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Personlighetstest avser att mäta olika personlighetsdrag, olika 
egenskaper som formar individens personlighet. 
Personlighetstestet Predicting Job Performance, PJP, bygger på 
den så kallade ”femfaktormodellen” inom personlighets-
psykologin och på studier av hur generell problemlösnings-
förmåga påverkar arbetsprestation. PJP är ett arbetspsykologiskt 
instrument för användning i urval av arbetssökande. I 
föreliggande studie har personlighets-delen i PJP översatts till 
turkiska med syftet att utforska en turkisk version av 
instrumentets reliabilitet samt begrepps-validitet. 
Undersökningsdeltagare var 71 turkisktalande personer bosatta i 
Sverige och 10 turkisktalande personer bosatta i Istanbul. 
Resultaten har jämförts med tre andra länder, Sverige, Norge 
och Finland. Resultatet visar att den turkiska versionen har 
tillfredsställande inre konsistens (Cronbach alpha) men att de 
antagna oberoende skalorna är högt korrelerade med varandra. 
En faktoranalys visar att den antagna faktorstrukturen inte går 
att replikera i denna studies urval. Den turkiska versionen av 
instrumentet bör utvärderas ytterligare för att kunna användas 
vid urvalssammanhang. 
 

 
 

Inledning 
 
 
Benämning av olika personlighetsdrag är något centralt för de flesta språk, förmodligen för att 
personlighetsdragens språk är så pass användbara i att underlätta interaktion med andra 
människor (McCrae & Costa, 2003). En person klassificeras som tillhörande en viss typ 
utifrån det mönster av personlighetsdrag som han/hon uppvisar. Om personen har ett visst 
mönster av personlighetsdrag gemensamt med en stor grupp andra individer, tillhör han/hon 
tillsammans med medlemmarna av denna grupp en typ, s.k. traits (Lazarus, 1973). ”Traits” 
kan definieras som dimensioner av skillnader i individuella egenskaper, för att visa 
konsekventa mönster av tankar, känslor och ageranden (McCrae & Costa, 2003). De talar om 
för oss hur egenskaper ser ut och hur vi kan känna igen en egenskap när vi ser den.  Genom 
att karaktärisera traits som t.ex. blygsamhet och tillit som dimensioner av individuella 
skillnader, innebär det att människor kan placeras på den nivå de uppvisar av dessa 
egenskaper.  Till exempel, en del människor är mycket pålitliga, de flesta är någorlunda 
pålitliga, medan några är rätt misstänksamma (McCrae & Costa, 2003).  
 
Enligt Burger (1993) är ett trait en dimension av personlighet som används för att kategorisera 
människor beroende på vilken specifik egenskap de visar. Ju mer en person har av ett trait, 
desto större är sannolikheten att han/hon uppvisar beteenden som är typiska för detta trait. 
Därmed är sannolikheten också större att denna egenskap kan urskiljas oftare (McCrae & 
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Costa, 2003). Traits är enbart anordningar och inte avgörande determinanter. De sociala 
behov människan har, olika situationsfaktorer och de vanor hon kommer över, är alla de delar 
som bidrar till att forma valet av ett specifikt agerande, ett ord eller en emotionell reaktion 
(McCrae & Costa, 2003). Alla typer av mänskliga egenskaper passar in på definitionen av 
traits.  Traits kan delas in i olika kategorier; fysiska traits (lång, hälsosam), begåvnings-traits 
(intelligent, musikalisk), och sociala traits (rik, berömd). Denna studie fokuserar på 
personlighets-traits som beskriver emotionella, interpersonella, experimentella och 
motivationella stilar (McCrae & Costa, 2003).  
 
Enligt Hogan (2005) kan personligheten betraktas utifrån två perspektiv: personlighet från 
insidan respektive personlighet från utsidan. Personlighet från insidan handlar om ens sätt att 
se på sig själv, det berör om ens uppfattning om vilken typ av person det rör sig om, ens hopp, 
drömmar, värderingar, mål, ambition, rädsla och de saker som det är uppställt att en person 
ska tro och behöva för att inse sina mål och undvika sina rädslor. Denna typ av personlighet 
benämner Hogan identitet (Hogan, 2005). Sedan finns det personligheten hos en själv såsom 
andra känner till den, personligheten från utsidan, och detta kallas för ens rykte (Hogan, 
2005). De två formerna av personlighet är olika på många sätt. Enligt Hogan är det viktigt att 
veta mer om sin personlighet vid karriärutveckling. Det är betydelsefullt att veta sina styrkor 
och svagheter i relation till de olika yrkeskraven. Detta kan hjälpa till att matcha ens styrkor 
med de krav ett visst yrke har, eller ta reda på hur andra kommer att uppfatta dem under en 
arbetsintervju eller på jobbet (Hogan, 2005). 
 
Psykologiska test 
Mätinstrument som kan undersöka och mäta olika psykologiska egenskaper, exempelvis 
personlighetsfaktorer, begåvning eller intressen definieras som psykologiska test (Anastasi, 
1988). Ett psykologiskt test är huvudsakligen en objektiv och standardiserad mätning av ett 
specifikt beteende, där syftet är att få ett mått på den egenskap som återspeglas i beteendet. 
Traditionellt sett har funktionen av psykologiska test varit att beskriva och mäta skillnader 
och likheter mellan individer vid olika tillfällen (Anastasi, 1988).  
 
Arbetspsykologiska test delas generellt in i två breda kategorier, dels test som mäter någon 
form av ”maximal” prestation, dels test som mäter en ”typisk” prestation (Bartram & Lindley, 
2000; Mabon, 2005). Begåvnings- eller färdighetstest är exempel på test som mäter 
”maximal” prestation. Dessa test består antingen av frågor med rätta svar eller av uppgifter 
som kan utföras mer eller mindre bra. Personlighets- eller intressetest mäter ”typisk” 
prestation. Dessa kan se ut som någon form av självskattningsformulär och har inte ”rätt” eller 
”fel” svar. Några av de internationellt kända och mycket använda testen i samband med 
rekrytering och urval är Hogans Personlighetsinventorium (HPI) (Hogan & Hogan, 2005a), 
Hogans Deskriptiva Skalor (HDS) (Hogan & Hogan, 2005b), Gordons 
Personlighetsinventorium (GPI) och NEO PI-R (Costa & McCrae, 1985; svensk version 
Psykologiförlaget AB, 2003). I USA har American Psychological Association, APA, tagit 
fram standarder för alla psykologiska mätningar och bedömning av metoder som är 
standardiserade och normerade (Eidmark, 1998; Mabon, 2005). I Sverige har Stiftelsen för 
Tillämpad Psykologi, STP, gett ut bedömning av användning för testanvändningen; Svenska 
Standards för Testanvändning (1997). 
 
Psykologiska test har använts inom rekryteringssammanhang sedan första världskriget då 
amerikanska armén var i behov av en metod för att bedöma ansökningar för officers-
utbildningen (Littorin, 1994). Det var framför allt begåvningstest som användes, längre fram 
framställdes det även en del personlighetsformulär. Efter andra världskriget kom testandet att 
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även förekomma inom arbetslivet och det började utvecklas personlighetstest i stor skala 
(Littorin, 1994). När 1960-talet började lida mot sitt slut började psykologer ta avstånd från 
testandet. Detta berodde på att testen inte kunde förutsäga en människas sätt att vara i den 
utsträckning som tidigare hade förmodats. Det uppkom även många etiska synpunkter på hur 
testandet gick till. I Sverige fanns det stor misstro mot test under 70-talet, vilket ledde till att 
forskningen avstannade och att utbildning om test och tetstanvändning avvecklades 
dramatiskt. Efterfrågan på test ledde dock till att marknaden öppnades på nytt på 80-talet. 
Under början av 1980-talet, när testningen började återkomma, var det istället konsulter och 
personalansvariga på företag som använde sig av testen. De lanserade testerna utlovades 
kunna förutsäga vem som var den rätta medarbetaren (Littorin, 1994). 
 
Syftet med de allra första personlighetsformulären var att mäta anpassningsförmågor eller 
neurotiska tendenser, såsom identifiering av mentalt retarderade människor (Anastasi, 1979, 
1988; Fiske, 1971). Så småningom utvecklades dessa test för andra attribut inom emotionella, 
motivationella och sociala egenskaper som skulle spegla ”normalpersonligheten”, däribland 
Jungs typlära som omfattar två stora faktorer; extraversion och introversion (Anastasi, 1979; 
Fiske, 1971). Jungs teori om psykologiska typer blev basen för många instrument (McCrae & 
Costa, 2003). Den introverta människan visade sig vara mer upptagen av sig själv och sin 
subjektiva värld medan den extroverta människan riktade sitt intresse huvudsakligen mot 
andra och mot yttervärlden (Fordham, 1963). Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, är ett test 
som bygger på Jungs personlighetspsykologiska teori, som delar in personlighet i 16 olika 
typer (Littorin, 1994). Det mest använda testet är troligtvis Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory, MMPI (Fiske, 1971), som förutom att fungera som ett kliniskt diagnosinstrument, 
har det även använts inom urval och inom forskning (Fiske, 1971; Guion, 1965).        
 
Personlighetstest 
Personlighetstest avser att mäta olika personlighetsdrag, d.v.s. olika egenskaper som formar 
individens personlighet (Engström Pedersen, Schüller, & Forssén, 1997; Littorin, 1994). 
Personlighet kan definieras som summan av alla beteende- och psykiska karaktärer som 
uttrycks av individen (Colman, 2003). Detta innebär att det är de personliga egenskaperna 
som gör en person socialt omtyckt. Begreppet kommer från latinets tre liknande begrepp: 
personalitas – personlighet, permalis – att relatera till en person, och från persona – en 
skådespelares mask. Begreppen person och personlighet är det som gör en person den hon är 
och det som skiljer ut henne från andra personer och personligheter (Lizza, 1993). Personer 
och personligheter är unika, de är verkligheterna bakom förklädnaden eller masken. För att 
identifiera och individualisera en person innebär det således att identifiera och individualisera 
en personlighet. Det finns ingen enstaka korrekt definition av begreppet personlighet eftersom 
användandet av begreppet har tilldelats för många definitioner (Allport, 1938). 
Personlighetsdrag anses vara stabila över tid och instrument som mäter personlighet förväntas 
därför ha höga reliabilitetskoefficienter (Cohen & Swerdlik, 2005).  
 
Den vanligaste kritiken mot personlighetsmätningar är att testtagaren kan vara oärlig, vilket 
skulle kunna leda till att mätningen blir oanvändbar (Hogan, 2005). Ämnet oärlighet kan 
summeras i termer av fyra punkter. Först av allt kan vissa personer förbättra sina resultat på 
välvaliderade mätningar av personlighet om de blir tillfrågade. Däremot finns det individuella 
skillnader på dessa förmågor, där många människor egentligen försämrar sina resultat när de 
försöker förhöja sina poäng. Den andra punkten innebär att när en person blir utvärderad sker 
det ofta en profiltolkning, och inte på enstaka skalpoäng. Väldigt få människor vet hur 
profilen ser ut för ett visst jobb, och ingen kan i verkligheten vara oärlig genom en hel profil. 
Den tredje punkten innefattar att vissa personer, i princip, kan ändra sina poäng. Det är dock 
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inte uppenbart att de jobbsökande försöker att göra det eller att detta i sig skulle göra någon 
skillnad. Till sist har det visat sig att oärlighet har ett väldigt lågt inflytande på konstrukt-
validiteten hos personlighetstest som används för urval (Hogan, 2005).    
 
Det finns många olika arbetspsykologiska test och olika typer av psykologiska test. Dessa kan 
delas in i fyra grupper; personlighetstest, färdighetstest, begåvningstest respektive Assessment 
center (Littorin, 1994). Endast personlighetstest kommer att behandlas i detta arbete. De flesta 
personlighetstest som används inom arbetspsykologin har sin grund i fem olika 
personlighetsdimensioner (Engström Pedersen, Schüller, & Forssén, 1997). Dessa 
dimensioner kallas för Big Five – Femfaktormodellen. Det finns idag flera psykologiska test 
som utgår från femfaktormodellen och det mest välkända nutida femfaktortestet är NEO PI-R 
(Costa & McCrae, 1985; svensk version Psykologiförlaget AB, 2003). Den engelska 
versionen mäter Neuroticism (N), Extraversion (E), Openness (O), Agreeableness (A) och 
Conscientousness (C). Den svenska versionen av instrumentet namnger faktorerna på följande 
sätt: 
 
Tabell 1. Den svenska versionen av femfaktormodellen. 
Faktor   
Öppenhet (O)  
Målmedvetenhet (C)  
Utåtriktning (E)  
Vänlighet (A)  
Känslomässig Instabilitet (N)  

 
(Costa & McCrae, 1985; svensk version Psykologiförlaget AB, 2003) 

 
 
Enligt McCrae och Costa (1990) innehåller femfaktormodellen allt som behövs för att fånga 
den grundläggande strukturen av personlighet. Dessa ”Big Five–faktorer” är universella över 
olika kulturer, såsom nordamerikansk, asiatisk, latinamerikansk och europeisk kultur. Enligt 
femfaktor-teorin kommer personlighetsegenskaperna exklusivt från biologiska anlag och får 
sedan full mognad under tidig vuxenålder. Då Målmedvetenhets- (C) och Vänlighetsfaktorn 
(A) går upp under vuxenåldern, går Stabilitetsfaktorn (N) ned. Faktorn Utåtriktning (E) visar 
inget generellt mönster av förändring på faktornivån (McCrae & Costa, 1990).  
 
The Big Five – Femfaktormodellen 
”Femfaktormodellen – The Big Five” har sitt ursprung från traitpsykologin och började 
utvecklas i mitten av 1930-talet då Allport och Odbert (1936) i sin studie fann ca arton tusen 
adjektiv som kunde beskriva dessa skillnader (Allport & Odbert, 1936). Syftet var att 
undersöka hur många dimensioner som skulle behövas för att kunna beskriva 
”normalpersonligheten”. Trots att Allport och Odbert hade hittat tusentals av personlighets-
adjektiv i det engelska språket, drog de slutsatsen att deras lista måste reduceras genom att 
avlägsna termer som var självklara synonymer. Genom att använda sig av dessa adjektiv och 
en del synonymer fick de senare ihop ett kluster av ord på ca fyra tusen begrepp som kunde 
kopplas ihop till personlighet. Nästa steg togs av Cattell som skapade grupper av synonymer 
och fick ner begreppen till 35 kluster genom att använda statistiska tillvägagångssätt, såsom 
faktoranalys, för att kunna förenkla strukturen av personlighet. Detta innebär att Cattell, 
såsom Allport och Odbert åstadkom, antog att språket hade utvecklats för att fånga de viktiga 
aspekterna av personlighet. Av den orsaken startade han ytterligare en lista av 
personlighetsegenskaper som verkade innehålla alla de adjektiv som inte var synonymer som 
refererar till personlighet.  Dessa användes senare i studier för självskattande av personlighet. 
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Med hjälp av faktoranalys delades dessa skalor in i tolv dimensioner (McCrae & Costa, 
2003). I kombination med ytterligare fyra andra dimensioner som Cattell hade funnit i 
självskattningsformulären, blev dessa begrepp basen för Cattells personlighetsinventorium 
”The Sixteen Personality Factor Questionnaire”, eller 16PF.  Femfaktormodellen är den 
dominerande ansatsen vad gäller personlighetsmätning i arbetspsykologiska sammanhang 
(Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006). Skälet till detta är att det finns ett stabilt stöd i 
forskningen för att dessa faktorer, i olika grad, bidrar till att förutsäga arbetsprestation 
(Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006).   
 
Predicting Job Performance 
Predicting Job Performance (PJP), utvecklat av Assessio International AB, är ett arbetspsyko-
logiskt urvalsinstrument som syftar till att användas i urval av arbetssökande (Sjöberg, 
Sjöberg & Forssén, 2006). PJP bygger på den så kallade ”Femfaktormodellen” inom person-
lighetspsykologin och på studier av hur generell problemlösningsförmåga påverkar arbets-
prestation. Som nämnts tidigare består femfaktormodellen av fem universella dimensioner av 
olika personlighetsegenskaper och är idag den mest refererade och använda inom 
personlighetstestning. Dessa fem faktorer fungerar som dominerande och framträdande i 
beskrivningen av hur människor fungerar i sin personlighet (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 
2006). 
         
PJP består av två delar, en del som mäter fyra av de fem personlighetsegenskaper som 
beskrivs av femfaktormodellen, och en del som mäter begåvning (Sjöberg, Sjöberg & 
Forssén, 2006). Egenskapen begåvning benämns som kapacitet. Personlighetsdelen namnges 
som PJPp och kapacitetsdelen som PJPk. Öppenhetsfaktorn har valts att utelämnas ur 
personlighetsdelen i PJP. Detta beror på att denna faktor inte har kunnat fastlägga särskilt högt 
samband med arbetsprestation. En annan anledning till att denna faktor har uteslutits ur PJP, 
är att det idag inte finns en gemensam definition av begreppet ”öppenhet” (Sjöberg, Sjöberg 
& Forssén, 2006). Enbart personlighets-delen av PJP kommer att behandlas i detta arbete. 
          
I syfte att få ett bredare, men ändå tillräckligt reliabelt mått på innehållet i faktorerna, inne-
håller den teoretiska utgångspunkten i PJPp skalor under varje faktor med negativt inbördes 
samband för att mäta var sin ”ände” av begreppet (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006). 
Anledningen till detta är att maximera validiteten i testet där faktorerna samvarierar på olika 
sätt med arbetsprestation. 
         
Nedan i Tabell 2 följer en översikt över de skalor och underskalor som ingår i 
personlighetsdelen PJPp med fyra skalor och åtta underskalor. Varje underskala innehåller tio 
item, totalt innehåller varje skala tjugo item. 
 
Tabell 2. Översikt över de skalor och underskalor som ingår i PJPp. 
Skala Underskala  Motsvarighet till Big Five 
Öppenhet (O) Utesluten ur PJP  Öppenhet 
    
Målmedvetenhet  (C) Systematisk Spontan Målmedvetenhet 
    
Livlighet  (E) Utåtriktad Reserverad Utåtriktning 
    
Sympatiskhet  (A) Vänlig Skeptisk Vänlighet 
    
Stabilitet  (N) Stadig Orolig Känslomässig Instabilitet 

(Costa & McCrae, 1985; svensk version Psykologiförlaget AB, 2003; Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006)          
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Baserad på faktoranalys, urskiljer femfaktormodellen fem faktorer som tillsammans beskriver 
en persons personlighet (Peeters, Rutte, van Tuijl, & Reymen, 2006). Förutsättningen av den 
här modellen är att faktorerna förblir stabila samt oföränderliga över tid och situationer och att 
varje faktor gör det mottagligt för en person att bete sig på ett visst sätt.  De fem faktorerna 
beskrivs nedan i generella drag där benämningarna kommer från den svenska versionen av 
NEO PI-R (Costa & McCrae, 1985; svensk version Psykologiförlaget AB, 2003). Det 
beskrivs även mer specifikt på vilket sätt och under vilken benämning faktorn finns 
representerad i PJP.                                
 

Openness – Öppenhet  
Denna dimension är inte lika framstående som de andra dimensionerna. Öppenhetsskalan 
innebär livlig fantasi, självsäkerhet, estetisk känslighet, lyhördhet för inre känsloliv, förkärlek 
för variation, intellektuell nyfikenhet och oberoende av andras omdöme (Costa & McCrae, 
1985; svensk version Psykologiförlaget AB, 2003; Sjöberg, 2007). Öppna personers främsta 
egenskap är att de är nyfikna, både på en inre och yttre värld, och deras liv är rika på 
upplevelser. De kommer villigt med nya idéer och har okonventionella värderingar, och de 
upplever både positiva och negativa känslor än vad slutna personer gör. Öppna personer är 
självsäkra, aktiva, glada, energiska, optimistiska och ofta mycket ambitiösa (Sjöberg, 2007).  
 
Personer som ligger lågt på denna skala är praktiska och har båda fötterna på jorden (Howard 
& Howard, 2001). De jobbar effektivt och är bekväma med enformiga aktiviteter och föredrar 
traditionell arbetssätt, de har även expertkunskaper om ett specifikt intresse eller ämne. Utåt 
sett kan dessa personer ses som konservativa, trångsynta och stela. De föredrar det kända 
framför det okända och deras känslomässiga reaktioner är något dämpade (Costa & McCrae, 
1985; svensk version Psykologiförlaget AB, 2003). Motsatsen till detta är personer som har 
höga poäng på denna skala, s.k. utforskarna. Dessa personer har många breda intressen och 
tycker om att alltid vara bland de första med den nya teknologin. De är oftast nyfikna, 
eftertänksamma, söker nya och varierade erfarenheter och tänker på framtiden, de kan dock 
lätt bli uttråkade. Ytterligare en beskrivning är att de är kreativa, fantasifulla och konstnärliga 
(Howard & Howard, 2001). Öppna personer är okonventionella, benägna att ifrågasätta 
auktoriteter och beredda att reflektera över nya etiska, sociala och politiska idéer (Costa & 
McCrae, 1985; svensk version Psykologiförlaget AB, 2003). Denna faktor har valts att 
uteslutas ur PJP. 
 

Conscientiousness – Målmedvetenhet 
Målmedvetenhet är den psykologiska faktor som har blivit en huvudsaklig resurs i situationer 
där prestation är värdefullt, t.ex. arbete, inlärning och utbildning (De Raad, 2000). Denna 
faktor representerar drivkraften att uppnå något och innehåller egenskaper som är nödvändiga 
för att kunna följa denna drivkraft, bl.a. att vara organiserad, systematisk, effektiv, praktisk 
och stadig. Målmedvetenhet förbinds ständigt till kriterier som relaterar till arbetsprestation.  
Personer som är målmedvetna har ett mål, en stark vilja och är beslutsamma (Costa & 
McCrae, 1985; svensk version Psykologiförlaget AB, 2003; Sjöberg, 2007). De positiva 
aspekter som associeras med höga poängvärden är akademiska och personliga prestationer. 
Det negativa är att detta kan leda till en irriterande noggrannhet, tvångsmässig renlighet eller 
arbetsnarkomani. 
 
Låga poäng på denna skala visar att en person tenderar att närma sig sina mål i ett mer 
avslappnat, spontant och på ett mer öppet och flexibelt sätt (Howard & Howard, 2001). Det är 
enkelt för dessa personer att skjuta upp saker och ting men kan samtidigt vara involverad i 
flera olika saker samtidigt. De kan uppfattas som ansvarslösa, oorganiserade eller icke 



 - 7 - 

produktiva. De saknar inte nödvändigtvis moraliska principer, istället tillämpar dem sina 
principer mindre strängt (Costa & McCrae, 1985; svensk version Psykologiförlaget AB, 
2003). Höga poäng innebär att personen är fokuserad och tenderar att arbeta gentemot sina 
mål på ett mer strävsamt, disciplinerat och självständigt sätt. Personer med höga poängvärden 
är samvetsgranna, punktliga och pålitliga. De har en stark vilja att uppnå sina mål genom hårt 
arbete, god förberedelse och mycket organisering. All tid, energi och resurser satsas på att 
sträva efter målen. Dessa personer kan uppfattas som arbetsnarkomaner, alltför krävande, 
mycket noggranna eller envisa (Howard & Howard, 2001).   
 
I PJP benämns denna faktor på motsvarande sätt Målmedvetenhet och innehåller 
underskalorna systematisk och spontan med tio item vardera (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 
2006). Item i denna skala mäter främst hur välorganiserad och samvetsgrann en person är. 
Motsatsen till detta blir då att personen har en mer avslappnad inställning till prestationer, 
d.v.s. personen är spontan, följer stundens ingivelse och tar dagen som den kommer (Sjöberg, 
Sjöberg & Forssén, 2006). 
 

Extraversion – Utåtriktning  
Enligt Jung är Extraversion den utåtvända kurvan av mental energi gentemot den externa 
världen, medan Introversion hänvisar till den inåtvända strömmen av mental energi mot 
djupheten av psyket (De Raad, 2000). Extraversion kännetecknas av att vara allmänt 
sällskaplig, utan några bekymmer för det okända och att vara speciellt intresserad av 
människor och händelser i den externa världen. Introversion utmärks av intresse för det egna 
psyket och viljan av att vara ensam. Introverta personer är inte bara mindre sociala jämfört 
med extroverta personer, utan de engagerar sig med världen på ett mer fundamentalt sätt 
(Svoboda, 2007). Medan utåtriktade personer intresserar sig för sociala interaktioner, tenderar 
ensamvargarna att fokusera mer på sina egna idéer och på stimuli som inte kräver andra 
personers närvaro. Sociala engagemang tröttar ut dem, medan tysta miljöer ger dem en 
energikick. Extraversion är en dimension som finns i nästan alla personlighetsinventarier där 
det har konstaterats starka korrelationer mellan olika beteenden, t.ex. ledarskap och sociala 
företeelser, d.v.s. intresse för yrken som kräver driftighet och företagsamhet (Costa & 
McCrae, 1985; svensk version Psykologiförlaget AB, 2003).   
 
Konstruktet Extraversion har funnits vara mycket relevant i många olika kontexter såsom 
inlärning, utbildning och hälsorelaterade fenomen. Det har också varit en valid prediktor för 
vissa typer av yrken. Exempelvis kan en person som har högt på Extraversionsskalan ha en 
bättre chans att få jobberbjudanden (De Raad, 2000). En introvert person föredrar att arbeta 
ensam och kommer, om möjligt, att styras till projekt som endast kräver samarbete med ett 
fåtal personer (Howard & Howard, 2001).  Typiskt för dessa personer är att de är allvarliga 
och tystlåtna och kan uppfattas som kalla, svårtydliga och tillbakadragna. Extraverta personer 
tenderar att föredra ett umgänge med andra människor och att vara i centrum. Karaktäristiska 
drag är att de är pratsamma, entusiastiska, sociala, varma och älskvärda. Dessa personer trivs i 
situationer med hög ljudnivå och blir oftast ledaren i sin arbetsgrupp. Ibland kan de dock 
uppfattas som frispråkiga, besvärliga, aggressiva eller ytliga. På grund av deras tendens att 
dominera en konversation kan de även uppfattas som dåliga lyssnare (Howard & Howard, 
2001).  
 
Utåtriktade personer är även självsäkra, aktiva, pratsamma och de tycker om folk, föredrar 
stora grupper och folksamlingar (Costa & McCrae, 1985; svensk version Psykologiförlaget 
AB, 2003). Dessa personer tycker om spänning och yttre stimulans, samt brukar ha en lättsam 
läggning: vara framåt, energiska och optimistiska. Inåtvända personer är reserverade snarare 
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än ovänliga, självständiga snarare än efterföljare och har en jämn takt snarare än långsam. 
Trots att de föredrar att vara för sig själva lider de inte av social fobi, de är likaså inte 
olyckliga eller pessimistiska (Costa & McCrae, 1985; svensk version Psykologiförlaget AB, 
2003).  
 
I PJP kallas denna faktor Livlighet med underskalorna utåtriktad och reserverad (Sjöberg, 
Sjöberg & Forssén, 2006). Dessa två underskalor har tio item vardera. Varje item mäter 
huruvida en person är sällskaplig och utåtriktad, eller mer tillbakadragen och mer tillfreds i 
sammanhang med färre människor (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006). 
 

Agreeableness – Vänlighet  
Denna personlighetsdimension anses ha den korta historiska bakgrunden (De Raad, 2000). 
Dimensionen Vänlighet är troligen den dimension som är mest inblandad i interpersonella 
relationer. Vänlighetsdimensionen möjliggör människor att hantera problem som har samband 
med ett gemensamt uppehälle, t.ex. kollektivsamhälle. Det har visat sig att denna dimension 
har spelat stor roll i områden såsom karaktärsutbildning, t.ex. att en bra medborgare är 
pålitlig, respekterar andra, är samvetsgrann och visar medborgaranda. I detta sammanhang är 
det vikigt med vissa egenskaper såsom makt vs. underkastelse, i t.ex. ledarskap. Inom 
hälsopsykologisk forskning anses skalan Vänlighet spela en dokumenterad roll. Det är mer 
sannolikt att hjärtsjukdomar uppstår hos personer som är tävlingsinriktade och fientliga än hos 
dem som är mer avslappnade och tålmodiga (De Raad, 2000).  
 
Låga poäng på Vänlighetsskalan innebär att en person tenderar att relatera till auktoritet 
genom att vara skeptisk, tuff, bevakande, uthållig, konkurrenskraftig eller aggressiv (Howard 
& Howard, 2001). Dessa personer kan uppfattas som fientliga, ohyfsade, reserverade, 
självcentrerade, stolta, högfärdiga eller stridslystna. Personer som får högt på 
Vänlighetsskalan har en tendens att vara toleranta och ödmjuka. De kan uppfattas som 
hjälpsamma, lättrörda och som en lagspelare, men också som en ryggradslös, naiv, 
undergiven, godtycklig, beroende och t.o.m. som en principlös person (Howard & Howard, 
2001). 
 
Vänlighetsskalan handlar om benägenheten för interpersonella relationer (Costa & McCrae, 
1985; svensk version Psykologiförlaget AB, 2003; Sjöberg, 2007). En vänlig person är i 
grunden altruistisk, känner sympati för andra och är villig att hjälpa dem. Den ovänlige 
däremot, är egocentrisk, skeptisk inför andras intentioner och tävlingsinriktad snarare än 
samarbetsvillig. Låga poäng associeras med narcissistiska, antisociala och paranoida 
personlighetsstörningar, medan höga poängvärden associeras med osjälvständig 
personlighetsstörning (Costa & McCrae, 1985; svensk version Psykologiförlaget AB, 2003).    
 
Denna faktor benämns som skalan Sympatiskhet i PJP (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006). 
Underskalorna som ingår i denna skala kallas vänlig och skeptisk och har tio item vardera som 
mäter i vilken utsträckning en person är snäll, lättsam och tror gott om andra kontra en person 
som är på sin vakt gentemot omgivningen, är oberoende och rak (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 
2006). 
 

Neuroticism – Känslomässig Stabilitet 
Denna dimension är den som har störst genomslagskraft där anpassning och känslomässig 
stabilitet ställs mot missanpassning och känslomässig instabilitet (Costa & McCrae, 1985; 
svensk version Psykologiförlaget AB, 2003). De första inventarierna att mäta neurotiska 
tendenser utvecklades under första världskriget för att uppskatta/bedöma soldaternas förmåga 
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att hantera stress inom militären (De Raad, 2000). Att vara emotionellt stabil har varit ett av 
kraven i liknande krävande situationer såsom flygvapnet och polisyrket. Den allmänna 
tendensen i faktorn Neuroticism är att uppleva negativa känslotillstånd såsom rädsla, 
nedstämdhet, förlägenhet, ilska, skuld och avsky (Costa & McCrae, 1985; svensk version 
Psykologiförlaget AB, 2003).  
 
Låga poäng på denna skala innebär att en person kan agera väldigt lugnt och sansat vid 
stressfulla situationer och ta rationella och säkra beslut (Howard & Howard, 2001). Ett typiskt 
drag för emotionellt stabila personer är att de är stressfria, utan skuldkänslor och utan några 
drivkrafter. De har en förmåga att motstå impulser och frestelser (Sjöberg, 2007). Dessa 
personer kan även uppfattas som väldigt avslappnade, okänsliga, apatiska eller helt 
omedvetna om allvaret i sina problem (Howard & Howard, 2001). De är även kända för att ha 
tunnelseende. Känslomässigt stabila personer står ut från mängden på grund av att de kan 
agera väldigt lugnt och sansat i höga stressfulla situationer. Personer som har höga poäng på 
denna skala brukar vara alerta, känsliga, lättretliga, uttrycksfulla och oroliga. Under 
påfrestande situationer kan dessa personer uppfattas som ivriga, spända, rastlösa, 
deprimerade, temperamentsfulla eller lätt modfällda. När det uppstår problem eller 
svårhanterliga situationer är det lätt hänt att det tas personligt och som ens egna problem även 
om det är någon annans problem. Neurotiska personer bör söka sig till arbeten som är relativt 
stressfria eller har väldigt få stressfulla tillfällen (Howard & Howard, 2001). Höga poäng på 
denna skala kan innebära att personen möjligtvis ligger i riskzonen för psykiska problem, 
dock inte som ett mått på psykopatologi (Costa & McCrae, 1985; svensk version 
Psykologiförlaget AB, 2003). 
 
I PJP nämns denna faktor som skalan Stabilitet och har två underskalor, stadig och orolig, 
med tio item i varje (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006). De item som ingår i skalan avser 
mäta huruvida en person är lugn, tillitsfull och tillfreds med sig själv, eller den motsatta 
effekten, att personen tvivlar på sitt eget värde, sin prestation och oroar sig för framtiden 
(Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006). 
 
Konstruktion av ett test 
De flesta test är i huvudsak konstruerade i USA, bara ett fåtal test konstrueras i Sverige 
(Forssén 2005). Detta innebär att svenska förlag köper rättigheterna till ett test från 
amerikanska förlag och anpassning av ett test för den svenska marknaden tar cirka ett år. 
Utvecklings- och anpassningsarbetet av ett test kan bestå av en testgrupp om ca fem personer, 
varav en är projektledare, två är psykometriker vilkas uppgift är den tekniska 
dokumentationen, och två grafiska formgivare som ansvarar för testets design (Forssén, 
2005).  
 
Själva utvecklingsfasen beskrivs som en process på ca sex steg (Forssén, 2005). Det allra 
första steget sker redan innan rättigheterna till testet inhandlats. I detta skede granskas testets 
bakomliggande teori, empiri och tillämpningsområden. Det är av stor relevans att undersöka 
om det finns en markand för testet i Sverige. När testet väl är inköpt måste det översättas 
(andra steget). Översättningen sker av en översättare med psykologisk och kulturell kunskap. 
Detta steg är mycket viktigt eftersom det inte bara finns lingvistiska skillnader utan även 
kulturella skillnader som kan speglas i många frågor. När översättaren är klar granskas dessa 
för att se till att frågorna behandlar det konstrukt som testet avser att mäta (steg tre). Steg fyra 
i processen blir att skapa reservfrågor utifrån det mätområde som behandlas eftersom det kan 
tänkas att frågor faller bort i själva pilottestningen.  Pilottest är således det nästkommande 
stadiet där ca hundra personer tillfrågas (Forssén, 2005). 
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När pilottestningen är klar tar psykometriker hand om de data som erhålls och undersöker om 
testets alla delar, s.k. ”item”, bidrar till det konstrukt som ska mätas (Forssén, 2005). Det sker 
en utrensning bland frågorna och de reservfrågor som tidigare konstruerats kan komma att 
användas. Reliabiliteten bör ligga på ungefär .70 för att testet ska anses ha en god 
tillförlitlighet. En alltför hög reliabilitet kan betyda att frågorna är konstruerade på ett så 
snarlikt sätt att det är samma fråga som ställs hela tiden. En reliabilitet som är lägre än .60 är 
inte acceptabelt eftersom tillförlitligheten blir alltför låg. När normeringsversionen är 
färdigbehandlad finns det något att jämföra en testtagares svar med. Det sista steget berör 
även testets validitet vilket är den viktigaste och mest svårgranskade aspekten i hela mät-
processen (Forssén, 2005).  
 
Femfaktormodellen och arbetsprestation 
Personlighetsskalor inom femfaktormodellen är användbara prediktorer av försäljnings-
prestation, både som huvudeffekter och som sammankopplingar (Murphy & Davies, 2006). 
De fem faktorerna är de primära prediktorerna vid uppskattning av försäljningsprestation. 
Femfaktormodellen indikerar att faktorerna Målmedvetenhet (C) och Utåtriktning (E) är 
generellt valida prediktorer av försäljningsprestation. Målmedvetenhet ses som den enda bästa 
personlighetsprediktorn av arbetsprestation rent generellt, och speciellt inom försäljnings-
prestation (Detrick & Chibnall, 2006). Målmedvetenhet förutspår försäljningsprestation 
eftersom målmedvetna personer jobbar hårt, är uthålliga, planerande och bryr sig om att göra 
ett bra jobb. Utåtriktade personer inom försäljningsrelaterade arbeten har ambition, social 
förmåga och självsäkerhet, och förutsäger således försäljningsprestation. Studier har visat att 
Utåtriktning har ett starkt samband med kundrelaterade yrken och försäljningsprestation 
(Murphy & Davies, 2006). Däremot har det visat sig ett svagare samband mellan polisyrket 
och faktorerna Utåtriktning, Emotionell Stabilitet och Vänlighet (Detrick & Chibnall, 2006). 
 
Vänlighetsfaktorn (A) som innebär att vara varm och trevlig, relateras till två olika teman; att 
komma överens med andra människor (”getting along”) och att vara framgångsrik i sitt arbete 
(”getting ahead”) (Murphy & Davies, 2006). Medan vissa forskare anser att denna uppdelning 
är en signifikant prediktor för försäljningsprestation och utveckling, anser andra att 
Vänlighetsfaktorn är negativt korrelerat med säljprestation. Studier har även visat att 
Emotionell stabilitet (N) som karaktäriseras av att vara lugn och sansad, också är en valid 
prediktor av arbetsprestation, där det har konstaterats signifikanta samband mellan 
försäljningsprestation och prestation inom kundservice (Murphy & Davies, 2006).  
 
I den svenska versionen (originalversion) av PJP uppvisar personlighetsfaktorerna Stabilitet 
och Sympatiskhet positiva samband med kriteriet ”getting along”, medan kriteriet ”getting 
ahead” däremot, har positiva samband med personlighetsfaktorerna Livlighet och 
Målmedvetenhet (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006). 
 
De fem faktorerna är statistiska kluster som kan beskriva varje enskild person, de kan också 
predicera ledarskap (Fishman, 2007).  Forskare har funnit en moderat korrelation mellan de 
fem egenskaperna och den effektiva chefen. För den effektiva chefen är faktorn Öppenhet 
troligen den mest viktigaste personlighetsegenskapen. En öppen person är ”öppen” för nya 
erfarenheter, nya idéer och nytt folk. Han är inte dogmatisk, inte heller är han rutinerad eller 
uppgiftsorienterad person som ger order till sina anställda under honom (Fishman, 2007).  
 
Den Målmedvetna personen dyker upp i tid, möter deadlines och har en god arbetsmoral 
(Fishman, 2007). Målmedvetenhet kan troligen vara den mest betydelsefulla egenskapen för 
att klättra upp på karriärstegen, den blir mindre betydelsefull på toppen. Då kan t.o.m. andra 
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personer vara målmedvetna på samma sätt som de kan bli sympatiska (Fishman, 2007). Den 
sympatiska personen tycker om alla och njuter av att vara omtyckt. Det är en mycket bra 
egenskap för en person i teamet, dock mindre bra för en chef. Ett effektivt ledarskap 
korrelerar således med låg sympatiskhet. En person som har högt på faktorn Emotionell 
Stabilitet är klart alarmerande och är benägen till att väcka oro (Fishman, 2007). 
 
Hogan (2005) anser att personlighet har stor betydelse för arbetsgivaren på minst tre olika 
sätt. Först av allt vill arbetsgivaren veta vilken typ av anställd en person kommer att vara, svår 
att komma överens med eller en kollega i världsklass? För det andra vill arbetsgivaren veta 
om ens personlighet passar in i de krav som jobbet kräver, har personen t.ex. drivkraften att 
lyckas inom säljbranschen? För det tredje är det viktigt om ens värderingar stämmer överens 
med företagskulturen. Det är inte lika viktigt hur talangfull personen är, om ens värderingar 
inte stämmer överens med företagskulturen kommer personen inte att lyckas i den 
organisationen (Hogan, 2005). 
 
Kritik mot Femfaktormodellen 
Forskning inom femfaktormodellen har påvisat varaktiga upptäckter och en ovanlig hög nivå 
av överenskommelse bland personlighetsforskare (Burger, 1993). Dock är modellen inte helt 
fri från kritik. Det finns debatter om vad de fem faktorerna betyder, exempelvis kan dessa 
faktorer bara representera de fem dimensionerna som är inbyggt i språket. Detta innebär att 
även om personlighet i verkligheten har en väldigt annorlunda struktur, är förmågan att 
beskriva personlighetsegenskaperna begränsade till de adjektiv som är tillgängliga i språket, 
vilka kan falla in i fem primära kategorier. Det kan också vara fallet att den kognitiva 
förmågan att organisera information om en själv och andra är begränsade till att använda just 
dessa fem dimensioner. Då människor kan beskriva personlighet som att alla egenskaper kan 
få plats under fem faktorer, kommer detta inte helt korrekt att fånga komplexiteten och 
finurligheten av den mänskliga personligheten (Burger, 1993).  
 
Det finns fortfarande meningsskiljaktigheter om strukturen för femfaktormodellen för 
personlighet (Burger, 1993). En del faktoranalytiska studier visar att vissa mönster inte passar 
bra ihop med femfaktorstrukturen. Tidvis har forskare hittat mer än fem faktorer, ibland färre. 
Detta har lett till att en del forskare hänvisar till femfaktormodellen, plus-minus två. Andra 
forskare pekar ut att de fem faktorerna inte alltid ser likadana ut när de jämför en studie med 
en annan (Burger, 1993). 
 
Distinktionen mellan de första tre och de sista två av de fem faktorerna sprider sig genom den 
nuvarande debatten om möjligheten av någon form av universell status för dessa fem 
dimensioner (Somer & Goldberg, 1999). Då det finns någon form av replikerbarhet för denna 
struktur i en del nära relaterade Indo-Europeiska språk såsom engelska, tyska och holländska, 
drar en del forskare från andra Indo-Europeiska språk som italienska, slutsatsen att endast de 
tre första faktorerna är replikerbara. För att förstå dessa argument vore det användbart att 
utöka språkets ordförråd av de språk som ligger utanför den Indo-Europeiska strömmen. Om 
alla de fem faktorerna kan finnas i en stor variation av högt olikartade språk, skulle det vara 
möjligt att precisera de skillnader som associeras med dessa argument (Somer & Goldberg, 
1999).   
    
Som ovan nämnt visar forskning dock att femfaktormodellen existerar hos människor och 
modellen är universell och finns över alla kulturer (McCrae & Costa, 2003). De flesta 
människor kan placeras på denna skala, ju bredare kategorier och ju bredare konstrukt, desto 
större blir validiteten på personlighetstest. Ju bredare egenskaper en person har, desto större 
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mått kan erhållas och dessa egenskaper samvarierar av hur en person är på jobbet (Forssén, 
2005). 
 
Översättningsproblematik 
En mängd översättningar görs i det dagliga livet för omedelbart praktiskt bruk. Ett språk kan 
inte isoleras från världen eller kulturen som den är inbäddad i. Vid översättning från ett språk 
till ett annat är det svårt för översättaren att hitta ekvivalenta ord för språket som är i fokus 
(Dingwaney & Maier, 1995). Översättaren måste ta hänsyn till kontexten av texten, dess värld 
och kultur, där dessa ord härstammar ifrån och uppväcker känsla och uttryck. Översättning 
från ett västeuropeiskt språk till ett annat icke-europeiskt språk kan vara problematiskt 
eftersom europeiska språk kan dela gemensamma lingvistiska ursprung. De är mer jämförbara 
till skillnad från t.ex. svenska och turkiska. Förhållanden som kan vara problematiska är t.ex. 
ordspråk och liknande lingvistiska skillnader. Även religiösa aspekter är viktiga i detta 
sammanhang (Dingwaney & Maier, 1995). 
 
Ett sätt att precisera vad det är som inte är bra med översättningen av en text är att påpeka att 
den har låg begreppslighet, dvs. det är alltför långt från textens yta till det begrepp som 
författaren vid nedskrivandet har haft i tankarna och som läsaren måste återskapa (Sorvali & 
Lindberg, 1987). Vid översättningar kan texten vara begränsad och otillräcklig i antal eller 
mängd gentemot den ordinära betydelsen. Det är även vanligt att genrespecifika ord och 
klassifikationer används. Informativa texter är lättare att återge eftersom sådana texter har 
som främsta syfte att ge information. Informationen ges i klara satser och meningar och syftet 
med översättningen är att bevara denna information som sådan. Den här typen av texter anses 
höra till de lättast återgivbara (Sorvali & Lindberg, 1987).  
 
Det kan ibland uppstå direkta fel vid översättningar då villkoren för de båda språken är olika 
(Sorvali & Lindberg, 1987). I vissa fall gäller det framför allt att vara exakt och att lämna 
korrekta uppgifter i alla enskilda fall. I andra fall kan det gälla att vara eller göra sig besläktad 
med en viss författares personlighet. Vad som är mer eller mindre bra vid 
översättningsproblem i de olika fallen varierar efter översättningens art. Det kan ibland vara 
storartade skillnader mellan översättningar, t.o.m. mellan två var för sig dåliga översättningar. 
Vid översättandet till ett annat språk, t.ex. en icke-svensk publik, uppstår det problem då 
översättningen sker med de kunskaper översättaren lyckas framkalla i minnet. Målsättningen 
kan sättas till ”maximalt bra”, men det maximala beror i hög grad på den enskilde 
översättarens kompetens (Sorvali & Lindberg, 1987). 
 
Skälet till att gå ifrån originalversionens formulering och grammatik, bör sannolikt i de flesta 
fall vara att en direktöversättning inte låter naturlig på det andra språket (Wester, 1994). 
Jämförelsen mellan de båda versionerna visar också att direktöversättningen nästan alltid 
innehåller mer lågfrekventa ord och begrepp och att den känns mera uppstyltad och 
tillkrånglad än den friare översättningen. Problem som kan uppstå med den friare versionen är 
att, ju större avvikelse från originalet desto större osäkerhet om huruvida uppgifterna är 
ekvivalenta eller inte. Det betyder att vissa uppgifter och vissa formuleringar kanske inte är 
möjliga att översätta med bibehållandet av likvärdighet avseende innehåll och svårighetsgrad 
(Wester, 1994). 
 
Översättning av ett psykologiskt test till ett annat språk kan vara utmanande, det är viktigt att 
försäkra sig om att instrumenten är funktionellt ekvivalenta till instrumentet från 
originalversionen (Butcher, 2005). För att kunna försäkra sig om att ekvivalensen av 
psykologiska test bibehålls vid översättande till andra språk och kulturer, behöver det 
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underliggande konstruktet av testet vara jämförbart och kunna beskriva samma typ av 
beteende och personlighetsfaktorer hos båda kulturen (Butcher, 2005). 
Personlighetsmätningar bör översättas i beaktande av de höga standarder och testkriterier som 
finns tillgängliga; instrumentet bör även kunna demonstrera ekvivalens i form av reliabilitets- 
och validitetsstudier. Instrumentet bör på samma sätt ha substantiell data och en manual som 
kan översättas till landets egna språk för att de praktiserande ska ha en tolkningsmanual 
tillgängligt (Butcher, 2005).    
 
Enligt Somer och Goldberg (1999) är det turkiska språket mycket intressant eftersom språket 
är medlem i den Altaiska gruppen som inkluderar språk såsom mongoliska, även koreanska 
och japanska har stundtals räknats som besläktade med altaiska språk (Somer & Goldberg, 
1999). Dessa språkfamiljer visar gemensamma nämnare i vokalharmoni, avsaknad av genus 
samt många likartade ord, däribland pronomen som anses vara ovanliga som lånord. Den 
altaiska språkfamiljen utövas mestadels inom och runtom Centralasien och nordöstra delen av 
Asien. Det turkiska språket har sitt ursprung i uråldriga rötter som är långt ifrån de Indo-
Europeiska språken. Eftersom kulturen möter både öst och väst kan det uppstå kulturkrock 
hos unga, då det kan förväntas stora skillnader i personlighet. Av de fem faktorerna kan det 
förväntas att faktorn Öppenhet (O) kan vara den som fångar upp dessa kulturella poler, 
eftersom denna faktor är den som är mest sannolik att reflektera attityder (Somer & Goldberg, 
1999). 
 
Kvalitetskrav för psykologiska test 
Ett psykologiskt och abstrakt begrepp som personlighet är inte något som en person kan se 
eller ta på, utan det är något som visar sig i något slags beteende (Engström Pedersen, 
Schüller, & Forssén, 1997). Psykologiska test kan mäta dessa egenskaper som inte kan ses 
eller upplevas direkt av våra sinnen, d.v.s. egenskaper som är dolda, antydda eller latenta. Det 
ställs samma krav på dessa test som det ställs på andra mätinstrument, nämligen att testet 
mäter den egenskap det är avsett att mäta. Detta innebär även att en testning av en individ vid 
två olika tillfällen ger ungefär samma resultat (Anastasi, 1988). Uppfylls dessa krav har testet 
god validitet och reliabilitet, vilket innebär att testet har en god giltighet och mätsäkerhet 
(Engström Pedersen, Schüller, & Forssén, 1997). Reliabilitet, validitet och normer är tre 
mycket viktiga komponenter i en testutvecklingsprocess. Reliabiliteten kan uppskattas genom 
beräkningar av både intern konsistens (Cronbach alpha) och stabilitet över tid (test-retest) 
(Cohen & Swerdlik, 2005; Cronbach, 1951). Skalornas reliabilitetskoefficienter, Cronbach 
alpha, liksom skalornas interitem-korrelationer, används för att bedöma den interna 
konsistensen hos en skala eller ett test. Validiteten kan ses som den centrala aspekten och 
även den mest krävande prövningen av testet. Testets förmåga att mäta en egenskap bestäms 
utifrån befintliga teorier samt andra validitetsstudier såsom faktoranalys (Statt, 2004). Till 
exempel kan prediktiv validitet studeras genom att testresultaten jämförs med något annat 
mått på egenskapen som ska mätas (Engström Pedersen, Schüller, & Forssén, 1997; 
Magnusson, 2003). 
 
Syfte  
Syftet med föreliggande undersökning var att översätta personlighetsdelen av det 
arbetspsykologiska testet Predicting Job Performance, PJP, från svenska till turkiska och göra 
en psykometrisk utvärdering av instrumentet. Mer specifikt var syftet att utforska den turkiska 
versionens reliabilitet, samt validitet, genom att beräkna instrumentets interna konsistens 
(Cronbach alpha) samt skalornas interitem-korrelationer, och se om samma skalor stämde 
överens vid översättningen. Målet var även att genomföra en faktoranalys av skalorna för att 
få fram den underliggande strukturen i PJPp. Resultaten jämfördes med originalversionen 
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svenska och översättningar till norska och finska. Benämningar som kommer att användas i 
detta arbete är PJPp Turkiet, PJPp Sverige, PJPp Norge och PJPp Finland. 
 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Den turkiska versionen av PJPp administrerades till 81 deltagare under höstterminen 2006 och 
vårterminen 2007; sammanlagt deltog 38 kvinnor och 42 män (1 person angav ej kön). Åldern 
i gruppen varierade mellan 15 och 62 år (M = 26.36 år; SD = 11.41; 5 personer uppgav ej 
ålder). Undersökningens deltagare valdes genom att ett brev med information om under-
sökningen sattes upp på anslagstavlor vid Stockholms Universitet. Samma material skickades 
även ut som e-post till Turkiska Studenters Akademikerföreningen (TSAF) och Turkiska 
Ungdomsförbundet (TUF), samt till turkisktalande studenter vid Uppsala Universitet. Även 
familj och vänner ingick i urvalet (5 personer).  
 
Informationen nådde ut till TSAFs 377 medlemmar och till ca 50 av TUFs 7000 medlemmar. 
Deltagare som ingick i grupp 1 grupperades som turkisktalande personer bosatta i Sverige. 
Grupp 2 bestod av 11 deltagare som var bosatta i Istanbul, dvs. turkisktalande personer 
bosatta i Turkiet. Det samlades inga data från studenter vid Uppsala Universitet av den 
anledningen att det inte dök upp deltagare vid undersökningstillfället. Från 
undersökningsgruppen uteslöts åtta personer från den första gruppen och två personer från 
grupp två, då dessa deltagare inte hade komplett ifyllda enkäter. Detta ledde till att den 
slutgiltiga gruppen bestod av totalt 71 besvarade och insamlade enkäter; 33 kvinnor och 37 
män (1 person angav ej kön). Åldern i den slutgiltiga gruppen varierade mellan 15 och 57 år 
(M = 26.85 år; SD = 10.92; 5 personer uppgav ej ålder). 
 
Material 
Undersökningen bygger på en turkisk version (originalversion svenska) av det 
arbetspsykologiska testet Predicting Job Performance, PJP. Som ovan nämnt bygger PJP på 
den så kallade ”femfaktormodellen” (dock utan faktorn ”öppenhet”) inom personlighets-
psykologin och syftar till att användas i urval av arbetssökande (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 
2006).  
 
Personlighetsdelen, PJPp, innehåller påståenden som talar om hur en individ är som person, 
vilka personlighetsegenskaper individen har med utgångspunkt från de fyra av de fem 
faktorerna (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006). PJPp innehåller fyra skalor och åtta 
underskalor. Varje underskala innehåller tio item, totalt innehåller varje skala tjugo item. 
Endast personlighetsdelen av PJP översattes till turkiska, detta utfördes av testledaren som har 
turkiska som modersmål, under höstterminen 2006. Undersökningen var inte tidsbegränsad 
och deltagarna fick inte använda sig av några hjälpmedel, endast penna var tillåtet. 
 
Översättningen av PJPp gick till på så sätt att testledaren först gick igenom den svenska 
versionen och noterade de item som innehöll olika typer av ordspråk och formuleringar som 
skulle kunna vara problematiska vid översättningen. För att vara säker på att rätt ordspråk och 
formulering användes, rådfrågades ett fåtal personer i testledarens bekantskap om råd. 
Testledaren tog även hjälp av en turkisk ordbok som var tillgänglig via Internet (Lexin, 2007). 
Därefter översattes personlighetsdelen i PJP av testledaren utifrån dennes kunskaper i turkiska 
och psykologi. Det utfördes ingen ”back translation” av den turkiska översättningen.  
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Procedur 
Undersökningen utfördes i olika omgångar under hösten 2006 och våren 2007 där 
undersökningsdeltagarna själva valde vid vilket tillfälle de ville delta i. Undersöknings-
deltagarna vid Stockholms Universitet, Uppsala Universitet och från TSAF fick själva välja 
ett av de testtillfällena som redan var bestämt, de fick komma till testtillfället eller anmäla sig 
via e-post till testledaren. Deltagarna från TUF fick göra enkäten vid ett bestämt möte som 
passade båda parterna. Dessutom fick 35 stycken deltagare från TUFs verksamhet genomföra 
enkäten i samband med en skidresa. Deltagarna i grupp två fick fylla i enkäten efter 
överenskommelse med testledaren. Vid samtliga tillfällen samlades undersökningsdeltagarna i 
en tyst lokal.  
 
Två testledare på plats fick vara ombud och genomföra undersökningen för vardera av 
grupperna. En testledare fick genomföra undersökningen på skidresan för grupp ett, och en 
testledare för deltagarna i Istanbul. Testledarna fick grundlig bakgrundsinformation om testet, 
undersökningens syfte, innehåll och upplägg, som skulle vidarebefordras till undersöknings-
deltagarna vid testtillfället. 
 
Vid de olika undersökningstillfällena började testledaren med att ge en kort 
bakgrundsinformation om testet. Sedan informerades testdeltagarna om undersökningens 
syfte, innehåll och upplägg. För att undvika oklarheter upprepades en del av informationen 
från brevet som hade satts upp på anslagstavlan, och som hade skickats iväg som e-postbrev, 
till alla deltagare. 
 
När alla testdeltagare var klara med att besvara enkäten samlades de in av testledaren. 
Samtliga deltagare från grupp ett erhöll en biocheck från Assessio International AB som 
kompensation för deltagande av undersökningen. Deltagare från grupp två erhöll ingen 
biocheck eller annan typ av kompensation. Inget återkopplingsbrev skickades ut till 
undersökningsdeltagarna. 
 
Psykometriska analyser 
De psykometriska analyser som utfördes för att fastställa instrumentets reliabilitet är 
beräkningar av intern konsistens (Cronbach alpha) liksom skalornas interitem-korrelationer. 
Dessa användes för att bedöma den interna konsistensen hos de olika skalorna som ingår i 
PJPp. För att ytterligare undersöka strukturen i den turkiska versionen av PJPp 
faktoranalyserades (Principal Axes Factor Analysis with PROMAX Rotation) skalorna. 
Dessutom har det genomförts korrelationsprövningar mellan de fyra skalorna och en 
faktorkorrelation som visar hur de fyra skalorna i PJPp Turkiet korrelerar med varandra.  
 
 
 

Resultat 
 
Beskrivande statistik och Reliabilitet 
Reliabiliteten i PJPp har uppskattats genom intern konsistens (Cronbach alpha). 
Homogeniteten i skalorna har uppskattats genom interitem-korrelationer. I Tabell 3 
presenteras den beskrivande statistiken för PJPp Turkiet för de fyra personlighetsskalorna och 
deras underskalor. I Tabell 3 framgår att samtliga skalor uppvisar tillfredsställande alpha-
värden. Endast skalan Sympatiskhet har ett lågt alpha-värde på .60. Interitem-korrelationen 
visar en tillfredsställande korrelation på skalan Målmedvetenhet, de tre resterande skalorna 
uppvisar låga värden. Medelvärdena och spridningen för de fyra skalorna är i överlag jämnt 
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fördelade, med undantag för skalan Sympatiskhet som har lägst spridning. Fördelningen visar 
även att medelvärdesnivåerna för den turkiska versionen av PJPp är lägre jämfört med den 
svenska och norska versionen (se Tabell 4 och 5). 
 
 
Tabell 3. Beskrivande statistik och reliabilitet för PJPp Turkiet. (N=71) 
Faktor  Antal item r alpha M SD 
Stabilitet 20 .15 .79 55.19 8.19 
Orolig  10 .32 .83 28.46 5.93 
Stadig  10 .14 .61 26.73 4.17 
      
Livlighet  20 .19 .83 57.83 8.68 
Reserverad  10 .20 .71 29.19 4.97 
Utåtriktad  10 .30 .82 28.62 5.24 
      
Målmedvetenhet  20 .22 .85 58.59 8.84 
Spontan  10 .24 .74 28.14 5.07 
Systematisk  10 .26 .77 30.45 4.68 
      
Sympatiskhet  20 .07 .60 56.95 5.89 
Skeptisk  10 .21 .73 26.94 4.95 
Vänlig  10 .07 .42 30.01 3.29 
Not: r=interitem-korrelation, alpha=Cronbach alpha, M=Medelvärde, SD=Standardavvikelse  
 
 
Reliabiliteten för PJPp Sverige redovisas i Tabell 4. Resultaten uppvisar en god reliabilitet för 
samtliga skalor som ingår i PJPp. Ingen av skalorna påvisar en tillfredsställande interitem-
korrelation mellan faktorerna. Faktorn Sympatiskhet har lägst interitem-korrelation på r=.11. 
Medelvärdesnivåerna är jämt fördelade mellan de fyra skalorna, skalan Livlighet har störst 
spridning. Jämfört med den turkiska, norska och finska versionen, uppvisar den svenska 
versionen de högsta medelvärdesnivåerna. 
 
 
Tabell 4. Beskrivande statistik och reliabilitet för PJPp Sverige. (N=300) 
Faktor  Antal item r alpha M SD 
Stabilitet 20 .17 .80 60.37 6.97 
Orolig  10 .21 .72 19.71 5.97 
Stadig  10 .20 .71 26.03 4.15 
      
Livlighet  20 .19 .82 60.55 7.88 
Reserverad  10 .12 .56 21.94 5.07 
Utåtriktad  10 .38 .85 27.11 5.34 
      
Målmedvetenhet  20 .13 .75 64.21 5.66 
Spontan  10 .10 .53 22.32 4.69 
Systematisk  10 .31 .82 30.50 3.92 
      
Sympatiskhet  20 .11 .70 62.60 5.27 
Skeptisk  10 .16 .66 19.65 4.88 
Vänlig  10 .13 .59 28.24 3.35 
Not: r=interitem-korrelation, alpha=Cronbach alpha, M=Medelvärde, SD=Standardavvikelse  
 

(Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006) 
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Tabell 5 presenterar den beskrivande statistiken för PJPp Norge. Tre av skalorna uppvisar 
tillfredsställande reliabilitet. Samtliga skalor uppvisar låga interitem-korrelationer; 
Sympatiskhetsskalan har lägst värden på reliabilitet och interitem-korrelation. Medelvärdena 
är jämnt fördelade över de fyra skalorna, dock är spridningen något lägre i skalorna 
Målmedvetenhet och Sympatiskhet. 
 
 
Tabell 5. Beskrivande statistik och reliabilitet för PJPp Norge. (N=230) 
Faktor  Antal item r alpha M SD 
Stabilitet 20 .15 .78 59.48 6.23 
Orolig  10 .18 .67 21.02 5.56 
Stadig  10 .22 .73 25.48 3.51 
      
Livlighet  20 .14 .76 60.63 6.37 
Reserverad  10 .05 .33 22.28 4.40 
Utåtriktad  10 .35 .84 26.95 4.71 
      
Målmedvetenhet  20 .08 .61 63.37 4.46 
Spontan  10 .06 .41 22.96 4.20 
Systematisk  10 .25 .76 29.66 3.31 
      
Sympatiskhet  20 .06 .52 63.82 3.84 
Skeptisk  10 .07 .43 20.21 4.00 
Vänlig  10 .10 .53 30.03 2.68 
Not: r=interitem-korrelation, alpha=Cronbach alpha, M=Medelvärde, SD=Standardavvikelse  
 

(Söberg, Sjöberg & Forrsén, 2007a) 
 
I Tabell 6 redovisas den beskrivande statistiken för PJPp Finland. I tabellen framgår att 
medelvärdesnivåerna följer i stort de nivåer som uppvisas i den turkiska, svenska och norska 
versionen av PJPp, med undantag för Stabilitet och Livlighet som uppvisar något lägre 
värden. Finska data uppvisar höga alpha-värden, samtliga skalor har en reliabilitetskoefficient 
över .70. Jämfört med länderna ovan har Finland de högsta alpha-värdena och högst spridning 
på skalorna Stabilitet och Livlighet. 
 
 
Tabell 6. Beskrivande statistik och reliabilitet för PJPp Finland. (N=1744) 
Faktor  Antal item r alpha M SD 
Stabilitet 20 .25 .87 53.28 9.40 
Orolig  10 .43 .88 28.72 6.29 
Stadig  10 .18 .68 24.54 4.21 
      
Livlighet  20 .27 .88 53.06 9.73 
Reserverad  10 .27 .78 26.11 5.32 
Utåtriktad  10 .28 .80 26.96 5.06 
      
Målmedvetenhet  20 .21 .84 57.89 8.03 
Spontan  10 .23 .75 27.21 4.85 
Systematisk  10 .24 .74 30.67 4.06 
      
Sympatiskhet  20 .16 .79 59.53 6.76 
Skeptisk  10 .27 .79 29.46 4.68 
Vänlig  10 .18 .67 30.09 3.63 
Not: r=interitem-korrelation, alpha=Cronbach alpha, M=Medelvärde, SD=Standardavvikelse  
 

(Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2007b) 
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För att på ett tydligare och mer överblickbart sätt klargöra den underliggande faktorstrukturen 
faktoranalyserades (Principal Axes Factor Analyses with PROMAX Rotation) skalorna i PJPp 
Turkiet. Tillsammans förklarar de fyra faktorerna 66 % av den totala variansen (svenska 
versionen 80 %). Resultaten i Tabell 7 påvisar att två av skalorna inte laddar som förväntat. 
De underskalor som har något lägre laddningar är skalorna under Sympatiskhet. Stadighet 
laddar på en helt egen faktor och Vänlighet laddar även under Målmedvetenhet. Skalorna 
Livlighet och Målmedvetenhet laddar stabilt på varsin faktor.   
 
 
Tabell 7. Faktoranalys* av PJPp Turkiet. 

* PROMAX roterad faktoranalys. 
 
 
Tabell 8 uppvisar en faktorkorrelation av hur de fyra skalorna i PJPp Turkiet korrelerar med 
varandra. Endast skalorna Målmedvetenhet och Sympatiskhet korrelerar positivt med 
Stabilitet.  
 
 
Tabell 8. Faktorkorrelation* av de fyra skalorna i PJPp Turkiet.  

* Principal Axis Factoring. Promax with Kaiser Normalization. 
 
 
Korrelationsprövningar  
För att klargöra sambanden mellan skalorna beräknades korrelationer för samtliga skalor i 
undersökningen. I tabell 9 redovisas hur de fyra personlighetsskalorna korrelerar med 
varandra i PJPp Turkiet. Som redovisas i tabellen är samtliga korrelationer positivt 
signifikanta mellan personlighetsegenskaperna, t.ex. är korrelationen mellan Livlighet och 
Sympatiskhet, och mellan Målmedvetenhet och Sympatiskhet låg. I jämförelse med länderna 
nedan visar korrelationen mellan Målmedvetenhet och Sympatiskhet höga värden, med 
undantag för Finland som också har en hög korrelation (.35) på denna skala. 
 
 
 
 
 

Underskala  Faktor I Faktor II Faktor III Faktor IV 
Orolig  .92  -.24  
Stadig  -.30  .87  
     
Reserverad     .72 
Utåtriktad   .  -.56 
     
Spontan   -.54   
Systematisk   .85   
     
Skeptisk  .76    
Vänlig  .14 .51   

Faktor  I II III IV 
1 Stabilitet       
2 Livlighet -.37    
3 Målmedvetenhet  .26 -.10   
4 Sympatiskhet .42 -.32 -.19  
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Tabell 9. Korrelationer mellan de fyra olika personlighetsskalorna i PJPp Turkiet. (N=71) 

** p<.01  * p<.05 
 
 
I Tabell 10 presenteras korrelationer mellan de fyra personlighetsskalorna för PJPp Sverige. 
Resultaten visar positivt signifikanta korrelationer mellan de olika skalorna. Korrelationerna 
mellan Livlighet och Sympatiskhet, och mellan Målmedvetenhet och Sympatiskhet är dock 
väldigt låga och därmed icke signifikanta. Den senare kan jämföras med resultat från Norge 
som också har en låg och icke signifikant korrelation. 
 
 
Tabell 10. Korrelationer mellan de fyra olika personlighetsskalorna i PJPp Sverige. (N=300) 

*p<.05     
(Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006)  

 
 
Tabell 11 visar hur de fyra personlighetsskalorna korrelerar med varandra i PJPp Norge. Som 
synes i Tabell 11 uppvisar resultaten positiva korrelationer mellan de fyra personlighets-
skalorna. Dock visar skalorna Stabilitet och Sympatiskhet, och Målmedvetenhet och 
Sympatiskhet icke signifikanta korrelationer. Korrelationen mellan Stabilitet och Livlighet är 
förhållandevis hög och dessa två skalor har den högsta korrelationen i matrisen. I jämförelse 
med de tre andra länderna påvisar Norge den högsta korrelationen mellan skalorna Stabilitet 
och Livlighet. 
 
 
Tabell 11. Korrelationer mellan de fyra olika personlighetsskalorna i PJPp Norge. (N=250) 

* p<.05 
(Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2007a) 

 

 Stabilitet  Livlighet  Målmedvetenhet  Sympatiskhet  
Stabilitet      
     
Livlighet  .48**    
     
Målmedvetenhet  .27* .46**   
     
Sympatiskhet  .52** .31** .38**  

 Stabilitet  Livlighet  Målmedvetenhet  Sympatiskhet  
Stabilitet      
     
Livlighet  .33*    
     
Målmedvetenhet  .38* .25*   
     
Sympatiskhet  .14* .02 .11  

 Stabilitet  Livlighet  Målmedvetenhet  Sympatiskhet  
Stabilitet      
     
Livlighet  .49*    
     
Målmedvetenhet  .29* .14*   
     
Sympatiskhet  .30 .27* .05  
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I Tabell 12 redovisas korrelationer mellan de fyra personlighetsskalorna i den finska 
versionen av PJPp. Resultaten uppvisar starkt positivt signifikanta korrelationer mellan de 
fyra skalorna. Här framgår att höga korrelationer återfinns i korrelationen mellan Stabilitet 
och de tre andra skalorna. Endast skalan Livlighet korrelerar lågt med Målmedvetenhet. 
Korrelationen mellan Stabilitet och Sympatiskhet kan jämföras med resultat från den turkiska 
versionen som också har en hög korrelation på .52. 
 
 
Tabell 12. Korrelationer mellan de fyra olika personlighetsskalorna i PJPp Finland. (N=1744) 
 Stabilitet  Livlighet  Målmedvetenhet  Sympatiskhet  
Stabilitet      
     
Livlighet  .38**    
     
Målmedvetenhet  .40** .26**   
     
Sympatiskhet  .54** .41** .35**  
** p<.01 

(Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2007b) 
 

 
 
Tabell 13. Resultat över de tre item som korrelerade lägst för varje skala i PJPp Turkiet. (N=71) 
Faktor  Fråga  r 
Stabilitet  26 (stadig) .15 
 68 (stadig) -.02 
 76 (stadig) .07 
   
Livlighet  19 (reserverad) .13 
 77 (reserverad) .14 
 65 (utåtriktad) .17 
   
Målmedvetenhet  54 (spontan) .01 
 74 (systematisk) .24 
 83 (systematisk) .22 
   
Sympatiskhet  17 (vänlig) -.15 
 51 (vänlig) .07 
 84 (vänlig) -.14 

 
 
 

 
Diskussion 

 
Syftet med föreliggande undersökning var att översätta personlighetsdelen av det arbets-
psykologiska testet Predicting Job Performance (PJP) från svenska till turkiska och göra en 
psykometrisk utvärdering av instrumentet. Mer specifikt var syftet att utforska den turkiska 
versionens reliabilitet samt validitet genom att beräkna instrumentets interna konsistens 
(Cronbach alpha) samt skalornas interitem-korrelationer, och se om samma skalor stämde 
överens vid översättningen. Målet var även att genomföra en faktoranalys av skalorna för att 
få fram den underliggande strukturen i PJPp. Resultaten jämfördes med originalversionen 
svenska och översättningar till norska och finska. 
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Översättning av ett test från ett språk till ett annat är inte någon enkel uppgift. Mycket få 
uppgifter kan översättas ordagrant, vilket ändå inte utgör någon garanti för att översättningen 
är klanderfri. Översättningen av item till turkiska i Predicting Job Performance skiljer sig 
bland annat i fråga om ordval, meningsbyggnad, strukturering av själva frågan där en del item 
har olika grad av formlikhet med originalversionen (svenska). Vissa item (ord, meningar eller 
meningsföljder) går inte att översätta med en hög grad av formlikhet utan att de förlorar i 
läsbarhet och klarhet. Samtidigt finns det en risk med att göra alltför fria översättningar 
eftersom det på så sätt kan förändra frågans svårighetsgrad m.m. Detta betyder att det oftast 
inte finns ett självklart sätt att göra översättningen, ett faktum som kan medföra validitets-
problem. 
 
Resultaten visar att det finns starka och positiva korrelationer mellan de olika personlighets-
faktorerna. Jämfört med resultat från både Sverige och Norge uppvisar faktorerna högre 
korrelationer på samtliga skalor med undantag för korrelationen mellan Stabilitet och 
Målmedvetenhet som visar ett lägre värde. Däremot påvisar dessa två korrelationer höga 
värden på den svenska och finska versionen.  
 
Korrelationen mellan Stabilitet och Sympatiskhet uppvisar det högsta värdet för PJPp Turkiet 
och Finland jämfört med de andra länderna, något som är värt att notera eftersom skalan 
Sympatiskhet är den enda skalan som traditionellt inom forskning är svår att nå upp till 
önskvärda alpha-värden. Den kulturella skillnaden kan ha varit ett bidragande skäl till att 
resultaten visade en hög korrelation mellan Stabilitet och Sympatiskhet. Denna höga 
korrelation kan tolkas som att det turkiska och det finska urvalet har en högre nivå av social 
önskvärdhet. Vissa deltagare kan ha värderat sig efter yttre kriterier, som till exempel social 
status och jämfört sig med andra i gruppen för att få en bekräftelse på att han/hon duger. Det 
kan vara mer accepterat att värdera sig själv lite finare, därav den sociala önskvärdheten. Till 
detta kan också kopplas self-serving-bias, ytterligare en omständighet där undersöknings-
deltagaren kan ha skattat sig själv bättre genom att ge sig själv bättre attribut och förändrat 
sina egenskaper för att de ska passa in i en viss situation. Detta kan resultera i att 
undersökningsdeltagaren attribuerar sina interna eller personliga faktorer till sitt eget beteende 
som relateras till framgång eller misslyckande inför en specifik uppgift.  
  
Som synes på resultatdelen har personlighetsskalorna höga Cronbach alpha vilket tyder på 
god reliabilitet hos testet. Endast skalan Sympatiskhet har en låg alpha-korrelation på .60 
vilket kan jämföras med resultat från Norge som visar ett alpha-värde på .52. Skalan 
Målmedvetenhet är den enda skalan som uppvisar en tillfredsställande nivå på interitem-
korrelationerna jämfört med de andra skalorna. Återigen är det skalan Sympatiskhet som har 
det lägsta värdet, detta kan än en gång ses i den svenska och norska versionen, dock inte i den 
finska versionen som har ett högt alpha-värde (.79). Personlighetsskalan Sympatiskhet som 
har lägst alpha, har även lägst standardavvikelse, vilket kan vara en anledning till det låga 
alpha-värdet.  
 
Resultaten av interitem-korrelationerna för den turkiska versionen av PJPp uppvisade låga 
värden. Interitem-korrelationer hänvisar till nivån av korrelation bland alla item på en skala 
(Magnusson, 2003). Detta är anledningen till att det, i PJP, har valts två skalor under varje 
skala som skall ge ett bredare mått på de ingående skalorna (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 
2006). De låga resultaten kan tänkas bero på att majoriteten av den turkisktalande gruppen var 
personer bosatta i Sverige. Den turkisktalande gruppen kan ha anpassat sig i den svenska eller 
västerländska kulturen så pass mycket att de delade samma värderingar som den väster-
ländska kulturen. Det kan även innebära att den turkiska gruppen har svarat utifrån två olika 
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kulturer, att det har uppstått en kulturkrock mellan den turkiska och den svenska kulturen, 
därav de skilda resultaten. Det vore passande att replikera denna studie och utföra den i 
Turkiet och därutöver se om det finns skillnader gällande sociala normer såsom social 
önskvärdhet.  
 
Resultaten visar en likhet mellan den turkiska och den finska versionen av PJPp. Trots den 
stora skillnaden i storlek för de båda grupperna (Turkiet N=71; Finland N=1744) uppvisar 
resultaten jämförbara medelvärdesnivåer och spridning som inte skiljer sig från varandra 
markant. Korrelationerna mellan personlighetsskalorna Stabilitet och Sympatiskhet påvisade 
höga värden endast i dessa två länder. Slutsatsen som kan dras från dessa resultat är att 
turkisktalande personer och finsktalande personer svarar lika/har lika svarsfrekvenser när det 
gäller dessa två skalor. Skalan Sympatiskhet har visat sig predicera tillförlitliga alpha-värden 
hos dessa två länder. Detta kan återigen innebära att det finns en större risk för social 
önskvärdhet bland dessa två grupper än i de andra grupperna. Höga poäng på 
Sympatiskhetsskalan innebär att en person är väldigt trevlig och mån om andras känslor. 
Eftersom detta personlighetsdrag är något som kan tänkas vara socialt önskvärt och möjligtvis 
ingå i olika sociala normer, är sannolikheten stor att vissa personer förställer sina svar för att 
känna att de passar in i den sociala normen.  
 
Eftersom spridningen i PJPp Turkiet är i nivå med Sverige, Norge och Finland, och alpha ser 
bra ut för samtliga skalor betyder det en reliabel variation, vilket är bra. Det skulle vara 
oroande ifall spridning och reliabilitet var lågt, då kan det vara en indikation på att skalorna 
inte diskriminerar som de ska eller att de inte diskriminerar alls. 
 
Som ovan nämnt anger reliabiliteten inom testning metodens tillförlitlighet i mätningen. Till 
exempel skall resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar (test-retest-reliabilitet), och 
oberoende om vem som utför testet (Anastasi, 1988). Reliabilitetskoefficienten Cronbach 
alpha, som används för att fastställa ett instruments tillförlitlighet, fungerar väl vid mätningar 
av latenta konstrukt som är endimensionella (Cohen & Swerdlik, 2005). Vid en 
multidimensionell struktur kommer alpha-värdet i de flesta fallen att vara lågt. Då är en 
faktoranalys den rätta metoden att använda, främst för att se vilka item som laddar högst på de 
olika dimensionerna. Cronbach alpha är beroende av antalet item i ett instrument, ökar antalet 
item, ökar även alpha-värdet. På samma sätt sjunker alpha-värdet om medelvärdet för 
interitem-korrelationerna är lågt. Ju högre detta medelvärde blir desto mer kommer alpha-
värdet att öka. En ”hög” eller ”god” reliabilitet innebär således hur bra item mäter ett 
endimensionellt konstrukt (Cohen & Swerdlik, 2005).   
 
För att klargöra den underliggande faktorstrukturen genomfördes en Promax roterad 
faktoranalys. Faktoranalys är en statistisk procedur för att identifiera ett antal underliggande 
dimensioner och mönster av faktorer (Cohen & Swerdlik, 2005; Statt, 2004). Eftersom det 
finns fler item (84) i instrumentet än det finns antal undersökningsdeltagare (N=71) i urvalet, 
lämpar sig denna typ av faktoranalys bättre. Målet var att kunna replikera denna faktorstruktur 
där varje personlighetsskala laddade på varsin faktor. Detta skulle ha påvisat att den turkiska 
versionen mätte de fyra underliggande personlighetsskalorna som låg till grund för 
personlighetsdelen i PJP. Resultaten från faktoranalysen visar en struktur med fyra faktorer. 
Däremot laddar inte respektive skala som förväntat och detta ger inte tillräckligt stöd för 
begreppsvaliditeten för den turkiska versionen av PJPp. De skalor som har något lägre 
laddningar är skalorna under Stabilitet och Sympatiskhet. Dessa skalor laddar på två faktorer 
vardera där underskalan Stadig laddar på en helt egen faktor. Anledningen till detta kan bero 
på att översättningen av dessa item inte skiljer sig tillräckligt från varandra så att de av 



 - 23 - 

deltagarna uppfattas som två olika faktorer och inte som en enda faktor med två underskalor 
som motpoler. De låga resultaten på underskalorna som ingår i skalan Sympatiskhet kan dels 
bero på att PJPp mäter begreppet på ett något bredare sätt och dels att Sympatiskhet 
jämförelsevis har något lägre reliabilitet än de andra skalorna i PJPp. 
 
Förhållandet mellan Faktor II och Faktor IV är relativt lika och indikerar att de mäter två olika 
faktorer. Däremot verkar det ha uppstått en begreppskontamination mellan Faktor I och 
Faktor III i och med att underskalan Stadighet laddar på en helt egen faktor, vilket gör det 
svårare att se vad den skalan egentligen har mätt. Vid borttagning av de item som laddade lågt 
på dessa underskalor skedde ingen större förändring, Stadighetsskalan laddade återigen på en 
egen faktor. I nästa skede skulle det vara intressant att göra en ny översättning av de item som 
laddade lågt, och lägga till reservfrågor för att kunna få ett mer valitt resultat.   
 
Ytterligare en omständighet som kan ha påverkat resultaten är urvalet och antalet 
undersökningsdeltagare. Grupperna i de olika länderna är inte helt jämförbara eftersom 
urvalen inte är sammansatta utifrån samma kriterier, den turkiska gruppen utgörs t .ex. inte av 
normalpopulation. Då urvalet endast bestod av bekvämlighetsurval och deltagare från olika 
turkiska organisationer skedde det inte slumpmässigt. Detta kan ha medfört att de deltagare 
som deltog i undersökningen inte är representativa. Ett utökat och slumpmässigt urval skulle 
vara önskvärt för att få resultat som är generaliserbara i större utsträckning.  
 
Språket är en annan bidragande del som kan ha påverkat resultaten och lett till att 
Stabilitetsskalan laddade på två olika faktorer. Under arbetets gång har det eftersträvats att 
språket är lättläst och tydligt med en informativ instruktionstext. Respondenterna kan ha haft 
svårigheter i att förstå enstaka ord eller vissa meningsföljder eftersom majoriteten av urvalet 
är turkisktalande personer bosatta i Sverige. Då dessa personer bor och lever i det svenska 
samhället och därmed utövar det svenska språket dagligen, kan deras modersmål ha fått ett 
fattigare ordförråd, vilket i sin tur kan ha påverkat deras svar. Under insamlandet av data 
hände det ett fåtal gånger att vissa deltagare var tvungna att få innebörden av vissa item 
förklarade för sig innan de besvarade frågan. Av samma anledning som ovan kan detta ha 
påverkat resultaten.  
 
De fördelar som finns hos en reliabilitetsanalys är att det kan förutsäga instrumentets nivå av 
tillförlitlighet (Cohen & Swerdlik, 2005). Däremot säger det inte någonting om validiteten 
och analysen antyder ingalunda om hur skalorna laddar på varje faktor. Ett valitt mått måste 
vara reliabelt, men det omvända gäller inte. Detta är ett exempel som kan ses i föreliggande 
studie där den turkiska versionen uppvisade höga alpha-värden men skalorna laddade inte 
som förväntat. Andra statistiska metoder som skulle kunna lämpa sig att användas i denna 
studie är Item Response Theory (IRT). IRT är en psykometrisk analysmetod som tillämpar en 
bas för estimerande parametrar för att förvissa sig om hur bra data passar in på en modell 
(Embretson & Reise, 2000). Den undersöker således de psykometriska egenskaperna av 
uppskattningen på itemnivå.  
 
Sammanfattningvis har syftet med detta arbete varit att översätta personlighetsdelen av 
Predicting Job Performance från svenska till turkiska och göra en psykometrisk bedömning av 
mätinstrumentet. Beräkningar har genomförts för att fastställa testets egenskaper och trots få 
undersökningsdeltagare har signifikanta resultat erhållits. Resultaten har visat att testet har 
god reliabilitet i termer av Cronbach alpha. Problematiken har legat i att faktorstrukturen för 
samtliga skalor inte har laddat som förväntat vilket har påverkat begreppsvaliditeten. Det har 
således inte påvisats att den turkiska versionen mäter de fyra underliggande 
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personlighetsskalorna som ligger till grund för personlighetsdelen i PJP. För att kunna 
använda föreliggande turkisk version i urvalssammanhang bör instrumentet utvärderas 
ytterligare. 
 
Mot ovan redovisade resultat kan givetvis invändas att många av avvikelserna från 
originalversionen, liksom skillnader versionerna emellan, är små och betydelselösa för 
resultatet i stort. I ett nästa steg skulle det vara värdefullt att genomföra en utprövning av både 
personlighetsdelen och kapacitetsdelen av PJP, med syfte att utföra även andra typer av 
statistiska analyser.   
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