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Intelligens.
g-faktorn och dess samvariation med arbetsprestation*

Andreas Samuelsson

Det  har  visat  sig  vara  svårt  att  fastställa  en  allmänt  accepterad 
definition  av  begreppet  intelligens.  Kortfattat  kan  intelligens  sägas 
handla om förmågan att  framgångsrikt  lösa nya  problem. Slutsatsen 
idag efter över 100 års forskning om g-faktorn är rörande överens om 
att det är ostridigt att generell intelligens kan användas för att förutsäga 
en mängd olika beteenden. Syftet med denna uppsats är att beskriva 
huvuddragen  om  forskning  kring  intelligensen  och  mätningen  av 
intelligens. Det andra syftet är att definiera validitet och reliabilitet. Det 
tredje  syftet  är  att  ställa  upp  testbara  hypoteser  kring 
intelligensmätningens  validitet  och  reliabilitet  i  arbetssammanhang. 
Data  hämtades  från tre  oberoende studier  och resultatet  visar  på  att 
intelligensmätning har hög reliabilitet, de item som ingår är parallella 
mått på g-faktorn (N=1000; alpha=.97) och är stabilt över tid (N=84; 
r=.68).  Resultatet  visar  också  på  att  intelligenstest  har  operationell 
validitet (N=171; ρ=.36) gällande att förutsäga arbetsprestation.

Intelligens  är  ett  begrepp  som  har  försökt  förklarats  med  många  olika  teorier  och 
modeller, att utforma en allmänt accepterad definition har historiskt och än idag visat sig 
vara en utmaning (Swerdlik & Cohen, 2010). Kortfattat kan intelligens sägas handla om 
förmågan att framgångsrikt lösa nya problem genom tankeprocesser (Sjöberg, Sjöberg & 
Forssén,  2006).  Charles  Spearman  tog  tidigt  fram  en  tvåfaktor-teori  (g-faktor-teori) 
gällande  intelligens,  som  grundas  i  att  varje  intelligensvariabel  består  av  två 
komponenter  (Jensen,  1998;  Mabon  &  Sjöberg,  2009;  Swerdlik  &  Cohen,  2010). 
Spearman menade att  det för ett  givet problem behövs en generell  (g-faktor) och en 
specifik komponent för den förmåga som krävs för att lösa ett problem (Jensen, 1998; 
Mabon & Sjöberg, 2009). Spearmans g-faktor-teori har under de dryga 100 åren som 
passerat sedan den lanserades ständigt varit aktuell och kritiserad. Mabon och Sjöberg 
(2009) påstår att det inte är en underdrift att påstå att Spearmans g-faktor-teori är det 
mest undersökta fenomenet i psykologins historia och g-faktorns icke-existens är den 
mest falsifierade hypotesen. Slutsatsen idag efter över 100 års forskning om g faktorn är 
rörande  överens  om att  det  är  ostridigt  att  generell  intelligens  kan användas  för  att 
förutsäga  en  mängd  olika  beteenden  (Jensen,  1998),  bland  annat  arbetsprestation 
(Mabon, 2008). Det första syftet med denna uppsats är att beskriva huvuddragen om 
forskning kring  intelligensen  som fenomen  och mätningen av  intelligens.  Det  andra 
syftet är att definiera ett tests validitet och reliabilitet. Det tredje syftet är att med ledning 
av  det  första  och  andra  syftet  att  ställa  upp  testbara  hypoteser  kring 
intelligensmätningens validitet och reliabilitet i arbetssammanhang, samt att empiriskt 

* Ett stort tack till uppsatshandledaren Anders Sjöberg, för din tid, alla intressanta och 
goda råd och för alla spännande litteraturtips.
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testa dessa hypoteser.

Intelligens

Mycket forskning har gjorts gällande intelligens och arv och miljö. Tvillingstudier har 
under  senare år  visat  på att  intelligens mestadels är  ärftlig,  men det  finns även viss 
miljöpåverkan  (Chamorro-Premuzic,  2007;  Jensen,  1998).  Forskningen  visar  på  att 
enäggstvillingar som växer upp tillsammans är mer lika i intelligens än tvåäggstvillingar 
som växer upp tillsammans. Enäggstvillingar som växer upp var för sig är mer lika i 
intelligens än tvåäggstvillingar som växer upp tillsammans. Adopterade barn är mer lika 
sina  biologiska  föräldrar  i  intelligens  än  sina  adoptivföräldrar.  Individer  som  ej  är 
biologiskt  besläktade  (adopterade  barn  och  icke  adopterade  barn)  som  växer  upp 
tillsammans  visar  i  vuxen  ålder  ingen  korrelation  i  intelligens  (Jensen,  1998). 
Forskningen om ärftlighet visar på varför det verkar osannolikt att t.ex. socioekonomisk 
status har inflytande på intelligens. g-faktorn kan därför ofta förklara stora skillnader i 
livsmöjligheter  mellan  syskon  som  växt  upp  i  samma  hem  eller  miljö  (Chamorro-
Premuzic,  2007).  Det  är  missvisande  att  argumentera  för  att  en  enkel  mätning  av 
intelligens kan beskriva en individs framtid inom alla områden i livet. g-faktorns effekt 
är  ändå  genomgripande  och  konsekvent  och  den  sammanlagda  prestationen  för  en 
individ  inom  olika  områden  som  utbildning,  arbete,  relationer  och  hälsa  är  till  en 
betydande del påverkad av individens intelligensnivå (Chamorro-Premuzic, 2007).

Den generella intelligensfaktorn (g) finns överallt där problem ska lösas och är därför 
inte relaterad till någon specifik problemlösning som t.ex. verbal, spatial och numerisk 
förmåga. Olika förmågor såsom verbal förmåga som handlar om ordförståelse, åtskillnad 
mellan relaterade ord, antonymer-synonymer och läsförståelse är en del av g. Likaså 
spatial förmåga, som är förmågan att lösa uppgifter som handlar om linjers, ytors och 
rymders  förhållande  till  varandra  och  likaså  numerisk  förmåga  som  handlar  om 
förmågan att förstå siffror och deras symbolik, kunna summera, subtrahera, multiplicera, 
dividera och även förstå ekvationer och andra liknande begrepp (Jensen, 1998; Mabon & 
Sjöberg, 2009; Mårdberg, Sjöberg & Henrysson Eidvall, 2010). Alla dessa förmågor har 
en sak gemensamt: g.

g-faktorn mäts bäst i nya problem som bygger på induktiv och deduktiv lösningsförmåga 
som handlar om förmåga att se dolda samband, fylla i luckor där information saknas etc. 
(Mabon & Sjöberg, 2009; Mårdberg, Sjöberg & Henrysson Eidvall, 2010). De item som 
bäst mäter g är de som kräver minimal specialiserad eller esoterisk kunskap (Jensen, 
1998). För att mäta g uppfann Spearman ett test som var icke-verbalt som var baserade 
på enkla geometriska figurer som han kallade för matrisrelationstest.  Utmärkande för 
matrisrelationstest  är  att  de har  liten  känslighet  för  kulturella  variationer  och endast 
laddar  i  g-faktorn.  Dessa  test  har  i  stort  sett  ingen  laddning  i  faktorer  som  faller 
hierarkiskt under g-faktorn, vilket tyder på att matrisrelationstest fångar g-faktorn på ett 
korrekt sätt (Mabon & Sjöberg, 2009).

Även om det historiskt har varit svårt att enas om en universell definition av intelligens 
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finns  det  idag  få  forskare  som  inte  accepterar  att  det  finns  en  hierarkisk  modell 
bestående av ett antal gruppfaktorer överordnade av g, som härleds genom faktoranalys 
(Jensen,  1998),  se  figur  1. För  att  förstå  vad  g,  g-faktorn,  är  behöver  ordet  faktor 
definieras.  Faktor  definieras  här  som:  en  hypotetisk  variabel  som ligger  bakom  en 
observerad eller mätt variabel. Även om en faktor är identifierbar och kvantifierbar går 
det inte direkt att observera den. Forskning har visat att alla items (uppgifter, problem, 
frågor  etc.)  som  handlar  om  mentala  förmågor  alltid  är  positivt  korrelerade  med 
varandra (Jensen, 1998). Vilket kan tolkas som att alla dessa test mäter någon gemensam 
källa av varians (Jensen & Weng, 1994). Ett resultat av detta är att det går att bestämma 
de olika faktorer, eller dolda variabler, som ligger bakom korrelationerna (Jensen, 1998).

Figur 1, g-faktorns teoretiska uppbyggnad.

Figur 1 visar g:s relation till övriga faktorer. Nivå 1 representerar de item som ingår i ett  
test. Dessa item har mycket låg korrelation med andra item, förutom de som är mycket 
lika varandra. T.ex. är item som handlar om att återge 6 siffror i en följd efter att ha hört  
dem läsas upp likt item som handlar om att återge 6 siffror i en följd efter att själv ha läst 
dem. Dessa två korrelerar mycket mer med varandra än med t.ex. ordförståelse. De item 
som  korrelerar  mest  med  varandra  grupperas  ihop  enligt  figur  1  ovan.  Nivå  2  är 
homogena test och är resultatet av varje grupp som skapats i nivå 1. Gemensamheterna i 
de items i nivå 1 som bildar test i nivå 2 gör att nivå 2 är bredare, mer generell än varje 
mer specifikt item det består av. De homogena testen i nivå 2 kan ges deskriptiva namn, 
t.ex. stavning, verbal förmåga, perceptuell snabbhet etc. Genom att räkna ut individers 
poäng på alla olika test och med hjälp av poängen räkna ut korrelationen mellan testen 
kan återigen de som korrelerar mest med varandra grupperas ihop och på så sätt bildas 
nivå 3. Nivå 3 består av grupper av test och kallas first-order factors och summan av en 
persons poäng på alla test i en grupp (nivå 3 i figur 1) kallas faktorpoäng. Nivå 4 fås 
genom samma process som för nivå 3 och grupperingarna som uppstår kallas second-
order factors. I figuren ovan finns det tre second-order factors och dessa är mer generella 
än de underliggande first-order factors. Korrelationen mellan second-order factors ger en 
ensam  third-order  factor  som  är  den  mest  generella  av  dem  alla,  g.  Hierarkin  av 
generalitet från det minst generella till det mest generella är alltså: 1 items, 2 tester, 3 
first-order factors, 4 second-order factors, 5 g, den ensamt mest generella faktor (Jensen, 
1998).

Specificiteter  är  de  kännetecken som är  minst  konsekventa  för  ett  test  mellan  olika 
faktoranalyser eftersom mängden specifik varians i ett test är en funktion av antalet och 
variationen  hos  övriga  test  i  en  faktoranalys.  Om  antalet  test  hålls  konstant  ökar 
specificiteterna för varje test  om variationen mellan testen i  ett  test-batteri  ökar.  När 
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variation mellan test i ett test-batteri minskas blir variansen, som annars skulle utgöra 
specificiteter, gemensam faktorvarians som skapar gruppfaktorer. Om variationen mellan 
test i ett test-batteri hålls konstant kommer specificiteter att minskas när antal test i test-
batteriet ökar. Gruppfaktorer kan delas in i kategorier och namnges efter de egenskaper 
som de typer av tester som laddar i dem beskriver (t.ex. verbal, spatial och numerisk). g 
kan inte beskrivas på samma ytliga och för det test där det laddar utmärkande sätt som 
gruppfaktorer kan. g kan inte beskrivas i termer av något rent eller unikt beteende, det 
finns ingen särskild typ av beteende eller material som kan manifestera g (Jensen, 1998). 
Jensen (1998) beskriver g som ”At the level of psychometrics, ideally, g may be thought 
of as a distillate  of the common source of individual  differences in all  mental tests, 
completely stripped of their distinctive features of information content, skill, strategy, 
and the like.” (Jensen, 1998, s.74).

g-faktorn kan inte tränas upp, vad som har visat sig går att träna upp är varje uppgifts 
specificitet.  Detta  reflekterar  individuella  olikheter  i  det  specifika  beteendet  som är 
karakteristisk  för  varje  uppgift.  Vilket  betyder  att  varje  uppgifts  specificitet  saknar 
förmåga  att  signifikant  förutsäga  prestation  på  andra  uppgifter,  förutom  de  som  är 
mycket nära den givna uppgiften (Jensen, 1998). Träning designad speciellt för individer 
som får under medel på ett typiskt g-laddat test har i forskning (Jensen, 1998) visat ge 
lite resultat,  vilket tyder på att det är specificiteter och inte g som går att träna upp.  
Resultatet hänger ihop med den begränsade vinning i arbetskompetens som kan erhållas 
när specifika kunskaper tränas upp, eftersom g lämnas opåverkad (Jensen, 1998, s. 111). 
Vilket är viktigt eftersom kunskap om arbetet  har visat sig vara den viktigaste direkt 
avgörande  faktorn  för  en  persons  arbetsprestation  (Schmidt  &  Hunter,  1992).  För 
arbetsmarknaden är det därför intressant att mäta generell intelligens, eftersom individer 
med högre intelligens lär sig mer relevant kunskap om arbetet och gör det snabbare än 
individer med lägre intelligens (Schmidt & Hunter, 1992; 1996).

g svarar för största delen av variansen i en modell, likt figur 1 ovan, oftast mer än övriga 
variabler tillsammans. Det faktum att g kan extraheras ur en hierarkisk analys från alla 
stora, om än olika, batterier av mentala test visar på dess existens (Jensen, 1998). Ett 
exempel på hur dimensionalitet ligger bakom faktoranalys skulle kunna illustreras enligt 
följande: tre personer 1, 2, och 3 testas varje dag under en månad i att lyfta en skivstång 
(vem kan lyfta mest),  kulstötning (vem stöter längst) och kasta ett spjut (vem kastar 
längst).  För alla  tre  test  är  person 1 bättre  än 2 och 3 och person 2 är  bättre  än 3. 
Prestationerna  som utfördes  kan därför  rankas  i  en  dimension,  dvs.  en  faktor  ligger 
bakom resultaten. Lite, eller ingen av den ursprungliga informationen går förlorad om vi 
förvandlar de ursprungliga tre dimensionerna till en. Vi skulle kunna kalla denna faktor 
för generell styrka eftersom den här bestämmer individuella skillnader i utförandet av de 
tre testen (Jensen, 1998).

Intelligens och arbetsprestation
I  Norden används intelligenstest  sparsamt,  enligt  Mabon och Sjöberg (2009) kan det 
bero på de tvetydiga forskningsresultat som fanns fram till 1980-talet. Enligt Schmidt, 
Hunter  och Pearlman (1981) berodde dessa tvetydiga  resultat  på små stickprov i  de 
publicerade studierna, vilket påverkar generaliserbarheten negativt. Efter att korrigering 
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för små stickprov gjorts blev bilden en helt annan (Schmidt, Hunter & Pearlman, 1981). 
En metaanalys av Schmidt och Hunter (1998) visar att intelligenstests validitet vid urval 
i genomsnitt är hög (p=.51). De höga siffrorna leder till att Schmidt och Hunter (1998) 
drar slutsatsen att intelligenstest och integritetstest eller intelligenstest och strukturerad 
intervju är de effektivaste strategierna vid urval.

Intelligenstests värde ökar i takt med komplexitet i arbetsuppgifterna som ska utföras 
(Chamorro-Premuzic, 2007; Schmidt & Hunter, 1992). Schmidt, Hunter och Le (2006) 
visar i en metaanalys (resultaten baseras delvis på samma data som Hunter och Schmidt 
1998,  en  ny metod  för  beskuren  spridning  används  och  därav  de  något  annorlunda 
resultaten)  att  största  gruppen  arbetstagare  per  definition  befinner  sig  i  ett 
medelkomplext  yrke och den prediktiva validiteten för generell  intelligens  för denna 
grupp har underskattats fram tills nu; den operationella validiteten är väsentligt högre än 
tidigare  forskning  visat  (p=.66).  Om  g  tas  bort  som  förklaringsfaktor  i  en 
regressionsanalys,  från  vilket  som helst  av  alla  psykometriska  test  eller  test-batteri, 
försvinner testets praktiska validitet totalt (Jensen, 1998).

Intelligensmätning och validitet
Validitet är de teoretiska och empiriska bevis som visar på att ett test leder till att rätt 
beslut fattas. Ett tests validitet bör bedömas utifrån den sammanlagda mängden belägg 
och härledas från de områden som testet ska användas inom. Validitetsfrågan är alltså 
den viktigaste, mest fundamentala, övervägning som behöver göras i utvecklandet och 
utvärderandet av ett test eftersom validitet avser i vilken grad bevis och teori stödjer de 
tolkningar  av  testpoäng som  medförs  av  de  föreslagna  användningarna  av  ett  test 
(Standards for Educational and Psychological Testing, 1999).

Validitet kan alltså sägas vara stöd för tolkningen av ett resultat. Det är tolkningarna av 
testpoäng som utvärderas, inte själva testet, vilket är en konsekvens av hur definitionen 
av validitet har förändrats de senaste 50 åren (Mabon, 2008). Vilket i sin tur betyder att 
för en observerad intelligenspoäng, som kan används eller  tolkas på mer än ett  sätt, 
måste varje tillkommande tolkning bli validerad. Validitet brukar traditionsenligt delas in 
i olika åtskilda typer, t.ex. begreppsvaliditet, innehållsvaliditet, prediktiv validitet. Enligt 
Standards for Educational and Psychological Testing (1999) representerar alla, tidigare 
distinkt åtskilda, typer av validitet egentligen ett och samma enhetliga validitetsbegrepp. 
De  tidigare  uppdelade  begreppen  kan  belysa  olika  aspekter  av  validitet,  men  de 
beskriver alla samma begrepp. I stället för att skilja på olika typer av validitet bör man 
prata om olika typer av validitetsbevis. Enligt synsättet ovan är det meningslöst att skilja 
på t.ex. begrepps- eller kriterievaliditet eftersom de båda går ut på att studera samband 
mellan test och andra mätningar, som t.ex. arbetsprestation (Mabon, 2008).

För att intelligenstest ska kunna användas i praktiken bör det gå att dra slutsatser av hur 
en  testpoäng  samvarierar  med  framtida  arbetsprestation.  Även  om  olika  strategier 
används för att samla belägg för validitet ska undersökningen stödja slutsatsen att en 
observerad  testpoäng kan användas  för  att  förutsäga  arbetsprestation.  Den prediktiva 
slutledningen  leder  till  att  uppmärksamhet  måste  riktas  till  två  domäner:  testet 
(prediktorn) och arbetsprestationen (kriteriet). Att utvärdera användningen av ett test vid 
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rekrytering kan ses  som att  testa  en hypotes  om koppling mellan de två domänerna 
(prediktorn - kriteriet). För att utreda detta kan fyra delar urskiljas: prediktormätning, 
prediktor  konstrukt  domän,  kriteriemätning,  kriterie  konstrukt  domän  (Standards  for 
Educational and Psychological Testing, 1999) (se figur 2 för en illustrering).

Prediktormätning 1 Kriteriemätning
|
2
|

5
|
4
|

Prediktor konstrukt domän 3 Kriterie konstrukt domän
Figur 2, relation mellan prediktor och kriterie.

Prediktor  konstrukt  domänen  definieras  genom  att  specificera  uppsättningen  av 
beteenden som inkluderas under en speciell konstrukt etikett (t.ex. verbala resonemang, 
snabbhet i att skriva med tangentbord, samvetsgrannhet). På liknande sätt specificerar 
kriterie konstrukt domänen de uppsättningar beteenden i arbetet eller resultat av arbetet 
som  kan  inkluderas  under  en  speciell  etikett  (t.ex.  prestation  på  de  viktigaste 
arbetsuppgifterna,  samspel  i  arbetsgruppen,  närvaro,  övergripande  arbetsprestation). 
Genom  Prediktor-  och  kriteriemätningar  försöks  dessa  domäner  operationaliseras. 
Uppdelningen leder till ett antal slutsatser av intresse, den första (nr. 1 i figur 2) är att  
poäng på en prediktormätning ska vara relaterad till poäng på en kriteriemätning, vilket 
kan  undersökas  genom det  observerade  sambandet  (r)  mellan  de  båda  mätningarna. 
Nummer 2 och 4 i figur 2 undersöker båda slutsatsen att en operationell mätning kan 
tolkas och representera en individs ställning gällande ett konstrukts domän av intresse 
(Standards for Educational and Psychological Testing, 1999). Detta kallades tidigare för 
begreppsvalidering.

Nummer 3 ovan är slutsatsen av relationen mellan prediktor konstrukt domänen och 
kriterie konstrukt domänen. Denna koppling fastställs genom teoretisk och logisk analys, 
den bygger vanligtvis  på systematisk utvärdering av arbetsinnehåll,  expertbedömning 
och  även  individuella  utmärkande  drag  som  är  kopplade  till  framgångsrika 
arbetsprestationer.  Denna  relation  är  fri  från  mätfel  och  brukar  benämnas  som den 
teoretiska relationen mellan två begrepp  (Standards for Educational  and Psychological 
Testing, 1999).

Nummer  5  ovan  representerar  kopplingen  mellan  prediktormätningen  och  kriterie 
konstrukt  domänen,  så  kallad  operationell  validitet.  En förutsättning  för  att  använda 
prediktormätningar  vid  urval  är  att  det  finns  en  etablerad  koppling  mellan 
prediktormätningen och kriterie konstrukt domänen. Enligt modellen ovan finns det flera 
strategier  för  detta,  i  detta  arbete  är  det  framförallt  koppling 5 som berörs,  validitet 
baserat på relationen mellan en observerad intelligenspoäng och det teoretiska begreppet 
arbetsprestation. Det finns ingen bättre universell strategi för att undersöka samvariation 
mellan prediktormätningen och kriterie konstrukt domänen. Den som använder ett test 
måste överväga och bedöma vilken strategi som bäst passar för att testa hypotesen om en 
koppling  mellan  en  prediktormätning  och  kriteriedomänen.  Likväl  måste  detta 



8

genomföras innan tolkningen av en testpoäng kan göras (Standards for Educational and 
Psychological Testing, 1999).

Test används framförallt för att förutsäga något, bevis för validitet baserat på testinnehåll 
kan ge ett mått på samband mellan testresultatet och prestation på ett annat oberoende 
kriterium. I detta fall handlar det om intelligens och arbetsprestation.  Som beskrivits 
ovan  har  tidigare  forskning  (Jensen,  1998;  Mabon,  2008;  Mabon  & Sjöberg,  2009; 
Mårdberg,  Sjöberg  &  Henrysson  Eidvall,  2010;  Schmidt  &  Hunter,  1992;  Schmidt, 
Hunter & Le, 2006) visat på ett positivt samband mellan intelligens och arbetsprestation. 
Om ett samband erhålls betyder det att testet kan användas för att förutsäga framgång i 
arbetet  som  avses  (Mabon,  2008).  För  att  göra  denna  uppskattning  behöver  de 
kandidater som anställs arbeta en tid innan data gällande arbetsprestation kan samlas in. 
Ett problem är att kriteriedata i form av arbetsprestation på det aktuella företaget inte 
kan samlas in på de kandidater som inte anställdes, de som valdes bort på grund av 
testresultatet  (Mabon, 2008). Problemet kallas beskuren spridning och resulterar i  en 
lägre  validitet  än  om  alla  kandidater  anställts  och  information  om  samtligas 
arbetsprestation  hade  varit  möjlig  att  samla  in.  Validiteten  bör  därför  korrigeras  för 
beskuren spridning, vilket görs genom att ta reda på spridningen i testpoäng bland de 
som sökt arbetet och de som ingår i valideringsstudien. Genom att dela spridningen för 
personer som deltagit i valideringsstudien med sökandes spridning får man ett mått på 
den  beskurna  spridningen.  Detta  används  sedan  i  en  formel  för  att  korrigera  den 
observerade korrelationen (r) till den operationella validiteten (p) (Schmidt, Hunter & 
Le, 2006).

Förutom beskuren spridning är kriteriet för arbetsframgång problematiskt. Hur bör man 
egentligen bedöma god arbetsprestation? Det vanligaste sättet  är  att  närmaste  chefen 
bedömer arbetsprestationen hos underordnade. Dessutom kan anställda inom loppet av 
ett år arbeta på olika avdelningar under olika chefer som kan ha olika uppfattning om 
vad god arbetsprestation är (Standards for Educational and Psychological Testing, 1999). 
Mabon (2008) skiljer på samtidig och prognostisk validering, där prognostisk validering 
handlar om att t.ex. följa upp en verklig urvalsprocess för att utvärdera hur det gick för 
de individer som blev anställda. Två problem med prognostisk validering är att vi inte 
får kriteriedata om alla sökanden utan endast de som anställs och vi måste vänta, kanske 
minst ett år, för att få fram arbetskriterier. I denna undersökning kommer endast samtidig 
validering behandlas. Samtidig validering handlar om att redan anställda testas, vilket 
gör  att  kriteriedata  och  validitetsmått  kan  fås  direkt.  Ett  problem  med  samtidig 
validering  kan  vara  att  redan  anställda  inte  är  lika  motiverade  som kandidater  i  en 
urvalsprocess  och  dessutom  har  arbetet  gett  de  redan  anställda  kunskaper  och 
erfarenheter som kandidater i en urvalsprocess inte har (Mabon, 2008; Sjöberg, Sjöberg 
& Forssén,  2006).  Kriteriedata  tenderar  ha klart  lägre reliabilitet  än testresultat.  Om 
kriteriedata  inte  är tillförlitlig  ska det inte inverka på testets  validitet  och bör därför 
korrigeras för. Omfattande forskning (Viswesvaran, Ones & Schmidt, 1996) har gjorts 
gällande chefers helhetsbedömningar av anställdas prestationer och resultaten visar att 
interbedömar  reliabiliteten  ligger  kring  .50.  Som  ovan  nämnts  är  det  oftast  den 
operationella  validiteten  som  är  av  intresse,  det  är  därför  korrekt  att  korrigera  för 
reliabilitetsbrister i kriteriet innan belägg läggs fram om validiteten i en testpoäng för 
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beslutsunderlag (Mabon, 2008).

Som ovan nämnts är g-faktorn den enskilt  bästa  prediktorn för arbetsframgång,  dess 
validitet  ersätts  inte  av  formell  utbildning  och  är  relativt  oberoende  av  erfarenhet 
(Jensen,  1998;  Mårdberg,  Sjöberg & Henrysson Eidvall,  2010).  Arbetsprestation  kan 
naturligtvis inte helt förklaras av generell intelligens, flera andra faktorer kan spela in, 
t.ex.  hälsa  och familjesituation,  trots  det  intar  intelligenstest  en särställning  gällande 
förutsägande av arbetsprestation (Gottfredson, 1997; Schmidt & Hunter, 1993; Sjöberg, 
Sjöberg  &  Forssén,  2006).  Forskning  har  visat  att  intelligenstest  på  ett  ekonomiskt 
effektivt sätt visar på hur människor kommer att prestera på en arbetsplats (Mabon & 
Sjöberg,  2009).  Intelligenstest  kan  göras  på  alla  kandidater,  för  alla  arbeten  på  alla 
nivåer, har hög validitet och är relativt billiga. Dessutom finns det tusentals publicerade 
studier  som styrker  intelligenstests  prediktiva  kraft  i  förhållande  till  arbetsprestation 
(Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006).

Hypotes.
Erhållen testpoäng på ett intelligenstest som mäter g ska visa på operationell validitet 
(pil 5 i figur 2).

Intelligensmätning och reliabilitet
Reliabilitet handlar om säkerhet i mätningar, teoretiskt ska upprepade mätningar under 
identiska förhållanden ge exakt samma resultat (Magnusson, 2003). Användbarheten i 
intelligensmätningar  bygger  på  att  individer  uppvisar  stabilitet  i  en  testpoäng.  En 
individs erhållna poäng och en grupps genomsnittspoäng innehåller alltid en del mätfel. 
Det är en utopi att få ett mått helt fritt från mätfel varför det är viktigt att undersöka en 
testpoängs  reliabilitet  (Standards  for  Educational  and  Psychological  Testing,  1999). 
Förändring i poäng från ett testtillfälle till ett annat ses inte som felvarians eftersom det 
delvis beror  på lärande,  eller  mognad som har  inträffat  mellan den första  och andra 
mätningen.  En  reliabilitetskoefficient  visar  enligt  Cronbach  (1951)  på  huruvida  en 
testdesigner gjort rätt  som förväntat sig att en viss uppsättning item i ett test  ska ge 
tolkningsbara påståenden om individuella skillnader. Mabon (2008) tar upp det faktum 
att det är svårt att sätta ett gränsvärde på reliabiliteten eftersom många olika metoder 
används  för  att  mäta  begreppet.  Traditionellt  har  tre  breda  kategorier  av 
reliabilitetskoefficienter  erkänts:  koefficienter  härledda  från  parallella  former  från 
oberoende  testsessioner  (parallelltest),  koefficienter  som  fås  genom  att  samma  test 
används  vid  olika  tillfällen  (test-retest),  koefficienter  baserade  på  relationen  mellan 
poäng som härleds från individuella items eller undergrupper från items inom ett test 
(alpha/intern konsistens) (Standards for Educational and Psychological Testing, 1999).

Alpha
Om en skala har intern konsistens betyder det att de item som ingår i testet är parallella 
item som mäter ett gemensamt begrepp. För att mäta homogeniteten i en skala används 
ofta  Cronbachs  alpha  som  är  ett  mått  på  den  interna  konsistensen.  Den  interna 
konsistensen är direkt relaterad till den genomsnittliga korrelationen mellan ett test items 
(Jensen, 1998). Alpha är ett estimat av den förväntade korrelationen mellan två test som 
dras på måfå från en pool av liknande items. För koefficienten alpha behandlas varians i 



10

specifika  faktorer  som  felvarians,  variation  mellan  prövningar  existerar  inte  och 
reducerar  därför  inte  den  sanna  variansen  (Cronbach,  1951). Cronbachs  alpha  kan 
variera från 0 (ingen likhet) till 1 (identisk, perfekt) (Cohen & Swerdlik, 2010). Ofta 
beskrivs  alpha  vara  bättre  ju  närmare  1  den  hamnar.  Streiner  (2003b,  i  Cohen  & 
Swerdlik, 2010) menar dock att en alpha större än .90 kan vara ”för hög” och indikera på 
överskott av items. Det kan också indikera på för snäv operationalisering av begreppen 
som mäts (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006), vilket kan liknas vid att det är en och 
samma fråga som ställs om och om igen (Mabon, 2008).

För att hitta gränser för godtagbar reliabilitet bör det alltid sättas i det sammanhang som 
en testpoäng ska användas, en del forskare har satt den nedre gränsen vid .70 (Cortina, 
1993; Mabon, 2008). En låg intern konsistens behöver inte nödvändigtvis betyda att ett 
test  inte  är  tillförlitligt,  det  kan  betyda  att  det  är  en  mer  komplex  egenskap  eller 
verklighet som mäts (Mabon, 2008).

Hypotes.
Den interna konsistensen i en intelligensmätning ska vara hög (alpha > .80) då de item 
som ingår i ett intelligenstest ska vara parallella mått på g-faktorn.

Test-retest
Att göra ett och samma test två gånger, test-retest, efter ett intervall visar på hur poäng är 
stabila över tid och kan därför sägas vara en koefficient på stabilitet (Cronbach, 1947; 
1951). För att få reda på hur exakt ett test är rekommenderar Cronbach (1951) att man 
gör två mätningar över tid och jämför dem, det vill säga test-retest. Korrelation mellan 
de två olika testtillfällena ger ett  mått  på reliabilitet,  de som presterar bra vid första 
tillfället bör även prestera bra vid det andra tillfället.  Intelligens är en egenskap som 
anses vara stabil över tid, varför test-retest metoden är att föredra (Cohen & Swerdlik, 
2010). Ett problem med test-retest är motivations- och minnesproblem som kan påverka 
resultaten vid jämförelse mellan de båda testen en individ utför (Mabon, 2008). Tillfällig 
instabilitet  och mätfel  är  två variabler som påverkar andel sann reliabilitet  i  ett  test-
retest. Om vi tänker oss ett test som mäter utan mätfel, vars reliabilitet därför är perfekt, 
1.0,  som  görs  vid  två  tillfällen  av  en  individ  (med  tillräckligt  lång  tid  mellan 
mätningarna för att vissa ändringar i det mätta attributet ska uppstå) blir poängen inte 
den samma vid de två tillfällena beroende på förändring i sanna poängen. Vilket betyder 
att vissa ökar, medan andra minskar sina poäng vid utförandet av ett och samma test två 
gånger  (Heise,  1969).  Ingen  kommer  prestera  exakt  likadant  vid  första  och  andra 
tillfället  på  ett  och  samma  test,  vilket  också  kallas  regressionsfelslutet. 
Regressionsfelslutet handlar om den återgång mot medelvärdet som uppstår när vi vill 
göra prediktioner. Om vi väljer ut extrema värden, antingen bra eller dåliga, är den bästa 
prediktionen  vi  kan  göra  att  nästa  värde  blir  mindre  extremt,  en  återgång  mot 
medelvärdet (Borg & Westerlund, 2006; Jensen, 1998). Reliabiliteten kan därför inte bli 
perfekt, 1.0. Tillfälliga instabiliteter kan minskas genom att tiden mellan tillfälle 1 och 2 
minskas, vilket i sin tur leder till ökad risk att individer kommer ihåg sina svar från det 
första tillfället  till  det andra tillfället och resulterar i att  de två mätningarna inte blir 
oberoende  av  varandra  (Heise,  1969).  Jensen  (1998)  hävdar  dock  att  skillnaden  i 
testpoäng när ett test görs två gånger inte går att relatera till g, förändringen handlar i 
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dessa fall endast om varians i testets specificitet. Test-retest data ger relativ stabilitet, 
eftersom den endast bygger på grad av likhet i testpoäng över tid och är därför i sig 
självt en otillräcklig indikator gällande förändring och stabilitet. Genom att även studera 
den absoluta stabiliteten (medelnivå i stabiliteten) och faktoriella stabiliteten (stabilitet 
hos faktoriella parametrar över tid) kan man erhålla en mer komplett bild av stabilitet 
(Sjöberg & Sverke, 2001).

Hypotes.
Test-retest  av  ett  intelligenstest  ska  visa  relativ  stabilitet  (r)  och  absolut  stabilitet 
(medelvärde).

Metod

Undersökningsdeltagare och procedur
Validitet (hypotes 1)
För  att  testa  hypotes  1  användes  ett  urval  av  171  personer  som  arbetade  som 
butikssäljare  (medelålder  32  år,  SD  =  6  år,  96  kvinnor  (56,1%),  75  män  (43,9%), 
genomsnittlig  arbetad tid  i  butikerna var  2 år,  SD = 1 år)  inom detaljhandeln.  Data 
samlades  in  under  2006.  De anställda  personerna  fick  utföra  testet  kapacitetsdelen  i 
testet  Predicting  Job  Performance  (PJP).  I  samband  med  genomförandet  av  testet 
bedömdes de anställdas arbetsprestation av närmsta chef (se nedan för beskrivning av 
skattningsformuläret).  Ledningen  för  företaget  i  detaljhandeln  hade  beslutat  att  alla 
anställda skulle utföra testet och att alla butikschefer skulle bedöma sina anställda. Varje 
butikschef, totalt 25 stycken (medelålder 35 år, SD = 6 år, genomsnittlig arbetad tid i 
företaget var 6 år, SD = 2 år), skattade mellan 3 och 12 (median = 8) butikssäljare.

Reliabilitet (intern konsistens, hypotes 2)
Data samlades in via Assessio Internationals webbsystem. Samtliga deltagare (n=1000) 
genomförde testet Matrigma i verkligt urvalssammanhang. Medelåldern i gruppen var 
37 år (SD = 9 år) och könsfördelning var jämnt fördelad (50%). Utbildningsnivån var 
något över genomsnittet i den svenska populationen. I samtliga fall skickades Matrigma 
till kandidaterna via e-mail, således var datainsamlingen oövervakad. Personerna sökte 
arbeten inom en mängd olika yrken, allt från lågkomplexa arbeten (butiksbiträden) till 
högkomplexa arbeten (dataingenjörer).

Reliabilitet (test-retest, hypotes 3)
Totalt  har  84 psykologistuderande genomfört  testet  Matrigma vid två  olika  tillfällen 
under höstterminen 2010 på valfri lugn plats. Psykologistudenterna deltog frivilligt och 
erhöll undersökningsdeltagande tid för detta (vilket är obligatoriskt för alla studenter vid 
Psykologiska Institutionen på Stockholms universitet). Medelålder i gruppen var 23 år 
(SD = 5 år).  Könsfördelning var  ojämn,  70% var  kvinnor  och 30% män.  Matrigma 
skickades ut via mail till deltagarna, i mailet fanns tydliga instruktioner för hur testet 
skulle utföras och att det automatiskt stängdes av efter 40 minuter, vilket anses vara mer 
än tillräckligt för att hinna med att svara på alla frågor. Eftersom utförandet av Matrigma 
ej övervakades var det extra viktigt med tydliga instruktioner, t.ex. att mobiltelefonen 
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var  avstängd,  att  undersökningsdeltagarna  skulle  sitta  i  lugn  och  ro  och  avsätta  40 
minuter för testet.

Material
Prediciting Job Performance
PJP är ett urvalstest som består av två delar, personlighet (PJPp) och kapacitet (PJPk). 
PJPp  handlar  om en  persons  personlighet  och  kapacitetsdelen  består  av  tre  deltest: 
analogier, talserier och logiska serier, som summeras till ett intelligensmått.  Resultatet 
från  PJP redovisas  i  en  standardskala,  C-skalan,  som varierar  i  11  skalsteg  (0-10). 
Belägg för validitet och reliabilitet redovisas i den tekniska manualen för PJP (Sjöberg, 
Sjöberg & Forssén, 2006).

Arbetsprestation
Det skattningsformulär som användes för att skatta butikssäljarnas prestation innehöll 56 
påståenden om personens arbetsrelaterade beteende. Varje påstående poängsattes på en 
skala från 1 (Stämmer inte alls) till 7 (stämmer helt). Påståendena var resultatet av en 
arbetsanalys  utförd  av  HR-chefen  för  det  valda  företaget  som grundades  på  viktiga 
positiva  beteenden  för  anställda  inom  organisationen  (Sjöberg,  Sjöberg  &  Forssén, 
2006).  I  denna  studie  användes  nio  påståenden  från  skattningsformuläret.  De  nio 
påståendena  valdes  på  teoretisk  bas  av  författare  och handledare.  De item som inte 
antogs samvariera med intelligens togs bort  från denna studie.  Se appendix 1 för en 
beskrivning av item som togs bort och de nio item som ingick i studien. Cronbach alpha 
för de nio utvalda kriterierna från skattningsformuläret var .86. Vilket visar på att de 
mäter samma konstrukt. Samtliga butikschefer på företaget i detaljhandeln fick en två 
timmar lång utbildning om hur PJP skulle administreras till säljarna, samt hur skattning 
av  arbetsprestation  skulle  göras.  Respektive  butikschef  administrerade  PJP  till  de 
anställda under arbetstid, 2006, och skickade sedan resultatet till Assessio International. 
Samtliga  deltagare  erhöll  skriftlig  återkoppling  och  inga  resultat  presenterades  för 
arbetsgivaren (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006).

Matrigma.
Matrigma är ett nytt test utvecklat av Assessio International under år 2009. Matrigma 
avser att mäta generell intelligens genom matriser, innehållandes 30 item. Matrigma är 
huvudsakligen utvecklat för att mäta intelligensnivån i normalpopulationen och för att 
användas i samband med urval (Mabon & Sjöberg, 2009). Egenskaperna som mäts är 
universellt viktiga för alla typer av arbeten, i alla branscher och på alla nivåer. Matrigma 
är inte skapat för att användas vid t.ex. medarbetarutveckling, det används bäst som ett 
första steg i en urvalsprocess (Mabon & Sjöberg, 2009). Kandidater som ska göra testet 
får en länk och kan således göra testet var som helst eftersom testet är utformat för att 
vara självinstruerande. Resultatet från Matrigma redovisas i en standardskala, C-skalan, 
som varierar i 11 skalsteg (0-10). Höga poäng visar på hög intelligensnivå.  Belägg för 
validitet och reliabilitet redovisas i manualen för Matrigma (Mabon & Sjöberg, 2009).

Resultat
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Resultat för de olika hypoteserna redovisas i tabell 1. Korrelation visade på att det fanns 
en signifikant positiv samvariation (r = .15; p < .05) mellan bedömd arbetsprestation och 
faktisk  poäng  på  PJPk.  Detta  utgör  alltså  den  observerade  korrelationen  mellan 
intelligenstestet (PJPk) och kriteriet arbetsprestation. Detta ger ett första stöd för hypotes 
1. För att räkna ut den operationella validiteten korrigerades detta samband för beskuren 
spridning  i  PJPk  (υ  =  .69,  hämtat  från  Sjöberg,  Sjöberg  och  Al  2007)  och 
reliabilitetsbrister i kriteriet.  För att korrigera för mätfel i kriteriet användes ett estimat 
(.52) framtaget av Viswesvaran, Ones, & Schmidt (1996). Detta estimat bygger på en 
metaanalys av skattningar av arbetsprestation mätt med intra class coefficent (ICC), dvs. 
två  oberoende  skattare  har  skattat  samma  person,  vilket  ger  ett  reliabilitetsmått  på 
gruppnivå. När formel för indirekt beskuren spridning enligt Schmidt, Oh och Le (2006) 
användes blev den operationella validiteten .36.

För att testa hypotes 2 beräknades Cronbachs alpha. Det visade sig att de item som ingår 
i Matrigma visade på hög intern konsistens (alpha = .97), vilket ger stöd för hypotes 2. 
De item som ingår i Matrigma verkar vara parallella mått på g-faktorn.

För att  testa  hypotes  3 beräknades medelpoäng på Matrigma,  vid första tillfället  var 
medelpoängen 6.05 (SD = 2.16) och vid det andra tillfället var medelpoängen 5.96 (SD 
= 1.94). Poängen jämfördes med ett parat t-test som gav en icke signifikant skillnad 
mellan de båda testtillfällena (t = .08; p = .646). Korrelation i poäng mellan testtillfälle  
ett och två var signifikant (r = .68; p < ,01). Det var totalt 7 individer som förbättrade sig 
med 3 c-poäng och 8 individer  som försämrade sig med 3 c-poäng mellan de båda 
tillfällena.

Tabell 1, resultat för de olika hypoteserna.
Hypoteser

r  ρ υ α t ICC N

Hypotes 1. Validitet .15* .36 .69 .52 171
Hypotes 2. Intern 
konsistens .97 1000

Hypotes 3. Test-retest .68** .08 84
*. p < ,05
**. p < ,01

Diskussion

Denna uppsats hade tre övergripande syften, första syftet var att beskriva huvuddragen 
om forskning kring intelligensen som fenomen och mätning av intelligens. Det andra 
syftet var att definiera ett tests validitet och reliabilitet.  Det tredje syftet var att med 
ledning  av  det  första  och  andra  syftet  att  ställa  upp  testbara  hypoteser  kring 
intelligensmätningars validitet och reliabilitet  i  arbetssammanhang, samt att empiriskt 
testa dessa hypoteser.
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Det finns mycket forskning om intelligens och intelligenstest,  hur och varför de kan 
användas i urvalssammanhang, detta till trots så används intelligenstest i liten skala i 
Norden  (Mabon  &  Sjöberg,  2009).  Intelligens  spelar  stor  roll  i  fastställandet  av 
individuella olikheter i arbetsprestation och är inte längre kontroversiellt bland forskare 
som studerar arbetsprestation. Både lekmän och psykologer från andra områden  finner 
detta  kontroversiellt  och  många tror  att  detta  inte  kan vara sant,  även om det  blivit 
bekräftat och fastställt av tusentals empiriska studier (Schmidt & Hunter, 1996). Kanske 
är det kontroversiella inslaget med intelligens (och att prata om individuella olikheter i 
allmänhet) en faktor som inverkat på den begränsade användningen av intelligenstest vid 
urval, trots de tusentals empiriska bevis som finns. Ser man till den ekonomiska nyttan 
och den prediktiva validiteten jämfört med andra instrument vid urval har intelligenstest 
en oerhörd särställning, som idag uppenbarligen inte nyttjas i arbetslivet.

Metaanalyser av hundratals testvalideringsstudier har visat att: validiteten i ett test som 
laddar  högt  i  g-faktorn  med  påvisad  validitet  för  ett  specifikt  arbete  i  en  specifik 
organisation är generaliserbar till praktiskt taget alla andra arbeten och organisationer 
(Jensen, 1998; Schmidt, Hunter & Pearlman, 1981). Intelligenstest är enligt Mabon och 
Sjöberg (2009), lågt räknat, 200% effektivare på att förutsäga arbetsprestation än vad 
yrkeserfarenhet är, trots detta används intelligenstest sparsamt i Norden. Individer som 
arbetar med urval, som inte använder test i någon form, bör fundera på varför test inte 
används och hur det skulle kunna påverka urvalet: avseende tid, ekonomi och att faktiskt 
hitta ”rätt” person. Det finns många olika typer av test som kan användas för olika syften 
och  för  olika  steg  i  urvalsprocessen.  De  som  arbetar  med  urval  bör  se  över  hela 
rekryteringsprocessen och försöka få  ett  helhetsperspektiv på hur tester skulle  kunna 
påverka processen.

Det andra syftet var att definiera ett tests validitet och reliabilitet.  Validiteten är, som 
visats  ovan,  den  viktigaste,  mest  fundamentala,  övervägning  som  behöver  göras  i 
utvecklandet och utvärderandet av ett test och validiteten står också i direkt relation till 
den ekonomiska nyttan (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006). Validitet handlar här om att 
rätt beslut ska tas utifrån tolkningen av ett testresultat. Det är tolkningarna av testpoäng 
som  utvärderas,  inte  själva  testet  vilket  i  sin  tur  betyder  att  om  en  observerad 
intelligenspoäng kan används eller tolkas på mer än ett sätt, måste varje tillkommande 
tolkning bli validerad. Även om ett test har goda psykometriska egenskaper betyder det 
inte att rätt beslut fattas automatiskt eftersom tolkning av resultatet kan ske i tomrummet 
mellan  test-  och  beslutstillfälle  (Sjöberg,  2009).  Det  är  viktigt  att  det  test  som ska 
användas har uppvisat hög validitet för det ändamål det ska användas till. Det är också 
mycket viktigt att testanvändaren är utbildad i hur testet ska användas. Om ett test inte 
används på rätt sätt försvinner hela nyttan med att använda det. Förutom validiteten är 
det viktigt att ett test har god reliabilitet. Reliabilitet handlar om säkerhet i mätningar, 
varför det är mycket viktigt att intelligenstest har hög reliabilitet.

Det  är  viktigt  att  test  inte  används  för  testets  skull,  det  är  viktigt  att  personer  som 
använder test är väl insatta i vad det är för test som används, varför det används och hur 
det ska användas. T.ex. är det viktigt att tänka på att om en observerad intelligenspoäng 
kan  används  eller  tolkas  på  mer  än  ett  sätt,  måste  varje  tillkommande  tolkning  bli 
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validerad.  Test som används på rätt sätt har, som forskningen och siffrorna tidigare i 
arbetet redogjort för, visat på tydliga signifikanta starka samband mellan intelligenstest 
och  arbetsprestation.  Med  Brogden-Cronbach-Glasermodellen  kan  nyttan  med  att 
använda  ett  test  vid  urval  göras  (Mabon  & Sjöberg,  2009).  Enligt  denna  formel  är 
kostnaden för att använda Matrigma vid urval mindre än 1% av den potentiella vinsten 
(Mabon  &  Sjöberg,  2009).  De  tydliga  resultaten  för  hur  intelligens  predicerar 
arbetsprestation och siffrorna om nyttan med Matrigma vid urval är ett starkt argument 
till att införa intelligenstest vid urval.

Det är lätt att tro att ju fler metoder som används vid rekrytering och urval desto bättre 
resultat.  Schmidts  och  Hunters  forskning  (1998)  visar  tydligt  att  så  inte  är  fallet. 
Samband mellan ett intelligenstest och arbetsprover är .38, vilket i procent innebär att 
dessa metoder överlappar varandra med 14%. Om dessa två metoder används vid ett 
urval betalar man alltså två gånger för 14% av informationen. 14% kanske verkar vara 
en obetydlig summa, i ett urval med t.ex. 50 kandidater som alla ska göra intelligenstest 
á 300 kr och Assessment Center á 15.000 kr blir 14% en betydande del. Intelligenstestet 
kostar  totalt  15.000  och  Assessment  Center  kostar  totalt  750.000  kr.  Den  14% 
överlappningen  innebär  i  detta  fall  att  man  betalar  102.900  kr  för  information  om 
kandidaterna  i  Assessment  Center  som  också  fås  från  det  mycket  billigare 
intelligenstestet. Det är därför viktigt att använda metoder som överlappar varandra så 
lite som möjligt för att undvika att betala dubbelt för information. Det billigaste och 
mest  valida  sättet  är  att  använda  intelligenstest  och  integritetstest.  Dessa  metoder 
överlappar  inte  varandra  något,  ingen  dubbel  betalning  för  information,  och  ger  en 
prognosförmåga på .65 (Sjöberg, Sjöberg & Forssén, 2006).

Det tredje syftet var att med ledning av det första och andra syftet att ställa upp testbara 
hypoteser  kring  intelligensmätningens  validitet  och  reliabilitet  i  arbetssammanhang, 
samt att  empiriskt  testa  dessa hypoteser.  Hypotes  1 var att  erhållen testpoäng på ett 
intelligenstest som mäter g ska visa på operationell validitet (pil 5 i figur 2). Korrelation 
visade på att det fanns en signifikant positiv samvariation (r .15; p < .05) mellan bedömd 
arbetsprestation och faktisk poäng på PJPk. Den operationella validiteten,  sambandet 
mellan  intelligens  och  arbetsprestation  korrigerat  för  beskuren  spridning  och 
reliabilitetsbrister i kriteriet, blev .36. Detta ger ett första stöd för hypotes 1.

Att samvariationen ovan inte var större kan bero på att butiksarbete i detaljhandeln är 
lågkomplext  till  sin  natur  och  intelligens  i  mindre  utsträckning  kan  förklara 
arbetsframgång i lågkomplexa yrken. För yrken med lågkomplexitet (semiskilled jobs) 
är sambandet mellan g-faktorn och arbetsprestation .56 och för yrken med mycket låg 
komplexitet  (unskilled  jobs)  är  sambandet  .39.  Frågan  är  hur  butiksarbete  inom 
detaljhandeln ska betraktas, är det ”semiskilled jobs” eller är det ”unskilled jobs”. Den 
operationella validiteten ovan visar på att det i ljuset av tidigare forskning kanske bör 
betraktas som ”unskilled jobs” då resultatet här .36 ligger nära den tidigare forskningen 
(.39) (Schmidt & Hunter, 1992). I jämförelse har ostrukturerade intervjuer, vilket är den 
vanligaste intervjuformen (Mabon, 2008), i en metaanalys (Schmidt & Hunter, 1998) 
visat sig ha en validitet på .38 gällande att förutsäga arbetsprestation. Även om .36 kan 
verka lågt är det alltså på samma nivå som den vanligaste intervjuformen (.38). Det är 
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dock  viktigt  att  påpeka  att  tidigare  forskning  visat  på  att  intelligenstests 
prediktionsförmåga ökar i takt med komplexiteten i arbetsuppgiften. Resultaten i denna 
studie  och  tidigare  forskning  visar  på  att  prediktionsförmågan  hos  ostrukturerade 
intervjuer  och  intelligenstest  gällande  arbetsprestation  ligger  på  samma  nivåer. 
Rekryterare och andra personer som arbetar med urval för mer lågkomplexa yrken bör 
därför tänka på detta när metoder och strategier för rekryteringar väljs.

Hypotes 2 var att den interna konsistensen i en intelligensmätning ska vara hög (alpha 
> .80) då de item som ingår i ett intelligenstest ska vara parallella mått på g-faktorn. 
Cronbachs alpha visade att  de item som ingår i  Matrigma har  hög intern konsistens 
(alpha = .97), vilket ger stöd för hypotes 2.

Matrigma hade en alpha på .97 och de utvalda frågorna i bedömningsmallen hade alpha .
86. Resultatet visar på att Matrigma och de utvalda frågorna i bedömningsmallen mäter 
ett  och samma konstrukt,  intelligens.  Alpha bör vara  minst .70 för att  betraktas som 
tillräcklig  (Cohen & Swerdlik, 2010), vilket  passeras med råge i detta fall. Att de nio 
utvalda frågorna fick en alpha på .86 tyder på en mycket stark alpha eftersom alpha 
hänger ihop med testlängd. Matrigma har 30 item och de utvalda frågorna var endast 
nio.  Om de utvalda frågorna skulle  förlängas  till  30 item skulle  alpha  bli  .95 enligt 
Spearman-Browns prophecy formula (Magnusson, 2003).

För att testa hypotes 3, test-retest av ett intelligenstest ska visa relativ stabilitet (r) och 
absolut  stabilitet  (medelvärde),  beräknades  medelpoäng  på  Matrigma  vid  första  och 
andra  tillfället.  Poängen  jämfördes  med  ett  parat  t-test  som gav  en  icke  signifikant 
skillnad mellan de båda testtillfällena (t = .08; p = .646). Korrelation i poäng mellan 
testtillfälle ett och två var signifikant (r = .68; p < ,01). Resultatet tyder på att intelligens 
mätt med Matrigma i denna undersökning är stabilt över tid.

Det  fanns  sju  individer  som förbättrade  sig  med  3  c-poäng,  vilket  är  en  betydande 
skillnad. När en individ gör ett test två gånger sker vanligtvis en liten ökning beroende 
på inlärningseffekter från det första tillfället till den andra. Det hade varit intressant att 
veta hur denna ökning kan relateras till g eller ej. Enligt Jensen (1998) sker förändringar 
i gruppfaktorer eller test specificiteter och är oberoende av g. Jensen (1998) visar att ju 
mer  g-laddat  ett  test  är,  desto  mindre  mottagligt  är  det  för  inlärningseffekter,  vilket 
betyder att g i stort sett inte påverkas av utbildning.

Totalt fanns det 15 individer, som förbättrade sig respektive försämrade sig med 3 c-
poäng  mellan  första  och  andra  gången  de  utförde  Matrigma.  Eftersom  g  inte  ska 
påverkas av inlärning eller utbildning etc. (Jensen, 1998) så kan den kraftiga ökningen 
och  minskningen  (3  c-poäng)  för  15  individer  inte  förklaras  av  en  spontan  kraftig 
ökning,  eller  minskning i  g,  eller  på grund av inlärning.  En förklaring till  den stora 
skillnaden i poäng mellan de två tillfällen kan bero på motivationsbrist vid det ena av de 
två testtillfällena. Förutom motivationsbrist kan den stora förändringen också bero på att 
de individer som varierat mest (15 stycken) kan ha blivit störda av någon eller något när 
de gjort testet. Alla som gör testet uppmanas att avsätta 40 minuter och sätta sig på ett 
sådan plats och vid en tidpunkt då de vet att de kan vara för sig själva i 40 minuter. De 
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rekommenderas också att  stänga av mobiltelefonen, allt för att minimera all  form av 
störning  när  själva  testet  genomförs.  Det  går  inte  att  kontrollera  hur  dessa 
rekommendationer efterföljs eller huruvida någon blev störd eller inte. I manualen för 
Matrigma  rekommenderas  det  därför  att  alla  som  gör  testet  ska  övervakas,  för  att 
störande moment ska undvikas och kunna kontrolleras för (Mabon & Sjöberg, 2009).

En vanlig missuppfattning är att regressionsfelsutet leder till minskade skillnader i t.ex. 
intelligens i populationen, vilket inte stämmer eftersom regressionsfelslutet fungerar åt 
båda håll (Jensen, 1998). Intelligens ses som ett stabilt konstrukt, som inte förändras 
signifikant över tid, dock har det under de senaste 50 åren i västvärlden skett en generell  
ökning av medelvärde vid IQ-test (som laddar högt i g) (Jensen, 1998). Det finns många 
olika teorier som försöker förklara detta, t.ex. bättre mer omfattande skolgång, bättre 
hälsa, vana av dessa typer av test mm, men det finns inga klara svar på hur det kommer 
sig. Psykologer och psykometriker har länge varit förbryllade över hur vissa individer 
emellanåt uppvisar stora och vad som verkar vara spontana förändringar i IQ, framförallt 
eftersom IQ över tid har visat sig vara opåverkat av utbildningsmässiga insatser. Om 
orsakerna till dessa stora, oväntade, förändringar i IQ kan upptäckas kanske de avsiktligt 
kan manipuleras för att erhålla önskade förändringar i IQ även över tid (Jensen, 1998).

Begränsningar
Ett  problem i  den  här  studien  var  att  de  nio  frågorna  som valdes  ut  för  att  mäta 
arbetsprestation valdes ut i efterhand, vilket kan ha påverkat resultatet. Det bästa hade 
varit att utforma ett nytt formulär, anpassat för uppsatsens syfte, och samla in ny data 
från chefer och anställda. Om kriteriet inte är tillräckligt bra riskerar resultatet att bli 
missvisande  (Mabon,  2008).  För  att  ytterligare  göra  undersökningen  bättre  borde 
Matrigma ha använts istället för PJPk, eftersom det laddar högre i g än vad PJPk gör 
(Mabon & Sjöberg,  2009).  Endast  test  som är  valida för  det  aktuella  ändamålet  bör 
användas (Mabon, 2008), PJPk laddar högt i g och borde anses vara valitt för ändamålet, 
Matrigma laddar  högre i  g och hade därför  varit  bättre  att  använda.  Om ”rätt”  data 
funnits från början från ett bättre kriterium och dessutom data från ett test som laddar 
mer i g, hade antagligen ett starkare resultat gällande att intelligens förklarar individuella 
skillnader i arbetsprestation erhållits.

Det  kan  finnas  många  förklaringar  till  det  något  låga  erhållna  sambandet  mellan 
intelligens och arbetsframgång, ett problem kan vara kvalitén på chefernas bedömningar. 
Även  om  butikscheferna  erhöll  en  utbildning  om  två  timmar  för  att  lära  sig  hur 
administrering av PJP och hur de kvalitativa bedömningarna skulle gå till, är det långt 
ifrån säkert att detta var tillräckligt. Det hade varit intressant att veta hur lång tid varje 
bedömning tagit och hur lång arbetsrelationen hade varit mellan bedömande chef och 
anställd. Enligt Rothstein (1990) blir en chefs bedömning av en arbetstagares prestation 
på arbetet otillförlitlig om chefen inte haft möjlighet att observera den anställda under 
mer än 12 månader. För denna undersökning hade butikssäljarna arbetat i genomsnitt två 
år i butikerna (SD = 1), vilket får ses som positivt utifrån Rothsteins (1990) resultat. 
Frågan  är  om  butikssäljarna  haft  en  och  samma  chef  under  mer  än  12  månader. 
Butikscheferna hade i genomsnitt arbetat sex år i företaget (SD = 2), frågan är hur länge 
de arbetat som chefer och hur länge de varit i en och samma butik. Om de haft möjlighet 
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att  observera  butikssäljarna  som  de  skattade  under  mer  än  12  månader  bör  deras 
skattningar vara någorlunda pålitliga enligt Rothsteins (1990) resultat.

Undersökningsdeltagarna som gjorde PJPk var tvungna att delta, vilket också kan ha 
påverkat resultatet. Individer som inte ville delta har ändå fått göra testet och kan på 
grund  av  detta  ha  gjort  ett  missvisande  dåligt  resultat  på  PJPk,  trots  att  de  kanske 
presterar bra på arbetet och därför erhållit en bra bedömning från chefen. Detta skulle 
kunna hjälpa till att förklara PJPk:s (intelligens) något låga operationella validitet (.36) 
för att förutsäga arbetsprestation i undersökningen.

Det är viktigt att bedömande chefer tyckt att uppsatta kriterier går att använda för att 
bedöma  arbetsprestation,  samt  att  bedömande  chef  uppfattat  arbetsprestation  och 
kriterier  på  samma sätt  som de  som utvecklat  kriterierna.  Ett  idealkriterium ska  ge 
samma  resultat  oberoende  av  vem som utför  mätningen,  vara  reliabelt  och  relevant 
(Mabon, 2008). Det hade varit intressant att undersöka om olika bedömare gjort olika 
bedömning av en och samma individ med de kriterier som fanns uppställda. Det finns 
otaliga frågor som skulle kunna hjälpa till att förstå det något låga sambandet (.36) i 
denna undersökning, dock inga som det går att få svar på i efterhand.

Något som kan ha påverkat resultatet för hypotes 3 är att det var frivilligt att delta i 
undersökningen (Matrigma n = 84) och alla undersökningsdeltagare blev tillfrågade om 
de ville delta. Eftersom urvalet inte var slumpmässigt kan det leda till att urvalet ej är 
representativt för studerande på Psykologiska Institutionen eller studerande i allmänhet. 
Optimalt hade varit att slumpmässigt välja deltagare. Att test-retest datan endast bestod 
av psykologistuderande skulle också det kunna vara en nackdel då psykologistuderande 
har kunskap om och är mer vana olika undersökningsmetoder än vad andra studenter är i 
allmänhet och vad icke-studerande är i synnerhet (t.ex. är det obligatoriskt att delta i 
visst  antal  undersökningsdeltagande  tid  per  termin  vid  studier  på  Psykologiska 
Institutionen  vid  Stockholms  universitet).  Ett  resultat  av  detta  skulle  kunna vara  att 
psykologistudenterna varit  mer uppmärksamma när de gjort  testet  och därför kan ha 
lättare att komma ihåg hur de svarade vid det första till det andra tillfället. Om så är 
fallet  skulle  detta  medföra  att  korrelationen  mellan  de  båda  tillfällena  skulle  bli 
missvisande hög. Data kommer här från 84 deltagare vilket borde vara tillräckligt för att 
kunna  generalisera  för  studerande  vid  Psykologiska  Institutionen  på  Stockholms 
universitet och studerande i allmänhet.

Framtida forskning
Det  hade  varit  intressant  att  studera  om face  validity  påverkade  resultatet,  dvs.  om 
undersökningsdeltagarna tyckte att uppgifterna verkade täcka det relevanta området på 
ett korrekt sätt (Mabon, 2008). Om undersökningsdeltagarna som gjorde Matrigma inte 
uppfattade uppgifterna som relevanta för att mäta intelligens är det möjligt att de inte 
ansträngde sig, tog testet på lika stort allvar och slarvade med sina svar. En kvalitativ 
uppföljning  om undersökningsdeltagarnas  uppfattning  och inställning  till  testen  hade 
därför varit intressant. Detsamma gäller här även för de chefer som gjorde kvalitativa 
bedömningar av de anställda, höll cheferna med om kriterierna för arbetsprestation? Det 
hade  också  varit  intressant  att  följa  upp  face  validity  gällande  de  anställda  i 
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detaljhandeln som gjorde PJP. Kan resultatet ha påverkats av att de tyckte att det verkade 
konstigt att göra ett urvalstest när de redan var anställda? För framtida forskning vore 
det därför intressant att följa upp test med en kvalitativ intervju för att undersöka face 
validity och hur det eventuellt kan ha påverkat resultatet.

För framtida forskning hade det också varit intressant att låta de 84 personer som gjort 
Matrigma två gånger göra det ytterligare en gång. Det hade varit intressant om det tredje 
tillfället skedde ett år (eller längre) efter det andra för att erhålla ett bättre, mer stabilt 
mått på intelligens. Tre mätningar ger bättre, mer pålitlig data än vad två gör (Heise, 
1969) varför det hade varit intressant att undersöka och dels för att se hur stabiliteten 
påverkas av ett längre tidsintervall. Ett problem med tre mätningar under relativt lång tid 
är insamlandet av data och de problem och svårigheter som tidsaspekten medför. Det 
hade  också  i  framtiden  varit  intressant  att  undersöka  intelligens  som  prediktor  för 
arbetsprestation i ett mer högkomplext yrke, i Sverige, för att se om det där hade funnits 
ett starkare samband än vad som erhölls i denna studie (lågkomplext yrke), vilket det 
enligt tidigare forskning (framförallt från USA) borde finnas.
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Appendix 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. (De för 
uppsatsen utvalda påståenden är nedan fetmarkerade).

Medarbetaren…      Instämmer            Instämmer
       inte alls   helt 
   

      1    2    3    4    5    6    7 
skapar förtroende

är till nytta för andra människor

är lyhörd

är verbalt kompetent

tycker om att serva andra människor

är resultat inriktad

är nyfiken

är uthållig

är glad

ser möjligheter

är uppmärksam

visar att han/hon ser kunden

tilltalar kunden

ställer frågor till kunden

är tillmötesgående

underlättar för kunden

tar reda på vad som är viktigt för kunden

kommer till avslut
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är stabil under påfrestningar

irriteras inte av andra

är avspänd och lätt att ha med att göra

oroar sig inte över andras misstag

förblir lugn i en krissituation

blir sällan arg
 
klagar inte över sin hälsa

litar på andra - är inte misstänksam   

kommer överens med överordnade 

tar initiativ - löser problem på egen hand 

är tävlingsinriktad

är säker på sig själv

är positiv        

tar befäl över situationer     

har utstakade karriärmål

tycker om att tala inför grupper

verkar uppskatta socialt samspel

tycker om sociala tillställningar

tycker om att träffa nya människor

behöver omväxling i arbetet

vill vara i centrum för uppmärksamheten

är kvick och underhållande
 
är varm och vänlig till sättet    

är tolerant (inte kritisk och dömande)

är snäll och hänsynsfull
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har förståelse för andras känslor

tycker om att vara tillsammans med andra

är välvillig, inte fientlig

är behärskad och samvetsgrann

stöder organisationens värderingar

arbetar hårt

presterar så bra som möjligt

lyssnar på synpunkter från omgivningen

tycker om att arbetet är förutsägbart

avviker sällan från inarbetade tillvägagångssätt

respekterar auktoriteter


