersökta kvalitéerna ska tolkas och 
skattas för att bedömning ska kunna ske på likvärdigt sätt, oavsett bedömare.  Detta 
ställer krav på att kritiska händelser och typer av stressorer som individen måste kunna 
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hantera, har identifierats samt vilken av dem som ska vägas tyngst för att korrekt 
bedömning ska kunna ske.   
 

”Vi vill ju kanske ha en person som blir snabbare och mer flexibel under ökad 
stress, men han behöver kanske inte alltid vara så noggrann eller vad är det vi vill 
ha? Det beror ju på vad vi vill ha och hur vi vid varje uppdrag definierar 
stresstoleransen. Är det så att jag ska köra båt i en grov sjö i hög hastighet och 
veta att dom jag kör efter är beväpnade, och då kan man ju fråga sig, vad är 
viktigast? Det är en blandning alltihop men vad är viktigast, vara noggrann eller 
vara snabb? Det är därför det är så svårt att säga, det beror lite grann på vad man 
ska göra.” 

 
Kunskap kring vilka påfrestningar tjänsten kommer att innebära inhämtas från 
överordnande chefer, blivande kollegor, material från tidigare intervjuer och filmer. Ett 
viktigt tillvägagångssätt är följa upp tidigare rekryteringar och studera hur det gått för 
dessa individer. Om det har gått bra för dessa ges validitet åt att den kravprofil som 
använts fungerar. Om förutsättningarna i ett arbete ändras måste även kravprofilen 
ändras.  

 
”Den personen blir väldigt, väldigt viktig för den personen är ju också en levande 
kravprofil så att säga, och dom kommer då utifrån förbanden, dom är ute i 
verksamheten, dom sitter liksom inte som tjänsteman på det här, dom varierar och 
kommer in så här, och det gör att man håller urvalsmodellen eller kravprofilen 
levande. Och det är väldigt viktigt för en kravprofil är aldrig statisk, den växlar 
beroende på dom operativa uppdragens art, jag menar nu ska vi åka utomlands till 
Afghanistan och Kongo, det är ju en helt annan uppgift än att vara hemma och gå 
på regementet. Ja, så det blir ju en helt annan kravprofil.” 
 

När kravprofil sätts upp är det också viktigt för dem att ta hänsyn till vilka 
förutsättningar kandidaten i sin tjänst sedan kommer att kunna tillgå. För om detta ej 
görs tas ej hänsyn till hela kontexten vilket är av vikt för att god bedömning av 
lämplighet till extremt påfrestande yrken ska kunna utföras. 
 

” […] du har ju ett ansvar på central nivå, när man utvecklar det här med 
kravprofiler och spesar människan, förmågedokumenten som vi pratar om. Vad 
ska man ha för förmågor? Och det är också fråga om hur man sen ska utbilda den 
här människan, hur man ska leda den och följa upp, vad man har för system för 
det. Vi tittar mycket på systemen, regelverket, och även utvecklingsarbetet, hur väl 
tänker man på människan med det här konceptet? […] Så det är mycket en 
ledarskapsfråga det här.” 
 

Gränsen mellan stresstolerant och stresskänslig sätts så att den egna verksamheten eller 
omgivningen omkring inte ska drabbas även vid yttre och ej arbetsrelaterade 
stressmoment.  
 

”[…] när man då väljer ut folk så kan man ju inte välja ut folk som precis ska 
klara så här över kanten, utan vi måste ju ha en ordentlig body utav kapacitet över 
det. Därför att, som jag brukar säga, alla ni kommer vara med om att mamma dör 
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och någon är med om någon olycka och sen skiljer ni er, alla kommer drabbas 
utav någonting, och då kan ju inte hela försvarsmakten trilla ihop bara för det.  
Utan man måste ha en viss resistans för att klara av sådana här saker, det ingår 
liksom i paketet.” 

 
Hypotesgivande testning 

 
Testning av kognitiv och kvantitativ stresstolerans 
Kognitiva begåvningstest används av de flesta bedömarna, även om begåvningstesten i 
sig inte betraktas som ett stresstest utan istället fungerar som ett underlag för bedömning 
av en kandidats stresstolerans vid framförallt höga och snabba krav på informations-
processande. Dessa test anses mäta allmän problemlösningsförmåga och ger 
information om individens förmåga att lära, att förstå instruktioner och att lösa problem. 
Hur lätt eller svårt kandidaten har att lösa uppgifterna samt hur snabbt denne kan utföra 
uppgifterna kopplas samman med stresstolerans. De bedömer att ju snabbare och 
mindre ansträngning desto mindre risk för stresspåslag. 
 

”Om du tittar på piloter, på JAS-piloter, det är ju ett oerhört informationsflöde, 
som rusar mot dig, och då måste du ha en förmåga att kunna sortera och snabbt 
prioritera, analysera och fatta de rätta besluten, och då är tidsfaktorn enorm. Den 
kapaciteten, det är en kapacitetsfråga, så ska du ha en hög stresstolerans. För har 
du inte det då blir det ju, då får du ju tunnelseende och då kan du inte uppfatta det 
här överhuvudtaget.” 

 
Förmåga att prestera väl under tidspress och stort informationsflöde anses på så sätt vara 
en medfödd kapacitet, vilket innebär krav på att kandidaten åtminstone ska vara 
normalbegåvad. 
 

”Tidsaspekten kräver att du måste vara rimligt snabb i huvudet, du måste ha en 
förmåga att få dina synapser att gå igång och skicka informationer och bearbeta 
informationer och processa informationerna snabbt så att det inte stannar upp för 
mycket, och blir för blockerat och så där, det får inte gå för långsamt. Det här är ju 
en kapacitetsaspekt. Då är det bara att erkänna det att vi människor är väldigt 
olika, det är vi redan från födseln, och vi kommer att utveckla olikheter under hela 
vår tidiga levnadsbana, på det sättet att vissa människor blir väldigt snabba i 
huvudet och andra blir det inte.” 

 
Flera olika typer av stress- och simultankapacitetstest används för att studera individens 
förmåga att utföra olika arbetsuppgifter parallellt under en och samma tidpunkt. Det 
mäter kandidatens kognitiva och kvantitativa stresstolerans och ställer stora krav på alla 
individens sinnen. De simultankapacitetstest som används görs både med hjälp av 
datorsimuleringar och med mer handfasta spel och papper-penna-uppgifter. De 
gemensamma dragen för dessa test är att kandidaten under en tidsbestämd period, 
utsätts för olika parallella delprov som testar dennes uppfattnings- och 
reaktionsförmåga, noggrannhet samt besluts- och prioriteringsförmåga. Kandidaten ska 
kunna uppmärksamma viktig information via hörsel, syn och kunna utföra uppgifterna 
motoriskt samtidigt som det ställer krav på logiskt resonerande och matematiska 
beräkningar.   
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”När det gäller prestationsdelen så använder vi stress- och simultankapacitetstest. 
Man konstaterar förmågan till vaksamhet och snabbhet under normalbetingelser 
eller vanliga provförhållanden, och sen ökar man. Och bygger på en mängd. Man 
konstaterar vart rutinnivån ligger sen lägger man på mer intellektuellt krävande 
uppgifter. Inte finmotorik eller så, bara intellektuella förmågan att hantera 
information och informationsförändring.” 

 
Bedömningen grundas dels på hur många rätt testtagaren får i förhållande till hur många 
uppgifter som utförs, dels på vilket sätt kandidaten prioriterar de olika uppgifterna. De 
olika förmågorna bedöms var för sig efter en framtagen skala, innan de vägs samman 
som en helhet. 
 
Även om en del av simultankapacitetstesten benämns som stresstest anses ingen direkt 
vara renodlade sådana även om en del av dem används för att observera beteende vid 
stressande situationer. En observationsmetod är att utsätta individen för en form av 
penntest. Individen ska med hjälp av två pennor följa ett mönster av ringar efter en 
bestämd takt från en mentometer som kan ändras under testets gång. Under tiden får 
individen svara på kunskapsfrågor och utföra matematiska beräkningar. Testet kräver 
således samarbete av motorik, syn, hörsel och kognitiv bearbetning. Men här bryr sig 
bedömaren inte så mycket om svaren på frågorna utan det är kandidatens reaktion och 
förmåga att hålla motoriken igång som denne i första hand observerar alltefter takten på 
mentometern minskas och ökas.  
 

”Vi kan säga att vi använder det mer som ett observationstest för att se hur man 
hanterar en pressad situation. Det är återigen, hur vi hanterar situationen. Vad gör 
jag när jag blir så stressad, antingen blir jag bara förbannad och slänger alltihopa 
eller så, ja det är det vi vill se lite grann. Sen ska man inte driva det för långt för 
man kan ju stressa alla väldigt mycket, och det är ju ingen vinning i det heller.”  

 
Testning av psykologisk  stresstolerans 
Användningsgrad av personlighetstest skiftar mellan noll till ett fåtal, beroende på typ 
av tjänst och eventuella önskemål från uppdragsgivare. Precis som begåvningstest anses 
personlighetstest ej utgöra direkta verktyg för att bedöma stresstolerans. Dock lägger 
bedömare i efterföljande intervju vikt vid en del av de personlighetsegenskaper som 
mäts i dessa test och kan på så sätt ge underlag för den kommande helhetsbedömningen 
av kandidatens stresstolerans vid framförallt psykologisk stress. Dock används i vissa 
fall Hogans Personlighetsinventorium, HPI eller annat personlighetstest i kombination 
med Hogans Deskriptiva skalor, HDS, som underlag för bedömning av stresstolerans 
eftersom det senare visar hur kandidaten kan reagera i påfrestande och jobbiga 
situationer och inte enbart i vardagssituationer. 
 
Vid bedömning av en viss typ av tjänster såsom pilotyrket, används Defence 
Mechanism Test, DMT. Det avser mäta en individs omedvetna försvarsmekanismer.  
Det används ofta som ett sista urgallringsinstrument då det är tidskrävande och kostsamt 
medan andra utför det på samtliga sökande kandidater som ska bedömas. Kandidaterna 
får under väldigt korta tidssekvenser titta på både hotfulla, neutrala och vänliga bilder 
via ett takistoskop som gradvis ökar exponeringstiden medan kandidaterna utifrån vad 
de tror sig ha sett ska uppge hur de emotionellt tolkat bilden. Anledningen till att testet 
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används är att de vill undersöka vad kandidaten omedvetet uppfattar och tolkar som 
hotfullt och vad den därmed blir stressad av. Tanken med DMT är också att se att 
kandidaten tolkar verkligheten på ett korrekt sätt och inte hänger sig åt önsketänkande.  
 

”Men vi använder också något som heter DMT. Det är ju då försvarsmekanismer 
det handlar om och man kan väl säga att varför vi har försvarsmekanismer det är 
väl också för att skydda oss. Och vad skyddar vi, ja det är väl också för att skydda 
oss så att vi inte på något sätt stressas, om man nu lite allmänt ska använda ordet 
stress. Men det är ju ett sätt att hålla någon inre balans eller hålla borta saker och 
ting. Så eftersom vi använder DMT så är ju det också ett sätt för oss att få någon 
slags förståelse för den här sidan utav stress, som har mer att göra med 
personligheten.” 

 
Hypotesprövande helhetsbedömning 

 
Intervjuaren som instrument 
Intervju utförs oftast längre fram i bedömningsprocessen. Som underlag för intervjun 
har bedömaren förutom testresultat, även ansökan, betyg, CV och ibland även 
levnadsbeskrivningar som kandidaterna fått fylla i tidigare samt svar på enklare 
frågeformulär. Detta ger bedömaren infallsvinklar för upplägget av intervjun. Intervjun 
är strukturerad så till vida att den utgår från förbestämda variabler och egenskaper som 
ska undersökas och bedömas. Hur många dessa är och vilka de är, varierar beroende på 
typ av tjänst. Oavsett vilka egenskaper som ska bedömas berörs oftast 
uppväxtförhållanden, familj, skola och utbildning, arbetserfarenhet, livserfarenhet, 
fritidsintressen och hälsa. Det är tekniken att ställa frågorna och sättet den intervjuade 
svarar på som ligger till grund för bedömningen om personen kan anses vara 
stresstolerant eller inte. Frågorna som ställs är av öppen karaktär och inbjuder den 
intervjuade att berätta om sitt liv. Genom att be denne berätta något denne varit med 
om, hur denne hanterat situationen, orsak till just detta handlingssätt samt vilka 
förutsättningar denne haft, ger bedömaren akt på hur personen resonerar och reagerar, 
om det stämmer överens med tidigare påståenden, om personen kan konkretisera och gå 
på djupet. Interaktionen mellan kandidatens olika egenskaper och erfarenheter blir 
avgörande för helhetsbedömningen och kandidatens stresstolerans. 
 

”Men det viktiga är ju också i den här helhetsbedömningen som psykologerna gör, 
att du kan inte kompensera en dålig egenskap med en annan, du kan inte 
kompensera en usel begåvning med en personlighet som är jättebra, du måste vara 
över medel på allting, och sen måste man se hur de här egenskaperna integrerar 
med varandra. Som jag sa det här med självförtroende och självinsikt, hur 
balansen är där emellan.” 

 
I intervjun fungerar bedömaren som instrument. Denne har ett holistiskt förhållningssätt 
och väver samman all fakta och alla egenskaperna så att det bildas en helhetsbild. Det är 
professionen, kunskapen om människans väsen och förmågan att sätta det i rätt 
sammanhang som utgör grunden för bedömningen. 
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”[…] vem som helst kan lära sig att lyssna på hjärtat och tolka ljuden men vad 
som skiljer läkaren från den vanliga personen, det är ju hela helhetskunskapen, du 
måste ju kunna sätta detta i sitt sammanhang.” 

 
Testresultaten skapar endast en hypotes som bedömaren sedan försöker bekräfta eller 
förkasta under intervjun. De resultat som kandidaten fått kan vara falska, dels på grund 
av det kan finnas en rimlig förklaring till varför denne presterade sämre än normalt vid 
testtillfället samt att personlighetstest ofta är självskattningstest med risk för fejkade 
svar. 
 

”Vi kollar ju igen under intervjun hur personen resonerar, den logiska förmågan 
och problemslösningsförmågan, hur den är. Ibland så stämmer det inte alls 
överens det här med begåvningen. De kan få jättelågt resultat men sen kan man 
tycka att personen egentligen ligger på medel eller över medel.” 
 

Efter det att minst normalbegåvning har kunnat konstaterats både med hjälp av testning 
och intervju lägger bedömaren stor vikt vid att bedöma kandidatens 
personlighetsegenskaper. 
 

”Däremot så är då de allra viktigaste delarna, det är just det här med dom 
personlighetsmässiga egenskaperna, dom är väldigt avgörande, för att du kan vara 
hur begåvad som helst men kan du inte använda den begåvningen vid rätt tillfälle 
så är den ganska lite värd.” 

 
Intervjuaren skattar de olika egenskaperna var för sig, vanligtvis efter en niogradig skala 
innan en sammanvägning och helhetsbedömning sker. Kriterier om vilken innebörd de 
olika graderingarna ska ha, har noga utarbetats både inom den egna verksamheten eller 
med hjälp av externa specialiserade konsultföretag. 
 

”Och alla psykologer som jobbar här […] har liknande utbildningar, där vi har en 
intervju, bandade intervjuer som vi tittar på. Sen så lär vi oss vad det är vi ska 
tänka på, vad är det vi ska fråga om, därför att man inte ska kunna bedömas på ett 
annorlunda sätt om man mönstrar i Kristianstad kontra i Stockholm. Vi ska ligga 
lika så att vi täcker den här interbedömarreabiliteten som är oerhört viktig.” 
 

Observationer av kroppsspråk och beteenden 
Under hela urvalsprocessen observeras den sökande kandidaten. Under intervjun ger 
bedömaren akt på kroppsspråk och grad av ögonkontakt. Det kan vara skiftning av 
hudfärg till flackande med blick, ryckningar och snabbt tal. Tecken på att kandidaten ej 
hör eller uppfattar instruktioner kan också bedömas som stressreaktion. Ett sätt att testa 
kandidaten är att se hur denne hanterar tystnad från intervjuaren, om denne blir stressad 
och börjar prata på och ställa frågor eller om den lugnt kan avvakta.  
 

”Man kollar hur personen relaterar till en, hur den har sitt kroppsspråk, hur mycket 
den tittar i ögonen, det är mycket statusmässigt också. Och att det går ihop med 
personen vad den säger. För man märker att ibland stämmer det inte riktigt 
överens om den berättar vissa saker, man märker hur pass med personen är och 



13 

 

hur bra kontakt den kan ge, har den förmågan att kunna relatera till människor 
överhuvudtaget.” 

 
Bedömaren tar dock hänsyn till situationen och att testningen och intervjun kan vara 
stressande. Därför försöker bedömaren skapa en avspänd atmosfär och kan börja 
intervjun med en allmän fråga om hur kandidaten känner sig. Detta får oftast kandidaten 
att slappna av allt eftersom.  Men kandidater som överhuvudtaget ej kan slappna av 
under hela processen anses mer stresskänsliga.  
 

”Många är ju väldigt nervösa, det är ju något som är ganska naturligt men ser man 
ju också om personen kan släppa det här. De flesta kan ju ändå slappna av men om 
personen inte kan slappna av under hela intervjun så är ju även detta ett slags 
tecken. En person som är så spänd att den inte klarar av att komma till sin rätt så 
att säga då, ja vi har ju ändå en timmes intervju.” 
 
 

Kontroll av inre och yttre resurser 
 
Emotionell stabilitet 
Den emotionella stabiliteten är mycket viktig vid bedömning av stresstolerans. 
Kandidaten måste kunna hantera och kontrollera sina känslor för utan denna förmåga 
kommer denne få svårare att hantera en påfrestande situation. Individen ska således 
kunna välja bort att känna sig känslosam när situationen så kräver.  

 
”Din psykiska stabilitet det är ju den det handlar om och då gäller det att kunna se 
lite rationellt på omvärlden och ta en sak i taget och bena ut. […] Alltså du måste 
ju även ha en analytisk förmåga för att kunna bena ut saker, och det kan man ju 
säga om man nu pratar om hur man ska beskriva hur piloter är, så är ju dom som 
är professionella piloter, dom har en oerhörd förmåga att kunna sortera saker på 
rätt ställe. Ibland kan man höra folk säga så här att ja men dom är ju inte 
emotionella, eller när det händer saker, dom verkar helt oberörda. Nej men det är 
dom inte, dom är väldigt emotionella men dom kan liksom bestämma sig för när 
dom ska vara det eller inte. Och det är det inte alla människor som kan, utan det 
blir bara något allmänt kaos. Det är det som är förmågan att kunna sortera, när jag 
ska vara på ett visst sätt, och inte kunna bli så berörd av dom där händelserna.”  

 
Förmåga att ta kritik, hålla distans och skilja mellan det privata och professionella är 
andra områden som undersöks eftersom kandidaten annars kommer löpa risk att ej 
hantera stresspåslag som arbetet kan innebära. Det gäller att kunna hålla känslorna 
intakt och inte reagera med överdriven ilska eller våld då detta anses vara en form av 
stresskänslighet. En metod att testa den emotionella stabiliteten är med hjälp av 
provokation. Det görs när det råder misstänksamhet kring kandidatens känslighet eller 
om denne ej kan konkretisera sig och gå på djupet. Intervjuaren fortsätter då att fråga ut 
kandidaten och ber denne hela tiden utveckla och förklara sig. Resonemanget måste 
hänga ihop och även stämma överens med kroppsspråket. En individ som har svårt för 
provokation visar lätt tecken på stress via sitt kroppsspråk och aggressivt eller 
undvikande beteende. Tecken på stresskänslighet är om kandidaten direkt går in i 
försvarsställning.  
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”En del människor ska man provocera i sådana här situationer, definitivt. Och det 
ska man göra då när man ser att dom är lite forcerade, har lite för mycket yta, och 
dom tror att det här går dom på. Då måste man provocera dom för att visa att du 
det där skalet är ganska tunt egentligen. Och då kan man ju bli lite stressad om 
man är den här personen. Och inte släppa frågorna så här lätt utan säga, vad menar 
du, kan du förklara eller beskriv det där, hur gjorde du då? Så att de får 
konkretisera sig. Det är lätt och glida undan med att säga något allmänt.” 

 
Betydelsen av livserfarenheter 
Ett annat sätt att undersöka om emotionell stabilitet och grundtrygghet finns är att 
utröna uppväxtförhållanden och livserfarenheter. Bedömaren går därför oftast in på 
djupet hur barndomen sett ut. När det gäller värdet av livserfarenheterna går åsikterna 
isär något. Det ena synsättet är att trygg barndom utan stressande och påfrestande 
händelser är viktigt för att individen ska ha goda förutsättningar att klara stress i senare 
livet.  
 

”Jag tycker väl att en person som har en ganska bra förankring i sig själv, och där 
man kan se att det har funnits en trygghet, det har inte varit några dramatiska 
grejer, då kan man väl tycka att de har byggt upp en slags gedigen trygghet, en 
balans och en tilltro som man kanske skulle våga borga för att den kanske kan 
hantera en hel del utav yttre påfrestningar utan att stressas.” 

 
Det andra synsättet ser det som att det är bredden och djupet av erfarenheter som skapar 
verktyg att senare i livet kunna hantera stress. En kandidat som i relation till sin ålder ej 
prövats i livet oavsett typ av prövning, anses ej ha förutsättningar nog att prestera 
tillräckligt bra i extrema och påfrestande situationer.  
 

”Men hans livserfarenheter vad det gäller att råka ut för svåra situationer, som har 
varit belastande för honom eller knepiga för honom, det gick nästan inte att få tag 
på det. Typ att fråga honom, i vilka situationer har du varit vettskrämd, eller rädd 
som tusan inför eller känt dig kallsvettig av oro inför. Nej det fanns inte, det fanns 
inte med. Och då tänker jag så här, apropå det här med stresstolerans, att om han 
nu råkar ut för situationer där han blir vettskrämd eller kallsvettig av någonting, 
hur kommer han att bete sig då? Då gör jag en psykologisk bedömning från det 
och tänker att han kommer i sådana situationer att använda sig av alla psykiska 
försvar han har, att stänga av, att täppa till, att skjuta ifrån, att skuldfylla andra och 
inte sig själv etcetera. Han kommer att bli en knepig och besvärlig person i en 
sådan situation, inte alls så öppen och trygg. Och där har du stresstoleransaspekten 
i det hela, att den här killen kommer inte kunna klara av svåra, för honom nya 
situationer. Han har inget facit till sånt, och han lever dessutom inte i ett 
tillräckligt bärande nätverk. Och då är han out för mig. Det blir ingen 
rekommendation. Och sen så får han ha hur fina betyg som helst och sånt i sin 
CV.” 

 
Meningarna går lite skilda åt om förekomst av traumatisk händelse kan verka avgörande 
för bedömning av stresstolerans. En del lägger vikten vid om kandidaten har bearbetat 
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händelsen ordentligt och sökt professionell hjälp eller stöd på annat sätt och därför kan 
reflektera och resonera kring det.  
 

”Det spelar egentligen ingen större roll om vad man har varit med om, vilka 
händelser, om det är väldigt traumatiska händelser i familjen eller dödsfall, 
skilsmässor och sånt där. Det generellt i sig är ju inget hot eller graverande, det är 
ju bara bra om man har varit med om någonting, man blir ju oftast stärkt av det 
som person, men det är ju frågan om hur man har hanterat den här situationen” 
 

Andra bedömare ser trots förekomst av professionell hjälp, de traumatiska händelserna 
som en stor varningssignal och kan därför bedöma kandidaten som olämplig för tjänsten 
i fråga. 
 

”Det har vi ju på senare tid faktiskt uppmärksammat mer och mer, för det har visat 
sig att har man någonting som man har varit utsatt för, får man nått liknande 
ärende eller händelse, då har det tagit väldigt hårt. Till och med så att vi har fått 
dom som inte orkar fortsätta […] Det kan faktiskt bli det som avgör att man inte är 
lämplig.” 
 

Den reflektiva och verbala förmågan  
Det anses som väldigt viktigt att kandidaten är reflekterande och kan dra slutsatser och 
lär sig av tidigare erfarenheter. Därför lyssnar bedömaren mycket på hur kandidaten 
beskriver sina erfarenheter och hur denne relaterar det till andra saker i livet. 
 

”En person som är reflektiv kan ofta beskriva en situation eller en period i sitt liv 
och har på något sätt dragit någon slutsats eller gjort någonting eller förstått 
någonting av det. Den icke-reflektive kan bara räkna upp. Och så var det den och 
så han och så hon och sen så gick vi dit och så vidare. De har någon slags 
helhetssyn. Reflektion är ju egentligen när man speglar i sig själv eller i andra, det 
är ju det som är tanken, att man speglar erfarenheterna då får man lärdomar det är 
liksom en hel inlärningscirkel. Det är ju det som indirekt, hur man beskriver olika 
situationer och händelser, som det haft någon betydelse. Jag frågar ofta personer 
om vad som har varit viktigast och så får dom beskriva viktiga händelser eller 
personer eller någonting i sin historia tidigare i sitt arbete. Ska man tala om vad 
som varit viktigt och oviktigt så måste man kunna på något sätt fundera över vad 
som är viktigt och oviktigt, vad är bra och dåligt. Annars är det omöjligt att svara 
på den frågan. ” 

 
Genom att resonera med kandidaten undersöker bedömaren den reflektiva förmågan, 
samt om kandidaten har tillgång till och kan sätta ord på sina känslor och erfarenheter 
denne har fått på ett nyanserat sätt, eftersom det annars finns risk för att personen i 
slutänden ej kommer klara av stressande situationer. 
 

”Om den stänger in sig väldigt mycket så kan det bli ett problem. Det är viktigt det 
här med debriefing, att man vädrar sina tankar för att om man bygger på för 
mycket så kan det bli att det poppar upp till slut och det blir ett nervsammanbrott 
eller någonting. Balansen igen att kunna hitta ett sätt att balansera. Det är inte så 
väldigt önskvärt att man i allting stänger in sig själv hela tiden” 
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Bedömning av den verbala förmågan ingår också då det anses viktigt att kandidaten i 
stressande situationer ska måste kunna uppfatta nyansen i det som andra personer 
uttrycker. 
 

”Och dessutom en normal genomsnittlig verbal förmåga, förmågan att kunna 
uppfatta nyansen i svenska språket, och det innebär att jag förstår mina 
medarbetare eller andra inblandade parter menar, inte bara vad dom säger utan vad 
dom menar, ha känsla för vad dom menar i en stressad situation. Det sätter större 
krav på en när man har någon som skriker i öronen på en att uppfatta vad de 
faktiskt säger.” 

 
Balans mellan självförtroende och självinsikt 
Självförtroende och tillit till den egna kapaciteten bedöms som en viktig egenskap då 
kandidaten måste kunna fatta egna beslut. Dock måste denna egenskap råda i 
kombination med självinsikt för utan självinsikt kan kandidaten ej objektivt bedöma 
sina svagheter och styrkor och risken blir då stor att denne ej kommer be om hjälp innan 
problemet vuxit sig för stort.  Kandidaten måste kunna säga ifrån och be om hjälp och 
inse när den egna kapaciteten inte räcker till. 
 

”Det är viktigt att man kan fatta egna beslut också, men just ändå kunna ha 
förmågan att be om hjälp. Just nu har jag det svårt, nu vill jag att du hjälper mig, 
att kunna ta in den andra personen också, kunna relatera till och kunna bedöma 
själv när man behöver göra det. Att känna sig själv så pass väl.” 

 
Det gäller för bedömaren att läsa mellan raderna för det är inte vad kandidaten säger 
utan sättet denne säger det på och hur det hänger samman med tidigare erfarenheter och 
påståenden som blir avgörande för om denne anses ha gott självförtroende och 
självinsikt eller inte. 
 

”Men för många av oss människor så är det så också att om vi har luckor i 
tillvaron där vi känner att det sviktar på olika sätt, så kan vi börja kreera och skapa 
en föreställning om att vi är väldigt starka eller har god självtillit. Och det behöver 
inte alls vara sant. Det kan vara en, på samma sätt som man målar en tavla, så 
målar man upp en bild av sig själv som en person som har god självtillit. Man kan 
aldrig lita till en människa som säger den har god självtillit. Med det menar jag att 
man inte kan ta det för givet för det är bara ett uttalande för den egna människan 
själv. Jag måste i så fall göra en bedömning av huruvida denna självtillit verkligen 
finns där när det gäller.” 

 
Uthållighet och återhämtningsförmåga 
För att klara påfrestande situationer krävs uthållighet. Detta bedöms genom att 
undersöka om kandidaten slutfört det den tidigare har tagit sig an, såsom studier och 
arbeten samtidigt som att anledningen till att denne eventuellt avbrutit innan uppdrag 
slutförts tas i beaktande.  
 

”Just det här med uthållighet är också något som är väldigt viktigt, man märker ju 
då personerna om dom har slutfört det dom har tagit på sig, i skolan hur dom har 
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klarat av studierna till exempel, eller högskolan, har dom slutfört det dom har 
påbörjat eller har dom hoppat av. Har det varit svårt, har dom hoppat av? Där kan 
man ju återigen se hur dom har hanterat olika lite svårare situationer, och om jobb 
och hoppat av jobb, varför har dom hoppat av? Av vilka anledningar?” 

 
Bedömaren försöker också ta reda på om kandidaten ger sig själv tillåtelse till 
återhämtning. Därför förekommer frågor om sömn respektive livsmönster. Tecken på 
överaktivitet med en ständigt inbokad kalander utan luckor för vilopauser är ett 
varningstecken.  
 

”Kan dom vara hemma utan att ha något inbokat utan att sätta på tvn, kan dom 
vara det överhuvudtaget, behöver personen liv och rörelse hela tiden? Det är ju där 
också som den här balansen kommer in. Att kunna inhämta energi och kunna vila 
upp sig från olika sociala aktiviteter också, du måste kunna ha en förmåga att 
kunna vara själv också och ha sin egen värld ändå.” 

 
Generellt sett letar de efter aktiva personer med hög energinivå och därför är det också 
intressant att undersöka vilka fritidsaktivitet kandidaten ägnar sig åt. All form av idrott 
anses bra även om lagidrott ofta betonas.   
 

”Personer som ska ha extrema yrken behöver oftast ha kombinationen av hög 
energinivå, aktivitetsbehov, kunna göra någonting. Dykare är ju inte 
frimärkssamlare om man säger så. Inget fel på frimärkssamlare, men dykare måste 
ha någon slags fysisk aktivitet, det är tungt, skitigt och kallt, det är rätt så fysiska 
personer. Man måste både vara stark och tycka om det. Men händer det något så 
händer det mycket och då går det inte att gå och sova. Men sen kan det gå tid 
emellan och måste kunna ta vila och ta det lugnt och inte ligga på högvarv, utan 
många av dem som har de här yrkena är de som kan växla mellan noll och 
hundra.” 

 
Motivation 
Den egna drivkraften och vad som motiverar kandidaten i livet och till den sökta 
tjänsten undersöks. Detta är viktigt eftersom kandidaten annars kan hamna i situationer 
den ej har förutsatt eller önskat vilket kan resultera i stress. Detta förutsätter att 
bedömaren är väl insatt i vad arbetet kommer att innebära och ställer stora krav på den 
samme att hitta de underliggande motiven.  
 

”Då får man inte tänka för snabbt och tänka det var en väldigt stark motivation, 
utan det är fortfarande så att det uppstår ett frågetecken. Vad är det för drivkrafter 
till vad egentligen? Varför är detta så roligt? Då måste man börja tänka kritiskt. 
Och kritiskt menar jag, varför är det så roligt att krypa in i en liten cockpit och 
sitta och åka i sådana där moln, och du ser nästan aldrig någonting. Vad är det som 
är så roligt med det? […] Och då kan det handla om att man, en del ungdomar är 
verkligen uppe i det blå, ute i det blå. Där dom tänker så här att det är så kul att 
resa. Jaha, vad menar du med det? Ja, jättekul att uppleva nya orter, nya platser i 
världen. Jamen som pilot så kan du hamna på en linje som flyger mellan Växjö 
och Sundsvall, hur kul är det efter 10 år? Vad du ser är den här cafeterian på den 
här flygplatsen. Jamen det tänkte inte jag. Nähä, men jag trodde du var intresserad 
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av att bli pilot? Då är det inte pilotyrket man är ute efter utan det är upplevelse- 
aspekter som möjligen följer på ett pilotyrke.” 

 
En aspekt på det hela handlar om att kandidatens drivkrafter inte är ett flyktbeteende 
från något som denne upplever som jobbigt. Personen löper då risk när den utsätts för 
hög stress att begå självmord eller behov av rehabilitering längre fram. Ej heller bör 
kandidaten vara en spänningssökare för en sådan bedöms oftast som en riskperson och 
för att klara av stressande situationer krävs även säkerhetstänkande och förmåga att stå 
ut med mycket väntan.  
 

”En person som i ett arbete som innebär risker, innebär risk för stressade 
situationer som innebär mycket väntan och så vidare måste ju trivas och stimuleras 
i en miljö som innehåller det här. För man kan inte vara en person som är där 
enbart för risktillägget. Han måste ha en annan drivkraft, kanske de här inre 
värderingarna att göra någonting som är viktigt. Det kan inte bara vara, nu pratar 
jag om spänningssökare, som tänker sig att jag ska bli stridspilot för det är så 
häftigt. […] Motivationen måste vara, behöver inte vara att någon ska frälsa 
världen, men man måste ha lite mer sammansatta drivkrafter.” 
 

Anamnesen och psykosomatiska symptom 
Anamnes, sjukdomshistorian, ingår i bedömningen av kandidaten och en person med 
god fysisk kondition anses generellt hantera stress bättre än otränade även om 
undersökningen i sig inte används som bedömningsgrund för stresstolerans. 
Kandidatens egna beskrivningar av sina stressymptom undersöks oftast under intervjun 
och särskild vikt läggs vid problem med mage eller huvudvärk. 
 

”Rent generellt sen, vi kollar stressen, psykosomatiska symptom, kollar vi igenom. 
Det här med sömn, magont och huvudvärk och nedstämdhet. Om personen har 
haft det under sin bakgrund, om dom har haft det och hur dom är just nu. Om det 
finns sådana, hur dom reagerar, om dom får ont i magen eller om dom har varit 
utbrända, och varför har dom blivit det.” 

 
Yttre stöd och tillit till andra 
Att kandidaten har ett fungerade socialt nätverk är en viktig förutsättning för att 
kandidaten ska anses ha goda förutsättningar att klara stora påfrestningar. Det räcker 
inte med att kandidaten tror och litar på sig själv och sin egen kapacitet. Därför tar man 
reda på vilken relation denne har till föräldrar, syskon, vänner och förekomst av andra 
viktiga personer i dennes liv och på vilket sätt kandidaten använt sig av dem. 
 

”Ju starkare på ett schysst sätt ett sådant här nätverk är, desto starkare står jag som 
person, i mig själv. […] Jag är bara stark i mig själv av mig själv hopförd i ett eller 
flera nätverk, där styrkan sitter i nätverket, där jag och nätverket ihop blir starkt. 
Men jag är inte stark i eller av mig själv enbart. Så därför när det gäller det här 
med stresstolerans måste man också undersöka om människor har tillräckligt 
starkt, kvalitetsmässigt starkt, nätverk runt sig, för att kunna tolerera och stå emot 
helt nya processer och påfrestningar om man kan råka ut för.” 
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Tilliten till andra är viktig och därför letar bedömaren efter tecken på överdrivet 
kontrollbehov eller misstänksamhet och arrogans mot andra människor. Utan tillit blir 
det svårt att samarbeta med kollegor och denna förmåga blir än mer viktigt i extremt 
påfrestande situationer. 
 

”Stresstoleransen påverkas av tryggheten i den grupp som jag befinner mig i. Litar 
jag på min dykkamrat eller har full tillit till dykledaren, eller jag befinner mig i en 
besättning som fungerar bra med en bra teamkänsla, så är ju det stressreducerande 
i sig […] Det är mycket teamworker som man måste ha. Trots att dom måste 
kunna fatta egna beslut snabbt, måste kunna sitta längst bak i bussen och sen köra 
ibland. Man måste ha människor som faktiskt kan ha tillit till andra människor, det 
reducerar ju stress och ökar prestationen. Det är faran om en grupp faller samman 
eller om något händer att man blir väldigt mycket mer stressad och kunna behålla 
samarbete under en sådan situation. Jag går inte in ensam i en sådan situation utan 
jag vet vilka som stöttar mig och finns där bak och att jag litar på dom. Det är ju 
absolut nödvändigt för prestation. Du kan inte gå in i en brand och inte lita på din 
räddningsledare när han säger att avancera. Då gäller det ju att lita på det.” 

 
Konflikthantering är därför ett område som utforskas. Undviker kandidaten alla former 
av konflikter, fungerar denne som medlare eller vilka strategier tar denne till. Genom att 
resonera kring problemrelaterade ämnen försöker bedömaren kartlägga eventuella 
flyktbeteenden och beteenden ej är lämpliga för tjänsten i fråga där bland annat 
alkoholvanor, förekomst av droger och kriminalitet undersöks. 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att beskriva hur professionella bedömare vid rekrytering 
och urval till yrken och yrkesutbildningar med höga krav på stresstolerans definierar 
och kartlägger denna egenskap samt vilka metoder de använder. Det har varit svårt att 
finna tidigare studier som behandlar ämnet om hur stresstolerans bedöms vid urval. Så 
är också fallet kring vilka faktorer eller egenskaper som påverkar stresstolerans i 
förhållande till arbetsprestation. Istället har de flesta studier kring stress ett 
psykobiologiskt perspektiv, och handlar om vilka faktorer som kan leda till ohälsa och 
påverka stressrelaterade sjukdomar. Därav blir det i denna studie svårt att visa tidigare 
resultat som direkt kan kopplas till resultat som framkommit i denna undersökning.  
 
Sammanfattningsvis bedöms stresstolerans med hjälp av typbestämning av 
stresstolerans, hypotesskapande testning, hypotesprövande helhetsbedömning och 
kontroll av inre och yttre resurser. Det förefaller som om kognitiv och kvantitativ 
stresstolerans med krav på snabbt informationsprocessande i första hand bedöms med 
hjälp av simultankapacitetstest medan den psykologiska stresstoleransen i huvudsak 
bedöms under intervjun. Men oavsett efterfrågad typ av stresstolerans är 
normalbegåvning ett minimikrav för att individen ska bedömas som tillräckligt 
stresstolerant för god arbetsprestation. Det krävs således att individen biologiskt har den 
grundförutsättning som krävs att kunna klara av att ta in och snabbt analysera mycket 
information på en gång. Personlighetsegenskaper såsom emotionell stabilitet, 
självförtroende, självinsikt, reflekterande förmåga, med arbetet överensstämmande 
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drivkrafter, socialt stöd och psykisk och fysisk uthållighet är dock faktorer som 
tillsammans gör det möjligt för individen att utnyttja den kognitiva kapaciteten i 
stressfyllda situationer. Det är intressant att se att de personliga egenskaperna överlag 
betraktas som det viktigaste för stresstolerans oavsett typ av stress. Detta verkar logiskt 
eftersom personligheten enligt Parkes (Parkes, 1994, refererat i Code & Langan-Fox, 
2001) kan påverka varje steg i stressprocessen; benägenhet att möta specifik stressor, 
värdering, hantering, och respons. En person med extremt höga begåvningstestresultat 
betraktas därför inte i detta avseende som den med högsta förutsättningarna att klara av 
stressiga situationer utan så länge som kandidaten är normalbegåvad så är det detta i 
kombination med personlighetsegenskaperna som blir avgörande för om den kan 
bedömas som stresstolerant eller ej oavsett typ av stress. För att tydliggöra: utan 
självförtroende kommer kandidaten ej att kunna fatta egna snabba beslut och kommer 
därför att prestera sämre i akuta situationer när denna brist på tilltro kommer att stressa 
kandidaten så att den kognitiva förmågan försämras i takt med att halten av 
stresshormoner i kroppen ökar, precis som Bandura et al. (1988) i sin studie visade. 
 
Det läggs stor vikt vid att ta fram en bra kravprofil, precis som Hansen och Conrad 
(1991) föreskriver då det utan den blir svårt att ta fram ett kriterivärde på vad som ska 
räknas som stresstolerans till den specifika tjänst som ska tillsättas. Sättet de tar fram 
relevanta kapaciteter och egenskaper kan liknas vid metoden kritiska händelser som går 
ut på att personer väl insatta i arbetets art kan identifiera kritiska moment och vad som 
kännetecknar ett bra respektive dåligt beteende i en sådan händelse (Mabon, 2002). 
Genom detta ökar möjligheten att i urvalsprocessen göra en bra matchning mellan 
sökande och tjänsten i fråga. Intervjuförfarandet följer även den procedur som Hansen 
och Conrad (1991) beskriver. Även om undersökningsdeltagarna själv kallar det en 
strukturerad intervju så liknar det mer en halvstrukturerad då det är vad kandidaten 
berättar som leder vidare till andra frågor. 
 
Även om undersökningsdeltagarna i denna studie ej ville benämna kognitiva 
begåvningstest som ett direkt sätt att testa stresstolerans anser dock Dobson (2000) att 
det ändå kan användas som det då kandidater med hög neurotisism, motsatsen till 
emotionell stabilitet, generellt sett presterar sämre på detta. Dock inte på grund av att de 
är mindre begåvade utan just för att de stressas under testförhållanden. På så sätt menar 
han att detta då fungerar som ett stressprestationstest. 
 
Att DMT, Defence Mechanism Test, fortfarande används är intressant eftersom detta 
test är och har varit så omstritt så länge. Testet som är avsett att mäta omedvetna 
försvarsmekanismer används idag i stort sett endast inom svenska försvaret och flyget. 
Det finns många studier som visar att validiteten för DMT är dålig eftersom man inte 
vet exakt vad det är det mäter. Värt att beakta är dock det faktum att DMT enligt 
Pollack (personlig kommunikation, 18 oktober 2006) från början var avsett att användas 
tillsammans med en specifik urvalsmetod. Denna metod har med tiden förändrats även 
om testet inte gjort det. Dessutom skulle testtagare enligt den ursprungliga 
rekommendationen endast tillåtas göra det en gång. Men sedan DMT-testanvändningen 
också spridit sig till chefs- och specialistrekryteringsföretag finns numera möjligheten 
för kandidater att testas flera gånger, vilket möjligtvis leder till frågor om testets 
trovärdighet. Trots kritiken mot DMT förefaller det enligt Ekehammar, Zuber, 
Simonsson-Sarnecki (2002) som att testet ändå skulle kunna vara ett bra 
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urvalsinstrument när det kommer till att bedöma människor som i sitt yrkesutövande 
snabbt måste kunna uppfatta komplexa och visuella stimuli såsom piloter och dykare. 
Deras studie visar nämligen att DMT istället för att mäta omedvetna 
försvarsmekanismer förefaller mäta individens perceptions- och informations-
processandeförmåga att korrekt identifiera snabba stimuliexponeringar oavsett deras 
emotionella innehåll. Sett ur detta perspektiv skulle slutsats kunna dras att DMT-testet 
kan användas för att mäta en individs stresstolerans vid stort informationsflöde under 
tidspress. Oavsett om DMT mäter det som det avser att mäta eller inte, är ändå orsaken 
till varför det används att ta reda på vad kandidaten uppfattar som hotfullt. Detta 
stämmer överens med Lazarus teori (1993) om att det är tolkningen som individen 
tillskriver det den möter som är avgörande för hur den reagerar och hanterar en 
uppkommen situation.  
 
Av resultatet framgår att stor vikt läggs på hur kandidaterna handskats med tidigare 
uppkomna problem i sitt liv och hur de har löst dessa. Detta tyder på att det som bedöms 
är val av bemästringsstrategi. Även om det ej går att säkerställa så förefaller det som att 
bedömaren genom att lyssna på vilka typer av erfarenheter och problem denne har haft 
och mött, kan inskaffa en förståelse för i vilka situationer kandidaten har valt 
problemfokuserad respektive emotionsfokuserad strategi. Det som klart framgår är att 
de letar efter dysfunktionella emotionsfokuserade strategier såsom exempelvis 
överdriven alkoholkonsumtion. Att individer som använder sig av problemfokuserad 
strategi kan vara att föredra vid rekrytering till miljöer med stor emotionell stress visar 
bland annat studie utförd på armépersonal från Gulf-kriget (Sharkansky, D.W King, L.A 
King, Wolfe, Erickson & Stokes, 2000). Den indikerar att individer som i huvudsak 
använder sig av bemästringsstrategi som liknar Lazarus (1993) problemfokuserade 
strategi att aktivt söka lösningar, visar mindre psykologiska symptom som depression 
och posttraumatisk stress disorder, PTSD, efter kriget. Av detta kan slutsats dras att det 
är av stor vikt att undersöka i vilken mån kandidaten varit drivande och aktivt löst olika 
situationer i sitt liv.  
 
Den emotionella stabiliteten som i undersökningen betonas som en stark förutsättning 
för att klara påfrestande situationer, är viktig eftersom mer neurotiska individer enligt 
DeLongis och Holtzman (2005) oftare väljer olämpliga bemästringsstrategier, framför 
allt när någon som står personen nära är inblandad. Även om det kan förefalla som 
oetiskt att dra upp händelser ej relaterade till arbetslivet och tidigare prestationer får det 
ändå anses att det finns goda skäl till att undersöka hur pass trygg barndom kandidaten 
haft med tanke på vilken påverkan detta kan ha på barnets stressystem och 
beteendemönster (Währborg, 2003). Även provokation kan verka oetiskt men detta är 
kännetecken för så kallad stressintervju (Cohen & Swerdlik, 2005) och den används ofta 
inom rekrytering till riskyrken där det ställs krav på att den yrkesverksamma kan 
förhålla sig lugn i pressande situationer. Att det även anses viktigt att kandidaten har 
förmågan att sätta ord på sina känslor, visar att bedömaren också ser stresstolerans ur ett 
långsiktigt perspektiv eftersom oförmåga till detta således kan vara tecken på alexitymi 
(Währborg, 2003). Med tanke på att habituering kan uppstå när en människa utsätts för 
upprepade och likartade påfrestningar ter sig de skilda åsikterna kring hur man bedömer 
värdet av prövningar i livet som naturliga.  
 



22 

 

Att självförtroende är en personlighetsegenskap värt att undersökas stöds av Bandura et 
al. (1988) oavsett om bedömaren endast ser till arbetsprestation under ett givet 
ögonblick eller mer långsiktigt ser till hälsoaspekten och de konsekvenser det kan få för 
både den generella arbetsprestationen, kandidatens sjukfrånvaro och eventuella 
rehabiliteringsbehov.  Som slutsats av detta blir självförtroende ett mått på tolerans för 
både långvarig stress och hastigt uppkommen sådan. Givet att Banduras teori (1977) 
stämmer att tidigare framgångar och misslyckanden påverkar styrkan på den egna 
tilltron så inses vikten av att undersöka kandidatens livserfarenheter och vilka 
ansträngningar som krävts för att uppnå de resultat de har uppnått likväl som hur de 
värderar och reflekterar över det de varit med om. Metaanalys gjord av Judge och Bono 
(2001) har också visat att emotionell stabilitet och tilltron till egna förmågan är 
signifikanta prediktorer på både arbetstillfredställelse och arbetsprestation. Det 
förefaller således som att det finns goda skäl till varför det läggs stor vikt vid att 
undersöka emotionell stabilitet och självförtroende. På samma sätt kan värdet av 
självinsikt, självförtroende och tillgången till socialt stöd också kopplas samman med 
det som Lazarus (1993) beskriver är andra steget i värderingsprocessen: avvägningen 
om tillräckliga resurser finns att hantera den uppkomna situationen.  
 
Att kandidaten ska vara reflektiv stämmer in på det tredje steget i Lazarus (1993) 
värderingsprocess som handlar om att kunna omvärdera och se någon form av mening i 
det som händer. Det krävs också en reflektiv förmåga att kunna se för- och nackdelar 
med olika alternativ som ju är en viktig del av den problemfokuserade 
bemästringsstrategin likväl som det i tredje steget behövs en reflektiv förmåga att kunna 
omvärdera och finna mening i det som inträffat. Likaså kan värdet av den kognitiva 
begåvningen kopplas till denna värderingsprocess eftersom det torde krävas ett snabbt 
informationsprocessande att analysera situationen och se olika alternativa lösningar för 
att aktivt kunna ta itu med en uppkommen situation på ett fördelaktigt sätt.  
 
Av resultatet framgår att motivationen är viktig då risken finns, om de förväntningar 
som kandidaten har på arbetet ej infrias, att denne istället kommer att uppleva saker som 
hotfullt och stressande istället för som utvecklande utmaning.  Om arbetet sedan inte 
känns motiverande och meningsfullt är risken också större för att kandidaten blir mer 
sårbar för stress enligt Kobasa (1979). Code och Langan-Fox (2001) menar dock att det 
har gjorts få försök att undersöka hur individens mål och motivation samt kognitiva 
kapacitet i kombination med personlighetsegenskaper interagerar och påverkar 
individens förmåga att klara påfrestande situationer.  
 
Även om resultatet i denna studie ej fokuserar så mycket på anamnesen så visar ändå 
flera studier (Währborg, 2003) att motion och god hälsa förebygger och hjälper mot 
uppkomst av stress. Eftersom man letar efter aktiva människor med hög energinivå 
kommer Kobasas teori (1979) till pass här eftersom den stresståliga personligheten 
bland annat kännetecknas av hög grad av engagemang och som enligt Florian et al. 
(1995) minskar individens tendens att uppfatta något om hotfullt. Precis som Lazarus 
(1993) förespråkar åtskillnad på fysisk och psykologisk stress så vill bedömarna också 
skilja på olika former av stress. Men trots detta så använder de sig ej av fysiologiska test 
som att mäta stresshormoner eller dylikt.  
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En viktig orsak att undersöka familjeförhållanden och relationer till övriga 
medmänniskor tydliggörs av Währborg (2003) då dessa kan visa vilka förebilder som 
funnits, vilka beteendemönster och synsätt på livet kandidaten tagit efter och hur denne 
via dem lärt sig samarbete och konfliktlösning. Den andra är att tillit till andra är viktigt 
både för samarbetet och för förmåga att kunna anförtro sig och söka stöd.  En studie 
gjord av DeLongis, Folkman och Lazarus (1988) visar också att personer utan socialt 
stöd och med låg självkänsla löper större risk att få psykiska och somatiska problem än 
de personer med hög självkänsla och tillgång till socialt stöd. Ganellen och Blaney 
(1984) har även påvisat ett starkt samband mellan Kobasas (1979) 
personlighetsegenskap hardiness och socialt stöd. Människor med socialt stöd runt 
omkring sig besitter ofta egenskapen att kunna engagera sig och se uppkomna 
situationer som utmaningar istället för hot och tvärtom vilket resulterar i mindre 
upplevelse av stress än de som ej har dessa egenskaper. 
 
De slutsatser som kan dras av denna studie är att stresstolerans bedöms och behandlas 
som både en situationsbunden och mer stabil personlighetsegenskap. Det 
situationsbundna ses delvis genom att bedömaren ej till fullo litar på testresultaten, 
delvis för att de tar hänsyn till att kan finnas skäl till varför individen presterar dåligt 
under testtillfället samt att man erkänner det bristfälliga att bedöma stresstolerans sett 
utanför sin rätta kontext. Det är i själva verket svårt att avgöra om en kandidat kommer 
att vara stresstolerant eller ej när det verkligen gäller. Endast verkligheten utanför kan 
avgöra det. Att stresstolerans å andra sidan också ses som en mer stabil egenskap syns 
genom att man dels ser begåvning som en biologisk förutsättning människan föds med, 
dels genom att tonvikt läggs på kandidatens tidigare beteenden och erfarenheter som 
vägledare för hur denne även i andra situationer kommer att bete sig.  Lazarus (1993) 
syn på personlighetsegenskaper skiljer sig från traitpsykologin som betraktar 
människans stressbenägenhet som en relativt statisk egenskap sett över tid. Men om 
stressreaktion är beroende av kognitiv tolkning i förhållande till situation kan rimligtvis 
inte en sådan egenskap betraktas som en tillförlitlig prediktor på framtida beteenden. 
Heslegrave och Colvin (1998) i den genomgång av studier som de gjort visar dock att 
den mer framgångsrike individen vad gäller prestation i extrema och påfrestande miljöer 
är introvert, har gott självförtroende, visar lägre oro och rädsla, är spänningssökare, har 
mer tro på den egna förmågan att kunna påverka externa händelseförlopp, är mindre 
social och mindre benägen till konformitet samt föredrar att arbeta med ting istället för 
människor. Av detta drar de slutsatsen att det finns underlag för att betrakta värdering 
av stressfyllda situationer som sammanhängande med medfödda 
personlighetsegenskaper. Det intressanta med deras fynd är förutom 
personlighetsaspekten att den avviker mot denna studies resultat då spänningssökare ej 
anses vara lämpliga.  
 
Att bedöma stresstolerans förefaller således vara en mycket komplex och svår uppgift 
då alla former av erfarenheter, färdigheter och egenskaper verkar kunna påverka 
bedömningen av en individs stresstolerans likväl som kontexten runt omkring, eftersom 
det är interaktion dem emellan som i det specifika tillfället blir avgörande. På grund av 
detta blir varje bedömningstillfälle unikt och därför blir det också svårt att beskriva 
exakt tillvägagångssätt och hur sammansättningen av olika egenskaper bör se ut för att 
förekomst av stresstolerans ska kunna avgöras. I överlag kan dock slutsatsen dras att en 
kandidat som är mindre kognitivt begåvad, orolig och emotionellt instabil, går in i sig 
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själv, som har svårt att tala om känslor och ej reflekterar, som ej söker stöd från andra 
vid problem, som undviker och förtränger problem, den bedöms som mindre 
stresstolerant. Att bedömaren lägger den största vikten vid den egna kompetensen är 
tydlig. Bedömaren är instrumentet som lägger pussel av alla bitar den får fram och sätter 
dessa i relation till varandra. Det finns dock kritiska röster riktade mot validiteten kring 
individuella bedömningar. Highhouse (2002) ställer sig frågade till varför praktiserandet 
av det holistiska förhållningssättet fått fortgå trots att det fått lite uppmärksamhet inom 
forskningen. Trots detta visar resultatet att tilltron är stor till den egna professionen och 
dess kunskap om människans väsen i kombination med de metoder de använder sig av. 
Eftersom det i slutändan är bedömarens helhetsbedömning som avgör om individen 
kommer att anses tillräckligt stresstolerant för tjänsten eller ej, trots att varje 
bedömningstillfälle måste anses vara unikt förefaller bedömningsförfarandet som ett 
trubbigt och osäkert mätinstrument, speciellt eftersom intervjun anses ha så låg 
prognosförmåga (Mabon, 2002). Trots att det uppges att det inom yrkeskåren diskuteras 
och studeras för att interbedömarreabilitet ska vara god, kommer slutdomen ändå bli 
beroende av dagsformen på väl bedömare som på kandidat samt vad den senare väljer 
att berätta. Frågan som väcks är om kandidaten skulle bedömas annorlunda om denne 
berättade andra saker ur sitt liv. Det kan ju vara så att den avsiktligt väljer eller väljer 
bort vissa delar, för att kandidaten ej anser det varit av betydelse eller ej lagt det på 
minnet just av den anledningen. Det behöver ju inte betyda att den inte varit med om 
påfrestande situationer, endast att det ej verkar ha stressat den. Men eftersom korrekt 
bedömning av stresstolerans får anses vara så pass situations- och kontextberoende blir 
det dock svårt att hitta verktyg som mer direkt kan mäta och bedöma stresstolerans. 
Kostnaden att utarbeta assessment centers som skulle klara av att testa dem i alla de 
extrema miljöer de kommer att utsättas för skulle kanske bli oförsvarbart hög vilket gör 
att denna form av bedömning ändå i dagsläget måste anses vara den bästa. 
 
Då resultaten i studien grundats på verksamma och mycket erfarna bedömare inom 
yrken och yrkesutbildningar till stressfyllda arbeten finns skäl att betrakta validiteten 
som någorlunda god. Valet att endast intervjua arbetspsykologer och i ett fall 
rekryterare kan dock eventuellt förefalla ensidigt. Möjligen hade mer information kunna 
utrönas om exempelvis läkare som bedömer anamnesen inför dessa rekryteringar hade 
intervjuats. Men då detta enbart berör en mycket liten del av bedömningen valdes detta 
alternativ bort. Möjligtvis kunde även djupare information ha erhållits om fler direkta 
frågor hade använts vid intervjuerna och om djupare studier kring tidigare forskning 
hade genomförts innan intervjutillfällena. Men då möjligheten att frågorna kunnat styra 
svaren och ej gett en korrekt bild av hur dessa bedömare i sitt dagliga yrkesutövande 
bedömer stresstolerans, valdes detta bort. 
 
Då värdet av stresstolerans efterfrågas allt mer inom de flesta yrkeskategorier och 
många människor idag blir utbrända borde denna studie vara av intresse för rekrytering 
till mer ordinära yrkesområden. För trots medvetenheten som råder idag kring vikten av 
att hitta stresstoleranta medarbetare så förefaller det som att kunskapen hur man 
bedömer den inte har prioriterats eller ifrågasatts. Genom jämförelse dem emellan skulle 
eventuellt ny kunskap skapas. Just med tanke på de konsekvenser som kan uppstå för 
både arbetsgivare, arbetstagare och tredje part borde det i framtida studier undersökas 
om stresstolerans bedöms på likvärdigt sätt inom vanlig rekrytering eller om detta är en 
egenskap som på grund av sin komplexitet bedöms mellan tummen och pekfingret. 
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Anmärkningsvärt är det att det varit så svårt att finna studier som behandlat detta 
tidigare då det ändå måste anses föreligga inom allas intresse att undersöka detta. Ur 
detta avseende är det också viktigt att studera eventuell skillnad mellan vad 
stresstolerans innebär i förhållande till prestationsförmåga och vad stresstolerans 
innebär sett ur ett hälsoperspektiv. I det långa loppet kommer det att handla om samma 
sak då en individ ej kan förväntas prestera bra om den är sjuk. Frågan som uppkommer 
är hur bedömarna ser på detta. Det borde rimligen handla om att bedöma både den 
kortsiktiga prestationen, samt den långsiktiga, behålla hälsan och på så sätt klara av 
återkommande påfrestningar som yrkesrollen ställer. Detta är något som närmare bör 
granskas och diskuteras. 
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