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Integritetstest används för att predicera vilka individer som sannolikt 
kommer att ägna sig åt kontraproduktiva beteenden på arbetsplatsen. 
Amerikansk forskning har dock påvisat att integritetstest även till viss del 
kan förutspå arbetsprestation. I Sverige är integritetstest relativt ovanliga, ett 
av de befintliga testen är Measuring Integrity (MINT) framtaget av 
Assessio. Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan 
integritet och arbetsprestation bland anställda inom svensk detaljhandel. 
Dessutom undersöktes sambanden mellan relationsorientering och 
uppgiftsorientering, med de socioanalytiska begreppen ”getting along” och 
”getting ahead” i syfte att få en djupare teoretisk förståelse för begreppen. 
30 undersökningsdeltagare från ett svenskt företag besvarade MINT samt 
blev skattade av deras respektive chefer avseende övergripande 
arbetsprestation samt ”getting along” och ”getting ahead”. Resultatet 
bekräftade samtliga tidigare konstaterade samband, vilket innebär att det 
finns tendenser till att liknande resultat som påvisats i amerikanska studier 
även gäller för Sverige. 

 
 
Hur får man rätt person till rätt plats i arbetslivet? Denna fråga har blivit allt viktigare då det i 
västvärlden idag har skett ett skifte från produktion av varor till produktion av tjänster och 
kunskap. Detta skifte har medfört ett ökat fokus och medvetande kring företags sk. 
humankapital och kostnaderna för detta. Idag kan humankapitalet i vissa företag stå för upp 
emot 80% av de totala driftskostnaderna (Mabon, 2002). Med detta som bakgrund är det 
naturligt att det blir viktigt att lyckas rekrytera rätt personal till ett företag. Syftet med 
rekrytering är således att välja ut de kandidater som med störst sannolikhet kommer att bidra 
med så god arbetsprestation som möjligt i enlighet med den ekonomiska nyttan. 
 
Metoder som traditionellt har använts för att identifiera kompetent arbetskraft är exempelvis 
intervju, granskning av självbiografisk data, intyg från tidigare anställningar och studier, 
referenstagning och yrkeserfarenhet (Cook, 2004). Dessa metoder har dock visat sig fungera 
mindre bra då det gäller att förutspå vilken kandidat som är bäst lämpad för ett visst arbete 
(Schmidt & Hunter, 1998). Om en metod inte är tillräckligt bra innebär det att den endast i 
liten utsträckning kan förutspå vilka personer som kommer att lyckas bäst i ett särskilt arbete 
(Mabon, 2002). Av denna anledning har psykologer sedan början av 1900-talet försökt 
utforma psykologiska test som bättre ska kunna förutsäga arbetsframgång.  
 
Forskning påvisade tidigt att begåvningstest förutsäger arbetsprestation (Ones & Viswesvaran 
2001; Schmidt, Ones & Hunter, 1992). Senare forskning visar dock att det går att öka 
sannolikheten att välja rätt person med hjälp av att kombinera begåvningstest med antingen en 
strukturerad intervju eller integritetstest. En strukturerad intervju innebär att frågorna som 
ställs till den sökande har gjorts upp på förhand och är desamma för samtliga intervjuade. Den 
andra metoden är test av hederlighet, redbarhet och allmän pålitlighet och går under 
samlingsnamnet integritetstest (Mabon, 2002). Begreppet integritet är brett men definieras i 
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detta sammanhang som en vilja att foga sig för regler, internaliserade värderingar, normer och 
förväntningar (Murphy, 2000). Det är dessa tendenser som integritetstest ursprungligen var 
avsedda att mäta.  Integritet är således en aspekt av personligheten som antas vara en mätbar 
egenskap och definieras enligt ett kontinuum från högt till lågt. Detta innebär att en person 
antingen kan ha en hög respektive låg grad av integritet vilket kan mätas med integritetstest.  
 
Integritetstest som används inom arbetspsykologin syftar främst till att upptäcka vilka 
individer som sannolikt kommer att uppvisa icke önskvärda beteenden på arbetsplatsen som 
går direkt emot de beteenden som är eftersträvansvärda inom organisationen. Exempel på 
sådana kan vara stöld, otillåten frånvaro, alkohol- och drogbruk, förstörelse av 
organisationens egendom samt bristande arbetskvalitet. Dessa beteenden benämns som 
kontraproduktiva beteenden på arbetsplatsen (Counterproductive Work Behavior, CWB) och 
innebär precis som namnet antyder att de motverkar produktivitet i arbetet (Sjöberg & 
Sjöberg, 2007). 
 
Forskning visar dock på att det även finns positiva samband mellan integritetstest och 
arbetsprestation. Dessa samband är visserligen inte lika starka som sambandet mellan 
integritetstest och CWB men visar ändå på att integritetstest på ett tillfredsställande sätt kan 
användas för att förutsäga arbetsprestation (Ones, Viswesvaran & Schmidt, 1993). Dessutom 
kom Schmidt och Hunter (1998) i deras studie fram till att den största fördelen med att 
använda integritetstest för att förutspå arbetsprestation att de inte uppvisar några samband 
med begåvningstest och därmed kan dessa två test i kombination bidra till en större förståelse 
för arbetsprestation än vad testen kan var för sig. Det råder dock oenighet i denna fråga då 
Berry, Sackett, och Wiemann (2007) i sin studie upptäckte att det visst finns belägg för att 
personlighetsbaserade integritetstest uppvisar ett positivt samband med begåvning.  
 
En enkätstudie gjord på rekryterare år 2003 visade att 30% av amerikanska företag använder 
personlighetstest för att bedöma arbetssökande (Cook, 2004) och att integritetstest används till 
så många som fem miljoner arbetssökanden i USA varje år (Rothstein & Goffin, 2006). Då 
det finns bristfällig information om användningen av integritetstest på den svenska marknaden 
finns inga motsvarande siffror att tillgå. Med detta som bakgrund utvecklade företaget 
Assessio år 2007 ett svenskt integritetstest, Measuring Integrity (MINT), som syftar till att 
mäta kontraproduktiva arbetsbeteenden. 
 
Då amerikanska integritetstest även har visat sig förutsäga arbetsprestation var syftet med 
denna studie att undersöka hur integritet och arbetsprestation samvarierar på begreppsnivå, 
detta med hjälp av integritetstestet MINT och skattning av individers arbetsprestation. 
Undersökningsgruppen som ingick i studien arbetar som butikssäljare inom detaljhandeln och 
den övergripande arbetsprestationen har därför definierats utefter de beteenden som är viktiga 
inom detta yrke.  
 
Teoretiska antaganden bakom integritetstest 
Det finns två olika kategorier av integritetstest: overta och personlighetsbaserade test. Overta 
integritetstest är utformade för att på ett direkt sätt utvärdera attityder angående oärligt 
beteende. Personlighetsbaserade mått syftar till att predicera ett brett spektrum av 
kontraproduktivt beteende på arbetet (som exempelvis våld, disciplinära problem, stor 
frånvaro, drogmissbruk, samt stöld) genom att sätta samman mått på olika 
personlighetsdimensioner (Sackett, Burris & Callahan, 1989). I denna studie har ett 
personlighetsbaserat integritetstest använts varför en genomgång av tidigare forskning inom 
personlighetsteori och personlighetstestning är nödvändig.  
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Personlighet  
När det gäller personlighetsbegreppet finns det en hel uppsättning definitioner och 
mätmetoder (Mabon, 2002). En generell definition är att personlighet är en viss benägenhet 
för vissa typer av beteende (Ones, Viswesvaran & Dilchert, 2005; Rothstein & Goffin, 2006). 
Personlighet skiljer människor från varandra i termer av grundläggande skillnader i att tänka, 
känna och agera. Detta visar sig genom att individen beter sig på liknande sätt oavsett 
situationer och miljö (Ones et al., 2005). 
 
För att kunna jämföra olika personer avseende personlighet insåg man under tidigt 1900-tal att 
det behövdes en gemensam taxonomi, en klassificeringsmodell, för hur denna jämförelse 
skulle utföras. En sådan modell skulle ge forskare en möjlighet att kvantitativt undersöka 
olika domän av personlighetsdrag istället för att undersöka varje enskilt attribut som gör 
människor unika och individuella. En taxonomi skulle därmed underlätta den samlade 
kunskapen genom att erbjuda en standardvokabulär (John & Srivastava, 1999). 
 

Att mäta personlighet 
Språket utgör en startpunkt för en gemensam taxonomi avseende personlighet. Ett antal 
forskare har vänt sig till språket som källa för en vetenskaplig taxonomi. Den såkallade 
lexikala hypotesen utgår från antagandet att de flesta av de socialt relevanta 
personlighetsdragen finns beskrivna i vårt språk. Detta arbete var Allport och Odbert (1936) 
först med. De använde en engelsk ordbok och valde ut samtliga ord som beskriver 
personligheten. Den slutgiltiga listan bestod av ca 18 000 ord. Cattell (1943) tog sedan över 
arbetet med ordlistan. Eftersom den ursprungliga listan var alltför omfattande började Cattell 
med att reducera den till 4500 ord genom att bland annat ta bort synonymer. Den 
komprimerade listan användes sedan för att klassificera ett stickprov av vuxna individer och 
genom att faktoranalysera1 materialet kom Cattell fram till 35 olika faktorer. I och med detta 
var Cattell först med att använda faktoranalysen, inte som datareduktionsteknik, utan för att 
upptäcka underliggande kausala personlighetsdrag (Anastasi & Urbina, 1997). Detta kallas 
trait-ansatsen och innebär att man sätter etikett på egenskaper utan att först ha en 
underliggande teori (Mabon, 2002). Cattell utförde flera faktoranalyser och kom till slutsatsen 
att det fanns 16 personlighetsfaktorer, som sedan kom att ligga till grund för hans formulär 
”16 Personlighets Faktorer” (Cattell, Cattell & Cattell, 1993, refererat i Anastasi & Urbina, 
1997 sid. 363). Efter Cattell började flera forskare använda sig av faktoranalys för att 
undersöka vilka personlighetsfaktorer som kan urskiljas ur ett stort antal ord (John & 
Srivastava, 1999). Det första försöket att replikera Cattells primära faktorer gjordes av Fiske 
år 1949 och resulterade i en femfaktorlösning. Dessa fem faktorer kallade han ”Social 
Adaptability”, ”Emotional Control”, ”Conformity”, ”Inquiring Intellect” och ”Confident Self-
expression” och dessa kom senare att ligga till grund för den så kallade Femfaktormodellen 
(Anastasi & Urbina, 1997; Fiske, 1949).  
 
Femfaktormodellen- Big Five (FFM) 
Femfaktormodellen (FFM) grundar sig således inte på en teoretisk modell om personlighetens 
struktur, utan istället på konstaterandet att när människor fyller i personlighetsformulär 
tenderar fem faktorer att framträda (Costa & McCrae, 1992).  Femfaktormodellen är ett försök 
att använda ett analysmönster för att förenkla den enorma mängd data som finns om beteende 
hos individer. Det är därför ett sätt att göra information mer hanterbar när man vill bedöma 
eller predicera en persons beteende i en viss situation (Anastasi & Urbina, 1997). 
Femfaktormodellen har underlättat forskningen genom att skapa en taxonomi av 
                                                
1 Faktoranalys är en statistisk metod för att undersöka bakomliggande faktorer, mönster eller samband mellan ett 
stort antal variabler och på så sätt erhålla ett färre antal latenta faktorer (Everitt, 2002).  
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personlighetsbegreppet som gör det möjligt att klassificera ett stort antal personlighetsdrag till 
ett sammanhängande system av mer generella begrepp (Rothstein & Goffin, 2006).   
 
Två forskare som främst förknippas med femfaktormodellen är Costa och McCrae. I början av 
åttiotalet började de utveckla NEO Personlighetsinventorium (publicerad år 1985) för att mäta 
de tre breda personlighetsdimensionerna: känslomässig instabilitet, utåtriktning och öppenhet. 
Under utvecklandet av personlighetsinventoriet upptäckte de dock att deras tre faktorer till 
stor del liknade tre av Fiskes ursprungliga Femfaktormodells faktorer (Emotional Control, 
Confident self-exprression och Inquiring Intellect) och att de hade uteslutit de övriga två, 
Conformity och Social Adaptability. De utvidgade därför sin modell som till slut kom att 
innehålla samtliga fem faktorer (Pervin & John, 2000).  
 
Enligt Costa och McCrae (2003) är de fem slutgiltiga faktorerna Känslomässig Instabilitet, 
Utåtriktning, Öppenhet, Vänlighet och Målmedvetenhet (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Beskrivning av femfaktormodellen.  
Faktor        Skala   Beskrivning 
Känslomässig Instabilitet N-skalan        Höga poäng inom denna faktor innebär att individen 

att individen har en allmän tendens att uppleva 
negativa känslotillstånd. Exempel på sådana kan 
vara rädsla, osäkerhet, oro, depression och skuld. 
Lägre poäng innebär att individen är känslomässigt 
stabil och vanligen lugn, har lätt för att hantera 
stressiga eller oroliga situationer och är avslappnad 
samt jämn i humöret. 

 
Utåtriktning                      E-skalan  Inom denna faktor innebär höga poäng att individen 

är social, trivs i stora grupper, är sällskaplig, pratsam 
och självsäker. En sådan person tycker med stor 
sannolikhet om spänning och yttre stimulans och 
upplevs ofta som lättsam. Låga poäng däremot 
betyder att individen trivs bättre i mindre 
sammanhang, är mer introvert, reserverad, och 
självständig. En sådan person arbetar med stor 
sannolikhet heller själv, alternativt med en liten 
grupp, snarare än en stor. 

 
Öppenhet                          O-skalan Denna faktor mäter i vilken utsträckning en individ 

har livlig fantasi, intellektuell nyfikenhet och estetisk 
känsla. Höga poäng innebär således att individen är 
nyfiken på sin inre och yttre värld, gärna presenterar 
nya idéer och ofta har okonventionella värderingar. 
De kan även uppleva känslor starkare än vad slutna 
personer gör. Låga poäng på denna skala innebär en 
mer traditionell syn på världen och livet. En sådan 
individ kan upplevas som konservativ och är en 
person som föredrar det beprövade framför det nya 
och okända och kan vara mer praktiskt lagd.  
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Vänlighet                         A-skalan       En vänlig individ känner sympati för andra och är  
villig att hjälpa sina medmänniskor. Höga poäng 
inom faktorn innebär att individen är 
samarbetsvillig, varm, och trevlig. I kontrast mot 
detta innebär låga poäng att personen upplevs som 
egoistisk, skeptiskt inställd mot andras intentioner 
och i många fall tävlingsinriktad.  

 
Målmedvetenhet              C-skalan   En person som är målmedveten ställer ofta upp mål 

för sig själv och är beslutsam i sin strävan att nå 
dessa. Höga poäng innebär att individen är 
noggrann, ansvarsfull och pålitlig. Låga poäng 
innebär att personen snarare är åt det lata hållet och 
kan vara oorganiserad. En person som inte är 
målmedveten är mindre sträng mot sig själv i sitt 
försök att nå sina mål. 

 
 
Nuvarande forskning kring personlighet har gett ökad uppmärksamhet till Femfaktormodellen 
som det råder ovanligt stor konsensus kring bland personlighetsforskare från olika 
forskningstraditioner (Digman, 1990; McCrae & John, 1992). Under de senaste 20 åren har 
Femfaktormodellen antagits som vedertagen modell för att beskriva personlighet (Ones et al., 
2005). Modellen har använts för personlighetsbedömning inom ett flertal olika områden av 
psykologin. Ett av de områden som har visat sig kunna dra stor nytta av forskning kring 
personlighet och individuella skillnader är arbetspsykologin. Inom arbetspsykologin har 
forskare länge intresserat sig för vad det är som skiljer människor åt och hur dessa skillnader 
kan bidra till olikheter i människors sätt att arbeta samt förutsättningar för god 
arbetsprestation (Patterson, 2001).   
 
Fördelarna med Femfaktormodellen är att det är en mycket sparsam taxonomi, det är ett 
ramverk för att integrera resultat av många studier som gjorts för att undersöka förhållandet 
mellan personlighet och arbetsbeteenden och den närmar sig förståelsen för arbetsprestation 
genom att erbjuda några personlighetsdimensioner relaterade till samtliga arbeten och kriterier 
(Salgado, 1997).  
 

Femfaktormodellen och arbetsprestation 
Personlighetsmätning som används vid personligt urval kan löst beskrivas som ”mått av 
personlighet på arbetet” och det främsta syftet med dessa mått har varit en riktig prediktion av 
individuella skillnader i de arbetsbeteenden som är intressanta (Ones & Viswesvaran, 2001). 
Med god arbetsprestation avses att den anställda utför arbetet på ett tillfredsställande sätt, 
både gällande kvaliteten såväl som det tempo det utförs i. Ett stort antal sk. meta-analytiska 
studier2 har undersökt relationen mellan personlighet och arbetsprestation. Resultaten har 
visat att personlighetsmätningar bidrar till prediktion av arbetsprestation (Rothstein & Goffin, 
2006). Det förefaller således råda konsensus kring att Femfaktormodellen bidrar till 
förståelsen för vilka individer som kommer att prestera bättre på arbetet.  
 

                                                
2 Meta-analys är en statistisk metod där resultatet från två eller fler oberoende studier statistiskt kombineras för 
att ge ett övergripande svar på en viss fråga av forskningsmässigt intresse. Syftet med detta är att testet har högre 
statistisk power än vad en enskild studie har (Everitt, 2002).  
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Slutsatsen som Barrick, Mount och Judge (2001) drog av sin forskning var att 
Målmedvetenhet är en något starkare prediktor än Emotionell Instabilitet och att 
Målmedvetenhet är något mer avgörande för arbetsprestation. Även Barrick och Mount 
(2003) fann att Målmedvetenhet visade på starkast samband med arbetsprestation men även 
till viss del Känslomässig instabilitet, detta oberoende av yrkesgrupp eller typ av kriterium. 
Generell Målmedvetenhet kan vara en huvudsaklig faktor för arbetsprestation tillsammans 
med generell mental kapacitet och erfarenhet av yrket. Dessa resultat väcker frågan om 
huruvida generell Målmedvetenhet kan vara den motivationsfaktor som har varit så 
svårfångad inom personalpsykologin, Målmedvetenhet skulle således kunna vara en av de 
viktigaste motivationsfaktorerna när det gäller individens beteende i organisationen (Ones et 
al., 1993).  
 
När det gäller vilka av Femfaktormodellens faktorer som är mest betydelsefulla för att 
förutspå god arbetsprestation går den samlade forskningen således något isär men pekar ändå 
på att det är de båda faktorerna Emotionell Instabilitet och Målmedvetenhet som tillsammans 
utgör det bästa prediktiva måttet för arbetsprestation oavsett yrke (Salgado, 1997; Barrick & 
Mount, 2003).  
 

Prediktion av arbetsprestation för försäljningsyrken  
Forskningen har främst baserats på försäljningsyrken och yrken med kundkontakt då 
serviceyrkena blir vanligare i USA framför produktionsyrken och där personligheten spelar 
större roll jämfört med mer traditionella yrken. Arbetsbeteendena i dessa yrken skiljer sig 
betydligt från fabriksarbeten då personalen ofta är med i själva säljprocessen och det sker en 
interaktion mellan anställd och kund eller klient. Även här har tidigare forskning påvisat olika 
resultat. Resultaten från en studie av Mount, Barrick och Stewart (1998) ger stöd åt hypotesen 
att Målmedvetenhet, Vänlighet och Känslomässig instabilitet är positivt relaterade till 
prestation i arbeten som involverar interpersonella interaktioner. För arbeten som innehåller 
någon form av försäljning är det Målmedvetenhet som predicerar övergripande prestation 
bäst. För arbeten med kundservice spelar samtliga av Femfaktormodellens faktorer roll och 
predicerar övergripande arbetsprestation (Ones, Dilchert, Viswesvaran & Judge, 2007). 
 
Extraversion har konstaterats vara relaterat till arbetsprestation i yrkesgrupper där interaktion 
med andra människor utgör en stor del av arbetet (t.ex. sälj- eller ledarskapsrelaterade yrken). 
I sådana arbeten, såsom sälj och management, är det viktigt att vara sällskaplig, social, 
självsäker, energisk och ambitiös för att nå framgång i arbetet (Barrick et al., 2001, Mount & 
Judge 2001).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det förefaller vara en kombination av Emotionell 
Instabilitet och Målmedvetenhet som utgör det bästa måttet på arbetsprestation även om flera 
forskare har argumenterat för att Målmedvetenhet spelar en något större roll oavsett yrke eller 
kriterium. Målmedvetenhet och Emotionell Instabilitet är således de faktorer som kan förutspå 
generell arbetsprestation på ett övergripande plan för samtliga yrken. Generellt sett presterar 
lynniga, stresskänsliga personer med lågt självförtroende sämre än stabila och 
anpassningsbara med högt självförtroende i sitt arbete. Men när det gäller mer specifika yrken 
har forskare kommit fram till att andra faktorer kan spela roll.  
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Integritet 
Integritetstestning började som ett försök att upptäcka oärlighet hos arbetsansökanden utan att 
behöva använda polygraftest, då dessa blev förbjudna vid anställningsförfaranden i USA år 
1988 (Cook, 2004). I arbetslivssammanhang kom dock beteckningen integritet till långt efter 
att de första testen redan hade utvecklats. Integritetsbegreppet ersatte därmed tidigare 
beteckningar som exempelvis ”ärlighet” (Sackett & Wanek, 1996). Sedan dess har intresset 
för och användandet av integritetstest ökat betydligt (Ones et al., 1993). Även om 
integritetstest inte längre används som en ersättare för polygraf, så är det primära syftet att 
predicera CWB (Berry et al., 2007) eftersom en felrekrytering kan komma att kosta 
arbetsgivaren stora summor pengar.  
 
Även om andra teoretiska ansatser har gjorts vilar huvuddelen av den empiriska forskningen 
kring integritetstest på Femfaktormodellen (Wiggins, 1996). Huvudupptäckten som gjorts är 
att integritetstest korrelerar med tre av Femfaktormodellens faktorer; Målmedvetenhet, 
Vänlighet och Känslomässig instabilitet (Berry et al., 2007). Poängen på integritetstest har 
visat sig konsekvent uppvisa samband med dessa tre dimensioner av femfaktormodellen och 
visade sig även associeras med kontraproduktivt beteende (Berry, Ones & Sackett, 2007; 
Salgado, 2002).  
 
Men det finns även forskning som tyder på att det framför allt är en utav de tre faktorerna som 
är viktigast för integritetsbegreppet. För att beskriva den empiriska länken mellan 
personlighetskonstrukt och integritet skrev Ones med medarbetare (1993) att av 
Femfaktormodellens dimensioner var Målmedvetenhet den faktor som överlappade mest med 
integritetstest. Ett brett definierat konstrukt av Målmedvetenhet verkar vara vad integritetstest 
främst mäter (Ones et al., 2007). 
 
Dessutom finns forskningsmässiga belägg för att en högre ordningens faktor (higher order 
factor), som är ännu mer abstrakt än Femfaktormodellens faktorer, underligger relationen 
mellan Vänlighet, Känslomässig instabilitet och Målmedvetenhet och ligger till grund för 
mätning av begreppet integritet (Digman, 1997). Digman tolkade denna högre ordningens 
faktor som ett bredare mått av generell framgång av socialisering och inlärt motstånd mot 
impulser hos individen.  
 
Styrkan med integritetstest är att de inte korrelerar med generell begåvning och är således den 
metod som ger högst inkrementell validitet3 jämfört med andra mått (Schmidt & Hunter, 
1998). Men den kanske mest betydelsefulla slutsatsen är ändå att integritetstest är positiva 
oavsett situation eller sammanhang och oavsett hur de influeras av modererande variabler 
(Ones et al., 1993). 
 

Integritet, CWB och arbetsprestation 
Vad är det som gör att integritetstest fungerar? Med stor sannolikhet beror det på att de mäter 
individuella skillnader i faktorerna Målmedvetenhet, Vänlighet och Känslomässig instabilitet 
vilka har ett samband med övergripande arbetsprestation och dess olika komponenter (Hogan 
& Hogan, 1989; Ones et al., 1993).  
 
Den största fördelen med väl utformade integritetstest är att de förutspår kontraproduktiva 
beteenden. Men dessutom kan integritet tillsammans med mått på generell begåvning ge den 
största prediktiva kraften för arbetsprestation jämfört med andra metoder. Detta har bland 
                                                
3 Inkrementell validitet; ökad validitet till följd av att två eller flera metoder som sinsemellan uppvisar en svag 
korrelation kombineras (Mabon, 2002).  
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annat påvisats av Ones et al. (1993) som utförde den mest omfattande metaanalysen om 
integritetstests prediktiva förmåga vid arbetsprestation och CWB. Resultaten visade på att 
integritetstest har en prediktiv validitet på .34 för arbetsprestation och .47 för CWB4. Denna 
metaanalys visade även att arbetsprestation och CWB inte är varandras motpoler men inte 
heller oberoende av varandra. Mycket pekar på att integritetstest därför kan förutsäga båda 
dessa kriterier. Detta ökar användningsområdet för integritetstesten eftersom de både kan 
predicera CWB och bidra till att identifiera vilka individer som sannolikt kommer att utföra 
ett bra arbete.  
 
Generaliserbarhet och validitet 
I en studie av Marcus, Lee och Ashton (2007) om integritetstestens generaliserbarhet kunde 
de dra slutsatsen att integritetstest inte är beroende av land, språk, ett enskilt instrument, miljö 
eller population. Dessutom har det framkommit i en studie gjord av Ones et al. (1993) att 
resultaten verkar överensstämma oavsett yrkets komplexitet. Resultaten indikerar att 
validiteten hos integritetstest är avgörande för att predicera arbetsprestation och 
kontraproduktiva beteenden på arbetet. Integritetstests validitet är positiv för alla situationer 
och miljöer. Trots att huvuddelen av de integritetstest som idag finns att tillgå är utvecklade i 
USA finns det således stöd för att testen skulle vara valida även för andra urvalsgrupper än 
endast amerikanska. På den svenska markanden finns det dock endast ett begränsat antal 
integritetstest. Därför är det av stor vikt att undersöka om ovan nämnda resultat är 
generaliserbara till svenska förhållanden.  
 
Measuring Integrity 
Forskning om personlighet och metodutveckling kan bidra till att kvaliteten av hos olika 
integritetstest ökar och det har visat sig att integritetstest uppvisar god reliabilitet och 
validitet. De flesta integritetstest kan predicera både arbetsprestation och CWB, men detta 
gäller dock enbart välutvecklade test (Sjöberg & Sjöberg, 2007).  
 
Testet Measuring Integrity (MINT) är framtaget för att användas tidigt i en urvalsprocess och 
för att bedöma sannolikheten att en individ kommer att ägna sig åt kontraproduktiva 
beteenden (Sjöberg & Sjöberg, 2007). Utvecklingen av det personlighetsbaserade 
integritetstestet MINT vilar på fyra olika grundantaganden: 1) Personlighet är uppbyggd av en 
struktur som är hierarkisk och det finns primära och sekundära samband på olika nivåer. 2) 
Det råder obalans i personlighetshierarkin då personlighetsdimensionerna har olika 
abstraktionsnivåer. 3) Personlighetsfaktorerna i Femfaktormodellen överlappar varandra i 
olika utsträckning. 4) Vissa personlighetsegenskaper har högre förklaringsvärde än andra 
beträffande specifika kriterier.  
 
Den teoretiska utgångspunkten för MINT återfinns i personlighetsteorin såsom den beskrivs 
av Femfaktormodellen (Costa & McCrae, 2003; Sjöberg & Sjöberg, 2007). Dock har 
faktorerna i Femfaktormodellen som utformats av Costa & McCrae (2003) fått nya 
benämningar i MINT. De ursprungliga benämningarna samt faktorernas benämningar och 
förkortningar i MINT presenteras i Tabell 2.  
 
 

                                                
4 Den prediktiva validiten i detta fall kan också benämnas operationell validitet. Estimaten är här korrigerade för 
beskuren spridning i den oberoende variabeln (integritetstestet) och reliabilitetsbrister i beroende variabeln 
(arbetsprestation och CWB). Detta är således en underskattning av det ”sanna” sambandet där även 
reliabilietsbrister i den oberoende variabeln korrigeras innan estimering vilket även har gjorts i denna studie. 
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Tabell 2. Femfaktorns benämningar i NEO, MINT samt förkortningarna i MINT.  
Benämning i NEO   Benämning i MINT   Förkortning i MINT 
Känslomässig Instabilitet  Emotionell Stabilitet   (ES) 
Utåtriktning    (ingår ej i MINT)       - 
Öppenhet     (ingår ej i MINT)      - 
Vänlighet     Sympatiskhet    (A) 
Målmedvetenhet    Målmedvetenhet    (C) 

                            
         

Observeras bör även att faktorn Emotionell Stabilitet har vänts vilket innebär att höga poäng 
inom denna faktor betyder att personen ifråga är lugna och stabila samt att de är tillitsfulla och 
tillfreds med sig själva. Låga poäng innebär att personen är oroligt lagd, tvivlar ofta på sig 
själv och är orolig inför framtiden.  
 
MINT utgörs av ett övergripande integritetsmått och två underfaktorer; relationsorientering 
och uppgiftsorientering (se figur 1). Utgångspunkten vid utvecklingen av MINT är att det 
råder obalans mellan de tre delarna. Dessa tre mått utgörs av de tre 
personlighetsdimensionerna Målmedvetenhet, Sympatiskhet och Emotionell stabilitet som 
antas ha ett hierarkiskt förhållande och är hämtad från en teoretisk modell av Markon, 
Krueger & Watson (2005) där Emotionell stabilitet (ES) placeras överst i hierarkin (som även 
till viss del påverkas av Sympatiskhet och Målmedvetenhet) och Målmedvetenhet (C) och 
Sympatiskhet (A) som underfaktorer. 
.  

Figur 1. Modell av teoretiskt antagande som MINT bygger på. 
 

Utvecklingen av MINT 
Frågorna som ingår i MINT valdes ut grundat på teori och empiri. Ursprungligen bestod 
formuläret av 206 påståenden. Konstruktionen hade två syften: 1) Skapa ett instrument med 
avsikt att mäta tre av de fem dimensionerna i femfaktormodellen (faktorerna Öppenhet och 
Extraversion togs redan inledningsvis bort då det inte finns något stöd i tidigare forskning för 
att dessa ingår i integritetsbegreppet). 2) Identifiera påståenden som mäter begreppet 
integritet.  

 
Det ursprungliga testet skickades ut tillsammans med personlighetsinventoriet NEO PI-R till 
650 personer som del i ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen varav 300 
svarade efter påminnelse. De påståenden avsedda att mäta Extraversion uteslöts under ett 
senare skede av utvecklingen då den dimensionen inte ansågs ingå i den teoretiska modellen 
för integritet. Ytterligare 52 påståenden uteslöts för att istället användas i ett annat test 
framtaget av Assessio (Predicting Job Performance). Sambandet (r) mellan varje påstående 
och den dimension i personlighetsinventoriet NEO PI-R som påståenden teoretiskt bedömdes 
tillhöra mättes. Därefter uteslöts 22 påståenden på grund av att sambandet med den egna 

INTEGRITET 
(ES, A, C) 

RELATIONSORIENTERING 
(A) 

UPPGIFTSORIENTERING  
(C) 
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skalan var för svagt. Dessutom uteslöts de påståenden som påvisade högre samband (r) med 
någon av de andra dimensionerna. Slutligen valdes 20 påståenden för vardera av de tre 
dimensionerna ut. Resultatet visade att MINT samvarierar förväntat med de faktorer i NEO de 
avser att mäta.  
 
Integritet- en hierarkisk mätmodell 
Överst i hierarkin återfinns det övergripande integritetsmåttet där de tre FFM-dimensionerna 
vägs samman med olika grad av påverkan. På nivån under återfinns två av varandra 
oberoende faktorer Sympatiskhet och Målmedvetenhet. Dessa två benämns 
Relationsorientering (A) och Uppgiftsorientering (C) och är oberoende det övergripande 
integritetsmåttet och sinsemellan oberoende av varandra. Den hierarkiska mätmodellen med 
en generell faktor och residualfaktorer resulterar i en ortogonal lösning, där faktorerna är 
nollkorrelerade. Precisionen i profiltolkningen ökar eftersom faktorerna inte är 
sammanblandade med varandra empiriskt. Det övergripande integritetsmåttet samvarierar 
med samtliga tre FFM-dimensioner och uppvisar starkast samband med Emotionell stabilitet 
(Sjöberg & Sjöberg, 2008). 
 
Det övergripande måttet Integritet 
Som tidigare beskrivits finns det befintlig forskning inom området som pekar på att 
sambandet mellan arbetsprestation och vissa av femfaktormodellens faktorer är starkt 
(Rothstein & Goffin, 2006). De faktorer som har uppvisat starkast samband med 
arbetsprestation är Målmedvetenhet och Emotionell stabilitet för de flesta yrken. Forskning 
som har undersökt sambandet mellan arbetsprestation och arbeten med kundkontakt och 
försäljning till kund eller klient har visat att de faktorer som spelar störst roll är 
Målmedvetenhet, Emotionell Stabilitet och Sympatiskhet. Då de undersökningsdeltagare som 
ingår i denna studie arbetar med kundkontakt och försäljning antas deras arbetsprestation till 
viss del kunna förklaras av dessa tre faktorer. Eftersom integritetstestet MINT bygger på 
dessa tre faktorer antas deltagarnas arbetsprestation samvariera med MINT. Följande hypotes 
undersöktes därför: 
 

 
Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan integritet och 
övergripande arbetsprestation.  
 
 

Underfaktorerna Relationsorientering och Uppgiftsorientering 
Begreppen relationsorientering samt uppgiftsorientering går att återfinna i litteratur om 
ledarskapsteorier. På liknande sätt som Allport och Odbert (1936) använde en ordbok som 
startpunkt för Femfaktormodellen gjorde ledarskapsforskare vid Ohio State University en 
fullständig kartläggning av olika ledarbeteenden under 1940- och 1950-talet i syfte att 
undersöka sambandet mellan olika ledarbeteenden och underordnades effektivitet i arbetet 
(Likert, 1961, refererat i Cook, 2004). Resultaten visade på att underordnade i första hand 
bedömde sina ledare utefter två breda kategorier: Medarbetarorienterad ledning samt 
Uppgiftsorienterad ledning. Den medarbetarorienterade stilen innebär att ledaren försöker 
vara uppmärksam, stödjande och omtänksam i relation till sina underordnade. Den 
uppgiftsorienterade stilen innebär att ledaren är inriktad på effektivitet och arbetar med att 
strukturera och organisera verksamheten så att formella mål ska uppnås (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002).  
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Begreppsligt sett kan relationsorientering samt uppgiftsorientering härledas till den 
socioanalytiska teorins begrepp ”getting along” och ”getting ahead”. För en närmare 
förklaring av begreppen följer här en genomgång av den socioanalytiska teorin.  
 
Socioanalytisk teori 
Socioanalytisk teori (Hogan, 1982) har sina rötter i interpersonell psykologi och är starkt 
influerad av darwinismen. Teorin baseras på de två generaliseringarna: 1) människor arbetar 
alltid i grupp och 2) inom gruppen finns alltid strukturerade statushierarkier (Hogan, 1989). 
Utifrån dessa generaliseringar går det att urskilja två olika beteendemönster bland människor i 
grupp. Antingen beteenden som utförs för att komma överens med de övriga medlemmarna i 
gruppen eller beteenden för att komma före resten av gruppen och på så sätt uppnå status. 
Dessa två olika beteendemönster valde Hogan (1989) att benämna som getting along och 
getting ahead (då det i dagsläget inte finns en tillfredsställande svensk översättning av dessa 
begrepp kommer de i denna uppsats att behålla sina engelska beteckningar, men de skulle 
kunna översättas som ”komma överens” samt ”komma framå/föret”). Hogan (1989) menade 
att i enlighet med Darwinismen innebär detta att de människor som inte kan komma överens 
med andra gruppmedlemmar eller uppnå status gentemot andra har begränsade möjligheter till 
överlevnad.   
 
Enligt den socioanalytiska teorin definieras personligheten dels från utövarens perspektiv dels 
från observatörens. Personlighet sett från utövarens perspektiv är en persons identitet och 
identiteten kontrollerar det sociala beteendet. Personlighet från observatörens perspektiv är en 
persons rykte eller renommé. Sammanfattningsvis kan sägas att ryktet beskriver personens 
beteende medan identiteten förklarar beteendet (Hogan & Holland, 2003). 
 
I arbetslivet uppstår olika situationer som kan organiseras i termer av roller- vad ska göras och 
vem ska göra det? Människor söker erkännande av arbetsgruppen och deras beteende 
återspeglar deras ansträngningar. Försök att get along och get ahead formar olika situationer 
på arbetsplatsen. Även om de flesta människor försöker att både ”get along” och ”get ahead” 
medan de arbetar finns väsentliga skillnader i hur deras försök utvärderas av andra. Å ena 
sidan, för att ”get along”, måste människor samarbeta och verka medgörligt, vänligt och 
positivt. När de lyckas värderas de av andra som bra gruppmedlemmar (Mount et al., 1998). Å 
andra sidan, för att ”get ahead", måste människor ta initiativ, söka ansvar, tävla och försöka 
bli erkända. När de lyckas beskrivs de av andra som att de uppnår resultat och motiverar andra 
att uppnå mål (Hogan & Shelton, 1998).  
 
Femfaktormodellens faktorer kan beskrivas i termer av ansträngningar att nå samtycke och 
status (Hogan & Holland, 2003). Femfaktormodellen blir därför en klassificering av 
personlighetsfaktorer som skattats av observatören. Dessa faktorer är en uppdelning av 
personens rykte och femfaktormodellen är därför en utvärdering av acceptans och status 
(Digman, 1997). De olika dimensionerna av personlighet är relaterade till individuella 
skillnader i människors önskan att ”get along” och ”get ahead”, och 
arbetsprestationsskattningar reflekterar deras relativa framgång i det. (Hogan & Shelton, 
1998). Att ”get along” och ”get ahead” är således två olika aspekter av arbetsprestation som 
kan påverka beroende på vad en person arbetar med.  
 
Den socioanalytiska teorin och ledarskapsteorin har således många beröringspunkter. För att 
få en teoretisk förståelse för underfaktorerna i MINT formulerades följande hypoteser: 
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Hypotes 2: Uppgiftsorientering uppvisar ett positivt samband med 
begreppet ”getting ahead”. 
 
Hypotes 3: Relationsorientering uppvisar ett positivt samband med 
begreppet ”getting along”.  

 
 
Chefskattningar 
Skattningar av arbetsprestation har använts sedan början av 1900-talet (Cook, 2004) och de 
används i utbildnings- och organisationssammanhang för att ge kriteriedata för testvalidering 
och för andra forskningssyften. Skattningar används för att göra en utvärdering av en individ 
av en annan person och baseras på kumulativa, okontrollerade observationer från individens 
vardag. De skiljer sig från andra observationer då de är slumpvisa och informella. De 
innehåller även tolkning och bedömning snarare än enkla objektiva observationer. Däremot 
sträcker de sig oftast över en längre tidsperiod och informationen erhålls under mer realistiska 
former (Anastasi & Urbina, 1997).  
 
Forskning pekar på att överordnades skattningar inte alltid enbart uppehåller sig till endast en 
aspekt av prestation, såsom kvalitet eller kvantitet, utan är istället en skattning av 
övergripande karaktär av individens arbetsprestation (Ones et al., 1993). 
 
Hogan och Holland (2003) undersökte hur pass väl bedömare kan skatta olika 
prestationskriterier och drog slutsatsen att bedömare på ett tillförlitligt sätt kan skatta olika 
personlighetsegenskaper, inklusive ”getting along” och ”getting ahead”. Sambandet mellan 
bedömares skattningar av sina medarbetare och olika kriterier, som exempelvis 
arbetsprestation, ökar i takt med att kriterierna blir mer specifika och går från övergripande 
situation till bedömning av ”getting along” och ”getting ahead” som grundar sig på 
bedömningar av mer specifika arbetsrelevanta beteenden (Hogan & Holland, 2003). 
 
I en studie av Viswesvaran, Ones och Schmidt (1996) undersökte forskarna sambandet mellan 
chefsskattningar och övergripande arbetsprestation i syfte att erhålla en generell 
reliabilitetskoefficient att använda i kommande studier som innefattat chefsskattningar. 
Resultatet för denna studie var att reliabiliteten för chefsskattningar är .52.  
 
Syfte 
Integritetstest har utvecklats för att tidigt i rekryteringsprocessen identifiera de individer som 
med ökad sannolikhet kommer att ägna sig åt kontraproduktiva beteenden på arbetsplatsen. 
Men den samlade forskningen kring integritetstest pekar på att dessa även kan användas till 
att predicera arbetsprestation. Då det valda testet i denna undersökning redan har visats 
uppfylla de krav som kan ställas på ett psykologiskt test gällande psykometrisk kvalitet 
(Sjöberg & Sjöberg, 2007) har huvudsyftet med denna uppsats istället varit att undersöka hur 
begreppen integritet och arbetsprestation samvarierar. Det främsta syftet med denna uppsats 
var därför att undersöka sambandet mellan integritet och övergripande arbetsprestation, mätt 
med MINT och chefsskattningar. Enligt den socioanalytiska teorin finns det två sätt att se på 
arbetsprestation, dessa benämns som ”getting along” och ”getting ahead”. Syftet med denna 
studie är även att undersöka hur dessa två prestationsmått samvarierar med underkategorierna 
Uppgiftsorientering och Relationsorientering i MINT.  
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Meto d  
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna i denna studie var butikssäljare som tillfrågades vid en tidigare studie som gjordes 
år 2003 av Assessio. I denna tidigare studie ingick 170 personer och 30 av dessa anmälde sitt 
intresse till att även ingå i föreliggande studie. MINT administrerades således till 30 
butikssäljare under våren 2007. Samtliga butikssäljare deltog frivilligt och har samma typ av 
arbetsuppgifter; kassaservice, påfyllnad av varor samt försäljning av och information om 
varor. Medelåldern för gruppen var 30,7 år (SD= 7,7) och bestod av 22 kvinnor (73%) och 8 
män (27%). I genomsnitt hade gruppen arbetat 34 månader inom organisationen (SD=27) och 
61 månader som säljare (SD=46.5).  
 
Butikscheferna (N=25) som utförde skattningarna var i genomsnitt 35 år (SD=6), 30% var 
män och 70% var kvinnor. I genomsnitt hade butikscheferna arbetat sex år (SD=2) inom 
företaget.  
 
Material 
MINT: En datoriserad version av MINT användes. Testet är självinstruerande dvs. samtliga 
instruktioner som behövs finns fortlöpande på skärmen under tiden som testet genomförs. 
Sammanlagt består testet av 120 påståenden som testpersonen skattar på en femgradig skala 
med tanke på hur pass väl de stämmer in på sig själv, där 1= stämmer inte alls och 5= 
stämmer helt. Tre exempel på dessa påståenden och vad dessa avser att mäta är: ”Jag är säker 
på vad jag vill bli” (Emotionell Stabilitet), ”Jag genomför alltid det jag åtagit mig” 
(Målmedvetenhet) och ”Jag kan nog upplevas som lite krävande eller kräsen” 
(Sympatiskhet). 
 
Skattningsformulär som besvarades av varje butikssäljares respektive butikschef. 
Chefsskattningarna gjordes år 2003, fyra år innan MINT-testningarna genomfördes. Det 
skattningsformulär som användes för att skatta säljarnas arbetsprestation innehöll 56 
påståenden om personens arbetsrelaterade beteenden (se bilaga 1).  De 56 påståenden som 
butikscheferna skulle ta ställning till poängsattes på en skala från 1 (Stämmer inte alls) till 7 
(Stämmer helt). Dessa påståenden var resultatet av en arbetsanalys utförd av HR-chefen för 
det valda företaget som grundades på viktiga positiva beteenden för anställda inom 
organisationen. För att mäta ”getting along” respektive ”getting ahead” har en faktoranalys 
tidigare gjorts år 2003 som visade på att sex påståenden utgör faktorn ”getting ahead” och sex 
påståenden mäter ”getting along” (personlig kommunikation med Anders Sjöberg, 2008).  
 
Procedur 
MINT är ett datoriserat test och skickades därför till undersökningsdeltagarna via Internet. 
Såväl administreringen som beräkning av resultat skedde via Internet. Det finns ingen 
tidsbegränsning för att genomföra MINT kopplad till hur testet är konstruerat. Däremot finns 
det av praktiska skäl en gräns på 30 minuter inlagd i webbsystemet. Denna tidsgräns betraktas 
som gott och väl tillräcklig för att hinna besvara påståendena och alla deltagare hann svara på 
samtliga påståenden.  
 

Information till undersökningsdeltagaren 
Testet skickades som en länk via en e-postfunktion i webbsystemet. E-postmeddelandet som 
skickades innehöll kontaktuppgifter till testadministratören och innefattade även beskrivning 
av testningens syfte, vad för slags test MINT är och varför det används, hur MINT 
administreras och vilka datorkunskaper som krävs, hur resultatet är tänkt att användas, att 
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kandidaten har rätt att bestämma om resultatet ska användas som underlag för 
rekryteringsbeslut samt hur resultatet förvaras, av vem och hur länge.  
 
Databearbetning 
Data bearbetades i dataprogrammet SPSS 16.0 för att beräkna korrelationer. För att korrigera 
för beskuren spridning och reliabilitetsbrister användes ett meta-analysprogram (Hunter-
Schmidt Meta Analysis Program Service First) 
 

 
 
 

Resu lt a t  
 

 
Beskrivande statistik 
Medelvärden, standardavvikelse och reliabilitet för samtliga variabler går att utläsa i Tabell 2. 
Reliabiliteten (α) för arbetsprestation, getting ahead och getting along är från tidigare studie 
(Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006).  
 
 
Tabell 2. Beskrivande statistik och reliabilitet för samtliga variabler. Medelvärden (M), skala, 
standardavvikelser (SD) och reliabilitet (Cronbachs α) (N=30). 
    M   Skala   SD   α  
 
Integritet   31.2   24- 37  3.33   .98 
 
Uppgiftsorientering 20.58   16-25   2.64   .93 
 
Relationsorientering 16.24   12-22   2.39   .94 
 
Arbetsprestation  4.8   1-7   1.40   .86  
  
Ahead   6.3   1-7   1.82   .77  
 
Along   4.63   1-7   1.63   .84  
  
Not; Cronbach Alpha för Integritet, Uppgiftsorientering och Relationsorientering är hämtat från MINT manualen 
(Sjöberg & Sjöberg, 2008). Reliabiliteten för arbetsprestation, Ahead och Along är hämtat från manualen till 
Predicting Job Performance (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006). 
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Tabell 3. Konstant som använts för att korrigera för beskuren spridning (SD i samplet/SD i 
populationen) samt ICC för kriterierna.  
    Konstant     ICC 
 
Integritet   .69 
 
Uppgiftsorientering .93 
 
Relationsorientering .77 
 
Arbetsprestation        .52   
 
Ahead         .52   
 
Along         .52 
Not; ICC från tidigare studie (Viswesvaran, Ones & Schmidt, 1996).  
 
 
Korrelationer (r) 
Korrelationer beräknades med hjälp av r för samtliga variabler i undersökningen. Dessa går 
att utläsa i tabell 4. Som synes erhölls inga signifikanta korrelationer mellan de olika 
variablerna med undantag av en signifikant negativ korrelation mellan ”getting along” och 
uppgiftsorientering vilket innebär att ju mer uppgiftsorienterad en person är desto lägre är 
sannolikheten att personen skattas högt på variabeln getting along av sin chef.  
 
 
Tabell 4. Korrelation av samtliga variabler. (N=30) 

Prestation   Ahead   Along 
 
Integritet   .29    -.21    .06  
 
Uppgiftsorienterad -.27    .34    -.41*   
 
Relationsorienterad -.11    -.14    .29   
p<0.05 
 
 
Sant värde (ρ) och konfidensintervall 
Det finns två felkällor som måste korrigeras innan data kan tolkas på begreppsnivå. Det första 
är beskuren spridning. Beskuren spridning i MINT uppkommer för att de personer som testas 
är anställda. Förmodligen har de valts ut på några av det som fångas i MINT testningen trots 
att de inte direkt valts ut på MINT poängen (sk. direkt beskuren spridning). Därför har 
korrigering för indirekt beskuren spridning använts i denna studie (Schmidt & Le, 2004). 
Resultatet i Tabell 3 visar att det fanns beskuren spridning i samtliga variabler i MINT när 
standardavvikelsen i urvalet dividerades med standardavvikelsen i populationen5. Den andra 
felkällan är reliabilitetsbrister. För att korrigera för detta har reliabilitetsestimat från Tabell 2 
(för MINT) och reliabilitetsestimat för arbetsprestation, along och ahead från Tabell 3 
använts. 

                                                
5 SD i populationen är hämtat från MINT manualen (Sjöberg & Sjöberg, 2007) 
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Då den utvalda gruppen var relativt liten (N=30) förelåg det en risk för att resultatet skulle 
påverkas av urvalsgruppens storlek. För att undvika att begå ett Typ II-fel, att acceptera 0-
hypotesen trots att den är falsk, och därmed öka undersökningens power beräknades 
konfidensintervallet för både r och p. Noll-hypotesen förkastades om konfidensintervallet i p 
inte innehöll noll. Resultatet går att utläsa i tabell 5.  
 
 
Tabell 5. Korrelation (r), sant värde (ρ) samt 95% konfidensintervall (N=30). 
    Prestation   Ahead   Along 

r            ρ                   r            ρ         r            ρ 
 
Integritet   .29       .55 
95% konfidensintervall    -.08-.59   .25-.85 
 
Uppgiftsorientering               .34       .54 
95% konfidensintervall              -.02- .62   .26-.82               
  
Relationsorientering                    .29         .53 
95% konfidensintervall                              -.08-.59      .23-.83 
 
Not.          r = Observerad korrelation 

ρ= Sant värde korrigerat för beskuren spridning i oberoendevariabeln och mätfel i den oberoende 
variabeln (intern konsistens) samt mätfel i den beroende variabeln (ICC tagen från Viswesvaran, Ones 
& Schmidt, 1996). I beräkningen av konfidensintervallet i p är ej hänsyn tagen till beskuren spridning 
och mätfel. 

 
 
Resultatet visade således på att den sanna korrelationen för samtliga hypoteser ligger inom 
konfidensintervallet, vilket innebär att de tre uppställda hypoteserna kunde bekräftas; det 
finns ett samband mellan integritet och prestation, ett samband mellan relationsorientering 
och getting along samt ett samband mellan uppgiftsorientering och getting ahead.  
 

 
 

D is ku s s io n 
 
Det huvudsakliga syftet med föreliggande uppsats var att göra en svensk undersökning av 
sambandet mellan integritet och övergripande arbetsprestation. För att göra detta jämfördes 
undersökningsdeltagarnas resultat på integritetstestet MINT med skattningar gjorda av 
respektive undersökningsdeltagares chef. Syftet var också att undersöka hur 
underkategorierna i MINT, relationsorientering och uppgiftsorientering, samvarierar med de 
socioanalytiska begreppen ”getting along” och ”getting ahead”. För att undersöka detta 
jämfördes undersökningsdeltagarnas resultat för vardera underkategori i MINT med de 
grupper av påståenden i chefsskattningsformuläret som mäter ”getting along” och ”getting 
ahead”. Nedan diskuteras resultatet utifrån de uppställda hypoteserna och i förhållande till 
befintlig forskning. Dessutom förs en diskussion kring vald metod för undersökningen och 
hur denna kan ha påverkat resultatet. Slutligen föreslås vidare forskning och de viktigaste 
slutsatserna sammanfattas.  
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Resultatdiskussion 
När det gäller de tre hypoteserna kunde dessa inte bekräftas av korrelationsanalysen. Detta 
innebär att det inte går att uttala sig om huruvida det finns ett samband mellan integritet och 
övergripande prestation, ett samband mellan getting along och relationsorientering eller ett 
samband mellan uppgiftsorientering och getting ahead med hjälp av en korrelationsanalys. 
Det fanns dock två felkällor att korrigera varför konfidensintervall och det sanna värdet (p) 
beräknades.  
 
Den första hypotesen rörde sambandet mellan integritet och arbetsprestation och förväntades 
vara positivt. Ett positivt samband skulle innebära att de personer som erhöll ett högt resultat 
på integritetstestet MINT, och därmed antas ha hög integritet, även är de som presterar bäst på 
arbetet enligt deras chefer. Resultatet av denna undersökning visade att det sanna värdet för 
sambandet var .55 och låg inom konfidensintervallet varför hypotesen kunde bekräftas. Detta 
resultat kan liknas vid de resultat som erhölls i en av de största amerikanska metaanalyserna 
som har gjorts beträffande sambandet mellan integritet och arbetsprestation och uppmättes till 
.34 (Ones et al., 1993).  
 
Den andra hypotesen handlade om sambandet mellan uppgiftsorientering och begreppet 
getting ahead och antogs ha en positiv korrelation. Ett positivt samband mellan dessa innebär 
att desto mer uppgiftsorienterad en person är desto större är sannolikheten att personen arbetar 
för att komma före resten gruppen avseende arbetsrelaterade uppgifter. Resultatet visade på en 
sann korrelation på .54 och ligger inom konfidensintervallet. Hypotesen kan därmed anses 
vara bekräftad.  
 
Den tredje hypotesen rörde sambandet mellan relationsorientering och begreppet getting 
ahead och förväntades vara positivt. Detta skulle innebära att ju mer relationsorienterad en 
person är i sitt sätt att arbeta desto högre skulle personen ifråga skattas som en person som 
arbetar för att komma överens med andra personer på arbetet. Då resultatet visade på en sann 
korrelation på .53 och denna ligger inom konfidensintervallet kunde hypotesen verifieras.  
 
Resultatet var därmed i enlighet med tidigare forskning gällande sambandet mellan integritet 
och övergripande arbetsprestation. Schmidt och Hunter (1998) visade genom deras 
omfattande meta-analys hur integritetstest i kombination med test av begåvning blir den 
starkaste prediktorn för arbetsprestation. I denna studie har endast sambandet mellan 
integritetstest och arbetsprestation behandlats, men likväl visar resultatet på att integritetstest 
kan bidra till förståelsen av arbetsprestation. Resultatet var även i enlighet med meta-studien 
av Ones et al. (1993) där den prediktiva validiteten för arbetsprestation visade sig vara .34, 
vilket kan jämföras med att den sanna korrelationen i denna studie var på .55.  
 
Tidigare forskning angående sambandet mellan integritet och arbetsprestation är något 
begränsad. Däremot finns betydligt mer omfattande forskning som pekar på vilka 
personlighetsfaktorer som spelar störst roll för att kunna predicera arbetsprestation. Den 
samlade forskningen påvisar att det rör sig om de tre faktorerna Emotionell stabilitet, 
Målmedvetenhet och Sympatiskhet som på olika sätt förklarar skillnaderna i arbetsprestation 
(Barrick & Mount, 2003; Digman, 1997; Mount et al., 1998; Salgado, 1997). Integritetstestet 
MINT bygger på dessa tre faktorer, vilket därmed skulle kunna vara den teoretiska 
förklaringen till det samband som har uppmätts i föreliggande studie. Slutsatsen som kan dras 
av detta är att denna uppsats, som bygger på en svensk undersökning, kan jämföras med de 
resultat som har uppmätts i amerikanska undersökningar. Det finns således ytterligare ett 
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användningsområde för integritetstest utöver det primära syftet, att mäta kontraproduktivitet, 
test av integritet kan även användas till att förutsäga arbetsprestation.  
 
När det gäller underkategorierna i MINT uppvisade dessa samband med de socioanalytiska 
begreppen ”getting along” och ”getting ahead” i enlighet med förväntningar. Dessa samband 
kan ge en djupare förståelse för de underfaktorer som utgör delar av den övergripande 
arbetsprestationen. Underkategorierna i MINT, Relationsorienering och Uppgiftsorientering, 
är begrepp som tidigare har förknippats med ledarskapsteori (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
För att få en bredare förståelse för de två underkategorierna undersöktes sambandet med dessa 
två och den socioanalytiska teorin grundbegrepp ”getting ahead” och ”getting along”.  
 
Resultaten innebär att en person som erhåller ett högt resultat på underkategorin 
Uppgiftsorientering också är en person som arbetar för att komma före resten av 
arbetsgruppen och söker status inom gruppen. Kategorin Uppgiftsorientering bygger på 
femfaktormodellens Målmedvetenhet. Att ha en hög grad av målmedvetenhet beskrivs enligt 
Costa & McCrae (2003) som att personen sätter upp mål som han eller hon strävar mot, att 
personen är noggrann i sitt arbete samt ansvarsfull. Begreppsligt sett förefaller därför det 
uppmätta sambandet som rimligt.  
 
Relationsorientering uppvisade ett samband med ”getting ahead”, precis som väntat. Detta 
samband innebär att en person som får ett högt resultat på underkategorin 
Relationsorientering också sannolikt är en person som i arbetsgruppen strävar efter att komma 
överens med sina medarbetare. Detta samband skulle kunna förklaras av att underkategorin 
bygger på femfaktormodellens Vänlighet (i MINT benämnd som Sympatiskhet). 
Vänlighetsfaktorn innebär bland annat att en person känner sympati för andra och är 
samarbetsvillig. Resultatet i denna studie förefaller därför ur denna synvinkel som rimligt.  
 
Undersökningsdeltagarna som ingick i denna studie arbetade inom samma organisation men 
på olika arbetsplatser. De hade samma arbetsuppgifter som butikssäljare såsom kassaservice, 
påfyllnad av varor, försäljning samt att ge information om varor. Tidigare forskning kring 
försäljningsyrken pekar på olika personlighetsfaktorer som mest betydelsefulla för att 
predicera arbetsprestation och det råder ingen egentlig enighet kring vilka faktorer som skulle 
vara viktigast. Resultatet för denna studie visade dock på att det finns ett samband mellan 
arbetsprestation och integritet (mätt med MINT) vilket tyder på att de tre faktorerna som ingår 
i MINT även skulle vara giltiga för denna yrkesgrupp. För att styrka detta samband skulle 
dock fler studier behövas.  
 
I en studie av Marcus et al. (2007) påvisade forskarna att integritetstests användbarhet är 
generaliserbart till olika länder, språk och population. I denna studie är 
undersökningsdeltagarna svenska och integritetstestet som har använts är framtaget för en 
svensk population. Resultatet från denna studie skulle därmed ytterligare kunna stärka de 
resultat Marcus et al. erhöll i sin studie.  
 
Metoddiskussion 
För att få en samvariation mellan två variabler krävs att det finns god variation i båda 
variablerna (Borg & Westerlund, 2006). För urvalsgruppen som ingår i denna studie kan detta 
krav inte sägas vara uppfyllt, vilket kan vara en av förklaringarna till att det vid en första 
anblick inte ser ut att vara någon korrelation mellan de variabler som ingick i hypoteserna. 
Med anledning av detta räknades det sanna värdet ut vilket visade på att uppställda hypoteser 
kunde bekräftas.  
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Urvalet som studien baseras på är relativt litet. Dock har statistiska åtgärder vidtagits för att 
korrigera för detta då den sanna korrelationen (p), samt konfidensintervall beräknats och 
fokuserats på istället för signifikansanalys. Detta minskar risken för Typ II-fel, att acceptera 
0-hypotesen trots att den är falsk. Att felaktigt acceptera 0-hypotesen innebär att förkasta 
uppställda hypoteser trots att de kan vara sanna. För att öka undersökningens power användes 
därför istället konfidensintervall. Trots detta finns en risk med att ha en så pass liten 
urvalsgrupp som i denna undersökning. Med fler undersökningsdeltagare skulle det sannolikt 
kunna bli ett tydligare resultat än vad som erhölls i denna undersökning.  
 
Begreppet reliabilitet handlar om hur pass tillförlitlig en viss metod är. Reliabiliteten kan 
mätas på olika sätt, bland annat genom att räkna ut Cronbachs alfa (α) och mäta graden av 
samstämmighet mellan olika delar av till exempel ett test. För de olika variablerna i denna 
studie har Cronbachs alfa använts från tidigare studier av samma variabler och visar på 
mycket god reliabilitet (mellan .77 och .98) (Sjöberg & Sjöberg, 2008; Sjöberg, Sjöberg & 
Forssén, 2006). 
 
Validitetsbegreppet handlar om huruvida en vald metod är relevant i sammanhanget, att det 
fenomen som avses att mätas också är det som mäts med hjälp av den valda metoden. Testet 
MINT har i tidigare studier validerats genom att jämföras med andra mått som avser att mäta 
integritet och uppvisar god validitet (Sjöberg & Sjöberg, 2007). Sammanfattningsvis är testet 
MINT ett mått av integritet som uppvisar god reliabilitet samt validitet.  
 
Chefsskattningsformuläret är framtaget med hjälp av HR-chefen för det valda företaget och 
utgör således en slags arbetsanalys. Instrumentet har utarbetats i samarbete med en person 
som är väl insatt i vilka arbetsbeteenden som är viktiga för organisationen och detta bidrar till 
en hög reliabilitet. Dock fanns några brister med formuläret. Den övergripande 
arbetsprestationen mättes med sex påståenden vilket kan anses vara något begränsande. För 
att få en mer heltäckande bild av en persons arbetsprestation bör formuläret vara mer utförligt 
utformat. De socioanalytiska begreppen ”getting along” och ”getting ahead” mättes även de 
med vardera sex stycken påståenden, vilket också kan betraktas som något för få för att fånga 
ett helt begrepp. För att få en mer omfattande bild av variablerna bör det i framtida studier 
ingå ett mer gediget utvärderingsmått. Chefsskattningar som metod för att utvärdera en 
persons arbetsprestation får dock anses vara en relativt god metod. Tidigare forskning (Ones 
et al., 1993) visar att chefsskattningar ofta är en övergripande skattning av en persons 
arbetsprestation, vilket var fokus för denna studie. I en studie av Viswesvaran et al. (1996) 
beräknades en generell reliabilitetskoefficient fram på .52. Denna koefficient användes vid 
beräkningen av det sanna värdet och konfidensintervallet för denna studie. Erhållna resultat 
bygger således på den sanna samvariationen. Om detta skulle omsättas i praktiken, dvs. 
användas i urvalssammanhang, där det inte går att korrigera för mätfel i instrumentet skulle 
den operationella validiteten sjunka minimalt då reliabiliteten i instrumentet är så högt. 
 
Resultatet i denna uppsats baseras på undersökningsdeltagarnas resultat på testet MINT och 
deras respektive chefers skattningar av arbetsprestationen. Samtliga undersökningsdeltagare 
arbetar inom samma organisation. Resultatet för denna undersökning kan därmed inte sägas 
gälla generellt för alla slags arbeten och alla slags organisationer utan ska först och främst ses 
som ett resultat som gäller det valda företaget. Då företaget är inom detaljhandeln och de 
undersökningsdeltagare som besvarat MINT är butikssäljare skulle dock resultatet med viss 
försiktighet kunna generaliseras till liknande företag och därmed är liknande tendenser 
applicerbara på dessa. Dock ska tilläggas att det behövs fler studier för att kunna uttala sig 
generellt om organisationer och även om organisationer som liknar det studerade företaget 
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avseende personalfaktorer, typ av arbetsuppgifter, typ av varor och tjänster osv.  För att kunna 
generalisera resultaten bör framtida forskning således bygga på material insamlad vid olika 
slags företag. 
 
Det som styrker resultatet av denna studie är att den studerade gruppen är relativt homogen. 
Samtliga personer har samma arbetsuppgifter, vilket styrker validiteten för arbetsanalysen 
som har gjorts. Det finns dock en skevhet beträffande kön då det i undersökningen ingår 73% 
kvinnor och det inom organisationen arbetar lika många män som kvinnor. Detta skulle kunna 
påverka resultatet och bör i framtida studier korrigeras för.  
 
 
Vidare forskning och sammanfattande kommentarer 
I föreliggande studie var antalet undersökningsdeltagare relativt få. I framtida studier är det 
därför eftersträvansvärt att ha ett större antal deltagare. För att kunna generalisera resultaten 
bör dessutom kommande studier undersöka sambandet mellan integritet och arbetsprestation 
för andra yrkesgrupper än endast inom detaljhandeln, för att ge en bredare förståelse och 
generaliserbarhet. Dessutom vore det intressant att undersöka olika yrkesgrupper och hur 
skillnaderna i de två underkategorierna i MINT dessa ser ut för olika yrkeskategorier.   
 
Tidigare studier, såväl som denna, är utförda i västvärlden. För att kunna generalisera 
resultaten ytterligare vore det därför intressant att utvidga framtida studier till att även 
inkludera länder i övriga världen.  
 
En moralisk-etisk fråga att ta i beaktning gällande integritetstest är hur det skulle bli om dessa 
kom att användas av samtliga företag. Risken med det skulle vara att det blir en grupp 
människor i vårt samhälle som alltid kommer att stå utan arbete. Detta är visserligen inte 
särskilt troligt men vore naturligtvis inte acceptabelt.  
 
Resultatet av föreliggande studie visade på att uppställda hypoteser kunde bekräftas. Dock bör 
resultaten tolkas med viss försiktighet med tanke på det låga antalet undersökningsdeltagare 
som ingick i studien. Denna studie kan betraktas som ett första steg till ökad förståelse för 
integritetstestens betydelse för att predicera arbetsprestation. Då tidigare forskning för att 
undersöka detta samband främst har bedrivits i USA är denna studie en första undersökning 
för svenska förhållanden. Resultaten tyder på att liknande tendenser som för den amerikanska 
markanden kunde urskiljas, vilket innebär att test av integritet kan ge ökad kunskap om hur 
pass bra en person kommer att prestera på arbetsplatsen.  
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Bilaga 1. Chefsskattningsformulär 
 
 
Instruktion 
Nedan följer ett antal påståenden som beskriver hur medarbetaren fungerar på arbetsplatsen. 
Ta ställning till hur väl varje påstående stämmer överens med din egen uppfattning om 
medarbetaren. Ringa in den siffra som motsvarar ditt svar enligt skalan 1 = Stämmer inte alls, 
till 7 = Stämmer helt. Om du anser att du inte har tillräckligt med information om
medarbetaren för att kunna ta ställning till påståendet, lämna raden tom och gå vidare till
nästa påstående. Ringa endast in en siffra för varje påstående. 
 
 
 
Medarbetaren…       Instämmer               Instämmer 

    inte alls            helt 
  

är avspänd och lätt att ha att göra med   1 2 3 4 5 6 7 
 
blir sällan arg       1 2 3 4 5 6 7 
 
litar på andra- är inte misstänksam    1 2 3 4 5 6 7 
 
kommer överens med överordnade    1 2 3 4 5 6 7 
 
är positiv        1 2 3 4 5 6 7 
 
är varm och vänlig till sättet     1 2 3 4 5 6 7 
 
             (Getting along) 
 
Medarbetaren…       
 
tar initiativ- löser problem på egen hand   1 2 3 4 5 6 7 
 
är tävlingsinriktad      1 2 3 4 5 6 7 
 
tar befäl över situationer     1 2 3 4 5 6 7 
 
har utstakade karriärmål     1 2 3 4 5 6 7 
 
arbetar hårt        1 2 3 4 5 6 7 
 
presterar så bra som möjligt     1 2 3 4 5 6 7 
 
             (Getting ahead) 
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Medarbetaren…      Instämmer               Instämmer 
    inte alls            helt 

 
är verbalt kompetent      1 2 3 4 5 6 7 
 
tycker om att serva andra människor   1 2 3 4 5 6 7 
 
visar att han/hon ser kunden     1 2 3 4 5 6 7 
 
ställer frågor till kunden     1 2 3 4 5 6 7 
 
tar reda på vad som är viktigt för kunden   1 2 3 4 5 6 7 
 
kommer till avslut i en säljsituation    1 2 3 4 5 6 7 
     
                    (Arbetsprestation)  
 

 


