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Tidigare forskning har varit oenig gällande vad ett SJT (situational 

judgment test) mäter. Studiens syfte är att undersöka vad SJT mäter 

genom att korrelera SJT-poängen med poängen på personlighets- 

respektive begåvningstest. Ytterligare en frågeställning är huruvida 

SJT skulle kunna vara ett användbart komplement till övriga 

arbetspsykologiska test. Totalt genomförde 130 personer fyra olika 

test; ett SJT, ett personlighetstest samt två begåvningstest (ett logiskt 

och ett matematiskt test). Resultatet av en regressionsanalys, med 

poängen på conscientiousness, agreeableness och g-faktorn som 

prediktorer av SJT-poäng, gav R = .31 och Adj R
2 

= .07. I linje med ett 

flertal andra studier blev conscientiousness och g-faktorn signifikanta 

prediktorer till SJT. Ytterligare studier krävs dock för att bekräfta 

vilket konstrukt SJT faktiskt mäter. 

 

Hur man på bästa sätt ska lyckas anställa rätt person till rätt plats är en relevant fråga i 

yrkessammanhang. En rekryteringsprocess kan gå till på olika sätt men det finns ett 

antal gemensamma komponenter som vanligtvis ingår i processen för att välja ut den 

mest lämpade kandidaten för arbetsbefattningen i fråga (Mabon, 2004). Förutom en 

eller flera intervjuer brukar det röra sig om referenstagning och en genomgång av 

intyg/betyg från tidigare arbeten eller studier (Mabon, 2004; Skorstad, 2008). Det är 

även vanligt med olika slags arbetspsykologiska test som en del i processen. Vanligen 

rör det sig främst om personlighets- eller begåvningstest (Mabon, 2004). Ett 

utvecklingssprång för dessa skedde i och med första och andra världskriget då det fanns 

ett behov av att placera ut soldater på lämpliga ställen och test användes för att göra det 

på bästa sätt (Littorin, 1994). Ytterligare ett test som dök upp vid ungefär samma 

tidpunkt är ett urvalstest kallat situationsbaserat bedömningstest (SJT - situational 

judgment test). Dock är det först relativt nyligen som tillämpningen av SJT i 

rekryteringssammanhang har ökat (McDaniel, Morgeson, Finnegan, Campion & 

Braverman, 2001). Användningen av SJT i rekryteringssammanhang är idag vanlig i 

bland annat USA och Storbritannien men branschkunniga menar att det ännu inte har 

spridit sig till Sverige i någon större utsträckning. 

 

Användningen av arbetspsykologiska test har mött viss kritik, där det bland annat menas 

att det bör krävas specialutbildning för den som ska ansvara för testerna eftersom 

processen är så pass komplicerad samt att det kan vara svårt att veta vad ett test faktiskt 

mäter (Mabon, 2004). Somliga hävdar att test inte ger en objektiv bild av hur en 

människa är, att det ofta går att ljuga samt att det leder till att allt för lika människor 

anställs (Littorin, 1994). Andra menar att det visst finns test som uppvisar en god 

prognosförmåga för hur någon ska lyckas i arbetslivet (Mabon, 2004). I synnerhet 

begåvningstest har visats ha en genomsnittlig prediktiv validitet likvärdig den för 

arbetsprov och strukturerade intervjuer (Skorstad, 2008). Test har också visats kunna
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skapa struktur och kan göra det enkelt att jämföra kandidater (Skorstad, 2008). Att det 

är populärt att använda sig av test kan ses eftersom ett flertal arbetsplatser använder sig 

av någon form av arbetspsykologisk testning i sina rekryteringsprocesser (Littorin, 

1994). Kanske är frågan därför inte om test bör användas eller inte, utan vilken typ av 

test som ska användas och hur de bör vara utformade för bästa möjliga utfall. 

 

SJT 

SJT eller situationsbaserat bedömningstest (situational judgment test) kan härledas till 

1920-talet men tillämpningen av SJT i rekryteringssammanhang har först på senare tid 

ökat i omfattning (McDaniel et al., 2001). SJT är ett arbetspsykologiskt test som 

presenterar testtagaren för realistiska, dock hypotetiska, scenarion från arbetslivet, där 

individen har ett antal svarsalternativ att välja mellan (Kanning, Grewe, Hollenberg & 

Hadouch, 2006; McDaniel et al., 2001; McDaniel & Nguyen, 2001; McDaniel & 

Whetzel, 2007; Motowidlo, Crook, Kell & Naemi, 2009; Ployhart & Ehrhart, 2003). 

Salter och Highhouse (2009) menar att det vanligaste är fyra till fem svarsalternativ per 

fråga. Testet bygger på antagandet att det går att förutse hur någon kommer att bete sig i 

en given arbetssituation genom att se hur personen i fråga beter sig i en simulerad sådan 

(McDaniel & Nguyen, 2001; McDaniel & Whetzel, 2007). 

 

Testet är vanligen skräddarsytt efter beställaren och uppbyggt genom att en expertpanel 

har valt ut eller poängsatt de svarsalternativ som är att föredra, vilket kan vara antingen 

ett eller fler per påstående (Salter & Highhouse, 2009). Respondenten tilldelas högre 

poäng på testet om de alternativ denne väljer stämmer överens med de som 

expertpanelen har valt ut (McDaniel & Nguyen, 2001; Motowidlo et al., 2009; Salter & 

Highhouse, 2009). SJT har därför inget standardiserat svarsformat och vissa 

expertgrupper kan således välja ut alternativ, det vill säga skapa en kodningsnyckel, 

som starkt korrelerar med till exempel begåvning medan andra istället ger högre poäng 

till något annat, exempelvis en personlig egenskap (McDaniel et al., 2001). Vilka som 

ingår i expertpanelen kan därför vara ett ämne för diskussion eftersom det kan ha en 

inverkan på hur bedömningen görs och vilka resultat som fås. McDaniel och Nguyen 

(2001) skriver dock att det finns ytterligare sätt att poängsätta testet. Även om det är 

vanligast med en expertpanel kan statistik eller empiriska mätningar också användas. 

 

I testsammanhang syftar begreppet item på de enskilda frågor eller uppgifter som testet i 

fråga är uppbyggt av. McDaniel och Nguyen (2001) delar upp SJT i ”item stem” och 

”item responses”. Item stem handlar om den del av itemet som presenterar deltagaren 

för själva situationen, det vill säga själva påståendet som deltagaren ska ta ställning till. 

Item stem kan skilja sig åt mellan olika SJT gällande till exempel antal påståenden, hur 

detaljerade beskrivningarna är och om dessa presenteras skriftligt eller videobaserat. 

Item responses handlar istället om itemets svarsalternativ. Dessa är vanligtvis skriftligt 

presenterade och brukar inte skilja sig så mycket åt från till test till test. Däremot finns 

det en skillnad i vilka instruktioner som deltagaren får innan testet börjar. Två 

huvudtyper av SJT har identifierats (Kanning et al., 2006; McDaniel, Hartman, Whetzel 

& Grubb, 2007; McDaniel & Nguyen, 2001; Nguyen, Biderman & McDaniel, 2005; 

Salter & Highhouse, 2009). Den ena huvudtypen innebär att testtagaren uppmanas att 

ange vilket som är det objektivt bästa eller sämsta svarsalternativet och den andra 

huvudtypen handlar om att välja det svarsalternativ som mest eller minst stämmer 

överens med hur deltagaren själv skulle agera i den givna situationen. Följaktligen är 
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det förstnämnda ett SJT med instruktioner i kunskapsformat (”Vilket är det bästa 

alternativet?”) och det sistnämnda är ett SJT med beteendemässiga instruktioner (”Vad 

är troligast att du skulle göra?”) (Kanning et al., 2006; Lievens, Sackett & Buyse, 2009; 

McDaniel et al., 2007; McDaniel & Whetzel, 2005; Nguyen et al., 2005). Ployhart och 

Ehrhart (2003) menar att SJT med beteendemässiga instruktioner är vanligast. 

McDaniel et al. (2007) skriver att SJT med instruktioner i kunskapsformat mäter 

maximal prestation. Paralleller kan därför dras till begåvningstest vilka också mäter 

maximal prestation (McDaniel et al., 2007; Nguyen et al., 2005). SJT med instruktioner 

i ett beteendemässigt format antas istället mäta typisk prestation vilket även 

personlighetstest gör (Lievens et al., 2009; McDaniel et al., 2007). 

 

Användningen av test i rekryteringssammanhang handlar om att försöka predicera den 

sökandes arbetsprestation (Skorstad, 2008). För att kunna predicera arbetsprestation 

behövs ett kriterium att jämföra med. Forskningen har utgått från främst två typer av 

kriterier; subjektiva eller objektiva (Sturman, Cheramie & Cashen, 2005). Ett vanligt 

subjektivt kriterium är att en chef bedömer medarbetarens arbetsprestation genom 

skattning av till exempel beteende och hur väl denne utför sina arbetsuppgifter, det vill 

säga chefsevaluering (Sturman et al., 2005). Exempel på objektiva kriterier är att titta på 

försäljningsstatistik eller befordringar (Sturman et al., 2005). 

Den kriterierelaterade validiteten kan delas in i samtidig och prediktiv validitet. Vid 

samtidig validitet jämförs testresultatet med ett yttre samtida kriterium och vid prediktiv 

validitet med ett framtida kriterium. Ett sådant framtida kriterium kan exempelvis vara 

att se hur en deltagare presterar på arbetet. Studier har visat att SJT generellt har en hög 

validitet när det gäller att predicera arbetsprestation (Chan & Schmitt, 2002; Kanning et 

al., 2006; McDaniel et al., 2001). En metaanalys av McDaniel et al. (2001) visade en 

genomsnittlig korrelation på .34 mellan SJT och faktisk arbetsprestation. De skriver att 

detta kan likställas med andra vanligt förekommande prediktorer som används i 

rekryteringssammanhang, exempelvis intervjuer, vilket visar på testets användbarhet. 

I en studie av Koczwara et al. (2012) ställdes olika test som används i 

rekryteringssammanhang mot varandra i syfte att undersöka deras validitet samt att 

utvärdera kandidaternas upplevelse av testen. Testerna bestod av två kognitiva 

färdighetstest/begåvningstest som skulle mäta generell begåvning, ett 

problemlösningstest samt ett SJT. Resultatet visade att SJT var det enskilda test som 

bäst kunde förutspå en individs arbetsförmåga (Koczwara et al., 2012). McDaniel och 

Whetzel (2005) kom fram till liknande slutsatser och menar att SJT:s observerade 

prediktiva validitet är likvärdig den för begåvningstest. Salter och Highhouse (2009) 

hävdar att SJT till och med är bättre än både begåvningstest och personlighetstest på att 

förutspå arbetsprestation. Lievens och Sackett (2012) genomförde en kohortstudie där 

de följde fyra grupper med läkarstudenter från och med antagningen till 

läkarprogrammet och fram till första anställningen. De fann att SJT kunde predicera 

arbetsprestation även nio år senare. Deras studie är den första som har kunnat bevisa en 

så pass långvarig prediktiv styrka med hjälp av ett SJT. Lievens och Sackett (2012) 

menar därför att SJT kan vara ett användbart komplement till övriga arbetspsykologiska 

test. Även McDaniel et al. (2001) ger indikationer på detta eftersom de fann en högre 

validitet när de kombinerade SJT och begåvningstest, jämfört med de enskilda testens 

validitet för sig. 
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Däremot tenderar forskningen att argumentera för vilken av de två huvudtyperna av 

SJT, det vill säga om instruktionerna är i kunskaps- eller beteendemässigt format, som 

har högst validitet. Hur instruktionerna är utformade har i somliga fall visats ha 

konsekvenser för validiteten (Ployhart & Ehrhart, 2003). En metaanalys av McDaniel et 

al. (2007) inkluderade studier där deltagarna var anställda eller arbetssökande och det 

kriterium som företrädesvis användes var chefsevaluering. Metaanalysen visade inget 

signifikant resultat för högre kriterievaliditet för någon av instruktionerna. När de 

däremot konstanthöll för innehållet i SJT:n fick de ett resultat som tyder på att SJT med 

instruktioner i kunskapsformat har högre kriterievaliditet än SJT med beteendemässiga 

instruktioner. McDaniel et al. (2007) betraktar det som rimligt eftersom SJT med 

instruktioner i kunskapsformat har en betydande korrelation till begåvning. 

Begåvningstest har som nämnts visats ha hög prediktiv validitet (Skorstad, 2008). 

Ployhart och Ehrhart (2003) hävdar istället att SJT med beteendemässiga instruktioner 

borde ha högre kriterievalidietet, grundat i antagandet att en individs attityd bör förutspå 

dennes beteende. De menar att beteendemässiga instruktioner visar hur någon faktiskt 

agerar i en given situation medan kunskapsmässiga instruktioner kan skapa motsägande 

resultat gällande faktiskt och önskvärt beteende. Samtliga deltagare i Ployhart och 

Ehrharts studie (2003) var studenter vid universitet och kriterierna som användes var 

både objektiva och subjektiva, bland annat GPA eller college grade point average 

(collegebetyg/meritpoäng) och självrapporterad prestation. Deras resultat visade en 

högre kriterievaliditet hos SJT med beteendemässiga instruktioner än kunskapsmässiga. 

Lievens et al. (2009) använde också GPA som kriterium i sin studie på collegestudenter. 

De såg ett något högre medelvärde för SJT med beteendemässiga instruktioner men 

fann ingen signifikant effekt i kriterievaliditeten för SJT baserat på olika slags 

instruktioner. Slutsatsen de drog var dock att instruktioner i kunskapsformat är att 

föredra eftersom det inte skapas ett moraliskt dilemma för deltagarna att ta ställning till, 

vilket gör att social önskvärdhet inte påverkar resultatet. McDaniel och Nguyen (2001) 

spekulerar däremot i möjligheten att om alla respondenter faktiskt svarade ärligt, borde 

SJT med beteendemässiga instruktioner ha högre kriterievaliditet än SJT med 

kunskapsmässiga instruktioner. Detta eftersom beteendemässiga instruktionerna talar 

om hur en person faktiskt beter sig och därmed borde predicera arbetsprestation bättre 

än när någon svarar vad som objektivt är det bästa alternativet. 

Som synes är meningarna delade och studier har gett olika resultat. Även i frågan om i 

vilken grad det går att svara oärligt och försköna sina svar i ett SJT finns det skilda 

meningar. En del forskning anser att SJT med instruktioner i kunskapsformat är mer 

motståndskraftigt mot socialt önskvärda svar än vad SJT med instruktioner i ett 

beteendemässigt format är (Lievens et al., 2009; Nguyen et al., 2005; Peeters & 

Lievens, 2005). I en studie av Nguyen et al. (2005) fick studenter genomföra både ett 

SJT med instruktioner i kunskapsformat och ett med instruktioner i beteendemässigt 

format. Deltagarna fick göra detta på två sätt, dels genom att svara ärligt och dels 

genom att försöka framställa sig som så bra som möjligt (biased). Studien visade att 

möjligheten att försköna sina svar är mindre på test med instruktioner i kunskapsformat, 

det vill säga test som mäter maximal prestation, och större för test med instruktioner i 

ett beteendemässigt format vilka mäter typisk prestation. Orsaken till om det går att 

svara oärligt eller inte skulle därför kunna ha att göra med vad testet avser att mäta. Ett 

SJT som är designat att i första hand mäta generell begåvning är svårare att svara oärligt 

på, eftersom den som svarar antingen vet det rätta svaret eller inte, precis som vid ett 
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begåvningstest (Mabon, 2004; Peeters & Lievens, 2005). Däremot är det lättare att svara 

oärligt när SJT i högre grad korrelerar med personlighetstraits istället för begåvning. 

Detta eftersom test som mäter personlighet mäter typisk prestation där det inte finns 

något rätt eller fel svar (Lievens et al., 2009; Mabon, 2004; McDaniel et al., 2007). 

 

Varför detta är en relevant fråga har att göra med vilka konsekvenser det kan få om 

deltagare framställer sig på ett önskvärt sätt (eng. faking). Resultat från Peeters och 

Lievens (2005) studie visade att möjligheten att svara oärligt har en negativ effekt på 

testets validitet. Om deltagaren svarar oärligt, vilket Peeters och Lievens (2005) menar 

ofta händer i urvalssammanhang, är SJT inte längre en valid prediktor. De såg att SJT:s 

kriterievaliditet sjönk signifikant från .33 till .09 i en sådan situation. De menar därför 

att det är av betydelse att förstå under vilka omständigheter som SJT gör det möjligt att 

ge ett oärligt svar och att instruktionernas utformning är en viktig aspekt. Gilliland 

(1995) menar att test som är lätta att fuska på är en angelägenhet för såväl testtagare 

som testutvecklare. Detta eftersom det kan uppröra deltagarna och kan leda till en 

osäkerhet i hur svaret bör vara, vilket av förklarliga skäl kan leda till skeva testresultat. 

 

Även om studier har visat en hög kriterievaliditet hos SJT (t.ex. McDaniel et al., 2001) 

är SJT:s konstruktvaliditet svårare att bedöma (Kanning et al., 2006). I testsammanhang 

syftar begreppet konstrukt på det koncept eller karaktärsdrag som testet i fråga är 

designat för att mäta (AERA, APA & NCME, 1999). McDaniel och Nguyen (2001) 

anser att det finns ett underförstått antagande att SJT mäter något specifikt, det vill säga 

ett enskilt konstrukt. Samtidigt har en stor del av forskningen kunnat konstatera att SJT 

egentligen är en mätmetod som mäter ett flertal och ofta varierade konstrukt (Chan & 

Schmitt, 2002; Christian, Edwards & Bradley, 2010; McDaniel et al., 2007; McDaniel 

et al., 2001; McDaniel & Nguyen, 2001). De konstrukt som typiskt mäts är begåvning, 

conscientiousness (samvetsgrannhet), agreeableness (sympatiskhet) och emotionell 

stabilitet (McDaniel & Nguyen, 2001; McDaniel & Whetzel, 2005). Trots att det alltså 

kan vara svårt att definiera och mäta ett specifikt konstrukt kan denna 

multidimensionella natur vara en styrka hos SJT och kan vara en bidragande faktor till 

den generellt höga validiteten (Chan & Schmitt, 2002). Eftersom SJT:s syfte är att 

predicera arbetsprestation består testet av olika situationer som har gemensamt att de är 

viktiga för att lyckas på arbetsplatsen. Liksom SJT-poängsättningen kan 

arbetsprestation heller inte ses som ett enhetligt konstrukt (Chan & Schmitt, 2002). I 

likhet med hur verkliga situationer löses på arbetet innebär hög poäng på SJT:n ofta en 

blandning av olika kompetenser, exempelvis social kompetens och praktisk kunskap om 

arbetet (Kanning et al., 2006). 

SJT:s utformning kan även få konsekvenser för testets reliabilitet. McDaniel och 

Whetzel (2007) och Motowidlo, Dunnette och Carter (1990) menar att det kan vara 

svårt att uppskatta reliabiliteten hos ett SJT, med tanke på att det inte är ett specifikt 

konstrukt som mäts i testet. Multidimensionaliteten i testet gör det således svårt att 

bedöma testets interna konsistens, det vill säga hur väl frågorna mäter samma fenomen, 

vilket gör att Cronbach’s alpha inte alltid kan användas för beräkning av reliabiliteten. 

Ployhart och Ehrhart (2003) nämner att det är möjligt i de fall där konstrukten som mäts 

är relativt homogena, men inte om de är heterogena. I dessa fall bör istället test-

retestmetoden användas. I Ployhart och Ehrharts studie (2003) visade sig reliabiliteten 

till stor del höra ihop med hur instruktionerna till testet var ställda, där beteendemässiga 
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instruktioner föreföll ha en högre test-retest reliabilitet än kunskapsmässiga 

instruktioner. I övrigt tycks forskningen kring detta vara ringa och McDaniel och 

Whetzel (2007) anser att det behövs mer forskning för att bra uppskattningar av SJT:s 

reliabilitet ska kunna göras i framtiden. 

SJT och personlighet 

Som nämnts har SJT visats mäta vissa personlighetstraits. Inom 

personlighetspsykologin är ”trait” och ”state” centrala begrepp. ”Trait” är 

personlighetsdrag som är stabila över tid medan ”state” handlar om ett mer flyktigt 

tillstånd (Funder, 2012). Personlighetspsykologer har länge debatterat om huruvida det 

är personen eller situationen som avgör hur vi agerar, vilket benämns ”the person-

situation debate” (Funder, 2012). Det kan också vara så att båda är av betydelse. 

Situationen kan spela in i hur vi agerar under specifika omständigheter medan 

personlighetstraits beskriver hur vi generellt beter oss (Fleeson, 2001, refererad i 

Funder, 2012). Det är även vanligt att personlighet beskrivs genom två teorier; typteori 

och traitteori. I typteori kategoriseras individer med utgångspunkt i likheter och 

kännetecken, medan traitteorin fokuserar på individuella skillnader mellan människor 

för att upptäcka särdrag/traits (Skorstad, 2008). Personlighetstest kan vara utformade 

utifrån det ena eller det andra men traitteorin torde vara att föredra eftersom typteori 

skapar en kategorisering som kan leda till att det finns större likheter mellan än inom en 

grupp (Skorstad, 2008).  

Hur många dimensioner/traits som behövs för att beskriva en människas personlighet är 

omdebatterat men det kanske vanligaste inom personlighetspsykologin är att det 

grundas på Big Five, där fem dimensioner anses kunna beskriva en individs varaktiga 

personlighet. De traits som ingår är extraversion, neuroticism, agreeableness 

(sympatiskhet), conscientiousness (samvetsgrannhet) och openness (öppenhet) (McCrae 

& Costa, 2008). I en studie av McDaniel och Nguyen (2001) sågs en betydande 

korrelation mellan resultatet på SJT och personlighetstraitet emotionell stabilitet 

(neuroticism), r = .31. De fann även relevanta korrelationer mellan SJT och 

agreeableness (r = .25) och SJT och conscientiousness (r = .26). Detta tyder indirekt på 

att SJT kan förutspå arbetsprestation eftersom bland annat conscientiousness och 

emotionell stabilitet har visats vara valida prediktorer för att förutspå arbetsprestation 

(Barrick & Mount, 1991). Även Smith och McDaniel (1998, refererade i McDaniel et 

al., 2001) såg en positiv korrelation mellan SJT och conscientiousness (r = .32) samt 

SJT och emotionell stabilitet (r = .22). Detta skulle även kunna kopplas till tidigare 

resonemang om att SJT egentligen är en mätmetod och inte ett psykologiskt konstrukt 

(Chan & Schmitt, 2002; Christian et al., 2010; McDaniel et al., 2007; McDaniel et al., 

2001; McDaniel & Nguyen, 2001). Även om testkonstruktören inte har avsett att testet 

ska mäta just personlighet kan det således indirekt göra det. 

 

SJT och begåvning 

Att SJT även mäter begåvning tycks vara fastställt, exempelvis menar McDaniel et al. 

(2001) och McDaniel och Nguyen (2001) att det är osannolikt att ett SJT inte har någon 

korrelation alls till begåvning. Synen på begåvning och hur detta mäts kan dock ses som 

en diskussion för sig och är något som ligger utanför föreliggande studies omfattning. 

Kortfattat kan sägas att begreppet begåvning kan härledas till början av 1900-talet då 

Spearman såg en korrelation mellan ett antal olika betyg (Kaufman, DeYoung, Reis & 

Gray, 2011; Mabon, 2004; Skorstad, 2008). Detta ledde till ett antagande om en 
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gemensam faktor för begåvning/intelligens, en generell intelligens, kallad g-faktorn 

(Skorstad, 2008). Andra menar att det finns fler än en begåvningsfaktor. Till exempel 

menar Thurstone (refererad i Mabon, 2004) att det finns sju olika begåvningsfaktorer 

som är oberoende av varandra. De är verbal förståelse, verbal rörlighet, logiskt 

tänkande, numerisk förmåga, minne, spatial förmåga och varseblivningssnabbhet 

(Mabon, 2004). Skorstad (2008) är istället av uppfattningen att begåvning tycks ligga 

någonstans i gränslandet mellan Spearman och Thurstones ståndpunkter. Flera studier 

har dock visat att g-faktorn oftast är ett tillräckligt mått på begåvning och att andra 

begåvningsfaktorer har en begränsad betydelse (Mabon, 2004). I en metaanalys av 

McDaniel et al. (2001) sågs en hög populationskorrelation (ρ = .46) mellan SJT och g-

faktorn. Dock fanns det en variation kring medelvärdet vilket tyder på att vissa SJT 

korrelerar starkare med begåvning än vad andra gör. Graden av korrelation varierar 

alltså från test till test (McDaniel et al., 2001; McDaniel & Nguyen, 2001). Det kan som 

berörts bland annat ha att göra med SJT:s instruktioner, om dessa är i kunskapsformat 

eller beteendemässigt format (t.ex. Lievens et al., 2009).  

 

Lievens et al. (2009) antyder att ett SJT med instruktioner i kunskapsformat borde 

korrelera högre med begåvning än vad ett SJT med instruktioner i ett beteendemässigt 

format borde göra. Det blev också resultatet i deras studie, där SJT med 

kunskapsmässiga instruktioner hade en signifikant högre korrelation med begåvning än 

det beteendemässiga hade. Dessa resultat ligger i linje med en metaanalys av McDaniel 

et al. (2007) där populationskorrelationen för SJT med instruktioner i kunskapsformat 

och begåvning var .35, vilket kan jämföras med populationskorrelationen för SJT med 

beteendemässiga instruktioner och begåvning, vilken var .19. För SJT med instruktioner 

i ett beteendemässigt format var resultatet det omvända. För personlighetstraiten 

agreeableness, conscientiousness och emotionell stabilitet sågs högre korrelationer till 

SJT med beteendemässiga instruktioner än till SJT i kunskapsformat. Exempelvis hade 

SJT och conscientiousness en populationskorrelation på .34 för beteendemässiga 

instruktioner och .24 för instruktioner i kunskapsformat (McDaniel et al., 2007). 

 

Peeters och Lievens (2005) sammanfattar ett antal punkter varför SJT är populärt och ett 

viktigt komplement till andra test. Dessa punkter handlar bland annat om att SJT har en 

hög kriterievaliditet samt att respondenter ger en positiv respons till testet eftersom det 

ses som verklighetsförankrat. Kanning et al. (2006) menar att om det finns tillgång till 

fler valida instrument som är ute efter att mäta liknande konstrukt, är det instrument 

som ger flest positiva reaktioner hos deltagarna att föredra. Även Koczwara et al. (2012) 

instämmer i påståendet och förespråkar i urvalssammanhang en kombination av SJT och 

ett problemlösningstest de använde i sin studie, med hänvisning till hög validitet och 

positiva reaktioner hos deltagarna för dessa test. Salter och Highhouse (2009) menar att 

SJT är omtyckt av praktiker eftersom det är enkelt att administrera och gradera. 

Marentette, Meyers, Hurtz och Kuang (2012) bekräftar detta och skriver att SJT 

föredras av både testtagare och testanvändare. Däremot menar de att få har tittat på de 

negativa aspekterna med ett SJT. 

 

Motowidlo, Hanson och Crafts (1997, refererade i Marentette et al., 2012) menar att 

SJT är kognitivt ansträngande för testtagaren eftersom testet kräver att deltagaren 

utvärderar, bedömer och i stort sett mentalt spelar ut effektiviteten av varje enskilt 

svarsalternativ. Andra har kommit fram till liknande resultat, att gällande 
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itemkomplexitet är SJT-item på nivå 6, det vill säga bland de mest mentalt krävande och 

komplexa för testtagararen att genomföra (Bloom, Englehart, Frost, Hill & Krathwohl, 

1956, refererade i Marentette et al., 2012). Wise (2006) kommer i sin studie om 

ordningseffekter fram till att testtagaren lägger mindre ansträngning på item mot slutet 

av ett test jämfört med item i början. Item som kräver en stor mängd läsning lägger 

deltagaren också mindre möda på. Följaktligen menar Marentette et al. (2012) att 

bedömningen av ordningseffekter är avgörande för SJT:s validitet samt för att undvika 

mätfel. 

 

Motowidlo et al. (2009) riktar viss kritik mot utformningen av SJT och menar att det är 

dyrt och tidskrävande att utveckla. Detta eftersom ett SJT vanligtvis består av frågor 

med ett antal olika svarsalternativ, vilket tar tid att konstruera. Motowidlo et al. (1990) 

skriver att det först måste samlas in ett mycket stort antal kritiska 

förhållanden/incidenter från chefer på arbetsplatserna i fråga. Det kan röra sig om cirka 

1200 incidenter som senare minskas ned till runt 60 problemsituationer. Därefter får 

andra chefer alternativt medarbetare skriva några meningar om hur de skulle agera i de 

givna situationerna. Dessa meningar ska granskas och alternativ till varje fråga ska 

väljas ut, vilket är både kostsamt och tidsödande. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen inte är helt överens om vad ett SJT i 

praktiken mäter samt i vilken grad det korrelerar med begåvning respektive 

personlighet. Hur frågorna i SJT:n är ställda, det vill säga om de har ett kunskapsformat 

eller ett beteendemässigt format, kan påverka denna korrelation. 

 

Syfte 

Det SJT vi använder oss av är under utveckling och ännu inte i bruk. Syftet med studien 

är därför att undersöka vad detta SJT mäter och hur det samvarierar med personlighet 

respektive begåvning. Då frågorna i det SJT vi undersöker har instruktioner i ett 

beteendemässigt format, det vill säga “Hur väl stämmer svarsalternativen överens med 

hur du skulle agera?” är vår hypotes, med hänvisning till tidigare forskning, att detta 

SJT bör korrelera med personlighetstraits. Där kommer vi främst att titta närmare på de 

traits som har grund i Big Five. Som tidigare forskning har visat tror vi även att testet i 

viss mån kommer att korrelera med begåvning. 

 

Ytterligare en frågeställning vi har är huruvida SJT skulle kunna vara ett användbart 

komplement till övriga arbetspsykologiska test som används idag, eller om det rent av 

kan ersätta vissa test. Om SJT i för hög grad korrelerar med de personlighets- och 

begåvningstest som redan används kan risken däremot vara stor att testerna mäter 

samma sak och SJT:n kan i sådana fall anses överflödig. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Totalt deltog 130 personer i studien. Dessa bestod av 95 kvinnor och 35 män i 

ålderspannet 19-63 år, med en medelålder på 26.5 år (s = 7.1). Samtliga deltagare var 

studerande vid Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet. Vi kom i kontakt 

med deltagarna genom att kontakta Psykologiska Institutionen som mailade ut en 
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presentation av vår studie (se bilaga 1) samt instruktioner för att genomföra testerna. 

Detta gjordes till samtliga studenter, oavsett program eller fristående kurs. Deltagarna 

fick 1 UD-timme (obligatorisk undersökningstid för studenter vid Psykologiska 

Institutionen) för att genomföra testerna. Urvalet gjordes främst av tillgänglighetsskäl 

men även då vi såg det som ett positivt faktum att en del studenter förmodligen inte har 

kommit i kontakt med den här typen av test sedan tidigare. 

 

Studien hade ett relativt stort internt bortfall. Detta dels i form av att alla deltagare inte 

slutförde samtliga test och dels eftersom alla testresultat inte uppfyllde testdistributörens 

riktlinjer. Av kvalitetsskäl har testdistributören satt ett antal kriterier som ska vara 

uppfyllda för att respektive test ska anses tillförlitligt. För personlighetstestet bör tre 

kriterier vara uppfyllda. Det första handlar om testets konsistens, vilket innebär att fånga 

upp deltagare som bara har klickat sig genom frågorna eller som har varit inkonsekventa 

i sina svar. Det andra kriteriet handlar om testtid där empiri visar att om någon har gjort 

testet på under sju minuter har denne troligtvis inte hunnit läsa igenom påståendena 

först. Det tredje kriteriet berör poängfördelning och innebär att deltagaren ska ha använt 

sig av minst 82 % av möjlig utdelad poäng. Eftersom SJT:n är under utveckling har den 

ännu inte några uppsatta riktlinjer. Testdistributören bedömer dock att det bör ta 

åtminstone lika lång tid som personlighetstestet att genomföra, varför vi använde 

kriteriet sju minuter även för detta test. Inget av begåvningstesten har kriterier som 

måste vara uppfyllda. Som nämnts deltog 130 individer i studien och samtliga slutförde 

SJT:n. Av dessa 130 var det två deltagare som inte uppfyllde kriteriet om testtid. 

Gällande personlighetstestet var det 105 deltagare som uppfyllde samtliga kriterier och 

den största delen av bortfallet handlade om att testet hade gjorts för snabbt (under sju 

minuter). Det logiska testet hade 123 deltagare och det matematiska testet 121 deltagare 

där bortfallet berodde på att deltagarna inte hade genomfört testen. 

 

Material 

De fyra test vi använde oss av var ett SJT, ett personlighetstest och två begåvningstest 

(varav ett logiskt och ett matematiskt test). Alla test genomfördes i samma ordning av 

alla deltagare; först SJT, efter det personlighetstestet, sedan det logiska begåvningstestet 

och sist det matematiska begåvningstestet. Det bestämdes i samråd med 

testdistributören. Samtliga test är framtagna och utgivna av ett testföretag som utvecklar 

och distribuerar arbetspsykologiska test, bland annat i Sverige. SJT är det test som 

fortfarande är under utveckling och testet har tagits fram specifikt för en av 

testdistributörens kunder. Kunden äger flera djur- och nöjesparker och ämnar använda 

SJT:n som en del i rekryteringsprocessen. 

 

SJT:n bestod av 32 frågor, där frågorna var ställda utifrån olika scenarion som kan ske 

på en nöjespark och som en anställd kan behöva ta ställning till. Frågorna och 

svarsalternativen var samma för alla deltagare men både frågor och svarsalternativ dök 

upp i en slumpmässig ordning. Testet gick inte på tid men uppskattad tidsåtgång var 

cirka 10-25 minuter. Frågorna var utformade med instruktioner i ett beteendemässigt 

format, det vill säga “Hur väl stämmer svarsalternativen överens med hur du skulle 

agera?”. Först kom själva påståendet (item stem) och sedan tre svarsalternativ (item 

responses). Exempelvis:  
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“Ett barn tappar in sin keps i linbanan och den hamnar inne hos björnarna. Barnet gråter 

och vill ha tillbaks den. Föräldrarna säger att den kostade 200 kr och kräver 

kompensation.” 

Alternativ 1. Jag upplyser om att det är gästernas ansvar att hålla reda på sina kläder.  

Alternativ 2. Jag tröstar barnet och erbjuder en keps från en butik på området.  

Alternativ 3. Om björnarna sover klättrar jag snabbt in och hämtar kepsen, annars ger 

jag familjen pengar ur kassan motsvarande en ny.  

 

Testtagaren skulle således dela ut sex poäng vilket i praktiken innebar att två poäng till 

respektive alternativ kunde delas ut, eller att sex poäng kunde ges till det svarsalternativ 

som testtagaren överlägset fann stämde mest överens med hur denne skulle agera. 

Testdistributören utförde i samband med utvecklingen av testet en workshop 

tillsammans med kunden. I workshopen medverkade både medarbetare och chefer. Ett 

av målen var att försöka skapa en kodningsnyckel, det vill säga bestämma hur SJT:ns 

resultat skulle poängsättas. Detta eftersom det i det här fallet var kunden som var 

expertpanel då de visste bäst gällande vad som är ett önskvärt beteende hos en anställd i 

olika scenarion och situationer. När kodningsnyckeln var färdigutvecklad var den lägsta 

poängen en deltagare kunde få på testet 108 poäng och maximal poäng var 354. 

Gällande poängen ska även tilläggas att för att göra testerna jämförbara utgick vi från 

SJT:ns råpoäng (108-354 poäng) medan både personlighetstestet och de båda 

begåvningstesten var formaterade till Stanine-skalan, det vill säga Standard nine, 

poängintervall = 1-9 (s = 2) (Mabon, 2004). Detta SJT har en reliabilitet på .69, vilken 

är beräknad med Cronbach’s alpha. 

 

Det andra testet som deltagarna genomförde var ett personlighetstest. Testdistributörens 

personlighetstest har viss utgångspunkt i Big Five men består istället av 15 

personlighetsdimensioner som har relevans för predicering av arbetsprestation. Dessa 

15 dimensioner är professional challenge, identification, conscientiousness, creativity, 

circumspection (förtänksamhet), fun at work, striving for harmony, sociable skills, 

cooperation, autonomy, flexibility, recognition (behov av uppskattning), self-efficacy, 

perseverance (uthållighet) och keenness (ivrighet). För att tydliggöra och göra 

dimensionerna jämförbara med tidigare forskning valde vi dock, som vi nämner i vårt 

syfte, att titta närmare på de traits som kan kopplas till Big Five. Dessa val får dessutom 

stöd i tidigare forskning då både McDaniel och Nguyen (2001) och McDaniel och 

Whetzel (2005) menar att de konstrukt som vanligtvis mäts i ett SJT är begåvning, 

conscientiousness, agreeableness och emotionell stabilitet. 

 

Nedan följer personlighetstestets definitioner av de traits som vi kommer att granska 

närmare (Testmanual, Shapes basic, 2007): 

 

Conscientiousness: arbetar samvetsgrant och tillförlitligt, fäster vikt vid punktlighet, 

noggrannhet och integritet.  

Striving for harmony: undviker argumentation och konflikter på arbetet, lägger vikt vid 

harmoni och att komma överens med andra. 

Cooperation: är omtänksam mot andra, är stödjande och hjälpsam, tror på teamwork. 

 

Vi valde att granska conscientiousness, striving for harmony och cooperation närmare 

eftersom vi ansåg att dessa traits har likheter med dimensionerna i Big Five. Det finns 
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likheter mellan personlighetstestets definition på conscientiousness (Testmanual, 

Shapes basic, 2007) och Big Fives definition på conscientiousness (McCrae & Costa, 

2008) då båda lägger vikt vid samvetsgrannhet, punktlighet, planering och noggrannhet. 

Testets definitioner på striving for harmony och cooperation är relationsinriktade 

(Testmanual, Shapes basic, 2007) och har tendenser till Big Fives definition på 

agreeableness med fokus på social harmoni, samarbete och hjälpsamhet gentemot andra 

(McCrae & Costa, 2008). Därför gjorde vi en sammanvägning av dessa två variabler, 

med antagandet att de mäter agreeableness. Denna avgränsning gjordes dels av pratiska 

skäl men också eftersom vi ansåg att övriga personlighetsdimensioner inte hade tydliga 

kopplingar till Big Five. 

 

Personlighetstestet bestod av 30 frågor och hade en adaptiv utformning. Om deltagaren 

inte ville ta ställning mellan påståenden dök dessa upp igen, för att på så sätt ”tvinga” 

personen att välja antingen det ena eller det andra. Därmed kan personlighetstestet sägas 

vara semi-ipsativt. Detta eftersom det både hade normativa och ipsativa drag (Skorstad, 

2008). Normativt eftersom testtagaren fritt valde i vilken utsträckning ett påstående 

stämde överens med dennes självuppfattning och ipsativt genom att ”tvinga” deltagaren 

att ta ställning. Personlighetstestet hade dessutom en referensgrupp som testtagarens 

resultat jämfördes med (Testmanual, Shapes basic, 2007), vilket även det är ett 

normativt inslag. Personlighetstestet gick liksom SJT:n inte heller på tid men uppskattad 

tidsåtgång var likaså här 10-25 minuter. Tidigare reliabilitetsmätningar på testet är 

beräknade med Cronbach’s alpha och uträknat för varje enskild personlighetsdimension. 

Reliabiliteten på de 15 personlighetsdimensionerna varierar från en alpha på .71 till .85, 

M = .79 (Testmanual, Shapes basic, 2007). 

 

Begåvningstesten utfördes sist och bestod av ett logiskt och ett matematiskt test. Det 

logiska begåvningstestet innehöll 20 uppgifter som var baserade på figurserier där 

deltagaren skulle se samband och fortsätta fylla i det som saknades i figurserien. Det 

matematiska testet gjordes allra sist och bestod av 15 frågor som innebar huvudräkning. 

Begåvningstesten var de enda test som gick på tid, där deltagaren fick fem minuter per 

test. Innan testen startade informerades deltagarna genom instruktionerna att de 

troligtvis inte skulle komma att hinna med alla uppgifter, men att de skulle göra så 

många som möjligt under de fem minuterna. Av testsäkerhetsskäl utgick båda 

begåvningstesten från en bank med logiska respektive matematiska uppgifter med 

empirisk fastställd svårighetsgrad. I praktiken innebar det att två deltagare aldrig kom 

att göra exakt likadana test men uppgifterna hade samma svårighetsgrad. I testmanualen 

saknas en granskning av reliabiliteten för det logiska testet (Testmanual, Scales ix, 

2009). Reliabiliteten för det matematiska testet har beräknats med både split-half och 

test-retest. Uträknad med split-half har det en reliabilitet på .89 och med test-retest .83 

(Testmanual, Scales eql, 2007).  

 

Procedur och datainsamling 

Deltagarna kontaktades som nämnts genom att Psykologiska Institutionen mailade ut en 

presentation (se bilaga 1) av vår studie till samtliga studenter vid Psykologiska 

Institutionen, oavsett program eller fristående kurs.  Alla deltagare informerades om att 

deras medverkan var frivillig, att de kunde ange ett fiktivt namn och att deras 

testresultat skulle komma att behandlas konfidentiellt och endast granskas på gruppnivå. 

Då testerna var webbaserade kunde deltagarna logga in och genomföra dessa vid ett 
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tillfälle och en plats som passade dem. Eftersom deltagarna vid registreringen till testet 

tilldelades ett lösenord att logga in med kunde de även ta en paus och fortsätta 

genomförandet vid ett senare tillfälle om så önskades. I presentationen meddelade vi 

deltagarna att de inte kunde ta del av sina testresultat på individnivå utöver för 

personlighetstestet, där en personlighetsrapport mailades ut till den mailadress de hade 

uppgett, efter att datainsamlingen var avslutad. Deltagarna kunde även meddela om de 

inte önskade att ta del av denna rapport. Datainsamlingen ägde rum under exakt en 

månads tid (17 oktober-17 november 2013), där totalt tre utskick gjordes, med samma 

presentation (se bilaga 1) vid samtliga tillfällen men med syfte att påminna om studien. 

 

 

Resul tat  

 

Tabell 1 visar beskrivande statistik, det vill säga antal deltagare, medelvärden, 

standardavvikelser och testernas poängintervall. 

 
Tabell 1. Beskrivande statistik 

 

 

Deltagarantalet i de olika testerna varierar mellan 105 och 128 personer. För SJT och 

personlighetstestet gäller antalet de som uppfyllde testernas kriterier. Poängintervallet 

för SJT ligger mellan 108 och 354, med ett medelvärde på 286 poäng (s = 26.23). I 

personlighetstestet och begåvningstestet är bedömningen istället gjord med 

Stanineskalan som utgångspunkt (1-9, s = 2). Erhållna medelvärden på dessa låg mellan 

3.95 och 5.81 poäng. 

 

Tabell 2 visar interkorrelationer mellan samtliga variabler. 

Variabler               n           M             s                    Spridning  

SJT 128 286.05 26.23 108-354 

1. Professional challenge 105 5.08 1.88 1 – 9 

2. Identification 105 5.07 2.25 1 – 9 

3. Conscientiousness 105 5.14 1.99 1 – 9 

4. Creativity 105 4.46 1.94 1 – 9 

5. Circumspection 105 5.10 1.82 1 – 9 

6. Fun at work 105 5.50 1.85 1 – 9 

7. Striving for harmony 105 5.39 1.76 1 – 9 

8. Social skills 105 5.66 1.82 1 – 9 

9. Cooperation 105 5.81 1.96 1 – 9 

10. Autonomy 105 3.95 1.73 1 – 9 

11. Flexibility 105 5.39 1.90 1 – 9 

12. Recognition 105 4.22 1.96 1 – 9 

13. Self-efficacy 105 4.90 1.69 1 – 9 

14. Perseverence 105 5.31 1.86 1 – 9 

15. Keenness 105 4.95 1.62 1 – 9 

Matematik 121 5.26 2.09 1 – 9 

Logik 123 4.85 2.02 1 – 9 
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Tabell 2. Interkorrelationer mellan samtliga variabler 

             
  SJT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Matem Logik 

SJT 1 
                 

1. profchall  .00 1 
                

2. identific -.05  .23* 1 
               

3. conscien.  .19* -.17 -.05 1 
              

4. creativity -.01  .13  .02 -.24* 1 
             

5. circums. -.02  .13 -.38** -.01  .09 1 
            

6. fun work  .03 -.20*  .04 -.08 -.15 -.21* 1 
           

7. harmony -.18 -.23* -.09  .23* -.23*  .05  .20* 1 
          

8. social skills  .05 -.35** -.21* -.25* -.09 -.22*  .09 -.13 1 
         

9. cooperations -.02 -.31** -.16 -.06 -.19 -.05 -.04  .16  .24* 1 
        

10. autonomy -.09  .24*  .02 -.17 -.07  .08 -.04 -.26**  .00 -.24* 1 
       

11. flexibility  .13 -.11 -.13 -.15  .21* -.12 -.08 -.29**  .11  .12 -.02 1 
      

12. recognition -.20* -.04 -.21* -.04 -.08 -.09  .06 -.05  .02 -.08  .09 -.15 1 
     

13. self efficacy  .02 -.01 -.09  .05  .07  .07 -.14 -.08 -.17 -.28**  .10 -.03 -.07 1 
    

14. perseve  .04  .14 -.11  .10  .01  .25* -.29** -.09 -.24* -.04 -.12 -.06 -.24*  .06 1 
   

15. keenness -.06  .05 -.13 -.07 -.15 -.10 -.13 -.05 -.01 -.07 -.03  .03  .03 -.05  .19 1 
  

Matematisk  .27**  .06 -.15 -.01 -.04  .18 -.14 -.12 -.02 -.05  .05  .05  .09 -.16 -.07 -.06 1 
 

Logisk  .03  .04 -.10 -.13  .19  .12 -.00 -.05 -.15  .03  .02  .07 -.06  .03 -.06 -.03  .30** 1 

                   
*  Korrelationen är signifikant på 5%-nivån (2-tailed). 

             
** Korrelationen är signifikant på 1%- nivån (2-tailed). 
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Resultatet visar en signifikant positiv korrelation mellan SJT-poäng och 

conscientiousness, r = .19, p <.05, det vill säga ju högre poäng på conscientiousness 

desto högre poäng på SJT. Recognition och SJT-poäng har en signifikant negativ 

korrelation, r = -.20, p <.05, vilket innebär att när recognition (behovet av uppskattning) 

ökar minskar poängen på SJT. Det matematiska testet hade även det en signifikant 

positiv korrelation med poängen på SJT, r = .27, p <.01. Sett till övriga variabler är det 

12 av totalt 17 variabler som i princip kan sägas ha en nollkorrelation (± .00-.09) med 

SJT-poängen. 

 

Som nämnts har testets definition på conscientiousness likheter med Big Fives 

definition på conscientiousness. Likaså anser vi att personlighetstestets definitioner på 

striving for harmony och cooperation tenderar att likna Big Fives definition på 

agreeableness, varför vi har valt att sammanväga dessa två till en faktor i 

regressionsanalysen nedan. Även begåvning har vägts samman till en generell 

begåvning, det vill säga en g-faktor, som är baserad på utfallet av det logiska och det 

matematiska testet. 

 

Tabell 3 visar en multipel regressionsanalys med SJT-poäng som beroende variabel. De 

tre prediktorer som kan antas samvariera med SJT-poängen är conscientiousness, 

agreeableness (striving for harmony och cooperation) och g-faktorn (logiska och 

matematiska testet). Regressionsanalysen gav resultatet R = .31, R
2 

= .10 och Adj R
2
 = 

.07. Detta innebär att i populationen kan 7 % av den förklarade variansen i SJT-poäng 

härledas från dessa tre prediktorer tillsammans. Vidare visade ANOVAN ett signifikant 

F-värde, F3,101 = 3.55, p <.05, vilket betyder att R är signifikant större än vad som kan 

förväntas fås av en slump. 

 

Tabell 3. Multipel regression 
a.

           

 
Ostandardiserade Standardiserade 

  

 
koefficienter 

 
koefficienter 

 
Korrelationer 

  B 
Std. 
Error Β T Sig. Zero-order Part 

 
270.16 14.18 

 
19.05 .00 

  
Conscientiousness  2.88 1.24  .22  2.32 .02  .193  (3,7%)   .220  (4,8%) 

Agreeableness -2.35 1.74 -.13 -1.35 .18 -.123  (1,5%) -.127  (1,6%) 

G-faktorn  3.04 1.48  .20  2.05 .04  .188  (3,5%)  .194  (3,8%) 

a. 
Beroende variabel: SJT-poäng 

      

 

Som tabell 3 visar är både betavärdet (β = .22) och den semipartiella korrelation (Part 

0.220, kvadrerad 4.8 %) för conscientiousness störst av de tre prediktorerna vilket 

innebär att conscientiousness är viktigare än övriga prediktorer gällande predicering av 

SJT-poäng. Både conscientiousness och g-faktorn är signifikanta (p <.05) och kan antas 

påverka SJT-poängen. Agreeableness är inte signifikant (p >.05, ns). 
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Diskussion  

 

Eftersom det SJT vi använde oss av är under utveckling var syftet med studien att 

undersöka vad detta test mäter och hur det samvarierar med personlighet respektive 

begåvning. Vi ställde oss också frågan huruvida SJT:n skulle kunna vara ett användbart 

komplement till övriga arbetspsykologiska test som används idag, eller om det rent av 

kan ersätta vissa test. 

 

Vissa signifikanta resultat erhölls. Till exempel korrelerade personlighetstraitet 

conscientiousness med SJT (r = .19, p <.05) vilket är i linje med tidigare forskning, 

bland annat McDaniel och Nguyen (2001). Vi fick även ett signifikant resultat mellan 

personlighetstraitet recognition och SJT men eftersom recognition handlar om att söka 

uppskattning och bekräftelse ser vi ingen tydlig koppling till Big Five eller tidigare 

studier varför vi har valt att inte granska det resultatet vidare. Den multipla 

regressionsanalysen som utfördes bekräftade antagandet att conscientiousness 

signifikant predicerar SJT-poäng, vilket även stämmer för g-faktorn. 

 

Resultaten vi erhöll kan tolkas på flera sätt. Att endast 7 % (Adj R
2
) av den förklarade 

variansen i SJT-poäng kan härledas från dessa prediktorer tillsammans skulle kunna 

tyda på att detta SJT fångar upp sådant som övriga test inte gör. Tidigare studier (Chan 

& Schmitt, 2002; Kanning et al., 2006) menar att det som ett SJT mäter inte kan ses 

som ett enhetligt konstrukt då arbetsprestation ofta är en blandning av olika 

kompetenser, exempelvis social kompetens och praktisk kunskap om arbetet. Dessa 

kompetenser kan vara multifacetterade och en tänkbar förklaring är att de inte kan 

kopplas enbart till personlighet och begåvning. Detta resonemang skulle kunna innebära 

att SJT torde vara ett användbart instrument i en rekryteringssituation. Om SJT kan 

antas mäta både begåvning, personlighet samt förutspå arbetsprestation kan det ses som 

fördelaktigt i rekryteringssammanhang. Det skulle dock behöva genomföras ytterligare 

studier om SJT för att bekräfta det. 

Samtidigt tyder resultatet på att flertalet personlighetstraits inte fångas upp av detta SJT, 

eftersom vi endast fann signifikanta korrelationer för två av de totalt 15 

personlighetsdimensionerna. Hela 11 personlighetsdimensioner har i princip en 

nollkorrelation (± .00-.09) med SJT-poäng. Exempelvis är social skills en variabel som 

vi tänker bör ha haft en högre korrelation än .05, då SJT:ns frågor tycktes fånga upp 

sociala kompetenser, vilket till viss del kan ses i vår exempelfråga från testet. Tidigare 

forskning om SJT menar att det bör korrelera med conscientiousness, agreeableness och 

emotionell stabilitet (t.ex. McDaniel & Nguyen, 2001). Att agreeableness inte blev 

signifikant i vår studie och därmed inte kan anses predicera SJT-poäng är inte i linje 

med tidigare forskning, inte heller det faktum att det handlade om en negativ korrelation 

med SJT-poäng. Även om siffrorna inte är tillförlitliga anser vi att tendensen är 

anmärkningsvärd. 

Eftersom instruktionerna till detta SJT var i ett beteendemässigt format pekar tidigare 

forskning (t.ex. McDaniel et al., 2007) på att korrelationen till personlighetstraits bör 

vara större än den till begåvning, vilket vårt resultat från regressionsanalysen (tabell 3) 

bekräftar. Där kan ses att korrelationen (zero-order) mellan conscientiousness och SJT-

poäng är större än den mellan g-faktorn och SJT-poäng. Dock ska det poängteras att 

detta gäller om vi utgår från g-faktorn som begåvningsmått och inte de enskilda testen 
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för sig eftersom korrelationen till SJT då var störst för det matematiska begåvningstestet 

(tabell 2). 

Forskning har visat att i princip alla SJT bör ha någon slags korrelation till begåvning 

(McDaniel et al., 2001; McDaniel & Nguyen, 2001). Även vårt resultat tyder på det 

eftersom det matematiska testet fick en signifikant korrelation med SJT (r = .27, p 

<.01). Även när vi i regressionsanalysen sammanvägde de båda begåvningstesten till en 

faktor (g-faktorn) fick vi ett signifikant resultat som visade att g-faktorn predicerar SJT-

poäng. Att vi valde att sammanväga dessa har sin grund i att studier har visat att det 

finns en generell begåvning (Mabon, 2004). De båda begåvningstesten kan även ses 

korrelera signifikant sinsemellan, vilket skulle kunna peka på att det finns en g-faktor. 

Men det är också tänkbart att vi hade fått ett annat resultat om vi hade haft möjlighet att 

sammanväga fler än bara två begåvningsfaktorer. 

 

I korrelationstabellen (tabell 2) där vi räknade på resultatet från de båda 

begåvningstesten var för sig fick vi exempelvis ett signifikant resultat för det 

matematiska testet på 1 % -nivån medan conscientiousness var signifikant på 5 % -

nivån. Detta finner vi svårtolkat och kan egentligen bara ge ytterligare bekräftelse till 

den pågående diskussionen kring vad begåvning är och om det finns en generell 

begåvning eller inte. Vi har inte kunnat komma till några klara slutsatser kring detta 

men mycket tyder på att begåvning har en betydande del i ett SJT. 

 

Studier så som McDaniel och Nguyen (2001), Motowidlo et al. (2009) och Salter och 

Highhouse (2009) har visat att vilka som ingår i expertgruppen för att bedöma vad som 

ska ge hög poäng på SJT kan vara en bakomliggande faktor till vad som mäts i ett SJT. 

McDaniel et al. (2001) menar att vissa expertpaneler ger högre poäng till sådant som 

korrelerar med g-faktorn och andra till sådant som har med exempelvis 

personlighetstraits att göra. I vårt fall var det kunden, det vill säga beställaren av testet, 

som var expertpanel och som således har skapat kodningsnyckeln utifrån vad de anser 

är viktigt för tjänsterna i fråga. Eftersom det är servicetjänster det rör sig om är det 

rimligt att anta att vissa personlighetstraits, exempelvis social kompetens, efterfrågas i 

högre grad än en generell begåvning. 

 

Studiens begränsningar 

Det är svårt att dra några generella slutsatser utifrån det erhållna resultatet. Bland annat 

hade vi bara 105 deltagare som uppfyllde testkriterierna samt slutförde alla fyra test. 

Deltagarantalet står inte i proportion till det antal variabler som undersöktes i studien, 

det vill säga SJT-poäng, 15 personlighetsdimensioner och två begåvningsmått. Att vi 

vidare endast hade studenter vid Psykologiska Institutionen som deltagare i vårt 

stickprov gör att resultatet troligtvis bara är aktuellt för populationen psykologistudenter 

och därmed inte representativt för en verklig rekryteringssituation. Vi är dessutom 

medvetna om att föreliggande studie fick en viss explorativ karaktär (exempelvis 

korrelationsmatrisen, se tabell 2), detta eftersom det SJT som användes ännu inte är 

färdigutvecklat. Att vi undersökte så många variabler gör att massignifikansproblemet 

kan vara värt att ta i beaktande och är något som bör ses som en metodologisk 

begränsning med föreliggande studie. 
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Eftersom personlighetstestet vi har använt oss av inte är ett traditionellt Big Five-test 

finns vissa svårigheter gällande att göra jämförelser med tidigare studier. Svårigheterna 

i föreliggande studie handlar till stor del om begreppsdefinitioner, som kan kopplas till 

försök att jämföra SJT och personlighetstraits som använts i tidigare studier. Vi borde 

dock kunna vara relativt säkra på att personlighetsdimensionen conscientiousness i 

testet har en tydlig grund i Big Fives conscientiousness. Conscientiousness korrelerade 

signifikant med SJT-poängen och tidigare forskning bestyrker att conscientiousness kan 

anses vara en valid prediktor gällande att förutspå arbetsprestation (Barrick & Mount, 

1991). Med utgångspunkt i tidigare forskning om conscientiousness (Chan & Schmitt, 

2002; Kanning et al., 2006; McDaniel et al., 2001) tyder det på att det SJT som 

granskades i föreliggande studie skulle kunna ses som en valid prediktor för 

arbetsprestation, men eftersom vi varken har ett kriterium att ställa det mot eller har 

granskat SJT:n på itemnivå är det inget vi med säkerhet kan fastställa. 

 

McDaniel och Nguyen (2001) fann signifikanta positiva korrelationer både mellan SJT 

och conscientiousness och mellan SJT och agreeableness. Att vi inte fann ett signifikant 

resultat mellan SJT och agreeableness skulle kunna bero på att vår sammanvägning av 

striving for harmony och cooperation inte bör tolkas som Big Fives definition av 

agreeableness, utan att dessa faktorer mäter ett annat konstrukt. Det är svårt att prata om 

SJT i generella termer eftersom SJT som nämnts har olika design och mäter olika slags 

konstrukt, vilket en stor del av den tidigare forskningen har visat (Chan & Schmitt, 

2002; Christian et al., 2010; McDaniel et al., 2007; McDaniel et al., 2001; McDaniel & 

Nguyen, 2001). Detta är även en aspekt som komplicerade avseendet gällande att göra 

jämförelser med tidigare forskning. 

Forskning av Peeters och Lievens (2005) har visat att det i ett SJT med frågor i ett 

beteendemässigt format finns en risk för att deltagarna svarar det som är socialt 

önskvärt och som de tror efterfrågas. Peeters och Lievens (2005) har därför hävdat att 

SJT med instruktioner i ett kunskapsformat kan vara att föredra eftersom dessa mäter 

maximal prestation vilket gör det svårare för deltagaren att försköna sina svar. Då 

frågorna i det SJT vi har använt oss av består av frågor i ett beteendemässigt format går 

denna risk inte att bortse från. Samtidigt tänker vi oss att denna risk torde vara mindre i 

föreliggande studie än när kandidater testas i en verklig rekryteringssituation. I en 

rekryteringssituation handlar det om att i konkurrens med andra kandidater rekryteras 

till ett sökt arbete. När ett framtida arbete står på spel skulle vi kunna tänka oss att det 

finns en risk för att kandidaterna i högre grad svarar det som de tror efterfrågas i arbetet 

istället för hur de faktiskt är. 

 

I föreliggande studie var situationen däremot en annan eftersom ingenting stod på spel 

och samtliga deltagare skulle tilldelas sin UD-tid oavsett resultat på testerna. Deltagarna 

informerades om att deras resultat inte skulle komma att studeras på individnivå och att 

de inte skulle få feedback på sina testresultat. Sett utifrån detta borde det inte finnas 

någon egentlig anledning för deltagarna att framställa sig som så bra som möjligt i detta 

SJT. Men risken kvarstår och vi kan också tänka oss det motsatta, med andra ord att 

deltagarna inte såg någon anledning till att anstränga sig överhuvudtaget, eller att 

verkligen ta sig tid till att fundera över hur de skulle bete sig i en verklig situation. Detta 

resonemang kan kopplas till det interna bortfall vi hade utifrån uppsatta kriterier, där 17 

deltagare föll bort med anledning av att de hade genomfört personlighetstestet på under 
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sju minuter. Som nämnts har detta visat att deltagaren troligtvis inte har hunnit läsa 

påståendena innan denne svarar. Därför finns det anledning att tro att ett antal deltagare 

gjorde testerna endast för att få sin UD-tid. Förhoppningen är dock att majoriteten 

undersökningsdeltagare tog testerna på allvar och försökte tänka sig situationen som en 

riktig rekryteringssituation. Eftersom vi antar att somliga studenter troligen inte har 

kommit i kontakt med den här typen av test tidigare skulle det kunna vara av intresse att 

pröva på detta. Att vissa deltagare eventuellt enbart genomförde testerna för att få UD-

tid tror vi dock inte är något som bör ha påverkat det erhållna resultatet i sig eftersom de 

som fyllde i testerna utan eftertanke bör ha fångats upp av kriterierna. Däremot 

medförde det ett mindre deltagarantal än vi från början trodde.  

 

Med hänvisning till studien om ordningseffekter av Wise (2006), där han menar att 

testtagaren lägger mindre ansträngning på item mot slutet av testet jämfört med item i 

början av testet, tänker vi oss att vi bör ha kommit från detta eftersom frågorna i det SJT 

vi använde oss av kom i olika ordning för samtliga deltagare. Dock kan vi trots det ha 

råkat ut för ordningseffekter eftersom samtliga deltagare fick genomföra de fyra testen i 

samma ordning, vilket är något som kan diskuteras. I samråd med testdistributören 

bestämde vi oss för en specifik ordning på testerna, det vill säga det var ett medvetet 

strategiskt beslut. Eftersom SJT är det test som vi har lagt fokus på i denna studie och 

eftersom testet även har visat sig vara bland de mer kognitivt ansträngande (Motowidlo, 

Hanson & Crafts, 1997, refererade i Marentette et al., 2012) var det också det test som 

samtliga deltagare fick genomföra först. Detta för att säkerställa att de som deltog 

åtminstone genomförde SJT:n. Att vi tog rätt beslut gällande detta speglas i vårt resultat 

eftersom 130 personer genomförde SJT:n medan 121 personer genomförde det 

matematiska begåvningstestet som låg sist. 

 

Som diskuterats ser troligtvis en kandidatsituation annorlunda ut och en varierad 

ordning på testerna kan vara positivt för att undvika ordningseffekter. En annan 

möjlighet är att exempelvis börja med begåvningstest när de sökande är som piggast, 

eftersom även dessa troligtvis är mycket kognitivt krävande. Att begåvningstesten låg 

sist i vår studie kan ha medfört ordningseffekter och lett till att resultatet på dessa blev 

lägre än om vi hade haft dem tidigare. Förvisso fanns det en möjlighet att göra ett test i 

taget och med hjälp av ett lösenord logga in igen vid ett senare tillfälle och fortsätta 

genomförandet av testerna. Dock var det ett tilldelat lösenord och inget deltagarna 

själva fick ange, varför vi kan tänka oss att vissa deltagare inte skrev upp lösenordet och 

därför kände sig tvungna att fortsätta med testerna trots eventuell trötthet. 

 

En risk med alla test som utförs över internet är att det inte med säkerhet går att säga 

vem det faktiskt är som gör testet. Vi kan heller inte veta om de av deltagarna angivna 

uppgifterna så som ålder och liknande stämmer. Eftersom testtagarna inte gick att 

identifiera och dessutom kunde ange ett fiktivt namn ser vi dock ingen anledning att tro 

att de inte skulle ha angivit sina uppgifter korrekt.  

 

Framtida studier 

Framtida studier bör lägga ned mycket tanke på definiering av begrepp, i synnerhet 

definitionen av personlighetstraits. Designen på testet är också en faktor som spelar in. 

Att använda sig av traditionellt normativa test ger sannolikt andra resultat jämfört med 

ipsativa eller semi-ipsativa test. Det kan även vara intressant att studera en bredare 
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målgrupp så som att titta på resultatet för olika åldersgrupper eller att granska hur 

variabeln kön påverkar testresultatet. Men trots att ett SJT kan vara dyrt och 

tidskrävande att utveckla, som bland annat Motowidlo et al. (2009) menar, tycks testet 

generera positiva reaktioner hos såväl praktiker som testtagare (t.ex. Peeters & Lievens, 

2005; Salter & Highhouse, 2009). Dessutom har det visats ha en god prediktiv validitet. 

Enligt oss bör detta tyda på att SJT framöver skulle kunna få ett större genomslag på 

den svenska arbetsmarknaden än det hittills har haft.  

 

Slutsatserna som kan dras utifrån föreliggande studie är att SJT och conscientiousness, 

agreeableness och g-faktorn har en samvariation på 31 %. Med andra ord är det 

fortfarande cirka 70 % (med reservation för felvarians) av variansen som kan anses unik 

för SJT och som inte kan kopplas till ovanstående variabler, varför framtida studier bör 

undersöka detta närmare för att klargöra vilket konstrukt som SJT faktiskt mäter.       
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Bilaga 1. Mail till deltagare 

 

Hej! 

Tiden går fort och snart är det dags att söka jobb! Ta chansen att prova några 

arbetspsykologiska test som används i rekryteringar idag – ett personlighetstest, två 

korta begåvningstest samt en ny typ av urvalstest, nämligen ett situationsbaserat test. 

Total tid för alla fyra test beräknas ta 30-60 minuter att genomföra och du får en timmes 

UD-tid för din insats.  

  

Vi är två PAO-studenter som läser sista terminen här på Psykologiska institutionen på 

Stockholms universitet. Vi ska inom kort påbörja vår C-uppsats som kommer att 

behandla arbetspsykologisk testning, såsom utvärdering av personlighetstest, 

begåvningstest och den nya typen av urvalstest som kallas för situationsbaserat 

bedömningstest (SJT/SJQ). Just detta situationsbaserade test tas fram av 

testleverantören xxx i samarbete med xxx – ägare till flera av Sveriges största 

nöjesparker. I detta test får du ta ställning till hur du skulle agera vid en rad olika 

situationer som kan uppstå för personal som arbetar i de olika nöjesparkerna. Vi 

genomför detta på uppdrag av testleverantören, ledande inom arbetspsykologisk 

testning över internet. 

  

Hur? För att genomföra testen går du in på webbadressen: xxx 

Ange lösenord: xxx 

  

Följ instruktionerna och registrera valfritt namn (dvs du kan ange ett fiktivt namn) samt 

din mailadress. Din mail behövs eftersom du får ett lösenord som gör att du kan avbryta 

och fortsätta testerna vid ett senare tillfälle. OBS! Se till att du får sitta i en lugn och 

ostörd miljö när du genomför testerna. 

  

VÄNLIGEN GENOMFÖR SAMTLIGA TEST SENAST SÖNDAG DEN 17 

NOVEMBER FÖR ATT FÅ DIN UD-TID! 

  

All insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas 

efter att ha avidentifierats/anonymiserats och resultaten kommer endast att studeras på 

gruppnivå. Du har möjlighet att få en feedback-rapport på ditt personlighetstest som 

automatiskt skickas till dig när datainsamlingen är avslutad. Vill du inte ha denna 

rapport skickad till dig, skriv det när du mailar oss.    

  

När du har genomfört alla fyra test, skicka ett mail till uppsatspsyk2013@gmail.com, 

där du anger vilket namn du registrerat, vilken dag samt ungefärlig tid då du startade det 

första testet för att få din UD-tid. Vid eventuella tekniska problem, vänligen kontakta 

testleverantörens kundsupport. För frågor gällande uppsatsen eller testerna, vänligen 

kontakta uppsatspsyk2013@gmail.com.  

   

Tack på förhand för Din insats! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Zingmark och Isabel Auer 
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