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Abstract 
    
The purpose of this study is to examine aspects of personality tests as a method in personnel 
selection processes. The problems that compose the foundation in the study is partly in what 
purpose is personality tests used, which arguments exists in the use and how does the process 
around the tests look? Also what kind of understandings and experiences does recruiters and 
applicants have regarding personality tests as a method in personnel selection? The results is 
gathered from eight interviews with four recruiters from different personnel selection 
companies in a middle sized town in the south of Sweden, and four applicants, one from each 
recruiters company. The results of the interviews has been summarized, discussed and then 
analyzed from previous research and theories. Important aspects that are discussed are 
information, objectivity- and justice aspects, faking, ethics and testexamining. The analysis 
and discussion of this study point out that the personality test process is not optimum, but can 
be improved. The most distinct results from the study is importance and lack of information, 
problems regarding how personality tests is being used in the personnel selection process, the 
effect of the environment the test is carried out in and also the lack of insight regarding the 
risks of cheating. 
 
Keywords: Faking, Information, Objectivity- and justice aspects, Personality test, Personality 
test examining and Personnel selection process. 
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Sammanfattning 
    
Följande studie har till syfte att undersöka aspekter kring personlighetstest som metod i 
rekryteringsprocesser. De problemformuleringar som ligger till grund för studien är dels i 
vilket syfte personlighetstest används och vilka argument som finns för användningen samt 
hur ser processen kring testen ut? Samt hur uppfattar och vilka upplevelser har rekryterare och 
arbetssökande om personlighetstest som metod i rekryteringssammanhang? Empirin är 
hämtad från åtta intervjuer utförda på fyra rekryterare från olika rekryteringsföretag i en 
mellanstor stad i Sydsverige samt fyra arbetssökande, en från varje rekryterares 
rekryteringsföretag. Resultatet av intervjuerna har sammanfattats, diskuterats och sedan 
analyserats utifrån tidigare forskning och teorier. Viktiga aspekter som diskuteras är 
information, objektivitets- och rättviseaspekten, ”faking” samt etik och testgranskning. 
Studiens analys och diskussion pekar på att personlighetstestprocessen inte är optimal, utan 
går att förbättra. Det som tydligast framkommit är vikten av och bristen på information, 
problematiken kring hur personlighetstest används i rekryteringsprocessen, påverkansgraden 
av miljön testet genomförs i samt bristen på insikt kring riskerna för fusk. 
 
Nyckelord: Faking, Information, Objektivitets- och rättviseaspekten, Personlighetstest, 
Personlighetstestsgranskning och Rekryteringsprocess 
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hjälp och stöttning genom hela processen. Utan era insatser hade studien aldrig kunnat 
genomföras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inledning/Bakgrund 
Ett företags resurser består till stor del av dess personal (Mabon, 2005). Därmed är även 
metoder och kompetens för att anställa rätt människor viktigt, dels ur ekonomisk synpunkt 
men även i konkurrensen med andra företag. Olika metoder för att få en bild av en individs 
personlighet och därmed kunna anställa rätt person till en tjänst används i arbetslivet, 
intervjuer, betyg och referenser är några. (ibid.) Personlighetstest är en annan metod som 
kommit att få ökad användning i rekryteringssammanhang och som används som en 
komponent i rekryteringsprocessen, dock finns många delade åsikter om dessa test (Rothstein 
& Goffin, 2006). Tillräcklig kompetens hos de som analyserar testresultaten, etiken i 
sammanhanget och metodernas träffsäkerhet när det gäller att förutsäga hur en person 
kommer att passa för ett arbete är några av de frågor som kontinuerligt uppkommer kring 
testen (Mabon, 2005). 
 
Rekrytering som begrepp härstammar från en gammal militärterm som betyder att förse med 
nytt manskap som ersättning eller för förstärkning av truppstyrkan. Numera används dock 
ordet mest för processen att anställa ny personal till företag och organisationer. 
(www.wikipedia.org) Rekryteringsprocessens mål är att uppnå en överensstämmelse mellan 
den arbetssökandes kompetens och förväntningar, arbetets krav och den organisatoriska 
miljöns krav. Vid en lyckad rekrytering uppnås en god anpassning av dessa krav och 
möjligheterna blir goda att den nyanställde uppnår en bra arbetsprestation, vilket gagnar både 
företaget och individen. (Prien, 1992)  
 
Många organisationer i Sverige saknar den kompetens och erfarenhet som behövs för att på 
egen hand genomföra en lyckad rekrytering med ett önskvärt resultat, eftersom processen 
innehåller många aspekter som måste vägas in (Prien, 1992). På grund av dessa svårigheter 
har rekryteringsbyråer funnit en plats på marknaden och där vuxit sig starka. Hur 
rekryteringsföretag går tillväga för att uppnå ett bra resultat ser praktiskt mycket olika ut både 
företag emellan, var de befinner sig i landet, beroende på lokala förutsättningar och 
rekryterarens kompetens. (Littorin, 1994) Rekryteringsföretag använder sig av flera olika 
metoder för att hitta rätt person och därigenom tillfredsställa kundens behov. I 
rekryteringsbyråernas tillvägagångssätt är det inte ovanligt att test av olika slag används för 
att uppnå syftet med rekryteringen. (Prien, 1992) 
 
Anledningen till valet av ämnesfokus i denna studie grundar sig i vårt intresse av rekrytering 
och dess innehåll och processer. Vi har som ambition att efter vår utbildning arbeta inom 
personalyrket där rekrytering är en stor och betydande del. Genom både privata och 
arbetsmässiga kontakter har vi förstått att personlighetstest är en relativt vanlig del vid urval 
och utvärdering av arbetssökande i rekryteringsprocessen. Av dessa anledningar samt att 
forskningen i Sverige inte är så utbredd på detta område, har valet av inriktning naturligt fallit 
på personlighetstest som metod i rekryteringssammanhang. Fokus i studien ligger inte på 
personlighetstests tekniska aspekter utan snarare på upplevelser och uppfattningar av olika 
aspekter så som objektivitet och förställning vid test. Detta för att få en bild av 
personlighetstestens innebörd för både rekryterare och arbetssökande samt vilken betydelse 
testen kan ha.  
 
Aktuella diskussioner om personlighetstest, då vissa menar att definitionen på test innebär att 
ett rätt eller fel existerar (Lindelöw Danielsson, 2003). Vi håller med om att ordet 
personlighetstest klingar fel i detta sammanhang, och att ord som analys, formulär eller 
självskattning skulle vara att föredra. Dock har vi trots detta valt att i denna studie 
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genomgående använda begreppet personlighetstest eftersom detta är ett vedertaget och 
välkänt begrepp.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur personlighetstest används som metod i 
rekryteringssammanhang samt att undersöka rekryterares och arbetssökandes uppfattningar 
och upplevelser av sådana test. 
 
Problemformulering 
Vår problemformulering i denna studie är följande: 
I vilket syfte används personlighetstest och vilka argument finns för användningen samt hur 
ser processen kring testen ut? 
Hur uppfattar och vilka upplevelser har rekryterare och arbetssökande om personlighetstest 
som metod i rekryteringssammanhang? Med uppfattningar menas i denna studie kunskap om 
och inställningar till personlighetstest och processen kring detta. 
 
Avgränsning 
I rekryteringssammanhang existerar ett flertal verktyg för urval, dock är studien begränsad till 
att endast fokusera på personlighetstest. Studien avstår från att djupare gå in på 
rekryteringsföretagens respektive personlighetstests konstruktion, och lägger inte heller någon 
större vikt vid testens förutsägelse av arbetsprestation. Detta eftersom information gällande 
dessa aspekter styrs av upphovsrätten och ofta är ”företagshemligheter” bland annat på grund 
av konkurrenssituationen på arbetsmarknaden. Fokus i studien ligger istället på att fånga upp 
upplevelser och användningen av testen och försöka se från både rekryterarens och den 
arbetssökandes perspektiv. Genomgående i denna studie används begreppet arbetssökande, 
vilket här innebär personer som genomgått en rekryteringsprocess som innehåller 
personlighetstest på respektive rekryteringsföretag som även de intervjuats i studien. 
 
Då information endast samlats in från ett fåtal företag och deras arbetssökande i en mellanstor 
stad i Sydsverige, kan denna studies resultat inte generaliseras. Studien ger endast en inblick i 
hur dessa företag och personer resonerar kring och använder sig av personlighetstest. 
 

Teoretisk utgångspunkt 
Nedan följer en presentation av grundläggande information, tidigare forskning samt teorier 
kring personlighetstest i rekryteringssammanhang. 
 
Rekryteringsprocess och urval 
För att förstå personlighetstests funktion och plats i rekryteringsprocessen redogörs nedan kort 
för rekryteringsprocessens uppbyggnad. Rekryteringsprocessens första del är att skapa en 
arbetsanalys och kravprofil för att tydliggöra behov, mål och krav, därefter följer bedömning 
av arbetssökande från företagets sida vilket är en viktig del för vidare urval (Kahlke & 
Schmidt, 2002). Intervjun är ofta nästa steg då företaget försöker hitta personer som stämmer 
in på det ursprungliga syftet med rekryteringen. Testning är i många fall nästa steg, vilket kan 
ge företaget en chans att djupare se olika personlighetsegenskaper hos den arbetssökande. För 
att kontrollera den arbetssökandes uppgifter om tidigare anställningar gör företag sedan en 
referenstagning. Slutligen ligger det på företaget att göra en systematisk bedömning och ett 
systematiskt beslutsfattande. Självklart är dessa steg en förenklad bild av verkligheten, vilken 
annars innehåller mängder av administrativt och praktiskt arbete. (ibid.) 
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 Arbetsanalys och kravprofil 
Arbetsanalysen är grunden för resten av bedömningsarbetet och att denna är grundligt 
genomarbetad är därför viktigt för att rekryteringsprocessen ska lägga fokus på de väsentliga 
aspekterna som skapar en lyckad rekrytering. Arbetsanalysen ger alltså riktlinjer för tjänsten, 
förväntningar klargörs från organisationens perspektiv samt att det som krävs ges större chans 
att tillfredsställas för såväl organisationen som arbetssökande. Arbetsanalysen ger med andra 
ord goda förutsättningar att kunna anställa rätt man på rätt plats men utgör även grunden för 
val av urvalsmetod. (Kahlke & Schmidt, 2002) En viktig del av arbetsanalysen är att klargöra 
och formulera de krav som skall ställas på den person som skall anställas, detta görs i en 
kravprofil. Genom att omformulera kraven till observerbara kännetecken skapas en möjlighet 
att identifiera den person som passar bäst för det specifika arbetet. (Prien, 1992). En bra 
kravprofil bör vara heltäckande och generellt innehålla utbildningskrav, erfarenhet, 
kunskapskrav, färdighetskrav, personlighetskrav, utvecklingspotential och andra specifika 
krav för tjänsten. (Lindelöw Danielsson, 2003) Personlighetstest som används i 
rekryteringssyfte förutsätter ett antal antaganden för att testen skall uppfylla sitt syfte, dessa 
fastställs vid en arbetsanalys innan själva rekryteringen påbörjas. Antagandena bör röra sig 
kring krav på arbetet och därmed även förändring på detta område, arbetssökandes 
individuella egenskaper/personlighet och även här ta hänsyn till förändring och slutligen 
matcha arbetets krav och egenskaper/personlighet. (Mabon, 2005) Arbetsanalysen har alltså 
visat sig ligga till grund för att personlighetstest ges en högre validitet, genom att 
organisationen kartlägger sina behov och krav redan innan anställningsprocessen tar fart. 
(Kahlke & Schmidt, 2002) 
 
Personlighetsteori 
Definitionen på personlighet varierar, i denna studie presenteras dock Mabons (2005), vilken 
kan sägas vara en generell bild av personligheten. Personlighet är en individs uppsättning av 
egenskaper som leder till att man handskas med omvärlden på ett någorlunda bestående och 
förutsägbart sätt (ibid.). 
 
Ett personlighetstest är ett psykologiskt test som används för att beskriva en individs 
personlighet (www.wikipedia.org). Personlighetstestprocessen består av några få delmoment 
så som information, testgenomförande som följs av återkoppling och feedback (Mabon, 
2005). Självskattningstest är den vanligaste typen, men även tester där individer får tolka 
exempelvis bilder förekommer, så kallade projektiva test (www.wikipedia.org). I de flesta fall 
har ett personlighetstest en bakomliggande psykologisk teori, de som saknar detta bygger 
istället på empirisk forskning. En vanlig åsikt inom den akademiska världen är att 
personlighetstesten bör ha goda psykometriska egenskaper, alltså relativt hög reliabilitet och 
validitet. För att detta skall uppnås och att ett test ska betraktas som användbart måste det 
noga granskas, vilket gör att det tar tid innan det kan tas i bruk.(ibid.) 
 
 
Psykologen Walter Mischel (Mabon, 2005) menade att personlighet är en hypotetisk 
konstruktion som man kan undvara åtminstone som förklaring till varför människor beter sig 
olika. Anledningen till detta var bland annat att han efter en genomgång av studier som 
undersökt relationen mellan mått på personlighet och beteende, endast fann svaga samband 
mellan testresultat och beteende. Hans grundsyn låg i att man väljer att bete sig på ett visst 
sätt i en viss situation för att gynna sig själv, istället för att det är personligheten som avgör 
beteendet. Personligheten är alltså, enligt Mischel, något som varierar beroende på situation 
och är inte förutbestämt. En annan debatt fördes av Ekehammar och Magnusson (ibid.), vilken 
grundade sig i att personligheten är beroende av interaktionen mellan individens egenskaper 
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och situation. Många närliggande, men även helt motsatta diskussioner, har efter detta förts 
och gett olika synpunkter på personligheter, tester och arbetsliv. Dock är uppfattningen att 
personlighet är relativt stabil ett krav för att personlighetstest skall kunna användas som 
urvalsinstrument i rekryteringssammanhang. (ibid.) 
 
Under 80-talet utvecklade Costa och McCrae The Big Five (femfaktormodellen), som 
förklarar att personlighet kan definieras i fem grundläggande egenskapsdimensioner (Mabon, 
2005). Genom olika statistiska analyser har modern forskning funnit att personligheten kan 
delas upp i fem personlighetsdrag, vilket är det som ligger till grund för The Big Five. Denna 
modell är den flest forskare är eniga om, alltså The Big Five:s förmåga att visa de mest 
utmärkande personlighetsdragen, dock har modellen uppenbarligen inte möjlighet att ge en 
fullständig bild av en personlighet. (Mabon, 2005) The Big Five består av följande fem 
faktorer; Neuroticism, extroversion, öppenhet, social förmåga och samvetsgrannhet. 
Neuroticism beskriver en persons grad av stresstålighet, nervositet, självtvivel och bekymran. 
Extroversion visar i hur hög grad en person är social, utåtriktad, optimistisk och företagsam. 
Öppenhet beskriver i vilken utsträckning en person är öppen för nya idéer, nyfiken, spontan 
och klarar osäkra situationer. Social förmåga visar i vilken mån en person är tolerant, 
samarbetsvillig och villig att anpassa sig. Slutligen visar samvetsgrannhet i hur hög grad en 
person är ordningsam, ansvarsfull, ambitiös och har självdisciplin. (Kahlke & Schmidt, 2002) 
  
Personlighetsmätning 
Personlighetstest har sitt ursprung redan så tidigt som 1200-talet fk. i de kinesiska 
traditionerna när ledare skulle väljas (Kahlke & Schmidt, 2002). Här fanns det olika 
urvalskrav som den potentiella ledaren borde uppfylla. Detta användningsområde har sedan 
levt vidare i många kulturer och använts på många olika sätt och kom så småningom till den 
västerländska kulturen. I modern tid var det under världskrigen som personlighetstesten på 
allvar togs i bruk av armén, vilka använde sig av speciella test och metoder för att kunna 
förutsäga vem som var bäst lämpad till vad. Här vad det USA som tog täten med sin 
omarbetning av armén från liten yrkesarmé till en armé med värnpliktiga, vilket innebar att de 
blev tvungna att utbilda tusentals soldater. (ibid.) Här vände sig regeringen till 
psykologiforskning och främst amerikanen Woodworth för att få hjälp att sortera de inkallade 
(Mabon, 2005). Testen som arbetade fram utvecklades sedan för att kunna användas på andra 
områden inom armén, till exempel vid rekrytering av officers- och flygelever. I Sverige var 
det genom dessa erfarenheter som den statliga administrationen och den offentliga sektorn 
började använda personlighetstestning som rekryteringsinstrument, vilket även spreds till den 
privata sektorn. Det är svårt att veta hur många av Sveriges större företag som använder sig av 
personlighetstest vid rekrytering, dock förekommer uppgifter om att det är mer än 50 %. 
(Kahlke & Schmidt, 2002) 
 
Personlighetstest i allmänhet bestod i originalutförande av ett papper-och-penna-test, dock har 
datorns exploatering inom arbetslivet även slagit sig in på testmarknaden. Det har därmed 
blivit allt vanligare att testerna utförs på Internet, vilket man kunde se i Danmark redan för 15 
år sedan. (Kahlke & Schmidt, 2002) Användningen av on line-test väcker ett flertal 
frågetecken vad gäller testets svagheter på olika områden. (Mabon, 2005) Forskning visar 
dock endast på marginella skillnader i resultat mellan Internet-baserad och papper-och-penna 
administrerade test vid liknande omständigheter. Dock måste man ta i beaktande att det i 
dagens läge endast finns relativt begränsad forskning tillgänglig på området. (Rothstein & 
Goffin, 2006) 
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 Personlighetstests validitet 
Definitionen på validitet i personlighetstest är förmågan att kunna förutsäga ett beteende 
(Mabon, 2005). Validiteten i personlighetstest började under 60-talet ifrågasättas mer och mer 
(Kahlke & Schmidt, 2002). I Sverige finns inga undersökningar om personlighetstests 
förmåga att förutsäga arbetsprestation. Dock kan relativt ny internationell forskning visa på 
bättre prognosförmåga i personlighetstest vid fokusering på The Big Five:s fem faktorer, detta 
när det gäller organisations- och företagssammanhang. (ibid.) En metaanalytisk studie med 97 
oberoende undersökningar och sammanlagt 13000 försökspersoner visade att den 
prognostiska validiteten hos personlighetstest är högre än man tidigare trott. Denna forskning 
visar även att validiteten höjs när en grundlig arbetsanalys utförts innan valet av 
personlighetstest görs. Validiteten i personlighetstest kan dock aldrig bli lika hög som i 
exempelvis ett intelligenstest, detta eftersom en individs personlighet innehåller flertalet olika 
drag som har en relativt låg interkorrelation. (ibid.) 
 
 Personlighetstests reliabilitet 
För att ett personlighetstest över huvud taget skall kunna ha någon prognostisk validitet krävs 
att testet även har hög reliabilitet (Kahlke & Schmidt, 2002). Reliabilitet innebär ett mått på 
att mätningen är tillförlitlig (Mabon, 2005). En person skall alltså ge samma svar på samma 
test vid olika tidpunkter, eftersom resultatet av testet måste vara relativt konstant (Kahlke & 
Schmidt, 2002). Reliabiliteten i ett personlighetstest är alltså beroende av genomsnittlig 
korrelation mellan frågorna och påverkas av antal frågor per skala. Skalan måste innehålla fler 
frågor för att behålla en inre stabilitet. (ibid.) Avgörande för ett tests prognostiska validitet är 
därför att det finns en lagom hög reliabilitet. För att situationsfaktorn i test inte skall påverka 
alltför mycket bör man ha åtta till tio frågor per faktor, dock kan man bortse från detta om 
testet endast omfattar ett mycket begränsat område. För att förtydliga validitetens och 
reliabilitetens förhållande till varandra bör tilläggas att reliabiliteten är en förutsättning för 
den prognostiska validiteten, dock är den inte ett tillräckligt villkor för en god validitet. (ibid.) 
 
 Forskning och standardisering 
I Sverige finns i dag bristfällig forskning att tillgå som stödjer personlighetstest som 
urvalsinstrument i rekryteringssammanhang (Sjöberg, 2000). Därför blir det mycket viktigt att 
rekryterare ställer höga krav på sin egen kompetens och använder personlighetstest med ett 
kritiskt förhållningssätt. Varför behövs då egentligen personlighetstest och/eller intervjuer för 
att undersöka en individs personlighet i rekryteringssammanhang? (ibid.) Frågan är i grunden 
relativt lätt att besvara, det handlar främst om en nödvändig standardisering för att samtliga 
delar i personligheten skall bli synliga. Skulle individer bli tillsagda att förklara sin egen 
personlighet skulle samtliga beskriva utifrån olika referensramar, utelämna viktiga detaljer, 
vissa ha svårt att artikulera ett svar och vissa lägga för mycket vikt på oviktig information. Av 
dessa anledningar blir det nödvändigt att genom strukturerade intervjuer och/eller 
personlighetstest standardisera metoden och resultatet. (ibid.) 
 Personlighetstest som används i arbetslivet är främst självskattningsformulär, 
där individen tar ställning till olika påståenden och adjektiv (Kahlke & Schmidt, 2002). 
Självklart existerar och används olika test som beskriver personligheter på skilda sätt, detta 
gör det alltså omöjligt att jämföra test med varandra (ibid.). Brist på stödjande forskning vid 
användning av personlighetstest som urvalsinstrument verkar vara relativt vanligt bland 
testföreläggare och konsulter i Sverige, men även runt om i resten av världen enligt Sjöberg 
(2000). Fokus ligger främst på de ekonomiska aspekterna utan att ta hänsyn till de faktiska 
resultaten av personlighetstesten. Dock menar Sjöberg (ibid.) att de företag som använder sig 
av certifierade och väl utprovade test får betydande konkurrensfördelar vilket även kan ge 
ekonomiska fördelar för dessa.  
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 Förenklad bild av personligheten genom personlighetstest 
Vid exempelvis begåvningstest är det uppenbart att varje individ försöker uppnå ett maximalt 
resultat och att resultatet inte på något sätt går att påverka till det bättre (Mabon, 2005). När 
det gäller personlighetstest gäller dock inte detta, då individer istället förväntas att ge en så 
rättvisande bild som möjligt av sin faktiska personlighet. Dock är detta ett mycket 
omdebatterat ämne då dels definitionen av personlighet ter sig olika, hur medvetna 
personlighetsegenskaper faktiskt är och om beteenden är bestående oberoende av situation. 
Även hur långt det faktiskt är möjligt att ge en helhetsbild av en personlighet kan diskuteras. 
(ibid.) 
 
 Etisk testpolicy 
STP står för Stiftelsen för Tillämpad Psykologi och verkar för kvalitet och kvalitetsutveckling 
inom det psykologiska området (www.stpsverige.se). STP har genom Sveriges 
Psykologförbund gjort en svensk översättning av riktlinjer för hur testanvändare ska bete sig i 
urvals- och andra personalbedömningssituationer som sammanställts av International Test 
Commission (Mabon, 2005). Riktlinjerna består av totalt 122 krav och omfattar två 
huvudområden, att ta ansvar för etisk testanvändning och att tillämpa god praxis vid 
testanvändning. Nedan följer några av dessa punkter angående etisk testanvändning, 
testanvändaren skall; 

• försäkra sig om att denne besitter rätt kompetens att använda test, både på 
vetenskapligt beprövad grund men även kunna inse sina egna begränsningar. Viktigt 
är även att följa utvecklingen gällande test såväl som lagstiftning. 

• ansvara för sin testanvändning, att testet använd på rätt sätt och följer lagar och regler. 
Denne är även ansvarig för information kring testet och att besvara frågor gällande 
resultat och användningsområden m.m. 

• ansvara för hanteringen av testmaterialet sker på korrekt sätt. (ibid.) 
 
Nedan följer några utvalda punkter vad gäller god praxis vid testanvändning (Mabon, 2005), 
testanvändaren ansvarar för; 

• utvärdering av nyttan av personlighetstest för att mäta egenskaper i 
bedömningsförfarandet. 

• att rätt test väljs för rätt ändamål, och skall inte styras av rekommendation eller 
ekonomiska intressenter. 

• att beakta rättviseaspekterna i testet, exempelvis diskrimineringsfrågor. 
• att göra en noggrann förberedelse inför testgenomförandet, exempelvis delge 

respondenten information om rättigheter, skyldigheter och det praktiska 
genomförandet. 

• att administrera testet på ett korrekt sätt, exempelvis skapa god stämning. 
• analys och poängsättning av testresultatet sker på ett tillförlitligt sätt, dvs. noga följa 

anvisningar som givits. 
• att tolkning av testresultatet sker på ett lämpligt sätt, här krävs professionell 

kompetens för att undvika misstolkningar. 
• att delge resultaten tydligt och tillförlitligt till testpersonen och företaget. Detta skall 

ske på ett för testpersonen begripligt sätt och bör även ske muntligt på ett konstruktivt 
och stödjande sätt. Företaget bör få del av någon form av skriftlig rekommendation av 
resultatet på testet. 

• att bevaka lämpligheten av test och dess användning för att ha ett kritiskt 
förhållningssätt och uppmärksamma utvecklingen på marknaden. (ibid.) 
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 Granskning av personlighetstest 
STP granskar test (www.stpsverige.se) samt certifierar användare av tester och vänder sig till 
alla som yrkesmässigt kommer i kontakt med testmetoder av olika slag. (ibid.) Organisationen 
fungerar också som en mötesplats för utbyte av idéer och erfarenheter och främjar även 
samarbete mellan högskolor, praktiker och personer som publicerar personlighetstest. STP är 
ideell och oberoende och stiftades av Sveriges Psykologförbund för att gynna vetenskaplig 
psykologisk forskning och utvecklingsarbete. (ibid.) 
 Förutom STP:s granskning finns dessutom ett visst privat initiativ att granska 
test. Ett företag i Sverige valde 1997 att se över de testmetoder de använde sig av inom den 
egna koncernen. Bo Ekehammar, professor i psykologi vid Uppsala Universitet, anlitades för 
att göra en noggrannare granskning av de förekommande testen. (Mabon, 2005) Av de 21 
granskade begåvnings- och färdighetstest kunde 16 rekommenderas för urval, medan av de 21 
personlighetstest som användes kunde endast tre rekommenderas för urval och ytterligare sju 
användas för annan arbetspsykologisk användning. För att tydliggöra innebörden bör noteras 
att personlighetstest är det som dominerar på urvalsmarknaden, trots att få av dessa genomgår 
granskning med ett godkänt resultat. (ibid.) 
 
 Förutsättningar och kompetens för bra testning 
Det finns många aspekter att ta i beaktande vid val av personlighetstest i 
rekryteringssammanhang (Lindelöw Danielsson, 2003). Viktigaste är att testet lever upp till 
de grundläggande vetenskapliga standarder som är föreskrivna. Dessutom skall testen ha god 
validitets och reliabilitet samt anpassade till den svenska marknaden. Det sistnämna är av 
betydelse för att det skall finnas en djupare förståelse för hur testet fungerar i svensk miljö 
och kultur, då förståelse och associationer till ord och begrepp skiljer sig avsevärt åt 
civilisationer emellan. (ibid.) Bra testning förutsätter även bra testanvändare, och rätt 
kompetens hos denne. Testleverantörer har krav på testanvändare att följa de riktlinjer som 
satts upp för att testet ska motsvara de förväntningar och resultat som utlovats. Detta 
förutsätter att testanvändaren utbildats och därigenom fått rätt kompetens och kunskap för att 
utföra testningen på korrekt sätt. (Mabon, 2005) I samband med testning finns en rad 
relevanta förhållanden som man måste ta i beaktande och förhålla sig till. De olika 
testleverantörerna ställer här olika krav på sina användare gällande dessa förhållande. Det 
gäller framförallt testförberedelser, behandling av själva testet, testadministrering, 
bedömning, behandling av och tillgång till resultat och återkoppling. (Kahlke & Schmidt, 
2002)  
 
 Objektivitets- och rättviseaspekt 
Rättvisa kring testning är på många sätt reglerat genom lagstiftning, inte minst ur 
diskrimineringssynpunkt (Mabon, 2005). Dock finns flera aspekter på rättvisa i 
rekryteringsprocessen som juridiskt inte finns möjlighet att reglera, men som kan få den 
arbetssökande att känna sig orättvist behandlad. Det finns diskussioner kring rättviseaspekten 
som menar att rättvisa är ett subjektivt eller filosofiskt begrepp, där uppfattningen kan variera 
beroende på vilken intressent som gör tolkningen. (ibid.) I testningsprocessen är det även 
viktigt att ta hänsyn till objektivitetsaspekten för att undvika negativa konsekvenser som 
exempelvis missvisande resultat. Samtliga respondenter bör få tillgång till samma information 
inför testet och ges samma förutsättningar för att resultatet skall bli rättvist. Exempelvis 
kommer en respondent som blir störd under testgenomförandet säkerligen inte svara på 
samma sätt som om denne hade fått sitta ostört i en trygg miljö. (Lindelöw Danielsson, 2003) 
Ur rättviseaspekten är personlighetstest ett bra rekryteringsverktyg då samtliga individer 
oftast får samma chans och förutsättning. Ett test varken diskriminerar eller tar hänsyn till 
kön, ålder och ras, vilket medvetet eller omedvetet kan ske i en intervju. Forskare menar att 
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ett personlighetstest i princip kan likställas med en strukturerad intervju ur objektivitets- och 
rättviseaspekt. (ibid.) 
  
 Kritik mot personlighetstest 
Personlighetstestens utbredning i arbetslivet betyder inte att metoden är fullt godtagbar och att 
ämnet inte diskuteras på många håll i dagens svenska samhälle (Kahlke & Schmidt, 2002). En 
stor del av kritiken handlar om individers förmåga att skatta sin egen personlighet på ett test. 
Denna kritik innefattar även tveksamheter kring hur olika personer tolkar olika ord och 
påståenden som ska tas ställning till i testen. (ibid.) Beroende på individens preferensramar 
kan denne tolka innehållet i personlighetstesten på vitt skilda sätt, vilket utgör ett problem för 
rekryteraren vid analysering och tolkning av resultaten. Avsaknaden av detta handlar om 
svårigheter att få tag i personer för en sådan undersökning, men även dilemmat med att sätta 
upp exakta kriterier för ett specifikt arbete. Kartläggningar av validiteten existerar men är 
utförda i andra länder och visar mycket skilda resultat, vilket gör det svårt att avgöra hur bra 
de passar in på Sveriges arbetsmarknad. (ibid.) 
  
 ”Faking”  
Frågan som allt som oftast uppkommer i samband med självskattningsformulär är hur ärliga 
svaren på testen egentligen är (Mabon, 2005). Åsikten hos många är att individer självklart 
kommer att försöka svara i enlighet med det resultat de tror att testanvändaren söker, vilket 
kommer att resultera i att sanningen inte framkommer. Debatten handlar om så kallad 
”faking”, alltså benägenheten att fuska i test. (ibid.) Det har visat sig finnas olika sätt och 
anledningar till att fuska, att uppnå ett önskat resultat och att stämma in på kraven är en av de 
typiska orsakerna. Intressant är svårigheten i att veta hur medveten en deltagare är om sitt 
”faking”, studier visar att tendensen istället för att vara ett medvetet val kan ingå som en del 
av personligheten. (ibid.) Denna egenskap samvarierar i sin tur med resten av personens 
egenskaper vilket leder till en högre fuskbenägenhet. Upptill detta har forskning även visat på 
möjligheten att dela upp personer som svarar på personlighetstest i tre grupper; de som fuskar 
rutinmässigt, de som är beräknande och de som alltid försöker svara så ärligt som möjligt. 
(ibid.) 
 
Studier och forskning direkt riktade mot att undersöka tendenser att förställa sig på test, visar 
att ”faking” trots allt inte är så stort problem man först trodde (Mabon, 2005). Dels finns 
metoder att motverka benägenheten att fuska exempelvis genom motivering av de inblandade, 
upprepade kontroller inbakade i testerna för att upptäcka förställningar eller ställa frågor som 
någon uppenbart inte ärligt kan svara ja på. Ett exempel på en sådan fråga kan vara ”jag har 
aldrig varit arg på någon”, vilket rimligtvis inte kan vara sanning. (ibid.) Trots att den 
generella validiteten på personlighetstest i rekryteringsprocesser inte allvarligt påverkas av 
”faking”, kan ”faking” öka risken för felrekrytering. Vissa forskare menar att det bästa sättet 
att motverka detta är att använda varning för ”faking” och/eller ”forced-choice”-
personlighetstest det vill säga två påståenden varav det ena måste väljas, exempelvis ”Jag 
tycker om stora fester” vs. ”Jag tycker om att gå på konstmuseer”. (Rothstein & Goffin, 2006) 

 
Resultatet av en studie genomförd av Hogan, Barrett och Hogan (2007) visar att ”faking” inte 
är ett signifikant problem i verkliga urvalsmetoder. Studien är ett test-retest i en 
rekryteringsprocess där testpersonerna består av en grupp arbetssökande som genomfört 
samma test till exakt samma tjänst och i samma miljö vid två olika tillfällen. Då 
testpersonerna inte fick den första tjänsten menar Hogan, Barrett och Hogan (ibid.) att trots 
antaganden om att testpersoner alltid kommer vilja förbättra sitt resultat på andra 
personlighetstestet, var de inte kapabla att göra detta i någon större grad. Detta går emot 
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tidigare forskning vad gäller tanken att alla arbetssökande alltid försöker förbättra sig vid ett 
andra personlighetstest. Slutligen menar alltså författarna att deras studie klart påvisar att 
”faking” inte utgör ett så stort problem att detta påverkar validiteten på personlighetstest inom 
rekrytering. (ibid.) 
 
Robie, Tuzinski och Bly (2006) har genom en studie kommit fram till att rekryterare i stor 
utsträckning tror att de kan uppmärksamma och eliminera alla effekter av ”faking”. Detta trots 
brist på bevis som bekräftar detta. Studien visar även att organisationer kan vara ovilliga att 
fortsätta utveckla effektiva metoder för att identifiera och ta itu med ”faking”, då de felaktigt 
tror att de redan har framgångsrika metoder. (ibid.) I resultatet av studien där rekryterare 
intervjuats framgår att rekryterare tror att den största anledningen till att personer fejkar på 
personlighetstest är att de vill visa sig själva från sin bästa sida. De tror även att det bästa 
sättet att identifiera ”faking” är att ställa svaren från personlighetstest, intervju och andra 
metoder mot varandra. (ibid.) Rekryterarna i studien anser även att man bör lägga mindre vikt 
vid personlighetstestens resultat i den sammantagna bedömningen när man anar att en person 
fejkar. Robie, Tuzinski och Bly (ibid.) menar dock att trots att rekryterare tror sig kunna lägga 
mindre vikt vid ett resultat som är fejkat, kommer rekryteraren att ge en gynnsam bild av 
personen som svarat på personlighetstestet. 
 
Exempel på personlighetstest på marknaden 

OPQ (Occupational Personality Questionnaire) 
OPQ är ett personlighetstest vilket utvecklades i England av SHL Group PLC 1984 och finns 
tillgängligt i Sverige sedan slutet av 1980-talet. En svensk manual finns att tillgå, vilken visar 
på god reliabilitet och begreppsvaliditet. (Mabon, 2005) OPQ32 är en personlighetsmodell 
som är yrkesrelaterad och beskriver 32 dimensioner av en individs typiska beteende i ett 
arbete som korrelerar med tre teman vilka är relationer, tankesätt och emotioner. Det pågår 
kontinuerlig forskning för att utveckla OPQ till att följa utvecklingen inom arbetslivet. 
(www.shlgroup.com ) Enligt STP (www.stpsverige.se) är QPQ32 granskat och en rapport 
finns att köpa, dock har vi inte tagit del av detta material och därav har vi ingen information 
om dess resultat. 
 
 MPP (Master PersonProfil) 
MPP utvecklades 1987 av Master Management International A/S och reviderades 1991. 2003 
vidareutvecklades formuläret med nya reliabilitets- och validitetsundersökningar, ny manual, 
nya dokumentationer och nya normer. (www.master-online.com) Testet består av två delar, ett 
personformulär som fylls i av arbetssökande och ett jobbformulär som fylls i av arbetsgivare. 
Formulärens resultat skapar sedan en personprofil respektive en jobbprofil, vilka sedan 
matchas för att hitta rätt person för arbetet. (ibid) MPP är granskat av STP 
(www.stpsverige.se) och certifiering krävs för användning, rapport finns att köpa vilken vi 
dock inte tagit del av. Användningscertifieringen utförs av Master Management International 
A/S (ibid). 
 

Metod 
Med utgångspunkt från de teoretiska resonemang och den forskning som presenterats i den 
teoretiska utgångspunkten kan följande frågeställningar formuleras. I vilket syfte används 
personlighetstest och vilka argument finns för användningen samt hur ser processen kring 
testen ut? Hur uppfattar och vilka upplevelser har rekryterare och arbetssökande om 
personlighetstest som metod i rekryteringssammanhang? 
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I detta kapitel förtydligas urval av respondenter, materialanvändning, 
tillvägagångssätt/datainsamling, analys- och tolkningsmetoder samt en metoddiskussion.  
 
Urval av respondenter 
I studien har åtta intervjupersoner medverkat varav fyra rekryterare från fyra olika 
rekryteringsföretag i en mellanstor stad i Sydsverige, och fyra arbetssökande som respektive 
rekryterare valt ut. Könsfördelningen är lika, både vad gäller rekryterare och arbetssökande. 
Åldersfördelningen på intervjupersoner är mellan åldrarna 30 och 35 och endast en person 
avviker från detta åldersintervall. 
 
Material 
Tematiskt semistrukturerade intervjuguider (se bilaga 1 och 2) skapades för att fånga upp 
olika upplevelser och uppfattningar kring personlighetstest. Intervjuguiden för rekryterarna är 
uppdelad i följande teman; allmänt, användningsområden, uppfattningar och upplevelser. 
Intervjuguiden för de arbetssökande är uppdelad i användningsområden, upplevelser samt 
uppfattningar. Anledningen till val av intervjuteman grundar sig i studiens 
problemformuleringar och skapar därmed en uppdelning av empirin för att på ett bra sätt 
kunna besvara de problemformuleringar som ställts. Med detta har alltså en översiktlig 
kategorisering av empirin skett redan innan resultatet analyserats. 
 
Tillvägagångssätt/Datainsamling 
Från starten av denna studie var målet att ta kontakt med tre till fyra företag som själva 
använder sig av personlighetstest i rekryteringsprocessen. Syftet var därefter att intervjua en 
rekryterare samt en person/arbetssökande som besvarat personlighetstestet på respektive 
företag. Telefonkatalogen användes för att hitta potentiella företag som kunde och ville 
medverka. Det visade sig dock efter ett antal samtal att dessa företag inte själva har hand om 
rekryteringsprocesser där personlighetstest ingår, utan istället outsourcar denna del till 
rekryteringsföretag. Detta ledde till att kontakt istället togs med rekryteringsföretag i en 
mellanstor stad i Sydsverige, för att använda deras perspektiv på personlighetstest. Fyra av de 
företag som kontaktades valde att medverka i studien. Respektive företag tog sedan själva 
kontakt med varsin person som genomgått företagets rekryteringsprocess och därmed besvarat 
respektive personlighetstest. Valet att låta rekryterarna själva välja ut en arbetssökande 
grundas i att det för författarna varit omöjligt att få tillgång till information angående namn på 
arbetssökande som varit intressanta för studien. De arbetssökande kontaktades sedan för en 
noggrannare genomgång av studiens syfte och förfarande, för att klargöra information inför 
intervjuerna med dessa. 
 
Inför varje intervju tog författarna per telefon kontakt med och bokade tid för intervju med 
respektive intervjuperson och beskrev samtidigt syftet med studien. Gott om tid avsattes för 
varje intervju för att undvika stress hos intervjupersonerna. Innan intervjuerna talade även 
författarna om för varje person att studien var helt anonym, frivillig, att de hade rätt att 
avbryta intervjun när som helst samt att de inte var tvingade att besvara frågor de inte ville 
besvara. Samtliga intervjuer med rekryterare genomfördes på respektive rekryteringsföretag, 
detta för att ge rekryterarna en miljö där dessa kände sig trygga. Hälften av intervjuerna med 
de arbetssökande tog plats på en Högskolan i en mellanstor stad i Sydsverige, och hälften på 
stadsbiblioteket i samma stad. Dessa miljöer valdes för att ge den arbetssökande en lättsam 
och avslappnad omgivning att vara sig själva i. Alla intervjuer genomfördes på en avskild 
plats under ostörda former.  
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Efter kontakt med en rekryterare som uttryckte att denne inte ville låta intervjun bli 
dokumenterad via ljudupptagning, valdes att samtliga intervjuer endast skulle dokumenteras 
genom anteckningar. Detta för att samtliga intervjupersoner skulle få samma förutsättningar. 
Under intervjuerna närvarade båda författarna, var aktiva intervjuare samt antecknade. Bådas 
anteckningar jämfördes sedan och sammanställdes för att skapa en fullgod bild av 
respondenternas svar.  
 
Analys/Tolkning 
En meningskoncentrering har genomförts av den insamlade empirin från de genomförda 
intervjuerna. Detta för att skapa koncisa uttalanden innehållande den mest väsentliga 
innebörden av empirin (Kvale, 1997). Meningskoncentrering skapar alltså en översiktlighet av 
resultatet som blir mer lätthanterlig (ibid.). En tolkning har sedan genomförts av resultatet 
med hjälp av befintliga teorier och tidigare forskning vilket har resulterat i analys och 
diskussion. 
 
Metoddiskussion  
Metoden i denna studie är kvalitativ, vilket har som syfte att skapa en djupare förståelse för 
individernas upplevelser och ett ökat informationsvärde (Holme & Khron Solvang, 1997). 
Valet av en kvalitativ metod baseras på att syftet med studien inte är att generalisera, utan 
intresserar sig för respektive individs uppfattningar och upplevelser. Studien har ett deduktivt 
angreppssätt eftersom tidigare forskning och teorier styrt intervjuerna in på specifika områden 
som i tidigare forskning visat sig viktiga.  
 
Att de respektive rekryteringsföretagen själva haft makten vad gäller att utse intervjupersoner 
som genomgått deras test, gör att man måste hålla sig extra kritisk till resultaten av dessa 
intervjuer. Då samtliga arbetssökande fått tjänsten de sökt genom respektive 
rekryteringsföretag, finns det även anledning att reflektera över om dessa ser på 
rekryteringsprocessen på samma sätt som de personer som inte fick tjänsten. Detta kan 
innebära en svaghet i studiens validitet. Möjligheten finns att rekryteringsföretagen valt 
personer som har en positiv syn på företaget och deras test. Resultaten kan på grund av detta 
bli missvisande, vilket gör att det inte kan garanteras ett representativt resultat av de 
arbetssökandes svar i intervjuerna. 
 
Under intervjuerna har ljudupptagning inte använts, detta tillsammans med att 
meningskoncentrering valts som analysmetod kan påverka resultatet till att bli onyanserat och 
därmed missa exempelvis subtila meningar i intervjuerna. Vid de tillfällen under intervjuerna 
då intervjupersonerna var tveksamma om betydelse eller innehåll i frågorna som ställdes, 
omformulerades frågorna för att bli enklare att förstå. Detta för att försäkra att svaren blev 
intervjupersonernas sanna uppfattningar och upplevelser, och därmed höja validiteten (Kvale, 
1997) i studien. Under intervjuerna antecknade båda författarna aktivt, dessa anteckningar 
kompletterades sedan med varandra under sammanställningen av empirin. Detta har i sin tur 
lett till att sannolikheten för att slarvfel förekommer är relativt liten, vilket i sin tur bidrar till 
att studien ges en högre reliabilitet (ibid.). 
 

Resultatredovisning 
Då intervjuerna genomförts på två olika urvalsgrupper redovisas resultaten nedan gruppvis.  
 
Sammanfattning av intervjuer med rekryterare  
Nedan redovisas den sammanfattning som gjorts av intervjuerna med rekryterarna. 
Sammanfattning sker utifrån temaområdena i intervjuguiden (se bilaga 1). 
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 Allmänt 
Generellt sett är rekryteringsbranschen ingen ny bransch, utan har funnits internationellt 
relativt länge. De flesta av de medverkande rekryteringsföretagen har inte endast kontor i en 
mellanstor stad i Sydsverige, utan även nationellt, vissa har även kontor globalt. Antal år 
rekryteringsföretagen funnits i staden varierar kraftigt, då vissa varit etablerade en längre tid 
och andra är relativt nyetablerade på marknaden. Inget av företagen arbetar uteslutande med 
rekrytering, utan har kompletterat sitt arbete med bland annat coachning, karriärsrådgivning, 
utvecklingsarbeten av olika slag samt bemanning. Samtliga företag anlitas av alla typer av 
företag, dock har inte alla lyckats få den offentliga sektorn som kund. 
 
Antal anställda på företagen skiljer sig beroende på hur företaget är uppbyggt. Majoriteten har 
runt fyra anställda, dock utmärker sig ett företag med ungefär dubbelt så många anställda i 
den aktuella staden. Företagens samtliga anställda är specialiserade inom olika områden. De 
anställdas utbildningar och bakgrunder skiljer sig betydande åt, dock finns en tydlig riktning 
mot beteendevetenskapliga utbildningar. Det visar sig även att de flesta personerna på 
företagen blivit anställda de senaste två åren.  
 
 Användningsområden 
Arbetsanalysen och/eller kravprofilen skapas i samtliga fall av rekryteraren i samråd med 
företaget, alla rekryterare menar att detta är en mycket viktig del i rekryteringsprocessen. Ett 
rekryteringsföretag har även valt att låta kunden genomföra deras personlighetstest för att på 
så vis skapa en mall och därigenom förtydliga kundens kravprofil. Samtliga 
rekryteringsföretag har långvarig erfarenhet av personlighetstest. Testen används av samtliga 
företag till i stort sett alla tjänster, dock anlitas rekryteringsföretagen oftast till rekrytering av 
tjänstemän, specialister och nyckelpersoner. Alla rekryterare använder alltid samma test, dock 
kan inriktningen på testen skilja sig beroende på tjänst. Samtliga rekryterare har genomgått 
någon slags utbildning av testet de använder, längden och formen på dessa ser dock olika ut.  
 
Rekryterarnas syn på syftet med personlighetstest skiljer sig åt. Majoriteten ser dock testen 
som ett verktyg för att få fram ett typiskt beteende i arbetsrelaterade situationer, men även 
som hjälp inför följande djupintervju. Samtliga rekryteringsföretag använder sig av beprövade 
test och majoriteten av företagens test är granskade av STP. Ett företag använder sig av ett 
egenutvecklat test, vilket är granskat av Bo Ekehammar. Två företag använder sig av samma 
test och anger samma anledning till varför, det vill säga att de anser att testet är ett av världens 
bästa test med god validitet och reliabilitet och granskning av STP. Ett företag har valt att 
använda sig av ett test på grund av dess inriktning då det är mindre fokuserat på personlighet 
och mer på jobbeteende. Det företag som använder sig av ett egenutvecklat test anger som 
orsak till detta att de har som mål inom företaget att vara oberoende i så stor grad som möjligt.  
 
Vad som ligger till grund för de olika personlighetstesten är för rekryterarna ganska oklart, 
dock står det klart att The Big Five är en av grundpelarna för samtliga test. Storlek och 
uppbyggnad av testen skiljer sig mycket åt, det som är genomgående är dock att samtliga test 
innehåller påståenden som ska värderas och skattas på olika sätt. Hur de arbetssökande får 
utföra testet skiljer sig åt mellan företagen, dock är det endast ett företag som valt att inte 
använda sig av on line-test utan har som krav att testet utförs på företaget. Detta företag har 
valt bort on line-test eftersom de menar att det finns en trygghet i att alla arbetssökande får 
samma förutsättningar och inget som stör i omgivningen. De företagen som använder sig av 
on line-test ger frihet till de arbetssökande att utföra testet i valfri miljö och när det passar den 
arbetssökande. Samtliga rekryterare anser att pauser under testgenomförandet är acceptabelt, 
detta eftersom verktyg finns som visar på exakt tid testet tagit att genomföra. 
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När personlighetstestet kommer in i rekryteringsprocessen ser mycket olika ut hos 
rekryteringsföretagen. Ett företag använder testet efter andra intervjun och låter de två 
kvarstående arbetssökande genomföra testet. Ett annat företag menar att testet ibland 
genomförs innan första intervjun, dock är detta beroende på vilken tjänst som skall tillsättas. 
Ett tredje företag genomför först en telefonintervju, därefter intervju med arbetssökande och 
kund. De återstående två till tre arbetssökande får sedan genomföra ett flertal testet däribland 
ett personlighetstest som slutligen diskuteras i en djupintervju. Ett fjärde företag använder inte 
personlighetstestet som ett urvalsinstrument, utan endast som en kvalitetssäkring för att 
jämföra testresultatet med rekryterarens tidigare uppfattning om den arbetssökande. Detta sker 
med de en till två sista arbetssökande. Samtliga rekryterare menar att personlighetstestet inte 
är obligatorisk för de arbetssökande eftersom man inte kan tvinga någon. Rekryterarna menar 
dock att en vägran kan få indirekta konsekvenser då frågor angående kandidatens lämplighet 
uppkommer. Två av rekryterarna menar att en arbetssökande som vägrar utföra testet inte 
heller behöver detta, medan en rekryterare menar att en arbetssökande som vägrar inte längre 
skulle vara intressant. Samtliga rekryterare säger dock att det aldrig har hänt att en 
arbetssökande vägrat genomgå ett personlighetstest. 
 
Generellt sker analysen av testresultatet dels maskinellt där resultaten sammanställs därefter 
korsas egenskaper med varandra för att se samband, detta utförs manuellt och slutligen sker 
en analys och tolkning av rekryteraren. Ett av företagen använder sig endast av en manuell 
analys. Resultatet används av majoriteten av företagen sedan som diskussionsgrund i följande 
intervju. Ett av företagen använder testet endast som en kvalitetssäkring och bekräftelse i sista 
fasen av rekryteringsprocessen. Hur stor vikt som läggs vid resultatet av personlighetstestet 
skiljer sig lite åt mellan rekryterarna. Generellt menar rekryterarna att relativt liten vikt läggs 
vid just resultatet, däremot ses det som ett viktigt komplement i diskussionsgrunden för 
följande intervju. 
 
Hur stor del av personlighetstestets resultat som kunden får ta del av skiljer sig åt mellan 
rekryteringsföretagen. Några rekryterare låter kunden ta del av en sammanställning av den 
arbetssökandes resultat på testet, dock sker detta oftast efter medgivande från denne. Ett av 
rekryteringsföretagen ger endast kunden en helhetsbedömning av den arbetssökande, där 
personlighetstestets resultat inte specifikt presenteras. Rekryteraren presenterar istället en total 
sammanställning av de arbetssökande där de rekommenderar vilken individ företaget bör välja 
och varför, företaget själva fattar sedan det slutgiltiga beslutet om anställning. Samtliga 
rekryterare säger att de alltid ger den arbetssökande en muntlig feedback på resultatet av 
testet, någon av rekryterarna ger även en skriftlig rapport. 
 
 Uppfattningar 
Argument som ges för användning av respektive personlighetstest är ganska likartade mellan 
rekryterarna och handlar främst om att testet är ett verktyg i rekryteringsprocessen som bidrar 
till kvalitetssäkring, matchning mot kravprofil, att se typiska jobbeteende och att få fram en 
mer korrekt bild av personen. En rekryterare nämner även att testen ger möjlighet att se 
potentiella fallgropar hos den arbetssökande. En annan rekryterare menar att det är svårare att 
ljuga i ett test än på en intervju. Det rekryterarna tror att ett personlighetstest kan ge som inte 
en intervju kan ge varierar. Två rekryterare menar att ett test kan ge en djupare bild av en 
person. En annan rekryterare menar att man bättre kan få fram hur en person agerar i olika 
situationer när personen får tänka igenom sina svar på testet. En fjärde tror att man få fram 
aspekter av en person som denne själv inte känner till eller inte vill berätta om genom ett test.  
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Majoriteten av rekryterarna anser att personligheten är stabil i tid, dock menar de att individen 
utvecklar och förändrar sitt beteende under livets gång. En av rekryterarna tror och hoppas att 
personligheten förändras över tid, därför har företaget valt att endast spara resultatet av testet i 
ett år.  
 
Alla rekryterarna är eniga om att anse sig ha ett kritiskt förhållningssätt till respektive 
personlighetstest. En rekryterare motiverar detta med att denne alltid kompletterar 
personlighetstestet med ett motivationstest för att skapa en mer heltäckande bild av den 
arbetssökande. En annan rekryterare säger att företaget inte använder sig av psykologiska test 
som visar på en individs personlighetsegenskaper, då de menar att dessa är för platta och är 
lätta att manipulera. En tredje rekryterare menar att man lär sig att inte tolka utifrån testets 
resultat innan intervjun och endast se till den enskilda individen utan att jämföra denne med 
andra. En fjärde rekryterare menar att man som rekryterare lär sig att inte stirra sig blind på 
formuläret, utan alltid fråga om omständigheter såsom var och hur testet besvarats. Fördelar 
med respektive test som rekryterarna lyfter fram varierar. Hälften av rekryterarna menar att 
deras test är trovärdigt då det är granskat, är brett med många frågor som korsas tillräckligt 
många gånger för att det skall bli konsekventa svar och att normgrupper finns. En annan 
rekryterare anser att dennes företags test är ett starkt verktyg för att bygga hypoteser och att 
testet tydliggör var fokus under intervjun bör läggas. En fjärde rekryterare ser både för- och 
nackdelar i att företagets test endast mäter jobbeteende och inte personligheten. Som 
nackdelar med test ger en rekryterare nervositet, information och inställning till testet som 
faktorer som negativt kan påverka resultatet. En annan rekryterare menar att om man som 
rekryterare tolkar fel kan detta ge en felaktig hypotes, vilket kan leda till att man blir 
profiltolkare och inte ser den verkliga personen bakom. En fjärde rekryterare kan se en 
nackdel med testet, då den arbetssökande kan försöka svara som de tror att rekryteraren 
önskar. Dock menar denne att ”faking” på deras test är omöjligt, då det kommer synas i 
slutändan.  
 
 Upplevelser 
Samtliga rekryterare är eniga om att de känner att de har tillräcklig kompetens kring 
respektive personlighetstest. Dock menar vissa att kunskapen alltid kan förbättras och att man 
bör förnya sina kunskaper. När det gäller ”faking” som ett problem vid testning menar två 
rekryterare att ”faking” på deras test är omöjligt då testen har så många frågor att en 
förställning skulle visas på testens konsekvensskalor. En annan rekryterare menar att ”faking” 
inte är ett problem på detta företags test men att testet är mycket situationsanpassat. En tredje 
rekryterare ser att det kan finnas ”faking” genom hela rekryteringsprocessen, dock menar 
denne att deras test är bra eftersom det ringar in om en person fejkar genom extremvärden.  
 
Majoriteten av rekryterarna tror inte att det är många arbetssökande som fejkar på 
personlighetstest, en rekryterare menar dock att det är många arbetssökande som försöker 
fejka. Åsikterna om i vilken grad ”faking” är en medveten handling skiljer sig åt rekryterarna 
emellan. Hälften av rekryterarna menar att de arbetssökande fejkar både medvetet och 
omedvetet. En rekryterare kan se en tendens att ”faking” oftast sker medvetet för att svaren 
skall peka i rätt riktning mot den aktuella tjänsten. En fjärde rekryterare vet inte i vilken grad 
”faking” är medvetet. Majoriteten av rekryterarna anser sig kunna utläsa om en arbetssökande 
har fejkat på ett personlighetstest, endast ett par av dessa har dock en utarbetad metod för att 
kunna uppmärksamma ”faking”. En av dessa rekryterare säger även att den arbetssökande 
måste göra om testet om resultatet på testet skulle visa en för låg konsekvens i testsvaren. En 
rekryterare menar att det kan vara svårt att se om en person fejkat på ett test, men att det ändå 
syns i den sammanlagda bedömningen av kandidaten. Denne rekryterare har dock ingen 
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metod för att upptäcka ”faking”. Hälften av rekryterarna tror sig kunna bortse från ”faking” i 
den sammanlagda bedömningen av den arbetssökande, då testet endast är en liten del i hela 
rekryteringsprocessen. En rekryterare anser att det beror på situation och att det inte är positivt 
om en person fejkat. En fjärde rekryterare står fast vid att det inte går att fejka på deras test, 
”faking” är därmed inget problem i dennes rekryteringsprocess. 
 
Majoriteten av rekryterarna upplever att många arbetssökande är nervösa inför att genomgå 
personlighetstest. En rekryterare påvisar ambitionen från företagets sida att den arbetssökande 
skall ha fått ut något av testet även om denne inte fått tjänsten. En annan rekryterare säger att 
många arbetssökande tycker att testet, feedbacken och återkopplingen varit bra. En tredje 
rekryterare hoppas att testet inte blir den arbetssökandes bestående minne av 
rekryteringsprocessen, dock upplever denne att testet brukar vara det som den arbetssökande 
minns. En fjärde rekryterare menar att de arbetssökande upplever testet som roligt och 
givande, vilket har visat sig genom många positiva kommentarer från de arbetssökande.  
 
 Övrigt 
En rekryterare poängterade vikten av rekryterares bakgrund och utbildning vid användning av 
personlighetstest. Dennes erfarenheter är att man vid testutbildning behöver ha någon slags 
utbildning eller erfarenhet inom beteendevetenskap för att kunna tillämpa testet och förstå 
dess fulla potential. Denne rekryterare diskuterar vidare om ämnet genom att peka på den 
situation som råder inom en del av rekryteringsbranschen, där säljarkompetens söks för 
rekryteringstjänster. Denne menar att detta beror helt på syftet hos företaget, om det handlar 
om att ha kompetens nog att faktiskt åstadkomma något eller endast sälja in en tjänst. 
 
Sammanfattning av intervjuer med arbetssökande  
Nedan redovisas den sammanfattning som gjorts av intervjuerna med de arbetssökande. 
Sammanfattning sker utifrån temaområdena i intervjuguiden (se bilaga 2). 
 
 Användningsområden 
Var och en av de arbetssökande har genomfört ett personlighetstest på respektive 
rekryteringsföretag. När i rekryteringsprocessen personlighetstestet har besvarats varierar 
mellan de arbetssökande. En arbetssökande var sedan tidigare bekant med företaget i fråga 
genom deras uthyrningsverksamhet. Testet blev därför dennes första steg i 
rekryteringsprocessen direkt när denne fick information om den aktuella tjänsten. En annan 
arbetssökande fick genomföra personlighetstestet efter andra intervjun. Efter 
testgenomförandet följde ytterligare en intervju och ett möte med företaget i fråga. En tredje 
arbetssökande fick genomgå två intervjuer innan testgenomförandet, detta följdes av 
återkopplingssamtal samt ett möte med företaget som utlyst tjänsten. En fjärde arbetssökande 
genomgick två intervjuer dels med rekryterare och dels med företaget i fråga för att sedan 
genomföra ett personlighetstest. Direkt efter detta följde en återkoppling av resultaten med 
rekryteraren.  
 
Majoriteten av de arbetssökande upplevde att informationen kring testet var bristfällig, en 
arbetssökande menar att rekryteraren kunde ha förtydligat vikten av miljön testet skulle 
genomföras i. En annan arbetssökande ansåg inte att den skriftliga information denne fick var 
tillräcklig, dessutom förklarades inte syftet eller resultatanvändning av rekryteraren. En tredje 
arbetssökande menar att det endast var på grund av dennes tidigare erfarenheter av test som 
gjorde att denne visste hur genomförandet skulle gå till. Denne arbetssökande förstod dock 
inte testets uppbyggnad förrän efter tre frågor, här ansåg denne att informationen kunde ha 

16 



varit bättre. Dock fick denne ingen information om syftet med personlighetstestet. En fjärde 
arbetssökande ansåg att denne fick tillräcklig information om testet.  
 
Miljön de arbetssökande besvarade testet i skiljer sig åt, dock genomförde majoriteten av de 
arbetssökande respektive personlighetstest on line. En av de arbetssökande genomförde 
personlighetstestet på biblioteket, vilket denne ganska snart insåg inte var ett bra val då denne 
blev mycket störd av sin omgivning. Anledningen till att denne valde att genomföra testet på 
denna plats, var att informationen kring vikten av val av miljö var bristfällig. Hälften av de 
arbetssökande besvarade testet i hemmiljö, då de insåg att detta var en lugn och trygg miljö. 
Dock fick ingen av de arbetssökande information om var de borde besvara testet. Upplevelsen 
av hemmiljö skiljde sig dock, då en av de arbetssökande kände sig lugn och trygg medan en 
annan upplevde sig stressad av testets deadline och trött efter en arbetsdag. En arbetssökande 
genomförde personlighetstestet på rekryteringsföretaget i ett eget rum. Denne upplevde detta 
som en trygg och lugn miljö, och ansåg detta vara den bästa platsen för genomförandet.  
 
Majoriteten av de arbetssökande vet inte hur resultatet av personlighetstestet användes i 
rekryteringsprocessen. Samtliga arbetssökande är medvetna om att företaget de sökt arbete 
hos har fått ta del av resultatet, dock vet de inte hur mycket eller i vilken form resultatet 
redovisats. Hälften av de arbetssökande är mycket nöjda med den feedback och diskussion de 
fått av respektive rekryterare. Dessa anser sig ha fått värdefull information som hjälpt deras 
självutveckling och som inte endast kretsat kring tjänsten de sökt. En annan arbetssökande 
upplevde en problematik i att det inte var samma rekryterare som ansvarade för första 
kontakten och testgenomförandet som sedan var rekryteringsföretagets representant i 
intervjuerna tillsammans med företaget och vidare kontakt. Denne arbetssökande fick ingen 
feedback på testets resultat mer än att det gick bra, återkopplingen skulle skett via mail vilket 
dock inte fungerade. Detta resulterade i att återkopplingen uteblev. En fjärde arbetssökande 
fick en version av rekryteraren om hur man kunde tolka resultatet, feedbacken var dock inte 
så uttömmande vilket gjorde att den arbetssökande själv fick fråga mycket för att få de svar 
denne sökte. Ingen av de arbetssökande vet om personlighetstesten de genomfört har 
granskats. 
 
 Uppfattningar 
Hälften av de arbetssökande anser inte att rekryteraren kunde ha gjort processen med 
personlighetstestet annorlunda, utan var nöjda med rekryterarens insats. De övriga 
arbetssökande anser att både den muntliga och den skriftliga informationen inför testet kunde 
ha varit bättre. En av de arbetssökande tycker att feedbacken kunde ha varit bättre och hade 
föredragit att besvara testet på rekryteringsföretaget, detta för att öka trovärdigheten och ge 
alla arbetssökande samma förutsättningar. Majoriteten av de arbetssökande vet inte om 
resultatet av personlighetstestet användes på bästa sätt. Dock hade en av dessa personer 
önskat att denne själv fått ta del av mer av resultatet av testet. En av de arbetssökande anser 
att resultatet av personlighetstestet användes på ett bra sätt, detta genom den efterföljande 
intervjun. 
 
En arbetssökande ansåg att fördelen med personlighetstestet var att rekryteraren på ett 
opartiskt sätt kunde få fram delar av personligheten, dock menar denne att det kan vara farligt 
att förlita sig för mycket på testet. En annan arbetssökande upplevde att det var roligt att 
genomföra testet och att det genom ett test blir lättare för en rekryterare att jämföra två 
arbetssökande. Denne menar dock att testet var relativt lätt att genomskåda och svara ”rätt” i 
förhållande till den specifika tjänsten, vilket denne ser som både positivt och negativt. För få 
val och för lite nyans i frågorna såg denne arbetssökande som nackdelar med testet. En tredje 
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arbetssökande ansåg att testet gav denne en god inblick i sin egen personlighet, dock menade 
denne arbetssökande att testet hade för likartade frågor. En fjärde arbetssökande ansåg att 
testet var tydligt och enkelt, dock menar denne att testets frågeantal var för stort. Samtliga 
arbetssökande har trots allt en förståelse för att testen måste ha många frågor med samma 
syfte.  
 
Hälften av de arbetssökande ansåg att frågorna på personlighetstestet var väsentliga i 
sammanhanget. De övriga arbetssökande menade att frågorna var svåra att koppla till helheten 
och att nyanserna inte kom fram. 
 
 Upplevelser 
Samtliga arbetssökande är eniga om att syftet med personlighetstest är att få en bättre och 
djupare bild av den arbetssökandes personlighet, detta genom att finna bitar rekryteraren 
tidigare missat eller som den arbetssökande försökt dölja. En av de arbetssökande menar att 
rekryteraren med ett personlighetstest kan få fram en persons typiska karaktärsdrag, medan en 
annan arbetssökande tror att ett test kan se hur individen beter sig i grupp och hantera olika 
situationer.  
 
Förtroendet för respektive rekryterare var genomgående mycket bra hos alla arbetssökande. 
Samtliga arbetssökande kände att testgenomförandet var både roligt och givande, en av de 
arbetssökande var dock lite nervös för att svara ”fel”. Alla arbetssökande upplevde att 
personlighetstestet var obligatoriskt och insåg att de inte skulle vara aktuella för respektive 
tjänst om de inte genomförde testet. Samtliga arbetssökande kände att de fick fram sina 
personlighetsdrag genom personlighetstestet. Hälften av de arbetssökande tänkte på tjänsten 
när de besvarade testet och de övriga gjorde inte det. Ett par av de arbetssökande blev 
tillsagda innan testgenomförandet att inte tänka på tjänsten de sökt, utan endast svara ärligt 
och spontant.  
 
Majoriteten av de arbetssökande tror att ”faking” på personlighetstest är vanligt, en 
arbetssökande anser sig dock inte ha någon uppfattning om detta. Majoriteten av de 
arbetssökande tror även att ”faking” kan vara ett problem för rekryteraren eftersom dessa 
anser att en arbetssökande kan ljuga och i vissa fall tänker efter för mycket. En av de 
arbetssökande tror inte att ”faking” är ett problem, då denne menar att rekryteraren kan se 
igenom detta. Ingen av de arbetssökande påstår sig medvetet ha fejkat på ett personlighetstest 
de besvarat, dock tror hälften att det är fullt möjligt att de omedvetet kan ha förställt resultatet. 
De övriga tror inte att de omedvetet kan ha fejkat på personlighetstestet de besvarat.  
 
 Övrigt 
En arbetssökande tar upp problematiken kring att rekryterarens lojalitet ligger hos det företag 
de anlitas av. Detta menar denne har gjort att den arbetssökande inte fått det stöd denne 
behövt i rekryteringsprocessen. En annan arbetssökande upplever motsatsen, då denne kände 
ett stort stöd hos rekryteraren genom hela rekryteringsprocessen såväl i intervjusituationen 
med företaget som efter anställningen var fastställd. En arbetssökande önskar att 
personlighetstestet borde förankras mer i specifika tjänster, detta för att få fram väsentliga 
drag hos den arbetssökande. 
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Analys/Diskussion 
Nedan kopplas studiens resultat samman med de teoretiska utgångspunkterna utefter de valda 
temaområdena. 
 
Användningsområden 
 Arbetsanalys och kravprofil 
Som nämns i studiens teoridel är arbetsanalys och kravprofil det som ligger till grund för 
resten av bedömningsarbetet i en rekryteringsprocess (Kahlke & Schmidt, 2002). Vikten av 
detta har samtliga rekryterare beskrivit, då de tillsammans med kunden sammanställer dessa 
delar. Deras insikt om hur viktig arbetsanalysen och kravprofilen är, skapar underlag för att 
personlighetstesten i rekryteringsprocessen ges högre validitet. Vilket även Kahlke och 
Schmidt (ibid.) styrker i sin diskussion. Rekryterarna kan genom denna förståelse ha 
förutsättningarna att hitta det kunden söker och önskar få ut av sin rekrytering. En tolkning av 
ovanstående resonemang kan vara att en viktig del för att rekryteraren skall kunna fokusera på 
rätt egenskaper för den aktuella tjänsten är att en noggrann arbetsanalys är gjord. Detta för att 
man måste veta vad det faktiskt är man söker efter eller ska matcha med, för att på detta sätt 
få en bättre träffsäkerhet. Detta kan i sin tur bidra till ett bra utfall av personlighetstestet.  
 
 Syfte med och argument för personlighetstest 
Det går att se en tydlig samstämmighet mellan forskning (Sjöberg, 2000), rekryterares och 
arbetssökandes åsikter gällande personlighetstests syfte i rekryteringsprocessen. Det handlar 
främst om att kunna bedöma olika personlighetsegenskaper med samma 
standardiseringsmetod. En annan poäng som tas upp är att se delar i personligheten som 
individen är omedveten om eller som denne medvetet inte vill ska komma upp till utan. Detta 
gör att rekryterare kan hitta stöd i forskning för användning av personlighetstest. Samtliga av 
rekryterarnas åsikter om syftet med personlighetstest konfirmeras av de intervjuade 
arbetssökande. Detta kan ses som en intressant aspekt i användningen då de arbetssökande 
utan formell kompetens kan utläsa samma syfte och funktion med testen som rekryterarna 
kan. Detta kan ge personlighetstestet i rekryteringssammanhang ett visst rättfärdigande av 
användning.  
 
När det gäller vilket led i rekryteringsprocessen rekryterarna använder sig av personlighetstest 
bör det uppmärksammas att det i Sverige enligt Sjöberg (2000) endast finns bristfällig 
forskning som stödjer personlighetstest som urvalsinstrument. Av denna anledning kan det 
finnas en problematik i att majoriteten av de intervjuade företagen använder testen som ett 
urvalsinstrument. Forskningens oklarhet kring testens rätta användningsområden kan bidra till 
att för stor vikt läggs vid testresultatet, detta sett till hela rekryteringsprocessen. Samtliga 
rekryterare menar dock att testresultatet utgör en relativt liten del av det sammanlagda 
resultatet av rekryteringsprocessen. En av rekryterarna som intervjuats använder sig av 
personlighetstestet endast som en kvalitetssäkran alltså en bekräftelse och en jämförelse med 
rekryterarens tidigare uppfattning om den arbetssökande, vilket kan ses som ett bra och 
genomtänkt val. När i rekryteringsprocessen personlighetstestet genomförs ser mycket olika 
ut rekryteringsföretagen emellan. Hälften av rekryteringsföretagen använder sig av 
personlighetstest tidigt i rekryteringsprocessen, någon använder i vissa fall testet redan innan 
en intervju genomförts. Informationen kring när i rekryteringsprocessen personlighetstestet 
använts har framkommit ur intervjuresultaten från både rekryterare och arbetssökande, 
gruppernas meningar om detta har överensstämt. Det kan finnas en fara med att 
personlighetstest används i en begynnande fas av rekryteringsprocessen. Detta då 
testresultatet kan skapa en bild av den arbetssökandes personlighet som sedan blir bestående 
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genom hela rekryteringsprocessen. Av denna anledning kan det vara säkrast att testet används 
i slutskedet av rekryteringsprocessen och då endast som en kvalitetssäkran.  
 
 On line-testning  
Personlighetstesten på marknaden ser mycket olika ut, både i utförande och i uppbyggnad. On  
line-testning är dock något som slagit sig in på testmarknaden (Kahlke & Schmidt, 2002), 
vilket studiens resultat styrker. Forskning visar på marginella skillnader i resultat mellan on 
line-test och papper-och-penna-test under samma förhållanden (Rothstein & Goffin, 2006). 
Här tas inte problematiken upp med att jämföra resultat mellan de olika situationer och 
miljöer testen besvaras i. Miljö och situation för testgenomförandet är dock något som skiljer 
sig mellan de arbetssökandes upplevelser av testgenomförandet, då dessa besvarat respektive 
test på olika platser och miljöer. Detta är majoriteten av de arbetssökande negativt inställda 
till, kritiken riktas då främst mot informationen från rekryterarna. Även synen hos 
rekryterarna skiljer sig åt vad gäller vikten av var, när och hur den arbetssökande besvarar 
testet. En rekryterare stödjer sitt resonemang om varför de valt bort on line-test med att det 
finns en trygghet i att alla arbetssökande får samma förutsättningar genom att de alltid 
besvarar personlighetstestet på rekryteringsföretaget. Det kan finnas en problematik med att 
rekryteringsföretag i stor utsträckning använder sig av on line-test. Ett problem ligger i den 
information rekryteraren ger den arbetssökande angående val av miljö, situation och tidpunkt 
för testgenomförandet. Ofta är det upp till den arbetssökande att själv fatta beslut om var och 
när testet besvaras. Riktlinjerna kring detta är oklara, vilket kan ha påverkat de arbetssökande 
vid testgenomförandet. Exempelvis upplevde en arbetssökande att denne valde fel miljö att 
besvara testet i, då denne inte insåg hur den störande miljön på biblioteket faktiskt kunde 
påverka testgenomförandet. Problem uppstod för den arbetssökande när denne insåg att testet 
inte gick att avbryta för att byta miljö. En annan brist som kan finnas med on line-test är att 
rekryteraren omöjligt kan veta vem som faktiskt besvarat testet. Det kan vara svårt att utläsa 
om den arbetssökande själv har besvarat testet, eller om denne tagit hjälp av någon annan för 
att försöka förställa resultaten i en positiv riktning.  
 
 Information  
Testleverantörerna ställer en rad krav på sina testanvändare så som testförberedelser, 
behandling av test, administrering, bedömning, behandling av och tillgång till resultat och 
återkoppling (Kahlke & Schmidt, 2002). Även de etiska riktlinjerna och praxis vad gäller 
testanvändning poängterar vikten av testanvändarens skyldigheter och ansvarsområden 
(Mabon, 2005). Resultaten av intervjuerna med de arbetssökande visar på att informationen 
kring testet var bristfällig, detta främst vad gäller syfte, resultatanvändning och testets 
uppbyggnad. Eftersom dessa aspekter är några av grundpelarna i de riktlinjer som tidigare 
nämnts, visar resultatet att rekryterarna inte varit tydliga nog i sin kommunikation till de 
arbetssökande på dessa punkter. Detta kan påverka resultatet av personlighetstestet, då de 
arbetssökande inte fått nödvändig information innan testgenomförandet. En osäkerhet kan 
även finnas hos den arbetssökande, främst kring hur resultatet av testet skall användas. Detta 
visas tydligt i studiens resultat, där majoriteten av de arbetssökande inte fått information om 
testens resultatanvändning och hur stor del av testresultatet kunden får ta del av. Enligt praxis 
bör kunden få ta del av någon form av skriftlig rapport av testresultatet (ibid.), majoriteten av 
rekryterarna ger endast kunden en viss sammanställning av den arbetssökandes resultat. 
Problematiken kan ligga i att rekryterarna tror sig ge tillräcklig information angående syfte, 
resultatanvändning och genomförande, vilket inte stämmer överens med de arbetssökandes 
uppfattningar.  
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I riktlinjerna för god praxis vid testanvändning poängteras vikten av resultatdelgivning till den 
arbetssökande (Mabon, 2005). Som delmoment i resultatdelgivningen ingår bland annat 
feedback och diskussion av resultatet. Samtliga rekryterare menar att de alltid ger den 
arbetssökande en muntlig feedback på personlighetstestets resultat. Dock visar studiens 
resultat att endast hälften av de arbetssökande är mycket nöjda med feedbacken som följde 
personlighetstestet. Resultatet från en arbetssökande och en rekryterare skiljer sig åt vad gäller 
återkopplingen av testresultatet. Denne arbetssökandes återkoppling uteblev helt på grund av 
tekniska omständigheter, här finns en stor brist då detta för den arbetssökande är en mycket 
viktig del av personlighetstestprocessen. Två av de arbetssökande som fick omfattande och 
utförlig feedback poängterar vikten av återkoppling då detta bidrog till deras självutveckling 
och självinsikt. Av ovanstående resonemang kan en tolkning vara att rekryterarna bör lägga 
större vikt vid feedbacken till den arbetssökande. Även att rekryterare i högre grad bör se till 
den arbetssökande och dennes utveckling genom rekryteringsprocessen, och inte endast 
fokusera på kunden och det resultat de betalar för.  
 
 Testgranskning  
Majoriteten av de intervjuade rekryterarna använder sig av STP:s granskade personlighetstest 
i sina rekryteringsprocesser, vilket kan vara en kvalitet hos dessa användningsmetoder. Denna 
information har dock inte framgått till de arbetssökande. Eftersom syftet med granskning är 
att ställa krav på etik och kompetens i användningen av test (www.stpsverige.se), kan det 
finnas en fara med att något företag valt att använda icke-STP-granskade test. Faran kan ligga 
i att sådana test kanske inte lever upp till grundläggande granskningskrav som existerar, eller 
att företagen helt enkelt inte granskar testen med rädsla att inte bli godkända. Därtill kan det 
även finnas risker med att icke-granskade test inte heller kräver certifierade användare. Detta 
kan leda till att dessa användare saknar kompetens för korrekt användning av respektive test. 
Poängteras bör att rekryterare som använder sig av icke-granskade test även de får någon 
slags utbildning av testet. Dock utförs dessa av testskaparna själva, vilka saknar utomstående 
granskning och kontroll. Ett av rekryteringsföretagens test har istället blivit granskat och 
godkänt av professor Bo Ekehammar (Mabon, 2005), vilket det kan finnas tveksamheter 
kring. Osäkerheten kan gälla Ekehammars oberoende vid granskning av test. Möjligen hade 
det varit att föredra att låta detta test även bli granskat av STP, dels för att styrka 
personlighetstestets kvalitet men även för att visa på god vilja att använda ett godkänt test. Ett 
sådant godkännande kan även ge konkurrensfördelar på marknaden. 
 
Uppfattningar 
 Grund för testanvändning  
The Big Five är den personlighetsmodell flest forskare är eniga om beskriver de mest 
utmärkande personlighetsdragen på bästa sätt (Mabon, 2005). Samtliga rekryterare är relativt 
osäkra på vad som ligger till grund för respektive test, det står dock klart att The Big Five är 
en del av grunden för samtliga test. Vad denna modell sedan kompletterats med i 
rekryteringsföretagens test, är dock oklart i samtliga fall. En tolkning kan vara att alla ovan 
nämnda test har en stabil utgångspunkt genom att använda en erkänd modell som grund. 
 En viktig poäng med personlighetstest är möjligheten att dela upp personligheten 
i kategorier vilket skapar en förenklad bild av personlighetsdimensioner som existerar hos 
individen (Mabon, 2005). Här kan klara likheter med rekryterarnas argument för användning 
av respektive personlighetstest ses, dock ges inga klara anledningar till varför de specifika test 
används mer än att respektive företags test anses vara det bästa. Eftersom vissa 
rekryteringsföretag inte heller har olika personlighetstest för specifika tjänster, mer än vissa 
inriktningar för exempelvis säljtjänster, kan här finnas en brist. Detta kan grundas på de 
riktlinjerna som finns för praxis i testanvändning där användaren ansvarar för att rätt test väljs 
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för rätt ändamål (ibid.). Detta stöds även av en arbetssökande som önskade att testet denne 
genomförde borde ha varit mer förankrat i den specifika tjänsten denne sökte. Den 
arbetssökande menar att ett mer inriktat test hade kunnat få fram mer väsentliga 
personlighetsegenskaper. Detta är ett klart dilemma för forskningen då exakta kriterier för ett 
specifikt arbete är mycket svårt att sätta upp (Kahlke & Schmidt, 2002). Möjligen hade det 
varit att föredra om rekryteringsföretagen använt sig av specificerade personlighetstest för 
olika tjänster, detta för att lägga fokus på de aktuella personlighetsegenskaper som i sin tur 
kan ge en bättre grund för kvalitetssäkran.  
 
 Reliabilitet och validitet  
Att användare av personlighetstest anser att personligheten är relativt stabil är ett krav för att 
ett test skall ge ett meningsfullt resultat (Mabon, 2005). De flesta av rekryterarna är av denna 
uppfattning, dock menar de att endast grunden i personligheten är stabil i tid och att individen 
förändrar och utvecklar sitt beteende genom livet. För att en god reliabilitet skall existera på 
ett personlighetstest krävs att resultatet av testet är relativt konstant och stabil, och skall alltså 
inte skilja beroende på situation, miljö och tillfälligheter (Kahlke & Schmidt, 2002). 
Reliabiliteten i test är alltså beroende av korrelationsnivån mellan frågorna och antal frågor 
per skala, här bör finnas åtta till tio frågor per faktor (ibid.). Detta gör att flera av 
rekryterarnas personlighetstest blir mycket stora och tidskrävande. Denna aspekt ser vissa av 
de arbetssökande som en negativ faktor med testen de genomfört, då de uppfattar testen som 
onyanserade med för få val och för många frågor. Hälften av de arbetssökande anser även att 
frågorna på respektive test var väsentliga, de övriga menar att frågorna var svåra att koppla till 
helheten. De arbetssökande har dock en viss förståelse för anledningen till testens utformning 
och storlek. Av ovanstående resonemang kan en tolkning vara att den information den 
arbetssökande får av rekryteraren om testets omfattning och uppbyggnad inte är tillräcklig. 
Om denna information varit mer utförlig kanske den arbetssökande haft bättre förståelse och 
mer överseende med den tid de avsatt för personlighetstestet.  
 

Kritiskt förhållningssätt 
Praxis kring testanvändning pekar på vikten av att testanvändare har ett kritiskt 
förhållningssätt till testet och dess användning (Mabon, 2005). De intervjuade rekryterarna är 
eniga om att de anser sig ha ett kritiskt förhållningssätt till respektive personlighetstest. 
Studiens resultat tyder snarare på att rekryterarna är mycket positiva till det egenanvända 
personlighetstestet, vilket de främst ser i testets trovärdighet och användbarhet som verktyg i 
rekryteringsprocessen. Exempelvis menar två rekryterare att de lärt sig att inte lägga för 
mycket tyngd vid resultatet. Rekryterarna ser dock vissa nackdelar med testen bland annat vad 
gäller kompetens vid tolkning, omständigheter vid testgenomförandet samt testets 
mätningsinriktning. En tolkning av ovanstående kan vara att rekryterarna inte har ett 
tillräckligt kritiskt förhållningssätt till personlighetstestet och dess process. Resultatet av 
rekryterarnas intervjuer kan tolkas som att de inte reflekterar tillräckligt över testets 
användning, då brister kan utläsas även av de arbetssökande i testuppbyggnad, information, 
miljö, användningsområde och återkoppling. Poängteras bör att samtliga rekryterare har ett 
visst kritiskt förhållningssätt, dock behöver det alltså enligt ovan diskussion förbättras. 
 
 Objektivitets- och rättviseaspekt 
Samtliga av de arbetssökande kände förtroende för respektive rekryterare vid 
testgenomförandet och hälften av de arbetssökande var nöjda med rekryterarens insats i 
personlighetstestprocessen. Resterande av de arbetssökande menar att bristande muntlig och 
skriftlig information var den främsta orsaken till att dessa inte ansåg att rekryteraren gjort 
personlighetstestprocessen tillräckligt bra. Ur objektivitetsaspekten är det viktigt att de 
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arbetssökande innan testgenomförandet får tillgång till information som är korrekt och samma 
för alla (Lindelöw Danielsson, 2003). Som tidigare nämnts upplevde en arbetssökande att 
denne inte fick tillräcklig information angående vikten av val av miljö innan 
testgenomförandet. Detta resulterade i att denne besvarade testet i en störande miljö. Detta 
menar Lindelöw Danielsson (ibid.) leder till att denne inte svarar på personlighetstestet på 
samma sätt som om denne suttit i en lugn och trygg miljö. Av ovanstående resonemang 
framgår vikten av information till de arbetssökande för att personlighetstestet ska ge ett så 
rättvisande resultat som möjligt.  
 
Ur rättviseaspekten är personlighetstest ett bra verktyg i rekryteringssammanhang, då de 
arbetssökande oftast ges samma chans eftersom ett test inte diskriminerar vare sig vad gäller 
ålder, kön eller ras (Lindelöw Danielsson, 2003). Som nämnts i teorikapitlet kan ett 
personlighetstest i princip likställas med en strukturerad intervju ur objektivitets- och 
rättviseaspekten (ibid.). Personlighetstest kan till och med vara bättre ur 
diskrimineringssynpunkt än en strukturerad intervju, eftersom en intervju medvetet eller 
omedvetet kan diskriminera. Just den opartiska aspekten är något en arbetssökande upplevde 
som positivt med personlighetstestet. Det är nämnvärt att ingen av rekryterarna nämnde 
objektivitets- och rättviseaspekten som en positiv faktor med personlighetstestning, då just 
dessa aspekter är några av de verkliga fördelarna med personlighetstestning i 
rekryteringssammanhang.  
 
Upplevelser 
 Testanalys och tolkning  
På grund av bristande forskning kring personlighetstest som urvalsinstrument i 
urvalssammanhang är det viktigt att ställa högra krav på bedömningsinstrumentet exempelvis 
genom att utveckla användarnas kompetens (Sjöberg, 2000). Samtliga rekryterare använder 
sig av någon slags manuell analys av testresultatet, vilket följs av en tolkning. Detta 
förutsätter att rekryterarna har nödvändig kompetens och kunskap att utföra och tolka testet på 
rätt sätt. (Mabon, 2005) Ett annat problem vid analys av personlighetstest är individers unika 
preferensramar, vilka gör att individer kan tolka test på olika sätt. Detta utgör ett problem för 
rekryteraren vid dennes analys och tolkning av resultatet. (Lindelöw Danielsson, 2003) 
Samtliga rekryterare upplever sig ha kompetens nog att utföra och tolka respektive 
personlighetstest på ett korrekt sätt. Detta bekräftas av de arbetssökande genom att dessa 
upplever sig ha ett starkt förtroende för respektive rekryterare. Dessutom anser samtliga 
arbetssökande att testresultaten och analyserna stämde mycket bra överens med deras 
uppfattning om sig själva. Kahlke och Schmidt (2002) ställer sig frågande till individers 
förmåga att skatta sin egen personlighet på ett personlighetstest. Problematiken ligger i om 
den personlighet som framkommer ur ett test är individens ”verkliga” eller endast dennes 
självupplevda personlighet. En tolkning kan vara att de arbetssökandes uppfattning om 
testresultatens överensstämmelse med verkligheten trots allt kan vara felaktig i förhållande till 
den ”verkliga” personligheten.  
 
 ”Faking” 
Majoriteten av de intervjuade rekryterarna anser sig relativt enkelt kunna se om en 
arbetssökande fejkar på personlighetstestet, dessa tror dock inte att det är många 
arbetssökande som försöker fejka. Detta stämmer väl överens med det Robie, Tuzinski och 
Bly (2006) funnit i sin studie om rekryterares uppfattningar om ”faking” då det gäller att 
kunna uppmärksamma och eliminera alla effekter av detta. Robie, Tuzinski och Bly (ibid.) 
menar även rekryterare tror att de genom att ställa svaren från personlighetstestet, intervju och 
andra metoder mot varandra kan identifiera ”faking”. Hälften av de intervjuade rekryterare 
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säger precis detta och menar att de helt kan bortse från ”faking” i den sammanlagda 
bedömningen av den arbetssökande. Robie, Tuzinski och Bly (ibid.) menar dock att 
rekryterare trots allt inte helt kan bortse från ”faking” utan att detta kommer påverka 
rekryterarens bild av den arbetssökande till att ges en mer gynnsam bild. En tolkning av 
diskussionen ovan är att rekryterarens kompetens blir en viktig komponent vad gäller att i så 
hög grad som möjligt kunna bortse från ”faking”. Kompetensen här handlar om att inte lägga 
för mycket vikt vid personlighetstestets resultat i förhållande till den sammanlagda 
information som framkommit genom rekryteringsprocessen. Om för mycket vikt läggs vid 
resultatet av ett personlighetstest kan hela rekryteringsprocessen bli känslig och sårbar för ett 
fejkat resultat. 
 
I denna studies resultat framkommer att endast hälften av rekryterarna har utarbetade metoder 
för att upptäcka ”faking”, resterande rekryterare anser sig kunna uppmärksamma ”faking” 
trots obefintliga direkta metoder för detta. Robie, Tuzinski och Bly (2006) menar även att 
företag i vissa fall kan vara motsträviga att utveckla metoder för att identifiera ”faking”, då de 
redan tror sig kunna se om en arbetssökande fejkar på ett personlighetstest. De rekryterare 
som har utarbetade metoder för att uppmärksamma ”faking”, menar att det inte går att fejka 
på deras personlighetstest. Detta blir intressant i jämförelse med en arbetssökandes 
kommentar kring testuppbyggnaden, då denne menar att testet var relativt lätt att genomskåda 
och svara ”rätt” på. En tolkning av ovanstående kan vara att rekryterarna har en lite för naiv 
syn på ”faking” på personlighetstest, då dessa inte har insikt i det finns en möjlighet för 
arbetssökande att förställa resultatet. Denna diskussion styrks i viss mån av majoriteten av de 
arbetssökandes uppfattning att ”faking” på personlighetstest är vanligt förekommande och att 
detta kan vara ett problem för rekryteraren. Dock styrks rekryterarnas uppfattningar av 
Hogan, Barrett och Hogan (2007) i att ”faking” inte är ett signifikant problem vid 
personlighetstestning, detta förutsatt att testet har god validitet.  
 
Mabon (2005) beskriver en generell åsikt vad gäller arbetssökandes ”faking” på 
personlighetstest, vilken syftar på att individen självklart svarar utefter vad den specifika 
tjänsten de sökt kräver. Detta styrks av hälften av de intervjuade arbetssökande, då dessa 
menar att de haft den tjänst de sökt i åtanke då de besvarade respektive personlighetstest. 
Resterande arbetssökande blev innan testgenomförandet tillsagda att inte tänka på tjänsten i 
fråga, vilket enligt Mabon (ibid.) är en motivator för att eliminera ”faking” på 
personlighetstest. Det finns dock ingen möjlighet att veta om de arbetssökande som tänkt på 
tjänsten under testgenomförandet har svarat mer eller mindre rättvisande och förställt 
resultatet medvetet eller omedvetet i jämförelse med de arbetssökande som inte haft tjänsten i 
åtanke under testgenomförandet. Poängteras bör att samtliga arbetssökande menar att de inte 
medvetet har försökt förställa testresultatet, dock menar hälften av de arbetssökande att de på 
ett omedvetet sätt kan ha påverkat resultatet på testet. Här bör även nämnas att de intervjuade 
rekryterarna tror att i de fall de arbetssökande fejkar, är detta både medvetet och medvetet. En 
av rekryterarna menar dock att ”faking” oftast sker medvetet för att den arbetssökandes svar 
skall peka i riktning mot den aktuella tjänsten. Detta stödjer resultatet av Robie, Tuzinski och 
Blys (2006) studie om rekryterares uppfattning om de arbetssökandes anledning till ”faking”.  
 
Slutdiskussion  
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur personlighetstest används som metod i 
rekryteringssammanhang samt att undersöka rekryterares och arbetssökandes uppfattningar 
och upplevelser av sådana test. Genom studiens empiri, analys och diskussion har intressanta 
aspekter framkommit, vilka vi vill poängtera och lyfta fram. Vissa aspekter har vi även valt att 
ge förslag till möjliga förändringar på. 
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Vi ifrågasätter vissa rekryteringsföretags val att använda personlighetstest som urvalsmetod i 
rekryteringssammanhang, på grund av bristande forskning kring standardisering i Sverige 
(Sjöberg, 2000). Istället menar vi att rekryteringsföretagen, för tillförlitlighetens skull, borde 
använda personlighetstestet endast som en kvalitetssäkran i rekryteringsprocessen. En fråga 
som uppkommer kring användning av test som en kvalitetssäkran är vad som händer om 
rekryterarens upplevda bild av den arbetssökande inte stämmer överens med 
personlighetstestets resultat. Problematiken ligger i vilken bild av den arbetssökande som 
rekryteraren väljer att lita på, och vilka konsekvenser detta kan få beroende på var vikten 
läggs. Vi anser dock att rekryterarna genom genomarbetade arbetsanalyser och kravprofiler 
optimerar användningen av personlighetstest i rekryteringsprocessen, vilket vi ser som en 
styrka hos samtliga rekryteringsföretag. Vi kan även se att det finns en fara med att 
personlighetstestet träder in i rekryteringsprocessen i ett tidigt skede. Exempelvis använder 
sig ett rekryteringsföretag ibland av personlighetstestet redan innan första intervjun med den 
arbetssökande. Som vi tidigare nämnt tror vi att detta kan få negativa konsekvenser i den 
fortsatta rekryteringsprocessen. Av denna anledning ser vi snarare att rekryterarna först borde 
upprätta en personlig kontakt med den arbetssökande, för att i ett senare skede använda 
personlighetstestet som en kvalitetssäkran. 
 
Att genomföra ett personlighetstest kan i sig vara en mycket utlämnande del för en 
arbetssökande i en rekryteringsprocess. Därför menar vi att det blir särskilt viktigt med rätt 
och utförlig information inför testet, för att individen i fråga verkligen ska förstå innebörden 
av testet. Rätt information ger en trygghet vilket i sin tur leder till att testgenomförandet blir 
en positiv upplevelse för den arbetssökande, istället för något pressande och jobbigt. 
Rekryterarna måste se vikten av rätt och tydlig information till de arbetssökande inför ett 
personlighetstest. Viktigt är även att samma information ges till alla arbetssökande, för att alla 
ska ha samma förutsättningar, vilket poängteras i objektivitets- och rättviseaspekten. De 
arbetssökande som tidigare besvarat ett annat personlighetstest kan ha med sig föreställningar 
om test in i rekryteringsprocessen. Detta kan leda till att den arbetssökande har svårt att se 
syftet och tillvägagångssättet med det aktuella testet, om den arbetssökande upplever att 
informationen är bristfällig. Även när det gäller resultatanvändning menar vi att rekryterarna 
över lag bör bli tydligare i sin information till de arbetssökande, detta främst angående hur 
resultatet skall användas samt hur mycket av resultatet kunden får ta del av. Graden av 
information i den återkoppling den arbetssökande får av personlighetstestets resultat kan i 
vissa fall även förbättras från rekryterarens sida. Sammanfattningsvis menar vi att samtliga 
rekryterare bör se över kommunikationen till den arbetssökande gällande information, så väl 
dess omfattning som tydlighet. 
 
Den forskning vi tagit del av visar att ”faking” trots allt inte utgör något signifikant problem i 
rekryteringsprocessen. Problemet vi kan se hos de rekryterare vi intervjuat är att de tror sig 
kunna uppmärksamma ”faking” på personlighetstest hos arbetssökande och därmed även 
eliminera riskerna till en felaktig sammanställning av de arbetssökandes personliga 
egenskaper. Något annat vi uppmärksammat generellt i intervjuerna med rekryterarna är 
avsaknaden av ett tillräckligt kritiskt förhållningssätt till testen, vilket kan utgöra en fara för 
validiteten i rekryteringsprocessen. Detta kan i sin tur påverka rekryteringens utfall och 
resultat. Trots att forskningen visa på att ”faking” inte utgör ett signifikant problem på 
personlighetstest, menar vi att rekryterare i högre grad måste ha ”faking” i åtanke. Annars 
finns en risk att ett fejkat resultat inte identifieras, vilket kan få konsekvenser i 
rekryteringsprocessen. 
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Att föredra vore att de arbetssökande genomförde personlighetstestet på respektive 
rekryteringsföretag, detta eftersom det i intervjuerna med de arbetssökande framkommit att de 
miljöer och situationer dessa besvarat testet i inte varit optimala. För att de arbetssökande 
skall ges samma förutsättningar inför testgenomförandet, menar vi att rekryterarna bör se över 
möjligheterna att genomförandet av personlighetstestet sker på rekryteringsföretaget. Vi tror 
även att denna förändring skulle kunna förminska graden av ”faking”, då rekryterares direkta 
eller indirekta närvaro kan skapa en motivator för den arbetssökande till att inte fejka. 
 
När vi slutligen reflekterar över vår studie kan vi se att benämningen på våra temaområden 
kunde ha sett annorlunda ut för att förbättra den röda tråden i studien. Detta genom att analys- 
och diskussionskapitlet hade följt en klarare struktur kopplat till problemformuleringarna. Vi 
vill även poängtera att studien inte är generaliserbar då studien endast ser till respektive 
individs uppfattningar och upplevelser av personlighetstest i rekryteringssammanhang. Något 
annat vi vill uppmärksamma är att de arbetssökande som deltagit i studien möjligen är mer 
positivt inställda till personlighetstestprocessen. Detta då samtliga blev utvalda av respektive 
rekryterare samt att de alla fått tjänsten de sökt. En styrka vi kan se med vår studie är att våra 
intervjuer gett oss en god inblick i samtliga respondenters uppfattningar och upplevelser, samt 
gett en bra förståelse för personlighetstestprocessen på de intervjuade företagen. En annan 
styrka är studiens omfång, då fyra olika företags rekryterare och deras arbetssökande gett sina 
olika syner och perspektiv av respektive personlighetstestprocess. 
 
Avslutningsvis kan vi genom studiens resultat se att personlighetstest som metod i 
rekryteringsprocessen är ett bra komplement till intervjuer med förutsättning att testet används 
på rätt sätt. 
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