
Intervjuguide för rekryterare 

 

Allmänt 

• Hur länge har företaget funnits? 

• Har ni kontor endast lokalt, eller även nationellt? 

• Vilka områden arbetar företaget inom (endast rekrytering)? 

• Vilken typ av företag anlitas ni av? 

• Hur många anställda har företaget? 

- Är de anställda specialiserade inom olika områden? 

- Vad har du för tjänst & vad innefattar den? 

- Hur länge har du arbetat inom företaget? 

 

Användningsområden 

• Vem skapar arbetsanalysen för den utlysta tjänsten? 

• Har personlighetstest alltid varit en del av er rekryteringsprocess? 

• Till vilka tjänster använder ni oftast personlighetstest? 

- Används olika test till olika tjänster? 

• Vilket syfte har personlighetstestet i rekryteringsprocessen? 

• Vilket/vilka test använder ni er av? (egenutvecklat) 

- Varför just detta test? 

- Vad ligger till grund för testet? (The Big Five?) 

- Hur många frågor består testet av? 

- Vilka personlighetsfaktorer fokuserar testet på? 

- Har testet blivit granskat av STP? (Känner ni till STP & att de granskar test) 

- Använder ni er av on-line testning (har ni funderat på att använda detta)? 

• Är ert personlighetstest obligatoriskt?  

- Vad händer om någon vägrar att utföra testet? 

- Har det hänt? 

• Hur analyseras resultaten av personlighetstestet? 

• När i rekryteringsprocessen kommer personlighetstestet in? 

• Hur används resultatet av testet (diskussionsgrund)? 

- Hur stor vikt läggs vid resultatet från personlighetstestet i sammanställningen 

av en arbetssökande? 



- Hur stor del av personlighetstestets resultat får ”kunden” ta del av? 

• Får de arbetssökande feedback på resultatet av testet? 

• Har du fått någon utbildning vad gäller användning av testet ni använder er av? 

 

Uppfattningar 

• Vilka argument kan du ge för användning av personlighetstest? 

• Vad tror du att ett personlighetstest kan ge som inte intervjuer kan få fram? 

• Tror du att personligheten är utvecklingsbar eller fast? 

• Känner du att du har ett kritiskt förhållningssätt till testet ni använder? 

• Vad anser du vara ert tests fördelar? 

• Vad anser du vara ert tests nackdelar? 

 

Upplevelser 

• Känner du att du har tillräcklig kompetens kring ert personlighetstest? 

• Känner du att ”faking” kan vara ett problem vid användning av personlighetstest? 

• Tror du att det är många arbetssökande som fejkar? 

- Till vilken grad tror du att ”faking” är medvetet? 

• Tror du att det är möjligt att se att en person har fejkat på ett test? 

- Hur & har ni metoder för detta? 

• Om ni uppmärksammar ”faking”, tror du att det går att bortse från detta i 

sammanställningen av den arbetssökande? 

• Vad tror du att arbetssökande anser om testen & dess betydelse? 

 

Övrigt



Intervjuguide för person som genomgått personlighetstest 

 

Användningsområden 

• Vilket personlighetstest har du besvarat? 

• När i rekryteringsprocessen användes personlighetstestet?  

• Anser du att du fick tillräcklig information om testet innan du besvarade det? 

- Hur det skulle gå till, vad resultaten skulle användas till, varför du skulle 

besvara testet? 

• I vilken miljö fick du besvara testet? (var du ensam, neutral plats) 

- Hur gick testet till? (datoriserat, penna & papper, uppläst) 

• Hur användes resultatet? 

• Har du fått feedback på resultatet av testet? 

• Vet du om testet du besvarat har blivit granskat? 

 

Uppfattningar 

• Anser du att rekryteraren kunde gjort processen med personlighetstest annorlunda? 

• Anser du att resultaten av personlighetstestet användes på ett bra sätt? 

• Vad tror du att syftet med personlighetstest är? 

- Vilka fördelar tycker du att testet har? 

- Vilka nackdelar tycker du att testet har? 

• Känner du att frågorna på testet var väsentliga? 

 

Upplevelser 

• Hur kände du inför att bli testad? (press, nervositet) 

• Upplever du att testet var obligatoriskt? 

• Känner du att du kunde få fram dina personlighetsdrag genom testet? 

• Kände du förtroende för rekryteraren som utförde testet på dig? 

• När du besvarade testet, tänkte du då på tjänsten du sökte? 

- Om ja, tror du att det påverkade ditt resultat? 

• Anser du att resultatet stämde in på din egen uppfattning av dig själv? 

- Om nej, vad tror du det beror på? 

 



Att fejka betyder i detta sammanhang att fuska på ett personlighetstest, alltså försöka att 

förställa sitt resultat av testet. 

• Tror du att ”faking” på personlighetstest är vanligt? 

• Tror du att ”faking” är ett problem? (för rekryterare/besvarare) 

• Har du fejkat på personlighetstestet du besvarat? (medvetet) 

• Tror du att du omedvetet kan ha besvarat frågorna på ett sätt som förställt resultatet? 

 

Övrigt 


