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Sammanfattning 

Syftet med studien var att jämföra, beskriva och förstå hur rekryterare inom privat- 

och offentlig sektor upplevde användandet av arbetspsykologiska tester, samt vilken 

betydelse arbetspsykologiska tester fick i rekryteringsprocessen. Studien var 

begränsad till chefsrekryteringar. Intervjuer genomfördes med sex yrkesverksamma 

rekryterare varav tre inom vardera sektor.  

Studien visade att det fanns skillnader i användandet av arbetspsykologiska tester 

både mellan men även inom sektorerna. Den främsta skillnaden mellan privat- och 

offentlig sektor var när i rekryteringsprocessen arbetspsykologiska tester användes. 

Inom privat sektor använde majoriteten testerna främst som ett sista steg i 

rekryteringsprocessen, medan majoriteten inom offentlig sektor använde dessa som 

ett första urvalsverktyg. Detta innebar att när testerna användes tidigt i processen, fick 

de större inverkan på beslutet om rekrytering. Det fanns även skillnader i upplevelsen 

av användandet. Inom privat sektor ansåg majoriteten av informanterna att testerna 

var ett kompletterande verktyg till andra metoder såsom intervju, medan majoriteten 

av informanterna inom offentlig sektor satte stor tilltro till testerna och ansåg att det 

var det effektivaste verktyget för att hitta rätt kandidat.  

Nyckelord: arbetspsykologisk testning, personlighetstest, begåvningstest, 

chefsrekrytering. 
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Begreppsdefinitioner 
I vår studie använder vi återkommande begrepp. Därför har vi valt att förtydliga och 

definiera vad vi menar med dessa.  

 

Arbetspsykologiska test: När vi nämner detta i studien menar vi främst 

personlighetstest och begåvningstest. Det finns många andra tester som 

färdighetstester, arbetsprov, assessment center med mera. Vi har valt att begränsa 

detta begrepp till att endast syfta på personlighetstester och begåvningstester. Vi 

använder även ordet tester och detta begrepp har samma innebörd som 

arbetspsykologiska tester.  

Personlighetstest: Mäter en individs personliga egenskaper genom exempelvis hur 

utåtriktad en individ är i ett socialt sammanhang. 

Begåvningstest: Mäter en individs intellektuella förmåga genom exempelvis problem- 

lösning.   

Prognostisk validitet/validitet: Hur pass tillförtlitliga (i detta sammanhang) arbets- 

psykologiska tester är, och i vilken grad de mäter det som de avser att mäta, det vill 

säga en framtida arbetsprestation. 

Återkoppling: När en kandidat har genomfört arbetspsykologiska tester genomförs så 

kallad återkoppling, vilket innebär att rekryterare tillsammans med kandidaterna går 

igenom resultatet från testerna och ger feedback. 
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Inledning 
Rekrytering av personal är en av de viktigaste grundstenarna för att lyckas som 

organisation (Skorstad, 2011). På dagens arbetsmarknad strävar de flesta 

organisationer efter att rekrytera de bästa och mest högpresterande medarbetarna för 

att på så sätt öka lönsamheten (Mabon, 2005). Chefer befinner sig på olika nivåer i 

organisationer och har på så sätt en avgörande roll (Obert & Södergård, 2010). Många 

forskare har försökt identifiera det perfekta ledar-DNA:t men utan framgång, då 

ledarskap visat sig vara situationsanpassat (Elmholdth, 2015). Hur kan då 

organisationer säkerställa att de rekryterar rätt chefer? Arbetspsykologisk testning har 

enligt forskning visat sig vara en effektiv metod för att kunna förutspå en framtida 

arbetsprestation. Idag används därför detta i allt större utsträckning på den svenska 

arbetsmarknaden. När graden av komplexitet i yrket ökar, ställs dessutom högre krav 

på både personliga egenskaper och begåvning. (Mabon, 2005) Dock beskriver 

Sjöberg (2014) att det fortfarande råder ett visst motstånd bland rekryterare när det 

gäller användning av arbetspsykologiska tester. Hon menar att det finns en 

problematik då allt för många företag gör subjektiva bedömningar, det vill säga 

rekryterar efter magkänslan.  

 

Detta är en kvalitativ studie inom det beteendevetenskapliga området, som 

förhoppningsvis genererar i kunskap på en övergripande nivå utifrån ett 

samhällsperspektiv. Det finns tidigare studier inom området arbetspsykologisk 

testning, men vi har inte funnit några som jämför användandet inom privat- och 

offentlig sektor. 

 

Denna studie jämför därför användningen av arbetspsykologisk testning inom privat- 

och offentlig sektor. Arbetspsykologisk testning är vanligt förekommande inom båda 

sektorerna. Olika ramverk och lagar gäller inom dessa sektorer. Vår hypotes är därför 

att det finns skillnader i användandet av arbetspsykologiska tester mellan privat- och 

offentlig sektor.   
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Syfte 
Syftet med denna studie är att jämföra, beskriva och förstå hur rekryterare inom 

privat- och offentlig sektor upplever användandet av arbetspsykologiska tester, samt 

vilken betydelse arbetspsykologiska tester får i rekryteringsprocessen. Arbets-

psykologiska tester förkommer främst vid rekrytering av chefer därför är denna studie 

avgränsad till denna kategori. 

 

För att besvara syftet har vi utformat följande frågeställningar: 

 Hur används arbetspsykologiska tester i en rekryteringsprocess? 

 Vilka arbetspsykologiska tester används inom privat- respektive offentlig sektor? 

 Vilka för- och nackdelar finns med användandet av arbetspsykologiska tester?  
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Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis en övergripande del om hur en 

rekryteringsprocess vanligtvis ser ut, detta för att rama in det område där 

arbetspsykologiska tester förekommer. Därefter följer en genomgång av 

arbetspsykologiska tester samt reliabilitet och validitet i olika urvalsmetoder. 

Eftersom att det finns en rad olika arbetspsykologiska tester, kommer detta avsnitt att 

begränsas och endast exemplifiera några tester som idag finns på den svenska 

arbetsmarknaden.  

Rekryteringsprocessen 

Skorstad (2011) menar att rekrytering av personal är en av de viktigaste 

grundstenarna för att lyckas som organisation. En lyckad rekrytering kan resultera i 

god lönsamhet för verksamheten medan en misslyckad kan leda till stora förluster. 

Obert & Södergård (2010) poängterar att det i organisationer finns policys som sätter 

ramar för rekryteringsprocessen, därtill gäller olika juridiska ramverk för offentliga- 

och privata företag. Glavå (2011) beskriver diskrimineringslagen som innefattar åtta 

diskrimineringsgrunder. Dessa förbjuder diskriminering när det kommer till; kön, 

könsöverskridande identitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Dessa diskrimineringsförbud gäller hela 

anställningsprocessen men även vid exempelvis löner, uppsägningar samt 

anställningsvillkor. Författaren menar att diskrimineringslagen utvecklas och att det 

idag ställs allt högre krav på arbetsgivare att kunna dokumentera sina 

ställningstaganden för att ett beslut ska kunna vara försvarbart om det blir 

diskrimineringstvister. Glavå (2011) beskriver att detta blir av vikt då de finns en 

reglerad skyldighet att lämna ut information angående meriter hos den kandidat som 

anställdes för tjänsten. Författaren beskriver vidare att den privata sektorn har större 

frihet att själva kunna välja sina medarbetare till skillnad från offentlig sektor där 

arbetsgivare är tvungna att kunna motivera och överlägga med kandidaterna inför ett 

beslut som omfattar dem. (Glavå, 2011) Göransson och Garpe (2011) beskriver 

”lagen om offentlig anställning”. Den 4 § (LOA) innebär att ”vid anställning skall 

avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. 

Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat” 

(Göransson & Garpe, 2011, s. 201).  
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Rekryteringens olika steg 

Lindelöw Danielsson (2003) menar att en rekryteringsprocess kan se olika ut 

beroende på vilken tjänst organisationen ska tillsätta. Enligt henne delas 

rekryteringsprocessen in i tre övergripande områden: förberedelse, sökprocess och 

introduktion. Hon beskriver att processen vanligtvis inleds med förberedelse där 

organisationen identifierar det aktuella behovet. Därefter utformas en kravprofil och 

företaget väljer kanal för annonsering. Den andra delen är sökprocessen där 

organisationen annonserar i det valda mediet eller söker kandidater på egen hand, så 

kallad headhunting. När ansökningarna mottagits sker en grovgallring och därefter 

genomförs en första intervju. När dessa är utförda sker ännu ett urval och därefter 

görs ytterligare personbedömningar som kan bestå av djupintervjuer och olika 

arbetspsykologiska tester, sedan sker referenstagning. Först i detta skede tas beslutet 

om vilken kandidat som får tjänsten. Den tredje och sista delen beskriver författaren 

är introduktion för kandidaten som får tjänsten, det vill säga en inskolning. 

Klinisk- och mekanisk bedömning 

Sjöberg (2014) redogör för skillnaden mellan klinisk och mekanisk bedömning vid 

rekrytering. Hon menar att rekryterare bör minska den kliniska sammanvägningen 

(magkänsla och subjektiv bedömning) och istället använda mekanisk bedömning (som 

görs efter en matematisk formel för att få en objektiv bedömning). För att få en 

objektiv bedömning menar författaren att organisationer bör genomföra både 

personlighets- och begåvningstest vid rekryteringar. Författaren menar att möjligheten 

att hitta rätt kandidat ökar med 50 procent vid mekanisk bedömning. Hon beskriver 

det som “fascinerande” att det finns mycket forskning sedan många år tillbaka som 

visar att mekanisk bedömning är effektivare än klinisk bedömning, men att 

organisationer ändå inte tillämpar arbetssättet.  

Detta bekräftas av Ryan och Tippins (2004) som menar att det finns ett motstånd hos 

vissa rekryterare när det gäller användningen av arbetspsykologiska tester. Författarna 

menar att trots den forskning som visar att arbetspsykologiska tester är det bästa sättet 

att förutspå en framtida arbetsprestation finns det rekryterare som lägger större vikt 

vid “personkemi” och sin “magkänsla” (Ryan & Tippins, 2004). Detta bekräftas även 

av Lindelöw Danielsson (2003)  som i sin bok hänvisar till en tidigare undersökning 

som omfattade 450 organisationer, där 98 procent använde intervjuer som metod och 

endast 66 procent använde arbetspsykologiska tester.   



6 
 

Chefsrekryteringar 

Obert och Södergård (2010) poängterar att det finns skillnader mellan att rekrytera 

medarbetare och chefer.  Rekryteringar av chefer innebär större resurser och kräver 

mer tid då det är ett mer komplext uppdrag. (Obert & Södergård, 2010) 

Av detta skäl framhåller Obert & Södergård (2010) vikten av att rekrytera rätt chef 

från början, då det kan vara avgörande för en organisations framgång. En chef ska 

utföra de uppgifter som tilldelas från högsta ledning och dessutom se till att de 

genomförs på ett representativt sätt.  

På 1970- och 80-talet, menar Obert & Södergård (2010) att det ansågs att vem som 

helst skulle kunna besitta en chefsposition. Var en medarbetare duktig och 

högpresterande i sitt arbete, skulle denne automatiskt kunna bli en bra chef. 

Författarna menar dock att det uppstod problem när organisationer förlorade kunniga 

specialister då de istället blev chefer som inte passade i just den rollen. (Obert & 

Södergård, 2010) 

Elmholdt, Keller & Tanggaard (2015) menar även att kriterierna för hur en bra ledare 

ska vara har förändrats. Idag ligger fokus mer på ledarskap som en färdighet som 

måste läras. Författarna menar också att egenskaperna som efterfrågas hos en ledare 

har förändrats. Vi har gått från att identifiera bra ledare som heroiska hjältar till att vi 

idag efterfrågar andra egenskaper såsom att en ledare ska vara lugn och hänsynsfull. 

(Elmholdt et al. 2015) 

Northouse (2012) beskriver ett vedertaget sätt inom forskningen att se på en ledare. 

Två av dem är traits (egenskaper) och skills (kunskap och färdigheter). Traits-teorin 

bygger på att en ledare har en uppsättning egenskaper som är medfödda medan skills-

teorin betonar att ledarskap består av kunskaper och färdigheter som går att lära 

(Northouse, 2012). Författarna Elmholdt et al. (2015) menar att det gjorts otaliga 

försök att genom forskning identifiera ett perfekt ledar-DNA men ingen har hittills 

lyckats. Författarna framhåller även att det inte är särskilt konstigt eftersom att 

ledarskap är något socialt som utvecklas i en kontext.  

Arbetspsykologiska test 

Enligt Psy (2008) fick användningen av arbetspsykologiska tester en acceptans på 

1950-talet. Han menar dock att responsen för de olika testerna var varierade. 

Begåvningstester fick god respons och blev väletablerat för att kunna förutspå en 

persons arbetsprestationer till skillnad från vissa personlighetstester.  Han menar även 
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att testerna var ekonomiskt lönsamma eftersom urvalet av kandidater kunde 

förbättras. Enligt författaren kunde organisationer rekrytera medarbetare som 

presterade upp till 48 procent bättre än en genomsnittlig anställd. 

Lindelöw Danielsson (2003) menar att arbetspsykologiska tester blir allt vanligare på 

arbetsmarknaden idag och att de främst används vid rekryteringar av högre positioner. 

Varför används arbetspsykologiska tester? 

Enligt Skorstad (2011) är den främsta orsaken till användning av arbetspsykologiska 

tester att kunna förutspå en framtida arbetsprestation. Även Mabon (2005) påpekar att 

arbetspsykologiska tester används för att öka träffsäkerheten. Skorstad (2011) menar 

att tester ger mindre utrymme för att rekrytera efter godtycke då bedömningen blir 

mer objektiv. Detta gör det möjligt att kunna jämföra kandidater genom att alla 

kandidater får samma förutsättningar. Detta minskar diskriminering och kan på sikt 

öka mångfalden. (Skorstad, 2011) Samma synsätt delas av Sjöberg (2014). 

Mabon (2005) beskriver att prestation kan mätas på olika sätt. Han menar att maximal 

prestation mäts genom begåvnings- eller färdighetstest, medan typisk prestation mäts 

genom personlighets- eller intressetest. Författaren menar att begåvningstester kan 

bedöma vilken kandidat som har presterat det bästa resultatet. Ett personlighetstest 

ger däremot ingen generell bild av vem som har en lämpligare personlighet, eftersom 

det handlar om självskattning och inte prestation (Mabon, 2005). 

Både Mabon (2005) och Sjöberg (2014) beskriver att när graden av komplexitet i 

yrket ökar ställs högre krav på begåvning, personlighet och färdighet. Mabon (2005) 

anser vidare att det är viktigt att arbetspsykologisk testning är uppdaterad i enlighet 

med förändringar i arbetslivet och nya krav på chefsroller. 

När används arbetspsykologiska tester? 

Mabon (2005)  ger som exempel att arbetspsykologisk testning kan användas vid 

nyanställning (vilket är vanligast), arbetsgrupper (såsom teambuildning och 

konflikthantering), utveckling, befordran och liknande. 

Författaren beskriver att några av de vanligaste arbetspsykologiska testerna vid 

rekrytering på den svenska arbetsmarknaden är personlighetstester, begåvningstester 

samt Assessment Center (Mabon, 2005). Tabellen nedan visar olika typer av 

arbetspsykologiska test och hur de kan användas. 
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Tabell 1. Olika typer av test och deras tillämpningsområden 

Tillämpningsområde Begåvning Personlighet Kunskaper Färdigheter Intressen Attityder 

Yrkesvägledning X X   X  
Nyanställning X X X X   
Arbetsgrupper  X X   X 
Personlig rådgivning  X  X X  
Kravförändring X X   X  
Befordran X X    X 
Omplacering X X   X X 
Rehabilitering X X  X X  
Outplacement X X   X X 
Källa: Mabon, 2005, s. 31 

 

Tabellen visar att begåvningstester och personlighetstester har de flesta 

användningsområdena. Vid en nyanställning rekommenderas begåvningstest, 

personlighetstest, kunskapstest och färdighetstest (exempelvis arbetsprov). 

Reliabilitet och validitet i urvalsmetoder 

Lindelöw Danielsson (2003) menar det finns ett brett urval av arbetspsykologiska 

tester och att dessa kan variera i kvalitet.  Kahlke och Schmidt (2002) menar att en 

tillförlitlig urvalsmetod är reliabel och stabil, vilket betyder att den vid upprepade 

mätningar ger samma bild av personen som bedöms. Författarna menar vidare att en 

god urvalsmetod även har prognostisk validitet, det vill säga mäter det som är avsett 

att mäta. Metoden ska enligt författarna kunna sålla ut vilka sökanden som är 

lämpliga och de som inte passar för tjänsten. De menar att om en person har utfört 

tester och sedan presterar bra i sitt yrke har testet haft god validitet. (Kahlke & 

Schmidt, 2002) 

Kahlke och Schmidt (2002) beskriver att prognostisk validitet mäts på en skala mellan 

0 och 1 och visar hur starkt sambandet är mellan bedömningen av den sökande och 

det beteende som denna sedermera visar. 0 betyder att det inte finns något samband. 

Siffran 1 betyder fullständigt samband och att bedömningsmetoden vid alla tillfällen 

kan förutsäga exakt hur en sökande kommer att klara sig i arbetet. Ju högre siffra 

desto högre samband och därmed tillförlitligare mätmetod. (Kahlke & Schmidt, 2002) 

En stor metaanalys genomförd av Schmidt och Hunter (1998) har visat att de 

klassiska metoderna för rekrytering som CV-läsning, ostrukturerade intervjuer och 

referenstagning har låg validitet. 
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Nedan presenteras en förkortad tabell av Schmidt och Hunter (1998) som visar vilka 

metoder de anser har högst prognostisk validitet. 

 

Tabell 2. Urvalsmetoders validitet 

_____________________________________________________________________ 

0,51 GMA (general mantal ability) test 

0,54 Arbetsprov 

0,41 Integritetstest 

0,31 Samvetsgrannhetstest 

0,51 Strukturerade intervjuer 

0,38 Ostrukturerade intervjuer 

0,37 Assesment center 

0,10 Utbildningsår 

-0,01 Ålder 

_____________________________________________________________________ 

Källa: Schmidt & Hunter 1998 s. 265 

 

Enligt författarna är den metod som visat sig mest effektiv för att förutse en framtida 

arbetsprestation begåvningstester som mäter GMA. Författarna menar samtidigt att 

detta även är den mest kostnadseffektiva metoden. Sjöberg (2014) delar denna 

ståndpunkt. Schmidt & Hunter (1998) anser att fördelen med begåvningstester är att 

de kan utföras på alla typer av rekryteringar, till skillnad från arbetsprov. Arbetsprov 

har högre validitet, författarna menar dock att dessa endast kan utföras på kandidater 

som redan har erfarenhet gällande arbetsuppgiften. Enligt Schmidt och Hunter (1998) 

har strukturerade intervjuer lika hög validitet som begåvningstester. Författarna menar 

dock att begåvningstester är möjliga att genomföra på alla kandidater oavsett 

bakgrund. Detta är inte möjligt vid strukturerade intervjuer då det ibland krävs 

specifika kunskaper för kandidaten. De menar dessutom att begåvningstester är mer 

kostnadseffektiva än strukturerade intervjuer (Schmidt & Hunter 1998). Detta 

resonemang förs även av Sjöberg (2014). Mabon (2005) framhåller att de flesta 

yrkesverksamma inom HR/rekrytering använder begåvningstester och 

personlighetstester som kombination. 
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Sjöberg (2014) anser att den finns en problematik i att organisationer inte använder 

arbetspsykologiska tester på rätt sätt. Hon menar att när subjektiva och objektiva 

bedömningar slås ihop till en helhet förlorar begåvningstesterna sin höga validitet. 

Lindelöw Danielsson (2003) har sammanfattat en rad olika validitetsstudier. Denna 

sammanställning skiljer sig från Schmidt och Hunter (1998) då assessment center är 

den metod som har den högsta validiteten. Lindelöw Danielssons (2003) åsikt är att 

rekryterare bör använda testerna som ett komplement till intervjun. Gordon (1997) 

anser att en rekryterares viktigaste instrument är intervjun. Han menar att det finns 

kontextuella faktorer som påverkar hur kandidaten svarar på testet vilket kan innebära 

att det blir missvisande. Han poängterar därför att en intervju är det bästa sättet för att 

kunna få en rättvis bild av en kandidat (Gordon, 1997). 

Lindelöw Danielsson (2003) menar att vid exempelvis intervjuer har rekryterare stort 

utrymme att göra sina egna tolkningar och subjektiva bedömningar, vilket kan leda till 

att “magkänslan” styr rekryteringsbeslutet. Det finns även en problematik inom 

området testning då kandidater som får sämre resultat på testerna ändå kan utföra ett 

arbete på ett bra sätt (Lindelöw Danielsson, 2003). Kahlke och Schmidt (2002) menar 

även de att det inte alltid behöver råda överensstämmelse mellan en persons 

testresultat och den faktiska kompetensen, de menar att detta måste tas i beaktning. 

Skorstad (2011) menar att det idag främst genomförs webbaserade tester. Författaren 

menar dock att det finns en problematik då det inte går att bortse från risken att 

personer kan försöka fuska på tester. Detta gäller exempelvis vid begåvningstestning. 

En kandidat kan låta någon annan svara på testet för att få bättre resultat. Han menar 

att detta knappast är vanligt förekommande, men risken går inte att utesluta. För att 

säkerställa att detta inte sker genomför vissa organisationer testerna igen vid ett 

slutskede i rekryteringsprocessen.  

Både Mabon (2005) och Ryan och Tippins (2004) rekommenderar rekryterare att 

hålla sig uppdaterade med aktuell vetenskaplig forskning inom området rekrytering. 

Ryan och Tippins (2004)  menar dock att rekryterare bör ha ett kritiskt förhållnings-

sätt till vetenskapen.   

Återkoppling av arbetspsykologiska tester 

Kahlke och Schmidt (2002) rekommenderar att en kandidat som genomfört ett 

arbetspsykologiskt test alltid ska erbjudas återkoppling. Lindelöw Danielsson (2003) 

menar också att feedback vid tester är viktigt. Olika inbyggda stressmoment är vanligt 
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förekommande i dessa typer av tester, vilket kan påverka kandidaterna. Författaren 

menar därför att många kandidater reagerar olika på dessa. Vissa personer är lugna 

vid testtillfället, vissa blir motiverade medan andra kan bli nervösa och oroliga. När 

testet har genomförts återkopplas det till kandidaten. (Lindelöw Danielsson, 2003) 

Kahlke och Schmidt (2002)  menar att kandidaten hela tiden bör vara delaktig för att 

bilden av denna ska bli så korrekt som möjligt. De menar även dem att det i 

återkopplingen finns möjlighet att uppmärksamma utvecklingsområden hos 

kandidaten och hur positiva eller negativa egenskaper kan komma att påverka 

tjänsten. De pekar också på betydelsen av att rekryterare är medvetna om 

arbetspsykologiska test som en begränsande faktor, det vill säga tar hänsyn till sådant 

som testet inte mäter. Lindelöw Danielsson (2003) menar vidare att återkoppling är en 

del i att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt och att kunna säkerställa att 

informationen från analysen stämmer. 

Personlighetstester 

Mabon (2005) menar att vi sedan urminnes tider har varit intresserade för hur 

människor skiljer sig åt och varför. Detta försöker vi göra genom att kategorisera dem 

utifrån deras beteende. Enligt författaren är beteende en uppsättning egenskaper som 

individen har. Han menar vidare att det är komplext att mäta en persons egenskaper 

då dessa är situationsanpassade. Om en person är utåtriktad i en grupp med vänner 

betyder detta inte automatiskt att personen är utåtriktad i alla sammanhang. Aronsson 

et al. (2012) beskriver även personlighet som egenskaper som påverkar tankemönstret 

och då även beteendet i olika situationer.  

Historik 

Psy (2008) menar att personlighetstester fick genomslag i USA i slutet av första 

världskriget där psykologiska tester användes för bland annat urval, klassificering 

samt som beslutsunderlag för utveckling. Personlighetstester kommer ursprungligen 

från att användas i militären. Psy (2008) beskriver vidare att arbetsmarknaden 

expanderade mellan krigsåren och genom detta ökade också behovet att rekrytera.  

Kahlke och Schmidt (2002) beskriver att personlighetstest är en av de vanligaste 

metoderna vid urval och kommer som regel in i rekryteringsprocessen efter ett första 

urval och en första intervju med aktuella kandidater. Författarna menar vidare att 

personlighetstest mäter egenskaper enligt modellen ”The Big Five” på svenska kallat 

femfaktormodellen. Skorstad (2011) beskriver i sin bok att Raymond Cattell under 
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1950-talet arbetade fram denna modell för att kunna beskriva en människas 

personlighet. Cattell menade att personlighet uttrycks språkligt. Han började därför 

skriva ner en lista på ord som var personbeskrivande. Skorstad (2011) beskriver att 

Cattell´s lista sedan dess har omarbetats. Listan fick namnet femfaktormodellen och 

är idag en allmänt vedertagen modell för att kunna beskriva en människas 

personlighet. De flesta personlighetstester har sitt ursprung i femfaktormodellen 

(Skorstad, 2011). 

Femfaktormodellen mäter egenskaperna; extraversion (drivkraft, sinnesstämning, 

energinivå), medmänsklighet (samarbetsförmåga, anpassningsförmåga, empati), 

planmässighet (struktureringsförmåga, noggrannhet, resultatorientering), neuroticism 

(stresstålighet, osäkerhet, stabilitet) samt öppenhet för erfarenheter (öppet sinne, 

spontanitet, initiativtagande) (Skorstad, 2011).  

Kritik mot personlighetstester 

Sjöberg (2000) menar att det främsta användningsområdet med personlighetstester är 

att ge respondenten större självinsikt. Även om personlighetstest är en vanligt 

förekommande metod vid rekrytering menar han att tester som används i Sverige 

sällan eller aldrig är validerade eller standardiserade. Han menar även att 

personlighetstester som ett verktyg vid rekrytering inte är helt oproblematiskt. En 

svårighet är att kandidater vid självskattning kan vara oärliga och försöka skönmåla 

sig själva. Psy (2008) beskriver att personlighetstester är lätta att förfalska, och att de 

inte bör vara beslutsunderlag vid nyanställning. Detta bekräftas även av Mabon 

(2005) som menar att en vanlig uppfattning och kritik som riktas mot 

personlighetstestning är att de är lätta att manipulera, i och med att de är 

självskattningstester. Han poängterar dock att det inte är vanligt, eftersom att det finns 

en rad kontroller inbyggda i testerna för att motverka manipulering. Dessutom vinner 

sällan kandidaten själv på att framställa sig som exempelvis utåtriktad när personen i 

själva verket är blygsam. 

Sjöberg (2000) poängterar att forskning visar att det generellt inte finns något 

samband mellan övergripande mått på personlighet och arbetsprestation, det vill säga 

när personlighet mäts genom femfaktormodellen. Däremot finns det enligt studier ett 

positivt samband mellan enskilda egenskaper och arbetsprestation, dock är styrkan i 

sambanden mycket varierande.  
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Begåvningstester 

Aronsson et al. (2012) menar att begåvning innefattar en individs intelligens och att 

begåvning troligtvis är det mest undersökta fenomenet inom psykologin.  

Det finns en rad olika men liknande definitioner av begåvning. Författarna beskriver 

det på följande sätt: “(…) begåvning är individens förmåga att lära sig saker och 

därigenom hans eller hennes möjligheter att ha vissa kunskaper och kunna lösa olika 

typer av problem” (Aronsson et al. 2012, s. 370). 

Historik 

Aronsson et al. (2012) beskriver att begåvningstester har en lång historia. Den franske 

psykologen Alfred Binet publicerade det första intelligenstestet som bestod av att 

identifiera skolbarn som hade svårigheter i skolan. Dock menar författarna att ordet 

IQ, det vill säga intelligens användes på ett felaktigt sätt. Idag används istället 

begreppet begåvning och har blivit ett accepterat sätt att beskriva olika typer av 

kognitiva förmågor.  

Enligt Aronsson et al. (2012) har begåvningsforskning två olika huvudspår. Ett som 

härstammar från Charles Spearman, och det andra från Louis Thurstone. Spearmans 

hierarkiska intelligensmodell menar att det finns en övergripande generell intelligens/ 

begåvningsfaktor, som även fått benämningen g-faktorn. Modellen visar att generell 

begåvning har underkategorierna verbal begåvning, numerisk begåvning samt spatial 

begåvning. Dessa mäts genom specifika test. Aronsson et al. (2012) menar att 

Thurstones och Spearmans modeller i det stora hela är snarlika. Skillnaden är att 

Thurstone inte talar om en generell begåvningsfaktor utan han utvecklade istället ett 

antal primära begåvningsfaktorer som han ansåg var de viktigaste för att kunna mäta 

en individs begåvning. Aronsson et al. (2012) ger exempel på vilka dessa är; verbala 

relationer, verbalt flöde, numerisk, spatial förmåga samt minne. Författarna påpekar 

att den generella g-faktorn är ett bättre verktyg för att förutspå arbetsprestation än 

primära begåvningsfaktorer (Aronsson et al. 2012). 

Författarna menar vidare att begåvningstester har varit mer vanligt förekommande 

inom försvarsmakten och andra statliga verk och myndigheter. På senare tid har 

privata sektorns intresse för begåvningstester ökat markant enligt Aronsson et al. 

(2012) Idag ses begåvningstester som ett tillförlitligt instrument för att kunna förutspå 

en individs framtida beteenden inom olika yrken. Författarna beskriver vidare att de 

flesta begåvningstester innehåller problemlösningsupgifter, abstrakta logiska 
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resonemang, slutledningsförmåga, tankeprocesser och liknande. (Aronsson et al. 

2012) 

Sjöberg (2014) menar att de som arbetar inom rekrytering ofta anser att 

personlighetstester är ett bättre verktyg för att kunna mäta arbetsprestation, medan 

begåvning inte anses som en lika värdefull metod. Författaren anser att 

personlighetstest och begåvningstest måste vägas ihop på ett mekaniskt sätt för att få 

den högsta validiteten. Enligt Obert och Södergårds (2010) rekommendation, ska 

begåvningstester alltid genomföras vid chefsrekryteringar. Detta på grund av två skäl. 

Det ena är att testet kan förutspå en arbetsprestation på ett bra sätt, och det andra är att 

denna typ av information inte med säkerhet skulle gå att få fram genom någon annan 

metod. Dock anser författarna att det saknas kunskaper om begåvningstester bland 

både rekryterare och chefer (Obert & Södergård, 2010).   

Aronsson et al. (2012) menar att när en individ utför ett personlighetstest finns varken 

rätt eller fel. Det gör det däremot på ett begåvningstest, vilket enligt författarna är en 

stor fördel.  

Kritik mot begåvningstester 

Aronsson et al. (2012) poängterar att det har riktats kritik mot begåvningstestning 

genom åren, men att acceptansen har ökat på senare tid.   En kritik som riktats menar 

författarna är att begåvningstesterna egentligen fångar upp en kandidats 

socioekonomiska status såsom välfärd och utbildning. Detta kan leda till 

diskriminering av personer när det kommer till könstillhörighet, etnisk tillhörighet och 

olika kulturella bakgrunder. En ytterligare kritik som beskrivs av Aronsson et al. 

(2012) är att begåvningstester inte säger någonting om en kandidats motivation och 

intresse inom ett arbete som enligt andra studier har visat sig vara en stor drivkraft för 

kandidatens beteenden. Slutligen menar författarna att en vanligt förekommande kritik 

är att testerna inte visar hur en kandidat kan komma att trivas eller passa i ett företag. 

Assessment center 

Enligt Lindelöw Danielsson (2003) tillämpas även Assessment center som urvals-

metod på den svenska arbetsmarknaden. Detta arbetssätt innebär enligt författaren att 

test, gruppövningar, simuleringsövningar och intervjuer kombineras för att få en 

helhetsbedömning av kandidater. Dock anser författaren att metoden både är tids- och 

resurskrävande då testerna vanligtvis varar fler dagar. Denna metod är enligt henne 

effektiv eftersom att kandidaterna får genomgå en omfattande process och gör även 
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gruppövningar som inte går att få ut via endast personbedömningar. Författaren menar 

därför att metoden har högsta validitet. 

Även Mabon (2005) bekräftar att denna metod har hög prognostisk validitet. Fördelen 

menar författaren är att det finns möjlighet att bedöma en kandidat både individuellt 

samt hur denne fungerar i olika gruppsituationer. Författaren poängterar att det idag 

endast är ett fåtal konsultföretag som tillhandahåller sådana typer av tjänster. 

Arbetspsykologiska tester på den svenska arbetsmarknaden 

Sveriges Psykologförbund (STP, 2014) granskar arbetspsykologiska tester i 

Sverige.  På deras hemsida redovisas både organisationer som levererar tester och 

vilka som är godkända och granskade av förbundet. Nedan presenteras några av dessa 

organisationer och tester.  

 

Assessio är ett svenskt företag som tillhandahåller både personlighetstest, 

begåvningstest samt assessment center. (Mabon, 2005) 

-MAP är ett personlighetstest med utgångspunkt i femfaktormodellen och sägs kunna 

beskriva en individs personlighet. Testet mäter 25 personlighetsdrag som är indelade 

i; social stil, målmedvetenhet, balans, extroversion och öppenhet. (Assessio, 2014) 

-HAS är ett verktyg som kombinerar tre olika personlighetstest. Dessa mäter bland 

annat inre drivkrafter och en individs stresspåverkan.  (Assessio, 2014)  

-Matrigma är enligt Assessio (2014) ett begåvningstest som sägs sträva mot att mäta 

generell begåvning. Enligt företaget mäter Matrigma kandidaters problemlösnings- 

och slutledningsförmåga samt förmåga att kunna urskilja logiska samband. 

-Bas IQ är ett annat begåvningstest som enligt Assessio (2014) grundar sig på en 

hierarkisk begåvningsmodell som mäter generell begåvning (g-faktor) och även 

verbal, spatial och numerisk begåvning. Detta begåvningstest sägs kunna ge en bild 

av en individs intellektuella förmåga. (Assessio, 2014)   

 

SHL  Sverige AB är ett internationellt företag som erbjuder både personlighetstest, 

begåvningstest samt assessment center (Mabon, 2005). De levererar personlighets-

testet OPQ (SHL, 2015). Mabon (2005) menar att testet utvecklades i England och är 

omformat till en svensk version.  

-OPQ sägs mäta grundläggande drag i personligheten. Huvudsakligen används testet 

för urval och utveckling av team gällande främst specialister och ledare. Testet mäts 



16 
 

genom 416 påståenden. Det är 32 egenskaper som mäts och innefattar tre huvud-

områden: relationer, tankesätt och emotioner (SHL, 2015). 

-De begåvningstester SHL använder är enligt Mabon (2005) NMG 1 samt NS 2 som 

mäter numerisk kritisk värdering med olika svårighetsgrader. NMG 1 är den som 

riktar sig till högre tjänstemän, och NS 1 används vid något lägre befattningar. Enligt 

författaren utgår testerna från Thurstones grundläggande faktorer (Mabon, 2005). 

 

Garuda AB är ytterligare ett företag som arbetar internationellt. De erbjuder 

personlighetstestet KompetensProfilen (Garuda, 2015).  

-KompetensProfilen används som underlag vid bland annat urval, rekrytering, 

ledarutveckling och karriärplanering.  Testet mäter 16 egenskaper genom 320 

påståenden. De egenskaper som mäts är bland annat motivation, samarbetsförmåga 

och kommunikation. 

 

SLG Thomas International AB är ett internationellt företag som erbjuder olika 

personbedömningsinstrument (Thomas international, 2015). 

-ThomasSystemet Personlig Profil Analys är ett personlighetstest avsett för 

användning som samtalsunderlag. Testet är utformat för att användas vid urval och 

rekrytering, karriärplanering, teambuilding och ledarutveckling (STP, 2014).   
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Metod 
_____________________________________________________________________ 

I detta avsnitt beskriver och motiverar vi de val vi gjort innan och under studiens 

gång. Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi ville få en förståelse av 

informanternas egna upplevelser inom ämnet. Nedan presenteras datainsamlings-

metod, urval, utformning av intervjuguide, utförande av intervjuer, vår analysmetod 

samt validitet och reliabilitet i studien.  

_____________________________________________________________________ 

Datainsamlingsmetod 

I början av arbetet med studien reflekterade vi över vilken datainsamlingsmetod som 

skulle vara mest lämplig för vårt syfte. Kvalitativa intervjuer är lämpliga att använda 

när syftet är att studera, beskriva och klargöra individers syn på ett visst fenomen 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vi fann denna metod lämplig i förhållande till vårt syfte 

som var att ” att jämföra, beskriva och förstå hur rekryterare inom privat och 

offentlig sektor upplever användandet av arbetspsykologiska tester, samt vilken 

betydelse arbetspsykologiska tester får i rekryteringsprocessen”.   

Enkäter ger enligt Kvale & Brinkmann (2014) visserligen större möjlighet att kunna 

generalisera resultatet när större sammanhang och frågor undersöks. Med vetskapen 

om att det är svårt att uttrycka känslor och upplevelser i en enkät beslutade vi att 

genomföra kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) finns det inget 

exakt antal intervjuer som bör genomföras i en kvalitativ studie, det beror på studiens 

syfte. Enligt författarna ska forskaren fortsätta intervjua tills denne fått tillräcklig data. 

(Kvale & Brinkmann, 2014) I början av studien beslutade vi att intervjua sex 

personer, tre inom vardera sektor och detta blev även det slutgiltiga antalet intervjuer. 

Urval 

Med tanke på vårt syfte arbetade vi fram vissa kriterier för våra informanter. Två 

självklara kriterier var att personen skulle vara verksam inom offentlig eller privat 

sektor samt arbeta med arbetspsykologiska tester vid chefsrekryteringar. I vår studie 

utförde vi två olika urval. Eftersom vår ambition inte varit att generalisera resultatet 

utan att göra en jämförelse mellan privat- och offentlig sektor har detta varit 

motiverat.  
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Inom offentlig sektor gjorde vi ett så kallat målstyrt urval (Bryman, 2011). Vi 

kontaktade organisationer inom offentlig sektor som vi förmodade kunde svara på 

vårt syfte och frågeställningar. Totalt kontaktades personalavdelningen vid åtta 

organisationer inom offentlig sektor via mail.  I mailet beskrev vi vår studie och 

frågade om de använder arbetspsykologiska tester vid chefsrekryteringar, samt om de 

ville medverka i studien. Av åtta offentliga organisationer svarade tre att de ville 

medverka. Inom privat sektor gjorde vi ett så kallat bekvämlighetsurval då vi 

kontaktade rekryterare vi känner till som arbetar med arbetspsykologiska tester vid 

rekrytering av chefer (Bryman, 2011). Vi kontaktade tre personer verksamma inom 

privat sektor via mail, samtliga svarade att de ville medverka. Därefter följde en 

mailkontakt med samtliga informanter, tid och plats bokades för intervjuer.  

Intervjuguide 

En intervjuguide (se bilaga 1) utformades utifrån vårt syfte och frågeställningar och 

skickades till informanterna i ett mail innan intervjun ägde rum. Detta för att de skulle 

ha möjlighet att läsa igenom frågorna och förbereda sig på intervjun. Intervjuguiden 

innehöll även information om våra etiska riktlinjer. Vi utgick från Brymans (2011) 

fyra etiska riktlinjer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet 

samt nyttjandekravet.  

 

Vi genomförde vad Bryman (2011) benämner som en semistrukturerad intervju. Detta 

innebar att alla informanter i vår studie fick besvara samma frågor utifrån vår 

intervjuguide. Vi hade dock möjlighet att ställa följdfrågor. Detta menar Bryman 

(2011) är viktigt för att kunna säkerställa att resultaten från intervjuerna ska kunna 

jämföras. Med utgångspunkt i våra frågeställningar operationaliserade vi dessa till 

konkreta intervjufrågor. Bryman (2011) menar att forskaren inte skall begränsa 

intervjuguiden allt för mycket mot frågeställningarna då det kan innebära risken att 

förlora värdefull information. Författaren menar dock att intervjufrågorna bör 

formuleras efter frågeställningarna i studien men rekommenderar att ha detta i 

beaktande (Bryman, 2011). Eftersom att en semistrukturerad intervjuguide gav oss 

flexibilitet att kunna ställa följdfrågor blev det inte ett problem.  

Bryman (2011) rekommenderar vidare att intervjuguiden bör utformas så att det inte 

ställs ledande frågor samt obegripliga frågor. Vi utgick från detta när vi utformade 

intervjuguiden och anser att våra frågor uppfyllde dessa kriterier. 
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En annan del som Bryman (2011) beskriver som viktig vid kvalitativa intervjuer är att 

spela in samtalen för att kunna göra en vidare och mer djupgående analys. Han menar 

att om det endast antecknas kan värdefull information förloras. 

Samtliga av våra intervjuer spelades in. Under de två första intervjuerna antecknade vi 

även, men insåg snabbt att det inte var effektivt då vi ändå skulle transkribera 

samtliga intervjuer i sin helhet. 

Intervjuer 

Totalt genomfördes två intervjuer direkt (ansikte mot ansikte) och fyra intervjuer via 

telefon, motivet till det senare var ett långt geografisk avstånd. Telefonintervjuerna 

varade mellan 40 minuter och en timme. Enligt Bryman (2011) finns fördelar med att 

intervjua via telefon. Han menar att det både är mer kostnads- och tidseffektivt med 

tanke på resväg och intervjuaren påverkar inte informanten med faktorer som kön, 

klass, ålder etc. Det finns även nackdelar exempelvis att en telefonintervju bör vara 

max 20-25 minuter för att vara effektiv. Intervjuaren kan gå miste om viktiga signaler 

såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck samt att det har visat sig att kvaliteten på 

informationen kan bli sämre vid en telefonintervju jämfört med en personlig intervju 

(Bryman, 2011). Under våra telefonintervjuer har vi varit medvetna om dessa för- och 

nackdelar. 

Totalt genomförde vi tre intervjuer var. Under de direkta intervjuerna var vi båda 

uppmärksamma på kroppsspråk, uttryck, reaktioner och liknande. Den andre kunde 

komma med relevanta följdfrågor om det behövdes.  De direkta intervjuerna tog cirka 

en timme och genomfördes på informanternas respektive arbetsplatser. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt med ett etiskt förhållningssätt även 

vid genomförandet av kvalitativa intervjuer. Författarna presenterar fyra riktlinjer som 

bör beaktas under hela studien. Dessa är informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvens samt forskarens roll. Informerat samtycke handlar enligt författarna om 

att informanterna ska få veta syftet med studien, vilka som får ta del av den samt att 

det är frivilligt att delta. Syftet med studien skickades ut i samband med vår 

intervjuguide. Vi berättade därefter inledningsvis i våra intervjuer att vår uppsats 

kommer att bli en offentlig handling som ägs av Umeå Universitet och de fick också 

veta att deltagandet i studien var frivilligt. Vi bad även om tillåtelse att spela in 

intervjuerna. Konfidentialitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2009) om risken 
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att informanterna kommer kunna identifieras i studien genom citat, personlig och 

känslig information. På grund av detta avidentifierades informanterna i vårt resultat. I 

vårt resultat har vi därför valt att tillskriva dem fingerade namn för att göra texten 

lättare att förstå. Vi bad om godkännande att nämna om företaget är inom privat- eller 

offentlig sektor.  

 

Informanterna inom privat sektor har vi valt att tillskriva Peter, Pernilla och Pia. 

Inom offentlig sektor har vi valt att kalla informanterna Olof, Olivia och Oskar. Vi 

vill alltså understryka att detta inte är personernas namn i verkligheten. Vi benämner 

dem även som informanter och rekryterare. 

 

Konsekvenser innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att forskaren måste vara 

medveten om de risker som informanterna utsätts för och reflektera över vilka 

fördelar som kan komma av att medverka i studien. Vi anser inte att vår studie 

medförde fördelar eller risker för våra informanter då vi inte behandlat ett särskilt 

känsligt ämne samt att studien inte är skriven på uppdrag för någon speciell 

organisation. Det sista att reflektera över är enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

forskarens egna roll. Enligt författarna kan det finnas risk att forskaren känner en 

press över att presentera ett visst resultat för sin uppdragsgivare. Då vi i denna studie 

inte har någon uppdragsgivare har detta inte varit något problem, däremot har vi 

försökt att ha ett öppet förhållningssätt i intervjuerna och inte försökt styra 

informanterna i den riktning vi funnit gynnsamt i vår studie.   

Analys 

När vi tolkade vårt empiriska material utgick vi från en abduktiv ansats. Fejes och 

Thornberg (2009) beskriver abduktion som en pendling mellan deduktion och 

induktion. Detta innebär att forskaren utgår från empiriska data men inte avvisar 

tidigare forskning och teorier. Vi utgick från denna ansats då vi ville använda oss av 

en hermeneutisk analysmetod. Enligt Fejes och Thornberg (2009) är denna 

analysmetod lämplig att använda när forskaren vill undersöka informanternas egna 

upplevelser av ett visst fenomen, vilket korrelerar med vårt syfte. 

 

När vi sammanställde vårt resultat försökte vi ha en emotiv öppenhet enligt en 

hermeneutisk analysmetod (Fejes & Thornberg, 2009). Detta innebar att vi försökte 
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lägga bort våra tidigare uppfattningar, fördomar och värderingar för att kunna 

analysera resultatet på ett så öppet sätt som möjligt. I början av studien resonerade vi 

om att använda fenomenologisk eller fenomenografisk analysmetod, men insåg att vi 

ville tolka resultatet enligt ett hermeneutiskt perspektiv. Denna analysmetod ger enligt 

Fejes och Thornberg (2009) möjlighet att tolka både informanternas likheter samt 

skilda uppfattningar inom olika frågor till skillnad från fenemenografisk eller 

fenomenologisk analysmetod. Dessa metoder fokuserar på likheter eller skillnader 

och inte i kombination.  

Vidare beskriver Fejes och Thornberg (2009) att det inte finns någon utarbetad 

generell arbetsmodell över hur analys- och tolkningsprocessen ska gå till inom 

hermeneutiken, utan menar att forskarens tidigare förförståelse inom ämnet får större 

betydelse. Ingen av oss har arbetat med arbetspsykologiska tester. Däremot har vi 

båda genom tidigare erfarenheter fått genomföra arbetspsykologiska tester, vi vet 

därför hur de fungerar. Detta har dock inte varit något problem för exempelvis 

värderingar och förutfattade meningar, utan snarare en tillgång för att veta hur 

testerna och processen fungerar på ett någorlunda sätt.  

 

Vi valde att transkribera intervjuerna i sin helhet det vill säga med skratt, tvekande, 

korta pauser och liknande för att få en mer djupgående analys.  Detta beskrivs även av 

Bryman (2011) som menar att kvalitativ forskning inte endast är intresserad av vad 

som sägs utan även hur det sägs. Vi redovisar dock inte skratt, pauser och liknande i 

resultatet, då det inte har haft någon särskild betydelse för syftet. Bryman 

(2011)  menar snarare att det är viktigt att forskaren transkriberar fullständig 

information för att få en uppfattning om intervjun.   

Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) beskriver fyra kriterier att ha i åtanke för att kunna öka kvaliteten i en 

kvalitativ studie.  Extern reliabilitet innebär möjligheten att kunna upprepa studien 

igen. Vår förhoppning är att detta metodavsnitt är så pass tydligt och utförligt att det 

finns möjlighet att i princip replikera studien.  

 

Gällande intern reliabilitet menar (Bryman 2011) att forskarna kommer överens om 

hur materialet ska tolkas. Under hela studien har vi haft en pågående diskussion och 
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reflektion över vår forskarroll, för att på så sätt kunna lägga eventuella fördomar åt 

sidan och ha ett så gemensamt och öppet förhållningssätt som möjligt.   

Enligt Bryman (2011) innebär intern validitet att slutsatserna i en viss situation ska 

vara trovärdiga och att studien svarar på det den är avsedd att undersöka. Vi har 

ständigt haft vårt syfte och våra frågeställningar i åtanke i alla moment i studien, men 

samtidigt inte låtit detta styra vår tolkning av empirin. Vi har varit självkritiska mot 

våra egna metoder och val för att öka trovärdigheten i studien.   

 

Extern validitet innebär enligt Bryman (2011) i vilken utsträckning resultatet går att 

generalisera. Vår avsikt med denna studie är inte att kunna generalisera vårt resultat. 

Vi vill undersöka hur användandet av arbetspsykologiska tester eventuellt skiljer sig 

åt mellan offentlig och privat sektor samt finna variationsbredden i informanternas 

uppleverlser av detta. Eftersom att vi dessutom inom privat sektor gör ett målstyrt 

urval begränsas ytterligare möjligheten att generalisera.  
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Resultat 

_____________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras resultatet i vår studie utifrån svaren från våra informanter. 

Resultatet är uppdelat i tre områden, vilka består av våra övergripande 

frågeställningar; “Hur används arbetspsykologiska tester i en rekryteringsprocess?”, 

“Vilka arbetspsykologiska tester används inom privat- respektive offentlig sektor?” 

samt “Vilka för- och nackdelar finns med användandet av arbetspsykologiska 

tester?”. Under dessa rubriker presenteras svaren genom ytterligare 

underrubriker.  Genomgående presenteras svaren från informanterna inom privat 

sektor först, följt av svaren från informanterna inom offentlig sektor. 

_____________________________________________________________________ 

Hur används arbetspsykologiska tester i en 

rekryteringsprocess? 

Denna frågeställning besvaras via följande underrubriker; “rekryteringsprocessen”, 

“arbetspsykologiska testers inverkan som beslutsunderlag” samt “återkoppling av 

arbetspsykologiska tester”.   

Rekryteringsprocessen 

Privat sektor 

Inom denna sektor svarade majoriteten att rekryteringsprocessen oftast ser ut som 

följer: Kravprofil → annonsering → urval (utifrån kravprofil)→ intervju → referenser 

→ urval → arbetspsykologiska tester → återkoppling/andra intervju → val av 

kandidat. 

Arbetspsykologiska tester genomförs efter första intervju enligt majoriteten av 

informanterna inom privat sektor.  Inom Peter och Pernillas organisationer är det 

oftast två eller tre kandidater kvar efter sista urvalet, och det är dessa kandidater som 

får genomföra test. Det förekommer ibland att det endast är en kandidat kvar vid sista 

urvalet och vid de tillfällena genomförs tester ändå. När kandidaten utfört testet 

återkopplar rekryteraren analysen till denne. Efter detta ges en rekommendation till 

rekryterande chef som fattar beslut om vilken kandidat som ska anställas. 

Pia som arbetar som rekryteringskonsult på uppdrag av externa kunder menade att 

hennes organisation inte använder testerna vid alla chefsrekryteringar. Inte heller vid 

samma tidpunkt i rekryteringsprocessen. Ibland används testerna efter första intervju, 

som beskrivits ovan, men emellanåt genomförs de redan innan första intervjun. De 
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gånger tester används i slutskedet av processen ses det som ett komplement till en 

djupintervju, däremot när kandidater testas innan en första intervju används det som 

ett urvalsinstrument. När dessa används som ett urvalsinstrument gäller det oftast 

traineerekryteringar det vill säga stora massrekryteringar med nyexaminerade 

studenter som söker tjänster.   

Offentlig sektor  

Olivia beskrev att de i dagsläget har en process där testerna kommer in i slutskedet av 

rekryteringen när det endast är ett fåtal kandidater kvar. Dock informerade Olivia att 

de är inne i en omfattande förändring av deras nuvarande rekryteringsprocess. Den 

nya processen som inte är helt utarbetad ännu kommer att innebära en stor förändring 

inom organisationen på så sätt att arbetspsykologiska tester ska införas som första 

urval. Då ser rekryteringsprocessen ut på följande sätt: Kravprofil → annonsering → 

grovgallring (utifrån kravprofil) → arbetspsykologiska tester (både personlighetstest 

och begåvningstest på alla kandidater) → eventuell återkoppling → urval → 

intervjuer → val av kandidat. 

Oskar menade att de har infört processen som beskrivits ovan av Olivia, och har 

använt den i tre till fyra år. Han poängterade att den senaste forskningen pekar på att 

detta är den mest effektiva metoden för att kunna förutspå en framtida 

arbetsprestation. Både Olivia och Oskar hänvisade till liknande forskning i 

intervjuerna och att detta är en av orsakerna till varför de infört/ska införa detta i deras 

organisationer. Olofs organisation använder sig av en traditionell rekryteringsprocess 

som tidigare beskrivits inom privat sektor. Dock menade han att det börjat diskuterats 

kring att i större utsträckning använda begåvningstester vid chefsrekryteringar. 

Arbetspsykologiska testers inverkan som beslutsunderlag  
Privat sektor 

Enligt informanterna är det varierande hur stor inverkan testet tillmäts för beslut om 

rekrytering. Ibland har testet stor betydelse och ibland ingen alls. Samtliga 

poängterade att testets betydelse avgörs vid återkopplingen. Pernilla beskrev att 

återkopplingen kan ha en avgörande roll för vilken kandidat som får tjänsten. Om tre 

kandidater uppfyller kravprofilen, men testet visar något avvikande gällande en 

kandidats personlighet, påverkar detta vilken rekommendation som ges till 

rekryterande chef. 
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Peter poängterade att testet inte har någon betydelse alls när analysen stämmer 

överens med hur han uppfattar kandidaten. Om analysen däremot visar tecken på 

stress eller frustration och kandidaten vid en återkoppling inte kan svara på frågor 

kring detta får analysen en större betydelse. 

Pia menade att hennes erfarenhet är att vissa kunder knappt intresserar sig för 

testresultaten medan andra lägger väldigt stor vikt vid dessa.   

 

Offentlig sektor 

Olivia och Olof ansåg att testerna enskilt inte är ett tillräckligt beslutsunderlag för en 

rekrytering. De poängterade att det handlar om de olika metoderna tillsammans för att 

få en helhetsbild av en kandidat. Olivia beskrev att det idag läggs lika stor vikt vid 

tester, intervjuer och referenser. Vidare menade hon att den senaste forskningen pekar 

mot att det bör läggas större vikt vid personlighetstester och begåvningstester och 

mindre vikt vid referenser då de anses som mindre tillförlitliga. 

Oskar ansåg att testerna får en stor inverkan eftersom det används tidigt i 

rekryteringsprocessen. De kandidater som går vidare i processen är dem som har 

klarat sig över ett visst snitt. Kandidater som kommer till intervjuer har en begåvning, 

målmedvetenhet samt social stil över ett visst gränsvärde. På detta sätt menade Oskar 

att testerna får en stor inverkan, även om intervjuer och referenser också är en del i 

rekryteringsbeslutet. I och med testernas inverkan i processen, läggs det inte vikt vid 

intervjuer på att försöka bedöma personlighet och begåvning då detta redan har mätts 

i testerna. Fokus i intervjun blir istället att gå igenom CV, säkerställa meriter och 

vilka färdigheter kandidaterna har fått genom sina tidigare erfarenheter. 

Olof beskrev att helhetsbilden är avgörande, och att testet i sig antingen kan förstärka 

den befintliga bilden av en kandidat eller ifrågasätta denna.  Han förklarade att testet i 

sig inte är utslagsgivande vid en rekryteringsprocess utan snarare att betrakta som ett 

hjälpmedel. 

 

Återkoppling av arbetspsykologiska tester 

Privat sektor 

I Peter och Pernillas organisationer används test som ett samtalsunderlag till en andra 

intervju och alla kandidater får återkoppling på testerna. Rekryterarna bokar in ett 

möte med kandidaten och ger återkoppling. I återkopplingen diskuteras testet och 

kandidaten får komma med åsikter angående vad som stämmer och inte. Utifrån testet 
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tittar de på tidigare information såsom intervjuer och referenser och väger samman 

dessa delar. Under samtalet förs anteckningar som sedan förmedlas vidare 

tillsammans med en rekommendation till rekryterande chef. 

Pia förklarade att återkopplingen av testet både kan ske innan en intervju men också 

efter, beroende på om testet används som ett urvalsinstrument eller inte. För att 

undvika att kandidaten ska uppleva obehag i att göra ett test görs alltid en 

återkoppling oavsett när i processen de används. Tidigare har hennes organisation 

använt test som ett samtalsunderlag vid en djupintervju, men gått ifrån detta då 

forskning visat att validiteten sjunker när det läggs in subjektiva värderingar i 

testresultatet. Därför fokuserar de numera på test och intervju isolerat var för sig, detta 

för att det ska bli så rättvisa bedömningar som möjligt och för att alla kandidater ska 

få samma förutsättningar. 

 

Offentlig sektor 

I två av organisationerna användes återkoppling för att endast ge feedback på 

testresultatet. Återkopplingen från testresultaten i Olofs organisation användes 

däremot i kombination med intervjuerna som ett samtalsunderlag.  

Olivia påpekade att de i dagsläget utför återkopplingar på olika sätt. Ibland sker dessa 

via telefon och vid andra tillfällen genom ett personligt möte. Olivia menade att 

genomförandet av den nya rekryteringsprocessen kommer innebära att de inte 

kommer ha tid för återkoppling med alla kandidater då testerna genomförs redan vid 

första urvalet. Om tester genomförts på exempelvis 30 personer finns varken tid eller 

resurser att återkoppla i en timme per person.  Den nya processen innebär, enligt 

Olivia, att kandidaterna får ett mail där de får svara på om de vill ha återkoppling eller 

inte. Olivia poängterade att det finns en etisk princip som innebär att om en kandidat 

vill ha återkoppling på testet ska den möjligheten finnas. 

Oskar anförde att eftersom de utför tester tidigt i processen erbjuds kandidaterna 

återkoppling, men det är upp till kandidaterna att höra av sig om de vill få 

återkoppling. 

Olof framhöll att de alltid har återkoppling med kandidaterna som har utfört 

testerna.  Ibland sker återkopplingen endast med kandidaten för att sedan rapportera 

till chef, men vid andra tillfällen sker det tillsammans med chef. Han menade att det 

är bra att göra det tillsammans med chef för att på så sätt få en fördjupad intervju vid 

samma tillfälle.                                             
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Vilka arbetspsykologiska tester används inom privat- 

respektive sektor? 

Denna frågeställning besvaras via följande underrubriker; “ Vilka arbetspsykologiska 

tester som används” samt “Förändringar gällande arbetspsykologiska tester”. 

Vilka arbetspsykologiska tester som används  
Privat sektor 

Peter beskrev att organisationen i dagsläget använder sig av två personlighetstest; 

Thomastest och OPQ. Thomastest har använts sedan 2001. Det infördes i Peters 

region som en ytterligare parameter i rekryteringen, det vill säga ett verktyg för att 

minska subjektiva bedömningar. OPQ infördes 2004 och används av hela 

organisationen. Peter informerade om att det nyligen beslutades att de numera endast 

ska använda OPQ. 

Pernilla anförde att de idag använder sig av personlighetstesterna MAP och HAS samt 

begåvningstestet Matrigma. HAS kan användas som ett komplement till MAP. 

Pernilla upplevde dock att HAS kan bli motsägelsefullt mot MAP och därför används 

det inte i någon större utsträckning. Testerna infördes vid chefsrekryteringar för att få 

en extra dimension i bedömningen, för att kunna utvärdera mer mjuka värden hos 

kandidaten. 

Pia framhöll att hennes organisation främst använder personlighetstester men även 

analytiska tester samt numeriska tester.  Verbala tester finns tillgängliga men används 

inte i stor utsträckning. Organisationen använder sig av OPQ och även ett analytiskt 

test. Hon menade att det var kundernas efterfrågan som styrde införandet av testerna. 

 

Offentlig sektor 

Olivia beskrev att de i dagsläget använder OPQ och att de har använt detta sedan 

2010-2011. Hon menade att organisationen till en början använde Assessios HAS och 

anledningen till att organisationen förändrade testerna var enligt Olivia en ekonomisk 

aspekt. I den nya rekryteringsprocessen kommer alla kandidater få utföra både 

personlighet- och begåvningstest. 

Oskar framhöll att de använder ett personlighetstest utformat efter femfaktormodellen 

(Big Five) samt begåvningstest. Begåvningstestet mäter generell begåvning genom 

problemlösningsförmåga (han ville dock inte att vi namnger företaget som levererar 

testerna). Alla kandidater gör båda testerna. I organisationen finns en framtagen 
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mekanisk tolkningsmodell där totalpoängen från dessa räknas ut enligt en matematisk 

formel. Efter det rangordnas kandidaterna efter hur de har presterat.   

Olof beskrev att de använder personlighetstestet Garudas Kompetensprofil och har 

gjort det sedan 2002-2003. I testet kan det utläsas ett normresultat som är specifikt för 

Sverige. De började använda metoden då en personalchef som använt verktyget såg 

ett behov i organisationen.  

Förändringar gällande arbetspsykologiska tester 

Privat sektor 

Pernilla informerade att de under åren har förändrat vilket test och vilken leverantör 

de använder sig av och hon antar att anledningen främst är ekonomisk. Testerna har 

alltid varit personlighets- och begåvningstester och de har alltid använts i slutskedet 

av processen.  

Pia menade att de inte har förändrat vilka tester de använder. Hon menade att de har 

använt dessa sedan hon började inom organisationen och på samma sätt i 

rekryteringsprocessen.  

Peter förklarade att regionen numera endast kommer att använda sig av OPQ som 

tidigare beskrivits och det kommer användas i slutskedet av rekryteringsprocessen.  

 

Offentlig sektor 

Enligt Olivia är organisationen som tidigare beskrivits, inne i ett omfattande 

förändringsarbete när det gäller rekryteringsprocessen. Inom en snar framtid kommer 

förmodligen arbetspsykologiska tester användas som ett urvalsverktyg istället för efter 

en första intervju. Olivia beskrev det på följande sätt: 

 

Och det är lite såhära, lite halv skräckblandad förtjusning, vi jobbar med det 

för de är ju väldigt tabu med begåvningstestning, (…) forskningen säger att det 

är det här som förutsäger en framtida arbetsprestation, att hantera komplexa 

situationer och de är det som är begåvning, men det är så känsligt för man kan 

ju bara liksom se tidningsrubriker framför sig (…). Så det gäller att testa sig 

fram och hitta ett sätt som passar verksamheten också. 

 

Olivia poängterade vidare att det är ett utvecklingsarbete och att de inte är klara med 

hur det kommer att se ut i framtiden. Hon ansåg även att detta har medfört att de har 
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börjat ifrågasätta sina nuvarande processer exempelvis varför kandidater ska lämna 

referenser när forskning enligt Olivia har visat att det inte är en tillförlitlig metod. 

Oskar informerade att organisationen förändrade vilka tester som skulle användas när 

han började sin anställning. Oskar ifrågasatte testet de använde då (Thomastest). Han 

menade att testet inte uppfyllde kriterierna för att mäta arbetsprestation. Oskar 

undersökte vilka test som fanns på marknaden och implementerade de test som ansågs 

uppfylla god kvalitet.  

Vilka för- och nackdelar finns med användandet av 

arbetspsykologiska tester?  

 

Denna frågeställning besvaras via följande underrubriker; ”Fördelar”, ”Nackdelar”. 

En ytterligare aspekt inom området för- och nackdelar presenteras genom rubriken 

“tillförlitlighet”. 

Fördelar  
Privat sektor 

Enligt informanterna inom privat sektor var den främsta fördelen med tester att det är 

ett komplement i rekryteringsprocessen, en pusselbit som ska passa in med helheten. 

Peter menade att det även används som ett hjälpmedel vid en framtida anställning. 

Om en person visat sig vara passande i alla aspekter men saknar en viktig egenskap, 

kan företaget i förhand utreda vilka verktyg personen behöver för att klara av arbetet 

genom resultatet från testet. 

Pernilla ansåg att en fördel är att få fördjupad information om en kandidat genom 

resultaten från testerna och i och med det kunna ställa frågor som vanligtvis inte ställs 

vid en vanlig intervju. Pernilla menade vidare att hon ofta ger återkoppling till 

chefskandidater på högre positioner med specialistroller gällande arbetsområden som 

hon inte har erfarenhet inom. Testerna blir på så sätt ett bra samtalsunderlag eftersom 

att kandidaten själv har besvarat frågorna och rekryteraren behöver inte vara specialist 

på yrkesrollen utan kan fokusera på analysen. 

Enligt Pia var fördelarna dels att det är effektivt när de använder testerna som ett 

urvalsinstrument samt att kandidaterna ges samma förutsättningar. Pia ansåg att 

testerna gör henne mer trygg i sin bedömning av vem som ska få tjänsten. Hon 

uttryckte sig på följande sätt;  
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Alltså det har varit ganska smidigt, det är ganska tidsbesparande att jobba så 

för det är, visst kandidaterna får i sin tur lägga ner mer tid men jag som 

rekryterare får ju in rapporterna och sammanställer och kan konstatera vilka 

ska jag gå vidare med. 

 

Offentlig sektor 

Olivia ansåg att en fördel med arbetspsykologiska tester är att få en fördjupad bild av 

kandidaterna. Deras pågående förändringsarbete med tester vid första urval skulle 

enligt henne innebära att alla kandidater behandlas på samma sätt för att vidare öka 

mångfalden och minska risken för diskriminering. Hon menade att en fördel med den 

nya processen är att de skulle kunna öka sannolikheten att hitta rätt kandidater.  

Oskar informerade att fördelarna med arbetspsykologiska tester är att det finns 

möjlighet att hitta den kandidat som passar bäst för tjänsten samt att begåvningstester 

har en hög träffsäkerhet. Personlighetstester är även ett bra verktyg enligt honom för 

att kunna mäta arbetsprestation. Han menade dock att arbetsprov är ett bättre verktyg, 

men beskrev vidare att det är svårt att använda just vid chefsrekryteringar. Den fördel 

han poängterade som är viktigast för dem är att de behandlar alla kandidater lika. Han 

menade att de i dagsläget inte kan få något annat verktyg som är lika icke-

diskriminerande. 

Enligt Olof var fördelarna med arbetspsykologiska tester att helhetsbilden och 

bedömningen förbättras. Han ansåg att testerna alltid bör kompletteras med de andra 

delarna i rekryteringsprocessen som exempelvis intervjuer och referenser. Olof ansåg 

att resultatet av testerna ger ett bra samtalsunderlag för att kunna underlätta intervjun 

för kandidaterna då de kan känna sig mer bekväma. 

Nackdelar  
Privat sektor 

Den största nackdelen enligt majoriteten var om testerna skulle användas som den 

enda sanningen och om testerna skulle vara det viktigaste underlaget för beslutet om 

rekrytering. 

Peter menade att en nackdel är när rekryteraren är ovan att använda tester och förlitar 

sig för mycket på dem. Han ansåg att det då kan finnas en övertro till testerna. 

Pernilla ansåg att nackdelar med testerna de använder är att det saknas en kulturell 

anpassning, vilket innebär att de ställs frågor som inte är kopplade till den svenska 
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arbetsmarknaden och kan leda till missförstånd hos kandidaten. Hon menade därför 

att återkopplingen blir viktig för att reda ut eventuella missförstånd.  Pernilla beskrev 

att de har chefer inom organisationen som haft mycket låga poäng på 

begåvningstesterna men ändå gjort ett mycket bra jobb. Hon menade att personer som 

har lägre begåvning kan kompensera detta med andra egenskaper, som till exempel 

ödmjukhet och förmåga att kunna be om hjälp eller att delegera uppgifter till andra. 

Därför kan det vara problematiskt att lägga allt för mycket vikt vid testresultaten 

menade Pernilla. 

Pia ansåg att den största begränsningen var att det finns en skepsis bland kandidaterna 

när det gäller tester. Pia förklarade detta på följande sätt: 

 

Den största nackdelen är att alla kandidater inte har accepterat dom här testen 

och det känner jag mig osäker på hur det påverkar resultaten, för det vore ju 

tråkigt för oss alla om det var så att det påverkar på nått sätt så att då blir det 

ju inte samma förutsättningar för alla. 

 

Offentlig sektor 

Olivia framhöll att en nackdel är att begåvningstester är mycket tabu. Hon beskrev att 

det kan innebära nackdelar för en organisation om de använder sig av 

begåvningstester.  Hon menade att det kan öka risken för att kandidater inte vågar 

söka en tjänst på grund av att organisationen använder sådana typer av tester vid 

rekrytering. Hon informerade om att det har varit mycket blandade känslor gällande 

den nya rekryteringsprocessen. Olivia ansåg att hon själv upplever det jobbigt att göra 

tester och att stressmomenten som är inbyggda i testerna kan innebära att hon inte 

presterar så väl. På det sättet menar hon att det inte känns bra att utsätta andra för den 

processen. Olivia uttryckte det på följande sätt: 

 

Är det rätt? Ja enligt forskningen är det ju det. Men det känns inte bekvämt här 

i hjärtat, men man måste som fundera och landa i det själv, för att kunna prata 

om det utåt och marknadsföra det utåt, måste man ha lite på fötterna. Därför 

är det ju bekvämare för mig ska jag säga att jobba i den process som vi har 

idag, så är det. 
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Oskar ansåg att en nackdel är att det råder ett visst motstånd från vissa chefer gällande 

deras nuvarande rekryteringsprocess. Han poängterade dock att motståndet blir allt 

mindre, men beskrev det på följande sätt: 

 

Det har varit en utmaning eftersom de var som någon sa att, intervjuer har 

gjorts i 10 000 år troligtvis, för att göra urval, och tester har gjorts sedan 60-

70 år. Som 10 000 år kanske inte är lika legitimt. Alltså pratar man om 

rekrytering så tänker alla intervjuer, intervjuer är rekrytering. De är inget som 

säger jaha ska vi ha en intervju i den här rekryteringen eller inte? Medan test 

så är det ju faktiskt inte så självklart trots att de har visat sig vara en bättre 

metod för att mäta dom här aspekterna. 

 

Oskar ansåg att fler organisationer borde arbeta med tester på samma sätt som dem. 

Även om metoden och testet är bra men beslut tas utifrån magkänslan fungerar 

konceptet inte effektivt.  

Olof ansåg att baksidan med arbetspsykologiska tester blir om chefer lägger för stor 

vikt vid dem. Han förklarade att det kan innebära att rekryterande chefer ser testerna 

som verkligheten. Informanten menade dock att det då blir HR´s roll att nyansera 

vilken roll testerna har. Olof menade att organisationer inte bör använda tester i 

onödan. Han poängterade att han tidigare varit emot tester men att detta sedan 

förändrades till att istället bli fascinerad. 

Tillförlitlighet 

Privat sektor 

Enligt informanterna var återkopplingen den avgörande delen för att kunna säkerställa 

ett tillförlitligt resultat. I och med att det alltid sker ett samtal efter att testet 

genomförts kan kandidaten bekräfta om resultatet stämmer eller inte. Dessutom finns 

det i vissa tester en skala som visar hur konsekvent kandidaten varit i sina svar, i vissa 

fall kan även testet bedömas som ogiltigt. För att säkerställa resultatet beskrev Peter 

att organisationen i vissa fall brukar använda sig av så kallade 360-

gradersundersökningar där kandidaten fyller i ett test. Sedan får chefer, medarbetare 

och kunder fylla i samma test för att kunna se en överensstämmelse. 
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På intervjufrågan ”är det vanligt att kandidater skönmålar sig själva i testerna?” 

menade informanterna att det är svårt för kandidater att manipulera testerna. Dels för 

att vissa frågor är relaterade till varandra, men också för att testen innehåller så pass 

många frågor att det är svårt att komma ihåg alla tidigare svar. Pia ansåg att det finns 

vissa personer som brukar överdriva sina starka sidor, men att detta alltid kommer 

fram vid en intervju. Majoriteten menade att testresultatet ofta stämmer in på 

kandidaterna, vilket innebär att testets tillförlitlighet bekräftas. Pernilla beskrev en 

situation när en kandidat hade höga poäng på alla testdelar och förklarade det på 

följande sätt; 

 

Jag tänkte när jag träffar den här personen då kommer hon bara att krama mig 

och kommer va sådär överdriven men då är det ju så att det är ju personlighet. 

Om jag vet att jag är en sån där som bara springer fram och tycker att allt är 

lattjo lajban och är överlycklig jämt då måste jag ju hålla tillbaka den energin 

för att inte folk ska tycka att man är helt konstig. Så hon hade nog fattat det 

innan för att hon var inte en sån där som bara stack ut (...) Så att så man kan 

inte ändra eller påverka sin personlighet man kan bara ändra sitt beteende. 

 

Samtliga informanter menade att testresultatet inte är ett tillräckligt beslutsunderlag, 

utan att det alltid måste diskuteras med kandidaten vid en återkoppling för att de ska 

kunna gå vidare i bedömningen. 

 

Offentlig sektor 

Olivia och Olof ansåg att det är leverantörerna av de arbetspsykologiska testerna som 

utfäster att testerna är tillförlitliga. Olivia poängterade att rekryterarna på den egna 

arbetsplatsen inte är specialister inom psykometri utan att de istället får lita på 

kontakter inom branschen och använda sig av tester som levereras av de större kända 

företagen. Hon framhöll även att omvärldsbevakning är av vikt samt att hålla sig 

uppdaterad inom de validitets- och reliabilitetsdata som existerar. Olof instämde i 

Olivias resonemang angående tilltro till leverantörerna, men menade att rekryterare 

bör genomföra tester regelbundet för att kunna upprätthålla sina kunskaper. 

Oskar menade att de nyligen genomförde en kvalitetsgranskning utifrån olika 

validitetskriterier. De undersökte bland annat sekretess och säkerhetsinnehållet samt 

själva testformen. Oskar poängterade att han regelbundet läser vetenskapliga 
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publikationer på området och att han har ett kontaktnät där han får uppdaterad 

information i dessa frågor.  

Enligt Olivia är det inte särskilt vanligt med skönmålning. Oftast finns en 

överenstämmelse mellan intervjuer, referenser samt rekryterarens upplevelse av 

kandidaten. Olivia menade dock att det kan finnas en risk för överdrift, särskilt vid 

begåvningstester. En kandidat kan låta sin vän som är begåvad göra testet, men Olivia 

menade att det inte lönar sig i slutändan då kandidaterna kan få utföra ett ytterligare 

test på plats. Hon poängterade även att det är svårt att manipulera testet då det är 

många frågor. Kandidaten får besvara 200 påståenden, vilket gör det svårt att hålla 

reda på tidigare svar då frågorna återkommer i olika utformningar. I testet som 

Olivias organisation använder, finns en skala där det kan utläsas hur konsekvent en 

person har svarat i testet. Detta innebär att det går att avläsa avvikelser. Olof förde 

samma resonemang. Han poängterade även att rekryterare bör ha i åtanke att 

personlighetstester färgas av kandidaters dagliga situation, detta för att kunna tolka 

resultaten på rätt sätt.  

Oskar påpekade att det enligt forskning är lika vanligt att arbetsgivare skönmålar sig 

själva som kandidater på grund av att detta är ett allmänt mänskligt beteende. Han 

menar att vi i olika situationer intar olika roller. När vi är på arbetet intar vi en roll, 

och när vi är hemma med familjen har vi en annan roll. Oskar ansåg även att 

skönmålning kan te sig likväl vid en intervju som i ett personlighetstest. 
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Analys 

_____________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras en analys av vårt resultat kombinerat med våra egna 

tolkningar och återkoppling till refererad forskning. Analysen utgår från våra 

frågeställningar “hur används arbetspsykologiska tester i en rekryteringsprocess?”, 

“vilka arbetspsykologiska tester används inom privat- respektive offentlig sektor?” 

samt “vilka för- och nackdelar finns med användandet av arbetspsykologiska tester?” 

_____________________________________________________________________ 

Hur arbetspsykologiska tester används i en 

rekryteringsprocess 

Rekryteringsprocessens struktur tycks skilja sig åt inom privat- och offentlig sektor 

genom de data vi fått fram från våra informanter.  De största skillnaderna enligt vår 

tolkning är i vilket skede i rekryteringsprocessen arbetspsykologiska tester används. 

Inom privat sektor använder majoriteten en rekryteringsprocess som liknar den 

Lindelöw Danielsson (2003) beskriver. De arbetspsykologiska tester som används 

inom privat sektor förekommer alltså främst i slutskedet av rekryteringsprocessen. 

Detta är enligt Kahlke och Schmidt (2002) det mest förekommande sättet att använda 

personlighetstester. Inom Olofs organisation, ser rekryteringsprocessen ut på samma 

sätt som beskrivits ovan. Pia beskrev att deras rekryteringsprocess kan vara anpassad 

beroende på vilken tjänst som ska tillsättas, vilket gör att testerna ibland används som 

urvalsverktyg vid stora rekryteringar och ibland efter en första intervju.  

Inom offentlig sektor är Olivias organisation inne i ett förändringsarbete och när detta 

är genomfört kommer rekryteringsprocessen se ut på följande sätt: Kravprofil → 

annonsering → grovgallring (utifrån kravprofil) → arbetspsykologiska tester (både 

personlighetstest och begåvningstest på alla kandidater) → eventuell återkoppling → 

urval → intervjuer → val av kandidat. Detta är även den arbetsgång Oskars 

organisation använder sig av. Den stora skillnaden som kan utläsas är, enligt oss, att 

testerna används som urvalsverktyg istället för att användas i slutskedet av processen 

som det görs inom de flesta av våra privata företag. Detta arbetssätt rekommenderas 

av Sjöberg (2014) och kallas för mekanisk bedömning. 
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Arbetspsykologiska testers inverkan som beslutsunderlag  
Genom det som beskrivits ovan tolkar vi det som att arbetspsykologiska tester får 

olika stort inflytande över beslutet beroende på var de inplaceras i rekryterings-

processen. Inom privat sektor tenderade informanterna att se testerna som en pusselbit 

i den stora helhetsbedömningen. Även två av informanter inom offentlig sektor delade 

denna uppfattning. Detta stämmer överens med Lindelöw Danielssons (2003) 

rekommendation om att se testerna som en kompletterande del. Rekryterarens intryck 

av kandidaten vid en intervju fick lika stor inverkan på beslutet om rekrytering som 

testet. Även om rekryteringen blir mer objektiv med hjälp av testet menade 

informanterna att analysen sammanvägs med deras subjektiva bedömningar vid 

intervjun. Detta bekräftas av Gordon (1997) som menar att intervjun är den 

effektivaste metoden för att få en rättvis bild av en kandidat. Även Kahlke och 

Schmidt (2002) rekommenderar att rekryterare tar hänsyn till de faktorer som testet 

inte mäter.  

Som tidigare beskrivits använder Oskars organisation tester vid första urval. Han 

menade att dessa får en enskilt stor inverkan vid beslutsunderlaget. Enligt Sjöberg 

(2014) ökar detta arbetssätt validiteten jämfört med när subjektiva bedömningar vid 

intervjuer får en avgörande roll i rekryteringsprocessen.   

Återkoppling av arbetspsykologiska tester 

Vår slutsats kring återkoppling är att majoriteten inom privat sektor använder det som 

samtalsunderlag vid en andra intervju, till skillnad från offentlig sektor där 

majoriteten utför intervju och återkoppling vid olika tillfällen.  

Enligt Sjöberg (2014) riskerar testerna att feltolkas då olika urvalsmetoder i 

bedömningen slås ihop. Detta bidrar enligt författaren till att testerna förlorar sin 

effektivitet och validitet. 

 

Enligt vår tolkning blir det mer problematiskt att erbjuda återkoppling ju tidigare i 

processen testerna införs, detta då ett större antal kandidater gör testerna när de 

används som ett verktyg för första urval. Inom privat sektor får alla kandidater som 

genomför testet återkoppling. Detta är något som både Lindelöw Danielsson (2003) 

samt Kahlke och Schmidt (2002) rekommenderar. Pias organisation använde tidigare 

återkoppling som ett samtalsunderlag, men har nu gått ifrån detta och granskar 

testerna isolerat från intervjun. Motivet är att kunna göra så rättvisa bedömningar som 

möjligt och detta arbetssätt rekommenderas av Sjöberg (2014). 
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Enligt majoriteten av informanter inom offentlig sektor används återkoppling endast 

för att kandidaten ska få möjlighet till feedback på testresultatet, men inte som 

samtalsunderlag vid intervju. Eftersom testerna utförs vid ett tidigt stadium i 

processen innebär detta att det kan handla om stora rekryteringar med många 

sökanden, vilket gör att varken tid eller resurser finns för att återkoppla till alla. 

Därför erbjuds kandidaterna återkoppling via mail, men får själva höra av sig till 

organisationen. Detta rekommenderas även av Lindelöw Danielsson (2003) som 

menar att alla kandidater ska få möjligheten till återkoppling. 

Vilka arbetspsykologiska tester som används inom privat- 

respektive offentlig sektor 

Enligt vår tolkning använder majoriteten inom både privat- och offentlig sektor 

arbetspsykologiska tester som mäter både egenskaper och färdigheter/kunskaper. Alla 

informanter inom de båda sektorerna använder sig av personlighetstest som enligt 

Mabon (2005) kartlägger egenskaper. Psy (2008) menar dock att personlighetstest inte 

bör användas som beslutsunderlag, då de är lätt för kandidater att överdriva sina 

positiva egenskaper. När det gäller begåvningstester använde fyra av sex 

organisationer dessa som enligt Mabon (2005) mäter intelligens. Vår tolkning är att 

det vanligaste arbetssättet inom båda sektorerna är att kombinera personlighet- och 

begåvningstest. Vilket även är något som Mabon (2005) tidigare bekräftat som det 

vanligaste arbetssättet. Vår tolkning är däremot att begåvningstester används på ett 

mer konsekvent sätt i offentlig- än i privat sektor, det vill säga att det i privat sektor 

inte verkar användas vid alla chefsrekryteringar.  

Vi har tidigare visat på Northouse´s (2012) sätt att betrakta en ledare genom traits 

(medfödda egenskaper) eller skills (kunskaper och färdigheter som går att lära). 

Elmholdt et al. (2015) pekar på liknande resonemang. Vår tolkning är att majoriteten 

av organisationerna inom de båda sektorerna tar hänsyn till både egenskaper och 

kunskaper genom de arbetspsykologiska tester som används. Dock använder inte 

samtliga företag begåvningstester som rekommenderas av Sjöberg (2014), Obert & 

Södergård (2010), Mabon (2005) samt Schmidt & Hunter (1998). Dessa författare 

menar att denna typ av test har visat högre prognostisk validitet än andra 

urvalsmetoder såsom exempelvis personlighetstester.  
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Det tycks ha skett en större förändring av vilka tester som används inom offentlig än 

privat sektor. Inom privat sektor är vår tolkning att användningen av tester inte har 

förändrats under en längre tid, medan det i offentlig sektor har pågått ett omfattande 

förändringsarbete där begåvningstester fått en allt större betydelse vid rekryteringar. 

Aronsson et al. (2012) menar att begåvningstester är och har varit mer vanligt 

förekommande inom offentlig sektor än i privat.  Psy (2008) beskriver att 

begåvningstester har en lång historia och redan initialt sattes större tilltro till 

begåvningstester än personlighetstester.  

Informanternas upplevelser av fördelar med testerna 

Vi kan inom detta område konstatera att det finns skillnader i vilka fördelar 

informanterna upplever med testning. Några av dem ansåg att den främsta fördelen är 

att det kan användas som ett komplement till andra delar i rekryteringsprocessen. En 

annan fördel ansågs vara att de kan användas som samtalsunderlag i en djupintervju. 

Den främsta fördelen enligt majoriteten inom offentlig sektor var att testerna hjälper 

till att veta vilken kandidat som passar bäst för tjänsten. Vissa informanter använder 

det som Sjöberg (2014) kallar klinisk bedömning (subjektiv bedömning) medan andra 

använder mekanisk bedömning (objektiv bedömning).   

 

Inom privat sektor användes som tidigare beskrivits testerna som ett samtalsunderlag. 

Ett annat sätt att använda testerna var att kunna identifiera vilka hjälpmedel 

kandidaten kan komma att behöva i en framtida anställning. Detta är enligt Kahlke 

och Schmidt (2002) ett av arbetspsykologiska testers användningsområden, även 

Skorstad (2011) poängterar vikten av att reda ut hur en kandidats personlighet och 

begåvning kommer att påverka det framtida arbetet. 

Olivia och Oskar inom offentlig sektor beskrev att testanvändning både är icke-

diskriminerande och ett sätt att öka mångfalden. Detta bekräftas av Skorstad (2011) 

och Sjöberg (2014). Resonemanget skiljer sig dock från Aronsson et al. (2012) som 

menar att risken för diskriminering ökar vid användningen av begåvningstester.  

Inom offentlig sektor ansåg två av informanterna att testerna är det bästa sättet för 

dem att kunna förutspå vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten. Detta har 

även visat sig i studier, att arbetspsykologiska tester är det tillförlitligaste sättet att 

förutspå en framtida arbetsprestation (Hunter & Schmidt, 1998), (Mabon, 2005) samt 

Sjöberg (2004). 
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Informanternas upplevelser av nackdelar med testerna 

Vår tolkning av nackdelar med arbetspsykologisk testning är att det råder 

differentierade åsikter mellan privat- och offentlig sektor. Inom privat sektor upplevde 

majoriteten att den största nackdelen är om testerna får för stor påverkan i 

rekryteringsbeslutet. Inom offentlig sektor redogjordes snarare att tester behöver få 

större acceptans bland både yrkesverksamma samt kandidater som söker tjänsterna.   

 

Inom privat sektor var den största nackdelen om testerna skulle användas som det 

enda sanningskriteriet. Pernilla förklarade hur kandidaterna som har låga poäng på 

testerna, ändå kan utvecklas till goda chefer. Lindelöw Danielsson (2003) samt 

Kahlke och Schmidt (2002) menar även dem att detta är en problematik gällande 

testning. Olof förde samma resonemang, och menade att nackdelar blir om cheferna 

ser testerna som ett facit på verkligheten. Pia upplevde även att det kan finns en 

skepsis bland kandidaterna som utsätts för testning och att detta kan påverka 

resultatet. Lindelöw Danielsson (2003) beskriver att de inbyggda stressmomenten kan 

göra kandidater osäkra och obekväma.  

 

Oskar och Olivia ansåg att nackdelar med arbetspsykologisk testning är att 

begåvningstester behöver få ökad acceptans. Detta bekräftas av Sjöberg 

(2014)  Olivia beskrev även att det har varit blandande känslor inför nyordningarna i 

rekryteringsprocessen. Även Sjöberg (2014) menar att det är ett nytt sätt att arbeta och 

har inte accepterats i vida kretsar på arbetsmarknaden. På grund av detta menar 

författaren att yrkesverksamma fortsätter arbeta med traditionella metoder. (Sjöberg, 

2014) 

Oskar ansåg att det har varit en utmaning för dem efter att de införde den process de 

har idag. Arbetspsykologisk testning är enligt Oskar, inte lika självklart som 

intervjuer eftersom att de har längre historia och har en högre acceptans på 

arbetsmarknaden. Lindelöw Danielsson (2003)  menar att fler organisationer använder 

intervjuer snarare än arbetspsykologisk testning vid rekrytering. Detta synsätt delas av 

Ryan & Tippins (2004) som beskriver att arbetspsykologisk testning stöter på 

motstånd från rekryterare.  

Oskar menade att testerna kan användas på ett felaktigt sätt. Han ansåg att om 

rekryterare kombinerar sin subjektiva bedömning med bedömningen från testerna 

(objektiv) fungerar inte arbetssättet på grund av det då blir felaktiga tolkningar. 
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Sjöberg (2014) för samma resonemang, hon poängterar att detta är ett vanligt 

problem.  

Tillförlitlighet 

Vår tolkning är att det råder delade meningar angående hur informanterna säkerställer 

att testerna är tillförlitliga.  Skillnaderna finns både mellan och inom sektorerna.  

Inom privat sektor säkerställs testernas tillförlitlighet genom återkopplingen. 

Lindelöw Danielsson (2003) menar att återkopplingen är nödvändig för att kunna se 

om informationen från analysen stämmer. Majoriteten av informanterna inom 

offentlig sektor förlitar sig på leverantörerna de som är kunniga i branschen. Olivia 

och Oskar ansåg att det är viktigt att hålla sig uppdaterad genom omvärldsbevakning 

och forskning.  Detta är enligt Mabon (2005) ett viktigt kriterium för att upprätthålla 

god praxis inom testning. Även Ryan och Tippins (2004) rekommenderar detta men 

menar att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till vetenskapen.  

När vi ställde frågan om det är vanligt att kandidater manipulerar tester genom att 

försöka framställa sig själva i bättre dager svarade samtliga att detta inte är vanligt 

förekommande.  Sjöberg (2000) har en annan åsikt och poängterar att det finns en 

problematik kring personlighetstester. Eftersom kandidaterna gör en 

självuppskattning kan testerna vara lätta att manipulera (Sjöberg, 2000). Psy (2008) 

för liknande resonemang. Majoriteten av informanterna inom båda sektorerna beskrev 

dock att testerna har inbyggda konsekvensskalor, vilket innebär att det är mycket svårt 

att manipulera dem. Är något avvikande går detta att utläsas via testen, vilket på så 

sätt kan säkerställa testernas tillförlitlighet. Detta bekräftas av Mabon (2005). Olivia 

inom offentlig sektor poängterade dock att det alltid finns en särskild risk för 

manipulering vid begåvningstester vilket även bekräftas av Skorstad (2011) som 

menar att det är ett problem vid webbaserade test. 
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Diskussion 

_____________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer vi att klargöra och lyfta fram våra centrala slutsatser i 

förhållande till vårt syfte och frågeställningar. Avsnittet inleds med en 

resultatdiskussion där våra frågeställningar presenteras kombinerat med våra egna 

åsikter. Slutligen avslutas avsnittet med en metoddiskussion. 

_____________________________________________________________________ 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att “jämföra, beskriva och förstå hur rekryterare inom 

privat- och offentlig sektor upplever användandet av arbetspsykologiska tester, samt 

vilken betydelse arbetspsykologiska tester får i rekryteringsprocessen”. 

Gällande frågeställningen “hur används arbetspsykologiska tester i en 

rekryteringsprocess?” var det skillnader mellan privat- och offentlig sektor. Främst 

när det kommer till vilket skede i rekryteringsprocessen testerna används. Inom privat 

sektor förekom dessa främst i slutskedet av processen och i flertalet av de offentliga 

företagen i början. Som tidigare beskrivits har dock ett av de offentliga företagen 

(Olivias) inte infört deras nya rekryteringsprocess ännu. När förändringen är 

genomförd kommer Olivia och Oskars rekryteringsprocesser vara av samma struktur 

som vi förstår det.  

Vår uppfattning är att det har varit intressant att under denna studie få ta del av 

informanternas kunskaper och åsikter i ämnet. Vår hypotes var att det skulle finnas 

skillnader, främst gällande vilka arbetspsykologiska tester som används och inte hur 

de används. Resultatet visar dock att de främsta skillnaderna är hur de används. Det 

blir nämligen en stor skillnad vilken betydelse testerna får beroende på var i processen 

de används. Desto tidigare i processen testerna kommer in desto större inverkan som 

beslutsunderlag får de. Detta resultat går in i vår nästa frågeställning som var “vilka 

arbetspsykologiska tester används inom privat- respektive offentlig sektor”. Här 

framkom att alla våra organisationer använder sig av personlighetstester vid 

chefsrekryteringar, medan begåvningstester används i större utsträckning inom de 

offentliga organisationerna. En slutsats vi anser som intressant är att användningen av 

tester tenderar att ha förändrats mer inom offentlig- än privat sektor. Som två av våra 

informanter inom offentlig sektor beskrev har de varit uppdaterade med de senaste 

trenderna inom rekrytering, och sätter tilltro till forskning. Inom privat sektor tolkar vi 
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det som att det inte har skett några större förändringar över tid. Inom offentlig sektor 

däremot har det enligt våra informanter skett förändringar i hela 

rekryteringsprocessen. Där arbetspsykologiska tester i de nya processerna används 

som ett första urvalsverktyg.  

Vi anser att arbetspsykologisk testning är en oerhört komplex fråga. Det handlar om 

att få den “bästa” kandidaten och en överblick över hur denne kan tänkas prestera och 

agera i ett framtida yrke. Vad är då det bästa tillvägagångssättet? Detta är enligt oss 

en svår fråga som genererar blandade känslor. Det positiva enligt informanterna inom 

offentlig sektor är att magkänslan (den subjektiva bedömningen) inte får en lika 

betydande inverkan när de använder arbetspsykologiska tester, i och med detta 

minskar risken för diskriminering. Majoriteten inom i privat sektor anser att den 

subjektiva bedömningen är minst lika viktig. De menar att testerna endast ses som en 

pusselbit i den stora bedömningen. Så fungerar det inte i majoriteten av 

organisationerna inom offentlig sektor. Där förlitar sig rekryterarna på vad testerna 

säger om vilka kandidater som passar bäst, sedan sker ett möte med dessa och det 

görs en bedömning utifrån det. Vi har dock ställt oss frågan om det möjligtvis kan 

innebära att organisationer förlorar duktiga kandidater tidigt i processen på grund av 

detta. Enligt den litteratur vi har presenterat och som även Pernilla beskrev, finns det 

kandidater vid chefsrekryteringar som har haft dåliga resultat på tester men som ändå 

har presterat mycket bra i sina yrkesroller. På grund av detta är testning en svår fråga 

och vidare kan vi förstå att området innehåller en hel del problematik.  

 

Gällande frågeställningen “Vilka för- och nackdelar finns med användandet av 

arbetspsykologiska tester?” visade resultatet skilda åsikter både mellan och inom de 

båda sektorerna. Den främsta fördelen enligt informanterna inom privat sektor var att 

testerna är ett komplement i rekryteringsprocessen. Andra fördelar med tester som 

nämndes var att det är ett verktyg för att identifiera framtida behov, samtalsunderlag 

vid intervju samt för att få fördjupad information om en kandidat. Olof framförde 

samma åsikter.   

Majoriteten inom offentlig sektor ansåg att de främsta fördelarna med tester var att det 

är icke-diskriminerande, ett sätt att öka mångfalden samt ett tillförlitligt verktyg för 

att hitta rätt kandidat. Samma resonemang fördes även av Pia.   

Vår uppfattning är att det är intressant hur resonemangen skiljer sig åt mellan 

sektorerna. En tolkning vi har gjort är att det verkar fokuseras mer inom privat sektor 
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på de “mjuka värdena” såsom att få ett bra samtalsunderlag, identifiera framtida 

behov etc. Medan majoriteten av informanterna inom offentlig sektor snarare 

beskriver det som ett effektivt verktyg för att hitta rätt kandidater. Dessa “hårda 

värden” tolkar vi även i de mekaniska bedömningar som görs då tilltro sätts till en 

matematisk formel som poängsätter kandidater istället för att som inom privat sektor 

lägga större vikt vid det personliga mötet.   

 

Informanternas upplevelse av nackdelar med testerna var intresseväckande. Flertalet 

inom privat sektor och en offentligt verksamhet (Olofs) beskrev det som att det blir en 

nackdel om testerna ses som den enda sanningen/verkligheten. Inom offentlig sektor 

beskrevs snarare att tester behöver få en större acceptans på arbetsmarknaden för att 

det idag är “tabu”. Det var särskilt intressant att få höra Olivia berätta om deras 

pågående förändringsarbete. Vi kan förstå att det är en stor förändring och att detta 

väcker olika känslor.  Oskar beskrev att det fortfarande råder ett visst motstånd i hans 

organisation trots att de använt processen i tre till fyra år. 

 

Hypotesen i denna studie var att det finns skillnader i användandet av 

arbetspsykologiska tester mellan privat- och offentlig sektor. Inom privat sektor 

spårar vi tendenser till att informanterna tillförlitar sig mer på den subjektiva 

bedömningen, men att de ändå anser att testerna har en viktig funktion. Båda 

sektorerna omfattas av exempelvis diskrimineringslagen, men utöver denna gäller 

även ”lagen om offentlig anställning” för den offentliga sektorn, vilket ställer högre 

krav på arbetsgivarna vid nyrekryteringar (Göransson & Garpe, 2011).  Vår tolkning 

är att det i och med detta läggs större vikt vid arbetspsykogiska tester inom offentlig 

sektor och att de används tidigare i processen för att på så sätt minska risken för 

diskriminering, då det snarare blir en objektiv- än subjektiv bedömning.  

Resultatet i denna studie visar att de främsta skillnaderna är när arbetspsykologiska 

tester används i processen och hur stor inverkan de får på beslutet för en rekrytering. 

Däremot har det inom vissa områden visat sig att det inte bara är skillnader mellan 

sektorerna utan även inom.  Ett av dessa områden är vilka arbetspsykologiska tester 

som används. En gemensam uppfattning som delas av alla våra informanter är dock 

att arbetspsykologiska tester ses som ett viktigt verktyg i rekryteringsprocessen.  

Vi ställer oss därför frågan; hur kommer det att se ut i framtiden med 

arbetspsykologisk testning? Kommer den mekaniska bedömningen bli mer accepterad 
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och kommer arbetspsykologiska tester vara en lika vedertagen metod som intervjuer? 

Detta är som vi ser det en spännande utveckling.  

Metoddiskussion 

Vår slutsats gällande vår metod är att semistrukturerade intervjuer var ett relevant 

tillvägagångssätt. Intervjuerna genererade mycket data som vi kunde använda i 

förhållande till vårt syfte och frågeställningar. Intervjuerna gjorde det möjligt att få 

information om rekryterarnas egna upplevelser på ett mer djupgående sätt. Detta anser 

vi inte hade varit möjligt om vi använt oss av enkäter. Vi hade dock kunna begränsa 

våra intervjufrågor ytterligare från studiens början för att minska data. Slutligen 

intervjuade vi sex rekryterare inom privat- och offentlig sektor och anser att antalet 

intervjuer räckte för att kunna besvara vårt syfte. Att våra urvalsmetoder blev både 

bekvämlighetsurval och målstyrt urval anser vi inte har påverkat reliabiliteten i 

studien eftersom vår avsikt inte har varit att generalisera vårt resultat.  

 

Vår förhoppning är att reliabiliteten i studien ökar eftersom att våra informanter har 

varit helt anonymiserade. Detta gjorde vi både med respekt för dem men även för vår 

skull då vi ville få så sanningsenliga svar som möjligt. En risk hade annars varit att de 

hade svarat utifrån vad deras arbetsgivare vill att de ska svara och inte deras egna 

åsikter. Detta tillvägagångssätt anser vi själva blev lyckat. 

I efterhand inser vi att en bristande del i vår studie är att vi inte genomfört en 

pilotstudie. Anledningen till detta var att vi hade problem med att hitta informanter till 

studien. Vi hade vissa kriterier för våra informanter som innebar att det inte fanns 

möjlighet att genomföra en pilotstudie. Däremot gjorde vi små omformuleringar i vår 

intervjuguide efter vår första intervju, då vi förstod att vissa begrepp var svåra att 

förstå. Vi fick feedback från några informanter som ansåg att vi hade bra och 

relevanta frågor. Att vi dessutom skickade frågorna innan intervjuerna var enligt både 

dem och oss lyckat. Vi upplever att detta har påverkat resultatet positivt då de fick tid 

till att reflektera över frågorna innan intervjun. 

Telefonintervjuerna varierade mellan 40 minuter och en timme. Detta uppfyller enligt 

Bryman (2011) inte kriteriet för att vara effektivt. Våra telefonintervjuer var endast 

fyra stycken och vi anser inte att detta påverkat vår effektivitet utan snarare bidragit 

till ett mer innehållsrikt resultat. Vi har varit medvetna om att information såsom 

kroppsspråk och ansiktsuttryck gått förlorade i telefonintervjuerna. Detta anser vi inte 
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har påverkat resultatet då vi fångat upp andra signaler, såsom skratt, tvekande och 

tonläge. Vi upplever inte heller någon skillnad i kvaliteten på informationen 

intervjumetoderna emellan. Eftersom att vi transkriberade intervjuerna i sin helhet 

anser vi att detta ökar reliabiliteten i studien då vi inte har gått miste om någon 

information, som annars kan vara en risk enligt Bryman (2011). 

Under arbetets gång har vi båda försökt vara så objektiva som möjligt genom att ha ett 

öppet förhållningssätt. Vi har försökt att lägga vår tidigare förförståelse åt sidan för att 

öka reliabiliteten och validiteten i studien. Våra egna uppfattningar, värderingar och 

fördomar är med andra ord förhoppningsvis inget som återspeglas genom arbetet. 

Vidare studier 

Fortsatta studier skulle kunna innefatta en mer djupgående undersökning, gällande 

vad Sjöberg (2014) kallar för mekanisk bedömning. Fler organisationer inom privat 

sektor använder förmodligen detta arbetssätt. Det område som skulle kunna studeras 

är hur organisationer som inte använder arbetssättet ser på denna metod. Som Sjöberg 

(2014) beskrev råder ett motstånd från yrkesverksamma trots att det är medvetna om 

att arbetspsykologiska tester har högre validitet.  

 

Denna studie är begränsad till chefsrekryteringar, ett annat område som vidare skulle 

kunna undersökas är i vilken utsträckning arbetspsykologiska tester används vid 

rekryteringar av andra befattningar. Några av våra informanter beskrev att de inte 

endast utför testning vid chefsbefattningar utan även på andra specifika yrkesgrupper. 

Eftersom att denna studie dock var begränsad till chefsrekryteringar var detta inte 

aktuellt att undersöka. Fortsatta studier skulle kunna beröra hur rekryterare ser på 

framtiden och i vilken utsträckning tester kommer att användas. Kommer det i 

framtiden genomföras arbetspsykologisk testning på alla medarbetare oavsett position 

i organisationen?  

 

Under studien har vi reflekterat över hur kandidaterna som genomför testerna reagerar 

inför situationen. Som vi beskrivit i tidigare teoriavsnitt, upplevs testning mycket 

olika, vilket även bekräftades av några informanter. Vår åsikt är därmed att det skulle 

vara intressant att undersöka skillnader mellan rekryterares syn på tester och 

kandidaternas. Vidare studier skulle därför kunna ha denna uppsats som utgångs-

punkt. En annan aspekt skulle även kunna vara att undersöka vad kandidater anser om 
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att bli bedömda utifrån en mekanisk bedömning, det vill säga en matematisk formel. 

Vi kan anta att denna metod kan upplevas som främmande och olustig för de sökande.  

 

Denna studie har inte heller berört något om organisationer som inte använder sig av 

arbetspsykologisk testning. De flesta organisationer på den svenska arbetsmarknaden 

använder sig av denna metod, men det finns säkerligen organisationer som inte gör 

det. Detta skulle även kunna vara ett ämne för vidare studier det vill säga att 

undersöka motiven bakom varför organisationer inte använder sig av 

arbetspsykologisk testning.  

  

Avslutningsvis anser vi att detta forskningsfält har stora utvecklingsmöjligheter för 

vidare studier. Många frågor är obesvarade och det blir därför en spännande 

utveckling att följa då det råder delade meningar i denna komplexa fråga.  
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Bilaga 1  
 

Hej, 

Tack för att du vill medverka i vår studie om användningen av arbetspsykologiska 

tester vid rekrytering. Här kommer de frågor vi kommer att ställa under intervjun. 

Både för din och vår skull kommer svaren från intervjuerna att vara helt anonyma. 

Detta för din skull, men även för vår skull så att vi får möjlighet till så ärliga och 

matnyttiga svar som möjligt. Det enda vi vill ska kunna utläsas i studien är om 

organisationen befinner sig inom privat- eller offentlig sektor. Vi kommer alltså inte 

att namnge dig eller företaget, stad eller liknande. Är det någon fråga/frågor som är 

oklara, hör gärna av dig/er så kan vi förtydliga eller omformulera frågan. 

 

Syftet med denna studie är att jämföra, beskriva och förstå hur rekryterare inom 

privat- och offentlig sektor upplever användandet av arbetspsykologiska tester, samt 

vilken betydelse arbetspsykologiska tester får i rekryteringsprocessen. Arbets-

psykologiska tester förkommer främst vid rekrytering av chefer därför är denna studie 

avgränsad till denna kategori. 

 

Del 1: Övergripande del  

1. Vad är din roll i organisationen? 

2. Hur länge har du arbetat med tester vid chefsrekryteringar? 

3. Är du certifierad för något/några test? (Hur länge har du varit det?) 

4. Vad anser du om utbildningen du fick för att bli certifierad inom testet? 

5. Har du fått vidareutbildning i testet och uppdaterad kunskap efter att du blivit 

certifierad? 

6. Anser  du att du fick tillräcklig kunskap när du utbildades för att kunna använda 

verktyget? 

 

Del 2: Organisationen 

7. Hur ser er rekryteringsprocess vanligtvis ut, var kommer testerna in i rekryteringen 

av cheferna? 

8. Vilken del i rekryteringsprocessen sätter ni störst tilltro till? 

9. Har ni någon gemensam policy/föreskrifter på arbetsplatsen kring användandet av 

tester?  
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10. Vilket/vilka tester använder ni främst idag? 

11. Hur länge har ni använt just dom testerna?  

12. Vad mäter testet ni använder er av? 

13. Har ni förändrat vilka tester ni använder genom åren? Om så, av vilka skäl? 

14. Hur kommer det sig att ni använder just detta test? 

15. Vet du varför test infördes vid chefsrekrytering i just er organisation? 

16. Vad händer efter att en kandidat utfört ett test? 

17. Hur stor inverkan har testet på beslutet om rekrytering av en viss kandidat? 

18. Används testerna på samma sätt om ni rekryterar chefer internt som när ni 

rekryterar externt? 

19. Används testerna konsekvent, dvs vid alla chefsrekryteringar eller bara vid vissa? 

20. Hur säkerställer ni att testet ger tillförlitliga resultat? 

 

Del 3: Egna reflektioner:  

21. Vilka fördelar ser du med tester vid rekrytering? 

22. Anser du att du finns några nackdelar?  

23. Anser du att det finns några förbättringsområden inom testning?  

24. Finns det någon del du upplever att testet inte täcker in? 

25. Enligt den litteratur vi läst är det vanligt att kandidater ”skönmålar sig själva” i 

testerna. Har du själv märkt av detta fenomen, att svaren i testerna inte stämmer 

överens med hur personen är i verkligheten?  

26. Är det något som inte kommit fram under intervjun som du vill tillägga?  

 

 
 


