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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka upplevelsen av personlighetstester i rekryteringssammanhang 

utifrån både rekryterares och arbetssökande perspektiv. Studiens frågeställning är: Vilken 

uppfattning har rekryterare om personlighetstest som metod? Vilken upplevelse har 

arbetssökande av personlighetstest? Hur påverkar validiteten och reliabiliteten användningen 

av personlighetstest? För att undersöka detta utfördes tio intervjuer av fem rekryterare och fem 

arbetssökande.  

Undersökningar om just personlighetstester i samband med rekryteringar går att finna men det 

är mindre vanligt med en jämförelse mellan rekryterare och arbetssökare. Tidigare forskning 

stödjer att människans personlighet till stor del är föränderlig och påverkas av den situation 

individen befinner sig i, därför finns relevans till att undersöka detta ur en sociologisk 

ståndpunkt. Att undersöka hur de olika grupperna upplever personlighetstest blev därför 

motiveringen till studien och förhoppningen är att bidra till en större insikt om 

personlighetstester som metod vid rekryteringar.  

Tidigare forskning har bland annat visat att personlighetstest bör användas som ett komplement 

till en personlig intervju med syfte att bidra till en större förståelse om individens personlighet. 

Det bör ej användas som enda urvalsverktyg tidigt i urvalsprocessen eftersom personlighetstest 

har en låg validitet och reliabilitet. Det teoretiska ramverket i studien utgår från Erving 

Goffmans teori kring det dramaturgiska perspektivet med fokus på begreppen framträdande och 

roller. Resultatet bygger på tre olika teman som framkom ur intervjuerna: testmomentet och 

återkoppling samt personlighetstesters utveckling. Utifrån dessa tre teman presenteras resultat 

och analys utifrån både rekryterarnas och arbetssökandes perspektiv. Studien visar att 

upplevelsen av personlighetstesterna skiljer sig åt från de olika grupperna. Rekryterarna 

upplever testen som en positiv metod i urvalsprocessen, och ser dem som ett bra underlag för 

en senare personlig intervju. Rekryterarna poängterar att en viktig del är att diskutera testet med 

den arbetssökande. Gruppen med arbetssökande har en mer problematisk syn på 

personlighetstester och samtliga har upplevt test tidigt i urvalsprocessen, utan återkoppling och 

utan möjlighet till en genomgång.   
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Inledning 
En central fråga och en utmaning inom organisationer idag är att lyckas anställa rätt person med rätt 

kompetens till en tjänst där just individens egenskaper och förmågor kommer till bäst användning 

(Mabon 2014:17). Ökad globalisering, ny teknologi samt nya sociala trender utvecklar och förändrar 

samhället på många olika plan. Förändringar inom organisationer och hur de är uppbyggda påverkar 

bland annat hur anställningsformer ser ut men även rekryteringsprocessen i sig och de personer som 

jobbar med mänskliga resurser och att rekrytera personal. Den verkliga utmaningen är att se till så att 

urvalsprocessen är så bra som möjligt och att rätt metoder används (Lievens, van Dam & Anderson 

2002:580). Den här studien kommer syfta till att undersöka en av dessa metoder närmare. 

Att göra urvalsprocessen så bra som möjligt i ett samhälle med ”stabila jobb” är i sig en konst, och att 

då anpassa urvalsmetoderna till vårt snabbt utvecklande samhälle kan vara en utmaning (Mabon 2014: 

24). Malin Lindelöw Danielsson skriver i boken ”kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och 

testning” (2010) om hur de anställda inom organisationer är bland den viktigaste tillgång ett företag 

kan ha. Det är de mänskliga tillgångarna som genom sina arbetsinsatser driver företaget framåt, ger 

det en personlighet, ett liv och ett värde. I processen att anställa rätt kompetens så kan det därför bli 

oerhört kostsamt om rekryteringen blir fel. I en så kallad felrekrytering så ligger problemet ofta i att 

den anställda exempelvis underpresterar och inte uppfyller de kraven som tjänsten krävde från början, 

något som såklart påverkar både den felrekryterade individen negativt men även företaget. För att 

undvika kostsamma felrekryteringar så är det viktigt för både det rekryterande företaget och den 

arbetssökande att rekryteringen görs med noggrannhet och omsorg. I en personlig intervju, så kan det 

vara svårt att få en helhetsbild av en person av flera olika anledningar. En vanlig metod att använda 

som komplement till den personliga intervjun i en rekrytering är så kallade arbetspsykologiska test 

(Lindelöw Danielsson 2010).  

Användningen av arbetspsykologiska test i rekryteringssammanhang går att spåra tillbaka till första 

världskriget där testen syftade till att välja ut militär personal. Testen har sedan dess utvecklats och 

används inte bara i militära sammanhang utan även regelbundet i olika rekryteringssammanhang 

(Anastasi & Urbina, 1997). Inom arbetspsykologiska test så skiljer testerna sig från varandra, det finns 

de som syftar till att mäta ”maximal” prestation och sådana som mäter ”typisk” prestation. 

Begåvningstest är exempelvis ett test som mäter ”maximal” prestation medans personlighetstest är ett 

exempel på ett test som mäter ”typisk” prestation. Skillnaden mellan dessa är att ett begåvningstest 
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mäter om testtagaren har hög eller låg numerisk förmåga. Personlighetstest syftar inte till att mäta vem 

som har ”bäst” personlighet utan syftet med testet är att ge en så bra bild av testdeltagarens personlighet 

som möjligt (Mabon 2014: 63).  

Wendy Nelson Espeland och Michael Sauden skriver i artikeln ”Rankings and Reactivity: How publik 

measures recreate social worlds” (2007:1-2) om hur efterfrågan på effektivitet och transparens har fört 

med sig en ökad vilja att genom sociala mätningar utvärdera individers personligheter. I den ökade 

sociala trend att kvantifiera personlighetsmätningar så menar de att det är viktigt att komma ihåg att 

människan är en reflexiv art som konstant anpassar sig till omvärlden och dess kontext, vilket är ytterst 

nödvändigt att ta hänsyn till i utvärdering av dessa tester.  

Vi människor är av naturen olika som personer, ingen person är den andra lik utan människor är på ett 

sätt alla unika varelser. Kanske är det just därför som vi tenderar att intressera oss så mycket av 

varandras skillnader och hur de påverkar vårt beteende (Mabon 2014:75-78). Trots att test i samband 

med intervjuer gör urvalsprocessen säkrare så lyfter Lindelöw Danielsson (2010) fram det eventuellt 

problematiska med personlighetstest. I en personlig intervju så sker ett socialt samspel mellan individer 

och beroende på hur det samspelet går till så kommer frågor och samtalsämnen att väljas ut. Detta 

beror så klart på hur den rekryterande personen och den arbetssökande är som individer och just hur 

samspelet sker mellan dem. 

 Att undersöka hur de båda grupperna upplever testsituationerna blir därför intressant och det är även 

en motivering till varför den här studien görs. Att studera hur personlighetstesterna upplevs ur ett 

sociologiskt perspektiv är relevant eftersom att människor i samspel med varandra tenderar att bete sig 

på olika sätt. Det är till stor del beroende på situation som personligheten tar sig form och ej helt 

beroende på konstanta egenskaper. Hur individer framställer sig själva varierar beroende på i vilket 

sammanhang de befinner sig i och frågan är vad personlighetstestet egentligen lyckas fånga? Ett 

personlighetstest är utformat för att lyfta fram just egenskaper och färdigheter hos den arbetssökande 

och används oftast som ett underlag i den personliga intervjun. Men även där skulle man kunna se hur 

utvärderingen av resultaten på testerna påverkas av den rekryterande individens föreställningar och 

värderingar och just av hur den arbetssökande väljer att framställa sin personlighet. 
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Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka personlighetstesters betydelse vid rekryteringar och även 

upplevelsen av att göra ett sådant test. Undersökningen syftar till att lyfta den subjektiva upplevelsen 

kring personlighetstester, utifrån både rekryterare perspektiv som använder testerna i sitt arbete men 

även upplevelsen av testerna utifrån arbetssökande som gör testerna när de söker arbete. 

Undersökningar om just personlighetstester i samband med rekryteringar går att finna men det är 

mindre vanligt med en jämförelse mellan dessa två grupper ur en sociologisk utgångspunkt. Eftersom 

att forskning stödjer att människans personlighet till stor del ej är konstant utan beroende på vad för 

situation individen befinner sig i så finns relevans till att undersöka detta ur en sociologisk ståndpunkt. 

Att undersöka hur de olika grupperna upplever personlighetstest blev därför motiveringen till studien 

och förhoppningen är att i jämförelsen mellan dessa två gruppers upplevelser kunna bidra till en större 

insikt om personlighetstester som metod vid rekryteringar. De huvudsakliga frågorna som ställs i 

undersökningen är: 

- Vilken uppfattning har rekryterare om personlighetstest som metod? 

- Vilken upplevelse har arbetssökande av personlighetstest? 

- Hur påverkar validiteten och reliabiliteten användningen av personlighetstest? 

Avgränsningar 
 

Utifrån studiens syfte så har två grupper av informanter valts ut. Den ena gruppen består av fem 

individer som arbetar med rekrytering som yrke och den andra gruppen består av fem individer som i 

studien kallas för arbetssökande. Gruppen rekryterare och de arbetssökande har inte haft någon kontakt 

med varandra och de arbetssökandes upplevelser av rekryteringarna är alltså inte desamma som 

rekryterarnas. Eftersom studien är begränsad så upplevde jag att det viktigaste var att de båda 

grupperna hade kommit i kontakt med personlighetstester som metod vid en rekrytering och inom det 

närmsta året som tidsram.  

Disposition 
 

I första avsnittet av studien så lyfts den teoretiska utgångspunkten som tillämpats i studien fram följt 

av tidigare forskning som behandlar det aktuella området. Den teori som används i studien presenteras 

med hjälp av olika teman och avsnittet övergår sedan till tidigare forskning som även den är uppdelad 
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i olika teman som berör relevanta delar av undersökningen. Vidare i undersökningen så följer 

metodavsnittet där metodval presenteras, urval, de etiska aspekterna som tillämpats det praktiska 

genomförandet samt analysprocessen, avsnittet avslutas sedan med metodkritik. Efter metodavsnittet 

presenteras resultatet utifrån tre teman: Testmomentet samt återkopplingen samt personlighetstesters 

framtida utveckling. Resultatet presenteras utifrån de två grupperna som utgör informanterna i studien 

och deras perspektiv på personlighetstest som metod vid rekrytering. Nästa avsnitt utgör diskussionen 

och frågeställningarna besvaras utifrån resultatet, avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning.  

Teori 
 

I följande avsnitt redogörs för den teoretiska utgångspunkt som tagits i studien. Först så redogörs för 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv och begreppet roller beskrivs närmare. Vidare utgår jag 

ifrån boken ”The presentation of self in everyday life” av Erving Goffman som syftar till att förklara 

hur individer presenterar sitt jag i olika sammanhang. I studien så är det av intresse att studera varför 

människor handlar som de gör och om handlandet varierar i olika situationer. En förhoppning är att 

utifrån teorin kunna ge en klarare bild av vad det är som påverkar hur människor framställer sig själva 

i olika situationer, bland annat i samband med personlighetstest.  

Det dramaturgiska perspektivet 
 

Erving Goffman utgår från ett dramaturgiskt perspektiv i sina teorier och använder det för att studera 

socialt samspel inom olika institutioner i samhället. Det sociala samspelet sker mellan människor bland 

annat på arbetsplatser, i skolor, inom familjen men även inom många andra delar av samhället. Hur 

människor handlar menar han kan ses som både expressivt och uttrycksmässigt. I våra handlingar så 

tänker individer även mycket på hur deras handlande uppfattas och utifrån olika dramaturgiska begrepp 

beskriver han den expressiva delen av människans handlande (Goffman, 1971:16). Studien utgår från 

det dramaturgiska perspektivet och kopplas samman till de olika dramaturgiska begrepp som beskriver 

den expressiva delen av människans handlande. 

Presentation av jaget 
 

I boken ” The presentation of self in everyday life” av Erving Goffman (1971:29) så beskriver han hur 

människors framställande av sig själva inför andra varierar beroende på vilken situation de befinner 

sig i. När en individ befinner sig i ett sammanhang tillsammans med andra människor så menar 
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Goffman att individerna ibland medvetet handlar på ett visst sätt som de för stunden önskar framstå 

som. Detta sociala samspel mellan individer kallar Goffman för framträdande och framträdandet kan 

beroende på situation vara mer eller mindre trovärdigt.  I en anställningsprocess så handlar situationen 

till stor del om att presentera sig själv och försöka framställa sig själv på ett sätt som är önskvärt för 

det rekryterande företaget. Innan ett möte mellan den arbetssökande och det rekryterande företaget 

sker så går många igenom ett första viktigt steg för att bli kallade på en personlig intervju, vilket är ett 

testmoment. Ett steg i många företags urvalsprocess i samband med rekryteringar är att låta den 

sökande göra ett personlighetstest. Syftet är att på förhand få en uppfattning om den sökandes 

personlighetsdrag. I detta fall kommer individen enligt Goffman att lyfta fram de sidor hos sig själv 

som de tror är önskvärda när de svarar på personlighetstestet. Goffman menar att detta är kopplat till 

begreppet roller och det som karakteriserar rollen. I detta fall får både den aktuella tjänsten och rollen 

som arbetssökande individen att agera på ett sätt som förväntas av den specifika rollen. Det här behöver 

inte alltid ske medvetet utan kan ske högst omedvetet men det är så människan fungerar och anpassar 

oss till olika sociala sammanhang menar Goffman.  

Människor tenderar att vilja definiera situationen de befinner sig i och därför anpassar individen sig 

beroende på situation (Goffman 1971:23). Den arbetssökande framställer sina personlighetsdrag 

utefter den tjänst personen har sökt och vad som karaktäriserar den rollen och vad företaget söker. De 

flesta personlighetstester görs redan hemma framför datorn innan den arbetssökande har träffat det 

rekryterade företaget, men redan då skulle man kunna säga att individen har anpassat sig till dels rollen 

som ”arbetssökande”, vilket i sig är en roll som förutsätter vissa beteenden men också genom 

personlighetstestet så målar personen upp en bild av sig själv. Att sitta hemma framför datorn och 

svara på frågor om ens personlighetsdrag gör det lätt för en individ att forma sin personlighet utefter 

vad företaget söker.  

Goffman (1971:44-45) lyfter fram det faktum att om en individ vill uppnå att ge intrycket av det ideala 

med den aktuella rollen så måste personen dölja vissa personlighetsdrag som inte är relevanta eller 

som inte stämmer överens med det perfekta framträdandet av rollen. Han menar att sker detta medvetet 

för personen så kan det på ett sätt få individen att känna en slags tillfreds känsla om att ha lyckats 

framställa sig själv på det önskvärda sättet och samtidigt känna att det inte var helt sanningsenligt. 

Vidare menar Goffman att publiken, som består av människor runt omkring, som inte spelar (i detta 

fall) rollen som arbetssökande, inte nödvändigtvis behöver tycka att personen som spelar sin roll gör 

det på ett övertygande sätt. Det är lätt för människan att få en känsla av att en person uppträder falskt 

eller avvikande. För även om den arbetssökande vet om vad den aktuella tjänsten kräver så kan det 

vara svårt att på ett genuint sätt framhäva vissa drag och attribut som individen inte har. Vid dessa 
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tillfällen så skiljer Goffman beteenden som är verklighet eller främjat framträdande. Är beteendet 

något framtvingat och falskt så sätter sig individen i en möjligtvis besvärlig position just för att 

möjligheten finns att bli ”upptäckt” eller ifrågasatt (Goffman 1971: 66). I den arbetssökandes fall så 

utförs personlighetstestet ofta i hemmet men hur väl det testresultatet stämmer in på hur personen 

verkligen är skulle kunna avslöjas vid den personliga intervjun. 

Roller  
 

Erving Goffman (1971: 28) fokuserar i sin teori på social interaktion, det sociala samspelet som sker i 

möten mellan människor. Roller är ett centralt begrepp inom det dramaturgiska perspektivet och 

används för att förklara en del av samspelet. Själva begreppet ”roll” definieras som just det en individ 

utvecklar genom att följa ”normativa” krav på en viss position. Det används för att försöka förklara 

och förstå individers relation till samhället och till andra individer. Fokus kommer därför ligga på 

rollbegreppet och hur det kan hjälpa till att förklara det komplexa förhållandet mellan människor. 

Arbetssökande samt rekryterare är två exempel på olika roller som en individ kan anta. Goffman lyfter 

fram två olika delar av rollbegreppet, dels finns ”funktionsroll” och även ”interaktionroll”. 

Funktionsrollen kan exempelvis vara en yrkesroll, men även en roll som förälder. Funktionsrollen kan 

vi i sig dela upp i två olika bitar, det vill säga ”status” och ”roll”.  Status står för den position individen 

har, och roll pekar på den rollgestaltning som en individ står för. Funktionsrollen blir alltså för en 

individ som ett slags manus. Yrkesrollen ”rekryterare” är ett exempel på en funktionsroll.  

Det skulle kunna tänkas finnas olika förutfattade meningar om hur rekryterare ska uppträda och vad 

de har för status i samhället. Det kan handla om att de förväntas klä sig på ett visst sätt eller ha en viss 

typ av manér när de intervjuar jobbsökande. Interaktionsrollen däremot, uppstår i människors möten 

med varandra. Funktionsrollerna är uppbyggda av normer och dessa både påverkar och påverkas av 

samhällets utveckling och människor anpassar sig efter hur samhället ser på just de olika 

funktionsrollerna vi alla ingår i. Enligt Goffman påverkas det av dels ett hierarkiskt system, men även 

av ett system av just noga definierade normer och förväntningar (Goffman 1971: 36-37). Rolldistans 

är ett begrepp som är centralt i Goffmans teori. Varje rollgestaltning kommer ha individuella särdrag 

som skiljer den aktuella rollen från den handlande personen. Goffman (2014:188) menar att det finns 

en skillnad mellan att vara i och utanför rollen och rolldistans som begrepp syftar till att visa att en 

individ kan känna distans och ett motstånd till det som definierar rollen och detta kan ta sig i uttryck i 

rollframträdandet. 
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Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt berörs olika forskningsområden som rör personlighetstester. Först presenteras 

forskning kring vad som definierar begreppet ”personlighet”, utmaningar som finns med 

personlighetstest, forskning kring validitet samt reliabilitet när det kommer till testen lyfts fram och 

avslutningsvis forskning som rör bedömning av personlighetstest. Den tidigare forskningen syftar till 

att täcka relevanta områden som har med personlighetstesten att göra och som är viktiga för att förstå 

resultat och diskussion. 

Personlighet 
 

Enligt Lars Prien som skrivit boken ”Rekrytering och urval” (1992:111) så visar forskning att 

begreppet personlighet går att definiera som de fasta och bestående delarna av individens temperament, 

karaktär, intellekt och fysik. Det är dessa som bestämmer hur individen på sitt alldeles unika sätt 

anpassar sig till omvärlden och dessa karaktärsdrag går att observera av andra människor. Forskning 

har visat att det är ca 50% av individens personlighet som är ärftlig och ej möjlig att påverka. Den 

andra delen av en människas personlighet som inte är beständig visar att det finns en del av 

personligheten som är föränderlig och i ständig utveckling. Precis som Goffman (1971:23) lyfter fram 

i hans teori kring hur människor presenterar sig själva i olika sociala sammanhang så är det därför 

möjligt att en individ beroende på sammanhang väljer att framställa egenskaper och färdigheter som 

stämmer överens med det som ett rekryterande företaget söker efter.  

Enligt forskning utförd av Barrick MC och Mount MK (1991:1-15) så har studier lett fram till att det 

ändå finns fem viktiga personlighetsdimensioner som har högre giltighet än andra, dessa är; 

utåtvändhet, emotionell stabilitet, sociabilitet, pålitlighet och öppenhet för erfarenheter. I deras 

forskning så har de jämfört dessa fem dimensioner med arbetsprestationer som prestationsmått för att 

försöka se om särskilda samband går att utläsa. Undersökningar utfördes från år 1952-1988. När den 

personliga egenskapen ”utåtvändhet” mättes i samband med arbetsprestationer så testade man 

sambandet bland annat på en stor grupp chefer. De menar att denna faktor borde ha ett positivt samband 

med framgång i yrken som kräver intensiv kontakt med andra, men enligt resultatet så fann de endast 

ett svagt positivt samband. Sammanfattningsvis så fann de få samband mellan personlighetsvariablerna 

och arbetsprestation som kriterium och fastslog att det är svårt att bygga hållbara prognoser på dem. I 

en rekryteringssituation så finns det alltså enligt ovan forskning vissa personliga egenskaper som 

forskare har enats om, går att ta fasta på. Men i en urvalssituation så bör rekryteraren i detta fall vara 
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medveten om att personlighetsfaktorerna inte helt kan förklara arbetsprestationen, det finns annat som 

spelar in.  

Walther Mischel (1968) lyfter fram forskning om att personlighetstest har en låg validitet. Han menar 

att det är svårt att utifrån testen förutsäga arbetsprestationer och det han främst är kritisk mot är sättet 

som begreppet ”personlighet” används på och vad som tidigare forskning ansåg att personlighet bestod 

utav. Han menar att personlighet inte är något bestående utan helt beroende av vad för situation 

individen befinner sig i. I stora drag så säger forskningen att människan till stor del inte besitter 

egenskaper som till exempel gör individen mer social. Utan individen väljer i vilka situationer 

personen vill vara social och i vilka tillfällen den inte vill det. Därför blir det inte bestående personliga 

egenskaper som avgör hur människor hanterar situationer utan det är situationen som avgör 

personligheten (Mabon, 2014: 77).  

Utmaningar med personlighetstest 
 

Som arbetssökande idag så ställs man ofta inför en testsituation i samband med en urvalsprocess. I 

många fall sker det med relativt lite information om vad det är för test, eventuell lagring av testresultat, 

vem det visas för och om man själv har en möjlighet att få se testresultatet. Det är inte ovanligt att som 

arbetssökande få en känsla av maktlöshet och underläge i ett rekryteringssammanhang, och det är något 

som kan bli ännu mer påtagligt när den information som eventuellt samlas in i samband med ett 

testsammanhang kan påverka den personliga integriteten (Gordon, 1997:70-72).  

I en rekryteringsprocess så är det därför viktigt att ha kandidatens upplevelse av urvalsprocessen i 

åtanke (Lindelöw Danielsson 2010). Forskning utförd av Khalke & Smidt (2000: 92-93) har visat att 

kandidatupplevelsen är viktig att ha i åtanke eftersom att det kommer forma kandidatens syn på 

organisationen. Redan vid första kontakt mellan rekryteraren och den arbetssökande förmedlar 

företaget på många sätt sin människosyn och även företagskultur. Genom att använda bra 

urvalsmetoder på ett respektfullt sätt förhindrar man att eventuellt tappa kompetens och förhindrar att 

den arbetssökande möjligen vänder sig till ett annat företag. 

Eftersom testsituationen kan upplevas som en ovan situation för vissa arbetssökande så finns det 

belägg i den forskning som säger att det är viktigt med en personlig genomgång av testet. Rekryteraren 

får då en möjlighet att ställa följdfrågor kring resultaten och testtagaren har även en möjlighet att 

förtydliga och förklara hur man kom fram till det svaret man gav. Det här kan stärka den 

arbetssökandes känsla av kontroll över situationen och även ge en bild av företagets urvalsprocess som 

en rättvis process (Mabon 2014: 224).  
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I en undersökning utförd av Smith, Dickson & Hanges (2001:304-315) så riktar de kritik mot ett 

välanvänt instrument av som mäter personlighet, så kallat ”Big Five”. Detta personlighetstest utgår 

från fem utmärkande dimensioner av människans personlighet och syftar till att kunna mäta dem mot 

exempelvis arbetsprestation som faktor. De menar att själva forskningen kring personlighetstest utförs 

genom att låta frivilliga personer som deltar i undersökningen, svara på personlighetstest. Eftersom att 

forskningen oftast är anonym så menar de att de flesta svarar sanningsenligt eftersom de inte har något 

att förlora på det utan endast svarar i undersökningssyfte. I ett rekryteringssammanhang så skulle man 

kunna tänka sig att svaren påverkar just möjligheten till att få jobbet och därför kan man tänka sig att 

individen tenderar att överdriva vissa egenskaper eller undanhålla andra. Ytterligare kritik mot 

instrumentet handlar om social önskvärdhet och syftar till att individer fyller i testet på ett sådant sätt 

att de inte svarar sanningsenligt utan framställer en slags idealpersonlighet. Även här går det att se 

kopplingar till Goffmans teori om hur människan ingår i olika roller genomgående i livet, och hur 

dessa roller förväntas se ut styr hur människan framställer sig själv.  

Forskning visar även att det blir allt mer vanligt att professionella yrkesgrupper som psykologer, 

beteendevetare och personalvetare får använda och bedöma personlighetstest, men att det är långt ifrån 

alla som borde få det endast med denna förutsättning. Helst borde certifiering utföras för att få tillåtelse 

att använda testerna. Personlighetstest är bland de test med högst svårighetsgrad att bedöma, eftersom 

det till stor del handlar om tolkning (Mabon, 2014: 217).  

Validitet och Reliabilitet 
 

Forskning utförd av Patrick Littorin (1994:43-45) visar att validitet och reliabilitet är två centrala 

begrepp i testsituationer. Validitet är ett begrepp som syftar till att visa testets förmåga att mäta de 

variabler som det är meningen att det ska mäta. Det skulle kunna beskrivas som ett slags mått på testets 

kvalitet. För att undersöka hur vida testverktyget mäter den faktorn som den är tänkt att mäta så går 

det att använda sig av en validitetskoefficient som syftar till att mäta just sambandet mellan just valda 

faktorn och testverktyget. I en roll som chef så mäts exempelvis förmåga att leda grupper. Forskning 

visar att personlighetstest har ett validitetsvärde på 0,4 % vilket innebär att personlighetstest kan från 

10-20 % förklara den faktorn som testet avser att mäta.  

Vidare lyfter Littorin (1994:50-52) fram att reliabiliteten är ett mått på att testresultatet inte har 

påverkats av slumpen eller andra tillfälligheter. Tillförlitligheten mäts genom en reliabilitetskoefficent 

som kan variera mellan 0 och 1. En hög reliabilitetskoefficent betyder att mätfelen hos testet är små. 

Enligt Prien (1992: 69) så har tester har ett reliabilitetsmått på 0,70 till 0,80. Är reliabiliteten lägre 
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betyder detta att testresultatet kan ha påverkats av yttre omständigheter. Personlighetstester har 

dessvärre ofta brister i reliabiliteten vilket betyder att om testet administreras vid två på varandra 

följande testtillfällen så kommer den arbetssökandes resultat att skilja sig åt.  

Enligt en omfattande analys av Robert M Guion och Richard F Gottier som gjordes på 60 talet 

(Personnel Psychology, 1965:135-164) så fann man ytterst få samband mellan de personlighetstest 

som användes på den tiden kopplat till möjligheten till arbetsframgång.  Ett stort antal olika metoder 

för personlighetstestning prövades i olika urvalssituationer och på olika yrkesgrupper och det enda 

sambandet mellan personlighetstestens möjlighet att predicera framgång gällde de företagen som 

utvecklat metoder anpassat efter just det specifika företaget. Deras slutsats var bland annat att det inte 

fanns något generaliserbart bevis för att personlighetsmätningar är ett bra verktyg vid olika typer av 

urval. De menar att i de undantagen som personlighetsmätningar visat sig vara användbart så finns det 

inget som i förväg kan indikera på vilka mått som ska användas i vissa situationer och med vissa syften 

(Prien, 1992: 133). 

 Vidare visar forskning att sedan 1983-1984 talet så har många av de personlighetstest som används 

av företag i Sverige idag ett utländskt ursprung och är egentligen översatta kopior av 

ursprungsvarianterna. Flera test som används idag utvecklas även med syfte att bli mer effektiva och 

kortas därför ned på olika vis. Många test som ursprungligen hade fler uppgifter i varje skala, ca 30-

40 stycken har idag bara fem- tio (Prien 1992: 134). Det som forskningen visade om personlighetstester 

i mitten av 60-talet ledde till slutsatsen om att de i deras dåvarande form inte kunde användas på ett 

generaliserbart sätt av företag. Idag har testen utvecklats men forskning har visat att de fortfarande är 

de ursprungliga testen som användes och utvärderades under 60 talet som de är grundade på idag och 

samma problematik finns kvar. I de personlighetstest med utländsk bakgrund som används i Sverige 

idag så har de inte bara kvar bristerna i validitet som originalen hade, utan även brister i reliabilitet. Få 

svenska valideringar av testen har gjorts vilket säger att vi inte vet vad för validitet som de översatta 

testkopiorna har (Prien 1992: 135). Ett test som har standardiserats och är populärt att använda i 

Sverige idag är Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Inga svenska validitetsstudier finns dock 

dokumenterade i dess manual (Sjöberg, 2000:14).    

Personlighetstest har visat sig ha låg validitet och reliabilitet men det är inte ovanligt att man använder 

testen som oavkortat det enda underlaget i rekryteringssammanhang (Prien, 1992: 136). Forskning 

visar att testen är helt situationsberoende, alltså att det beror på situationen när testen utförs. När man 

har testat validiteten på personlighetstest så har de sammanfattningsvis inte visat sig vara särskilt 

användbara och därför kan det vara problematiskt om rekryterare helt lägger sitt omdöme baserat på 
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testresultaten. Det är i själva verket ibland mer tillförlitligt att förlita sig på egna intryck och 

erfarenheter (Prien 1992: 137). 

Bedömning av personlighetstester 
 

I bedömningen av personlighetstest så förutsätter en korrekt analys att den som tagit testet har svarat 

sanningsenligt och förhoppningen är att testet ska kunna ge en bild av den sökandes personlighet. Att 

förutsätta att de som tar testet svarar ärligt är dessvärre svårt och det är bland annat därför 

personlighetstester har en så låg validitet.  I enlighet med det som Goffman lyfter fram i sin teori, att 

individen tenderar att vilja framställa en idealbild av sig själv så finns det forskning som säger att en 

individ som står inför en möjlig anställning kommer att framställa sig själv på ett vis som individen 

tror är passande för den aktuella tjänsten (Mabon 2014: 89-90). Smeding, A, Dompnier, B & Darnon, 

C (2017:155-160) lyfter fram forskning som visar att personlighetsmätningar förutsätter 

sanningsenliga svar för en korrekt analys. Dock har det visat sig att känslan av social önskvärdhet är 

vanligt förekommande bland personlighetsmätningar och individer tenderar att svara utifrån vad de 

tror är socialt önskvärt för den aktuella rollen. I en rekrytering så visar även forskning att det är viktigt 

att vara medveten om hur mycket testtagarens ”dagsform” påverkar hur testets resultat blir. Det finns 

många faktorer som kan påverka resultatet, allt ifrån sjukdom, oförutsedda störningsmoment under 

testtagningen till den miljön testtagaren befinner sig i när de utför testet. (Mabon 2014: 159).  

Reagan D. Brown och Robert J. Harvey skriver i artikeln ”Detecting Personality Test Faking with 

Appropriateness Measurement: Fact or fantasy?” (2003:1-2), om hur personlighetstester under en lång 

tid har använts som selekteringsverktyg. De lyfter även fram det problematiska med personlighetstester 

och menar att ett stort problem är så kallad ”faking”. Vilket innebär att testdeltagare medvetet svarar 

på frågorna på ett sätt de tror är korrekt, men som inte nödvändigtvis stämmer överens med deras 

verkliga personlighet. Det är därför viktigt att organisationer som använder sig av personlighetstester 

hittar lösningar för hur de ska undvika och förhindra just detta i samband med rekryteringar. I sin 

rapport lyfter de fram bland annat tre olika metoder som kan vara användbara att använda.  

a) Använda test som är för svåra att svara osanningsenligt på 

b) Inkludera mätverktyg som är skapade just för att upptäcka märkliga svar. 

c) Undersök hur testdeltagare ”svarar” enligt detta för att upptäcka och ingripa om faking tar plats 

i testen 

Det finns två olika typer av test som är svårare att modifiera svaren på än andra. Dels de med 

verifierbara svar, och de med ej transparanta frågor som döljer vad som egentligen undersöks. 
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Testdeltagare tenderar alltså att i högre utsträckning svara sanningsenligt om frågorna i testet är 

formulerade på ett visst sätt där själva svaret på frågan är lätt att kontrollera och verifieras. Ett exempel 

på en sådan fråga kan vara ”Var du medlem i någon idrottsförening i skolan?”. Just att svaret på frågan 

går att kontrollera gör att svaren blir mer sanningsenliga. Det negativa med sådana frågor är att antalet 

frågor som faktiskt går att ställas på det sättet är få. Det andra alternativet av tester går helt enkelt ut 

på att om frågorna i testet är mindre transparanta, så är det svårare för deltagaren att på förhand veta 

vad ett önskvärt svar på frågan skulle kunna vara. 

Det andra alternativet som inkluderar mätverktyg i upptäckten av ”faking” i personlighetstester och 

syftar till att utveckla eller använda sig av just mätverktyg, speciellt designade för att upptäcka 

avvikelser eller udda mönster i svaren på frågorna. Ett sådant verktyg som använts flitigt sen de 

utvecklades år 1940, är ”Minnesota Multiphasic Personality Inventory”, förkortat ”MMPI”. Det är ett 

exempel på ett test utvecklat just för att upptäcka avvikelser och udda svar. Det tredje alternativet de 

tar upp i rapporten som metod för att upptäcka ”faking” i personlighetstester syftar till att studera hur 

de som utför testet svarar på frågorna. Det kan handla om att dels studera hur lång tid det tar för 

individen att svara på frågorna och samtidigt jämföra mönster i svaren. Resultat på den typen av 

forskning har visat att de som tar längre tid på sig att svara på en fråga tenderar att vara de som svarar 

osanningsenligt.  

Metod 
 

I följande avsnitt redogörs för det metodval som använts i studien, urval samt de etiska aspekter som 

har tagits hänsyn till i studien. Vidare redogörs för det praktiska genomförandet av insamlingen av 

materialet samt så lyfts kritik fram mot den metoden som använts.  

Metodval 
 

Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av personlighetstesten från både rekryterares 

perspektiv och även från arbetssökandes perspektiv.  Bryman (2014:368-369) förklarar att kvalitativ 

forskning ofta syftar till att försöka förstå den sociala verkligheten som föremålen för undersökningen 

lever i och därför ansåg jag att en kvalitativ forskningsdesign var ett bra val för min studie. Meningen 

med en kvalitativ forskning är att få en djupare förståelse för ett visst fenomen och precis som Aspers 

(2013: 40-41) skriver, så är förståelse av sociala processer viktigt. För att förstå hur rekryterare samt 

arbetssökande hanterar och upplever personlighetstester så är samtal en bra metod att använda sig av. 
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Jag valde att göra tematiskt öppna intervjuer för att samla in min data och med en deduktiv ansats, 

vilket betyder att jag i utformande av min intervjuguide hade bestämt olika teman som jag ville att vi 

utgick ifrån men jag ville samtidigt hålla samtalet kring frågor och ämnet öppet.   

Urval 
 

Urvalet i min studie består av två grupper med fem personer i vardera grupp. Den första gruppen består 

av fem individer som i sitt yrke arbetar med rekrytering och som använder personlighetstest som metod 

i urvalsprocessen. Den andra gruppen består av fem arbetssökande som utfört personlighetstest. Totalt 

har tio intervjuer utförts. Jag använde mig av ett snöbollsurval för att komma i kontakt med 

informanterna i gruppen rekryterare. Urvalet innebär att forskaren kommer i kontakt med ett mindre 

antal människor som upplevs relevanta för forskningens syfte, utifrån dem går det att få kontakt med 

ytterligare informanter (Bryman 2014:196). För att komma i kontakt med personer som jobbar med 

rekrytering vände jag mig till min bekantskapskrets och genom en kontakt på det företag där jag själv 

arbetar så kunde jag via mail skicka ut förfrågningar om deltagande i studien. När det kommer till den 

andra gruppen så fann jag att det var svårt att försöka nå arbetssökande genom de rekryterarna jag 

intervjuade, och i enlighet med studiens syfte så är meningen att undersöka upplevelsen av just 

personlighetstest. Därför kom jag fram till att det var av mindre vikt att de som deltog i min studie 

kom från samma företag. Jag fokuserade på att se till så att de arbetssökande jag intervjuade hade utfört 

samma typ av test som de som rekryterarna använder, vilket är just personlighetstest. Jag använde mig 

av ett bekvämlighetsurval för att komma i kontakt med de arbetssökande, vilket innebär att urvalet 

består av personer som finns i närheten av den som utför studien (Bryman, 2014:194). Informanterna 

i gruppen arbetssökande jobbar på samma företag som jag själv men på olika avdelningar. De 

intervjuades i sin roll som arbetssökande och samtliga hade inom tidsramen av ett år i samband med 

en anställningsprocess utfört personlighetstest. 

Etiska aspekter 
 

När det kommer till att bedriva vetenskaplig forskning så finns det ett par riktlinjer forskaren bör följa. 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram en rad forskningsetiska principer som finns till för att skydda 

individer i samhällets rättigheter när det kommer till hur forskning bedrivs. I följande text redogörs för 

fyra allmänna huvudkrav som ställs på forskning idag och som även tagits hänsyn till i min studie. Det 

är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet utgår ifrån att det är undersökningsdeltagarnas rättighet att bli informerade om 

deras deltagande i studien och vad för typ av villkor som gäller för deras deltagande. Hänsyn till kravet 

togs genom att via mail till samtliga deltagare informera om vad studien syftar till att mäta, samt att 

deras deltagande var helt frivilligt. Information även vid intervjutillfällena gavs om att jag med deras 

godkännande ämnade att spela in intervjun för att sedan kunna analysera materialet (Vetenskapsrådet 

2002: 7). Samtyckeskravet går ut på att forskaren innan undersökningstillfälle skall be om deltagarens 

samtycke till studien. För att säkerställa att deltagarna i min studie gav sitt samtycke så bad jag dels 

om lov att få utföra mina intervjuer vid första kontakttillfälle. Även vid intervjutillfälle blev de upplysta 

om studiens syfte. Ingen av mina deltagare var under 18 år så därför behövs ej samtycke inhämtas från 

förälder eller vårdnadshavare. De informerades också om att de kunde avbryta deras medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002: 9-10). Enligt konfidentitalitetskravet så ska deltagare och personliga uppgifter 

kring dem ges möjlighet att vara helt konfidentiella. Kravet genom att i dels min inledande 

mailförfrågan till deltagarna informera om att det var deras rätt att vara helt anonyma i deras 

deltagande. Vid intervjutillfälle upprepade jag detta och informerade om deras rätt till anonymitet samt 

att det insamlade materialet endast skulle hanteras av mig (Vetenskapsrådet 2002 :12). Nyttjandekravet 

syftar till att de uppgifter som i studien samlas in endast får användas just för forskningsändamål. Det 

följdes genom att deltagarna informerades om att det insamlade materialet endast skulle användas av 

mig och min studies syfte (Vetenskapsrådet 2002 : 14).  

Praktiskt genomförande  
 

Intervjuerna genomfördes under olika dagar från och med v. 12 till och med v.15. Två grupper skulle 

intervjuas och därmed utformades även två olika intervjuguider. Intervjuerna var planerade att ta ca 

30 minuter vilket de också gjorde och samtliga intervjuer spelades även in för att senare kunna 

transkiberas. Intervjuerna med rekryterarna skedde bland annat på deras arbetsplatser i mötesrum, 

vilket gav en lugn miljö under samtalet. Aspers (2013: 140-141) lyfter fram att samtal förmodligen är 

den vanligaste formen för att förstå vad som sker, hur andra tänker och varför de handlar som de gör. 

I en intervjusituation finns det ett par punkter att tänka på för att skapa förutsättningarna för ett så bra 

samtal som möjligt. Bland annat att tänka på den maktobalans som lätt kan inträffa i en 

intervjusituation där den person som intervjuar oftast styr samtalet. Att hålla intervjuerna på 

informanternas kontor skulle kunna bidra till en mer avslappnad miljö för dem eftersom de då befann 

sig på en plats som de är vana vid. Två av intervjuerna med rekryterarna skedde över telefon eftersom 

att informanterna befann sig på annan ort och det är därför svårt att veta exakt i vilken miljö de befann 

sig i under samtalet. Den andra gruppen av informanter bestod av de arbetssökande. Intervjuerna med 



15 
 

de här informanterna planerades också ta ca 30 minuter, vilket de också gjorde. Eftersom gruppen av 

arbetssökande fanns på samma arbetsplats som jag själv jobbar på så kunde intervjuerna med dem ske 

i mötesrum, vilket också gav en lugn miljö under samtalet. Åter igen så understryker jag att samtliga 

av gruppen arbetssökande intervjuades i sin roll som arbetssökande och anställningsprocesserna de 

varit i gällde tidigare tillfällen, där de även fått utföra ett personlighetstest. Innan intervjuerna 

genomfördes så gjordes en testintervju var på vardera intervjuguide. Det gjordes dels för att kontrollera 

hur frågorna upplevdes men även för att se på ett ungefär hur lång tid intervjuerna tog. 

Två olika intervjuguider utformades. En för rekryterarna (bilaga 1) och en för de arbetssökande (bilaga 

2). Eftersom att det var en tematiskt öppen intervju så utformades intervjuguiderna på så sätt att det 

innan intervjun fanns olika områden som var intresseranta att prata med informanterna om. Enligt 

Aspers (2013: 143-144) så är dessa teman knutna till den teoretiska utgångspunkten i studien men 

samtidigt så ligger fokus på att utifrån en induktiv ansats öppna upp för samtal med informanten. 

Meningen är att istället för att helt utgå från varje intervjufråga så gör man informanten till en 

medkonstruktör av frågorna och låter en del av intervjun styras utifrån den information som 

informanten lyfter fram.  

Analysprocessen 
 

Vid en kvalitativ studie så är det enligt Aspers (2013: 167) vanligt att forskaren själv genererar material 

till studien. Detta material kallas för ”premiärmaterial” och kan bland annat samlas in med hjälp av 

intervjuer. Efter att jag utfört mina sammanlagt tio intervjuer så började arbetet med att transkibera 

mitt material. Det är viktigt att efter en intervju skriva ner det insamlade materialet så att det kan 

presenteras i text och sedan analyseras genom kodning (Aspers, 2013: 155). Det insamlade materialet 

transkiberades i text genom att lyssna på de inspelade ljudfilerna. Under tiden jag transkiberade 

startade redan där själva analysen av materialet eftersom jag då såg samband mellan de olika samtalen. 

De skrevs sedan ut i pappersformat för att göra det enklare att analysera likheter och skillnader i de 

olika intervjuerna. Definitionen på en kod är enligt Aspers (2013: 168) hur man ska strukturera det 

insamlade materialet. Koden har i sig en kodanvisning där tanken är att visa den som studerar 

materialet vad just den koden betyder. Den typen av kodning som användes i den hör studien kallas 

för ”marginalmetoden” enligt Aspers (2013: 184). Den utgår från det utskrivna textmaterialet och 

färgpennor användes för att koda materialet. Jag valde exempelvis att ge koden ”testmomentet” färgen 

blå, medans koden ”återkoppling” fick koden rosa, dessa teman låg till grund för hur jag valde att 

presentera resultatet i studien. På så sätt kunde jag relativt enkelt skilja på informanternas olika 

upplevelser av dessa två teman.   
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Metodkritik 
 

Valet av metod spelar stor roll och i den här studien så användes en kvalitativ forskningsdesign. 

Bryman (2014:369) lyfter fram att det problematiska med kvalitativa studier är att de ofta inte går att 

generalisera. I studien så genomfördes tio intervjuer och det låga antalet blir inte representativt för en 

större population. Studien syftar dock till att undersöka upplevelsen av personlighetstester utifrån de 

båda gruppernas perspektiv och därför var en kvalitativ forskningsdesign rätt val. Genom att hålla 

intervjuer utifrån en tematisk öppen intervjuguide så höll jag samtalet med informanterna öppet och 

detta bidrog förmodligen till en större känsla av att fritt berätta om deras upplevelser. En nackdel kan 

vara att intervjuerna endast pågick under 30 minuter och jag tror att mer djupgående frågor kring ämnet 

hade kunnat ställas om intervjutiden varit längre. Jag tror även att det var en fördel att jag redan i de 

mail jag skickade ut med förfrågan om deltagande skrev ut syftet med studien så att informanterna 

kände sig säkra på vad intervjun skulle handla om. Jag tror samtidigt att detta kan ha påverkat samtalen. 

Vet deltagarna i förväg om vad intervjun kommer handla om samt vad den syftar till att undersöka så 

skulle det kunna vara lätt att ge svar utifrån vad man tror personen som intervjuar vill höra. Två av de 

fem intervjuer som hölls med gruppen rekryterare skedde över telefon och detta tror jag också kan ha 

betydelse för innehållet i intervjun. Det kan vara svårare att över telefon få en helhetsbild av 

informantens kroppsspråk eller miljö under samtalet och båda faktorer är viktiga att ta hänsyn till i 

analysarbetet.   

Resultat och analys 
 

Eftersom att studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för både arbetssökandes upplevelse av 

personlighetstester samt rekryterares upplevelse av testerna som metod vid rekryteringar så presenteras 

resultatet utifrån de två olika gruppernas perspektiv. Två olika delar av en rekryteringsprocess har valts 

ut vilket är testsituation och återkoppling och utifrån de här två delarna att presenteras resultatet. 

Avsnittet avslutas med en del som kallas för personlighetstesters framtida utveckling och som utgår 

ifrån rekryterares syn på hur testerna kommer utvecklas. Resultatet presenteras utifrån den teoretiska 

utgångspunkt som studien har.   
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Testmomentet 
 

Rekryterarnas perspektiv 
 

De visar sig att de flesta rekryterarna bland informanterna arbetar utifrån en ganska liknande metodik 

i rekryteringsprocessen. Nedan beskriver en rekryterare kortfattat hur en liten del av urvalsprocessen 

kan se ut och i vilket läge personlighetstesterna kommer in i bilden. I vissa fall så kommer såklart 

testerna in mycket senare, i själva slutskedet i rekryteringen och i vissa fall även mycket tidigare, redan 

i annonseringen. Men det vanligaste i detta fall är att det sker i ett sådant stadie av urvalet att en 

återkoppling följer testmomentet 

Jag jobbar i alla fall såhär att jag först sållar cvn, sen telefonintervjuar jag dom som jag tycker verkar vara intressanta, 

bland de här telefonintervjuerna så väljer jag ut dom jag vill träffa och dom jag väljer att jag vill träffa personligen, 

dom skickar jag tester till så att dom får göra det innan jag träffar dom på intervjun, så går vi igenom det då 

I enlighet med det som Mabon (2014: 224) menar så ger en personlig genomgång av testerna 

rekryteraren en möjlighet att ställa följdfrågor kring resultaten. I citatet nedan från en av rekryterarna 

är samtalet kring testet tillsammans med den arbetssökande ett uppskattat komplement. Rekryterarna 

verkar se testerna som ett bra underlag till den personliga intervjun eftersom att man får en möjlighet 

att tillsammans diskutera den arbetssökandes testresultat. Under intervjun kan rekryteraren jämföra 

personlighetstestet med hur den arbetssökande upplevs i person och hur den svarar på frågor under 

intervjutillfället och vid en genomgång av testresultaten så har den arbetssökande även en möjlighet 

att själv få förklara hur man har resonerat kring de frågor testet innehöll. 

Just personlighetstesterna tycker jag är väldigt intressanta och det som jag tycker ger mest är dialogen när man går 

igenom testet med kandidaten […] dels att man då har kört ett antal intervjufrågor innan på den personliga intervjun, 

och så avslutar man då intervjun med att gå igenom testerna, då kan man jämföra med svaren man fick med vad testet 

visar och se lite, går det hand i hand eller visar testet något annorlunda kring hur kandidaten svarar på frågorna- Så 

det tycker jag ger ganska mycket, och sen själva dialogen med kandidaten, varför den är på ett visst sätt och att den kan 

få förklara sig varför den hamnade si eller så och varför det blivit på ett visst sätt. Men jag tycker ändå att det ger, det 

ger en bättre bild av kandidaten i och med att man har den här delen som ett komplement då 

 

I enlighet med Erving Goffmans ”Presentation of self i everyday life” (1971:28-29) och de roller han 

förklarar att vi alla oftast ingår i, så kommer en individ troligtvis att försöka framställa sig själv på ett 

sådant vis som är passande för den aktuella tjänsten, att ha en personlig återkoppling på testen kan 

därför ses som nödvändigt. I enlighet med den forskning som Prien (1992: 136-137) lyfter fram så har 

personlighetstest en relativt låg validitet och reliabilitet, trots det så är det inte ovanligt att testen 

används oavkortat som det enda underlaget i ett rekryteringssammanhang. Ofta så används de som ett 

inledande urvalverktyg för att effektivt välja ut de kandidater som bäst matchar det som tjänsten 
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beskriver. Så som en av rekryterarna beskriver testmomentet nedan så verkar det finnas en förståelse 

för att det finns olika faktorer som kan påverka varför en individ har svarat som den har gjort på ett 

test och en förståelse finns också för att det är värt att gå igenom testet tillsammans med kandidaten 

då missförstånd kopplat till utförandet av testet kan ha skett. Forskning visar att det kan vara 

problematiskt om en rekryterare läggar hela sitt omdöme på den arbetssökande baserat på testresultaten 

och att det ofta kan vara mer tillförlitligt att lita på sin egen magkänsla, intryck eller erfarenheter. 

Det finns ju inget ja eller nej, något rätt eller fel, utan det är mer kopplat tillbaks till kravprofilen och det vi har sagt är 

viktiga egenskaper. Sen får man ju ut en massa rapporter som kan visa att personen i fråga är väldigt stark här, eller 

mindre stark där osv, men jag skulle säga att för mig personligen så är dom här testerna, och det säger jag till mina 

kandidater också, ett underlag för djupintervjun. Det är inte så att jag kuggar en kandidat för att den är jättelåg på en 

utav kanske de sammanfattande kompetenserna. Snarare blir jag nyfiken då varför personen scorar så lågt på effektivitet 

till exempel, innovation eller liknande. Det här företaget kanske jobbar med höga innovationslösningar, om man är 

ingenjör liksom.. då vill man ju ställa lite djupare frågor kring det. Då ställer man ju mer djupgående frågor för att 

reda ut. Då kan det ju vara så att kandidaten säger att; ”jaha, okej ja men då missuppfattade jag frågan, jag trodde ni 

menade såhär 

 

I ett personlighetstest så förutsätter en korrekt analys att den som tagit testet har svarat sanningsenligt, 

syftet är att testet ska kunna ge en bild av den sökandes personlighet men samtidigt är det svårt att veta 

om den arbetssökande har svarat ärligt och det är bland annat därför personlighetstester har en relativt 

låg validitet. Mabon (2014: 89-90) lyfter fram detta faktum och detta går även att koppla till Goffmans 

(1971: 28-29) teori om roller. Enligt Goffman går det att skilja på olika typer av roller, ”funktionsroll” 

är ett exempel på en typ av roll som en individ kan anta. Yrkesrollen rekryterare är ett exempel på en 

funktionsroll men det kan även rollen som arbetssökande vara. Båda rollerna är uppbyggda av normer 

och de påverkar och även påverkas av hur samhällets utvecklas. Vad som karaktäriserar en 

arbetssökande i form av exempelvis uppförande, manér eller liknande förändras ständigt och även vad 

som karaktäriserar en viss tjänst och vad för typ av egenskaper och kompetenser som passar till den är 

i ständig utveckling. Som individ strävar man, enligt Goffman, efter att spela den rollen så bra som 

möjligt.  

Det kan ju vara att det är, att det finns lite avstickare där man känner att en viss egenskap visar på ett visst sätt men jag 

upplever inte kandidaten så och då diskuterar man ju det. Så det ger ju mig nånting så, men i de flesta fall så brukar de 

ha ganska mycket träffsäkerhet och det här beror ju på hur ärlig kandidaten är när den fyller i testet man ska ju fylla i 

så som man själv uppfattar sig och tänka sig arbetsrelaterade hänseende då. 

 

I enlighet med det Goffman (197:1) lyfter fram så varierar människans personlighet beroende på 

sammanhang och i vilken situation personen befinner sig i. Därför skulle även upplevelsen av 

individerna kunna skilja sig åt beroende på sammanhang. De flesta av rekryterarna verkar även ha en 

förståelse för att personligheten till viss del är föränderlig och att det såklart bör tas i beaktan när det 
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kommer till personlighetstesterna. Enligt citatet nedan uttrycker en rekryterare sig om det faktum att 

vissa arbetstagare kan presentera sig på ett visst sätt i personlighetstesterna men sedan upplevs på ett 

annat sätt ute på arbetsplatsen. En personlig egenskap som inte visade sig på personlighetstestet kan 

komma fram vid senare tillfälle, speciellt om den nya arbetsplatsen ger upphov till att utveckla 

exempelvis kreativitet som i detta exempel. Forskning utförd av Walther Mischel (1968) lyfter fram 

kritik mot hur begreppet personlighet används och forskningen visar att personlighet till stor del inte 

är något bestående utan är helt beroende på vad för situation individen befinner sig i. Därför blir det 

inte bestående personliga egenskaper som avgör hur människor hanterar situationer utan det är 

situationen som avgör personligheten (Mabon 2014:77).  

Säg att den har scorat väldigt lågt på kreativitet och så hamnar man i ett jätteförändringsbenäget IT bolag och då är 

det klart att man blir mer kreativ av just den anledningen. Då kan man märka att testresultatet visar på låg kreativitet 

men att kunden upplever personen som väldigt kreativ. Det kanske är mer kopplat till gruppen och arbetsmiljön liksom. 

Sen måste man ju bedöma kandidaten i det här fallet. Den gör ju testet utifrån en arbetsplats som man i vissa fall inte 

trivs på och som i vissa fall inte upplever att den får en chans att jobba kreativt med förändrings och utvecklingsförslag.. 

jag menar, det måste man ju också tänka in liksom. Hur ser personen i frågas arbetssituation ut nu och har den svarat 

baserat på hur den skulle vilja att det var eller hur det faktiskt är. Så det är en balansfråga. Därför så tror jag att det 

är så otroligt viktigt att följa upp de här testerna, återkoppla och ge feedback till kandidaten. Det är då man får de bästa 

svaren  

I intervjuerna med rekryterna så framgick det att flera av dem inte själva hade fått göra tester i samband 

med sin egen anställning på företaget. De flesta hade på ett eller annat sätt kommit i kontakt med 

testerna, självklart genom att själv använda dom i sina egna urvalprocesser men även genom att gå på 

certifieringskurser i testverktyget. Nedan citat är ett exempel på hur en av rekryterarna upplevde det 

faktum att personen själv inte fick genomgå tester i urvalsprocessen.  

Näe, inget… det var typ en intervju och sen fick jag träffa min chef.. så det verkade som att de hade bestämt sig efter en 

intervju (skratt) det kändes nästan oseriöst lite att rekrytera någon på. Samtidigt så hade jag ju en bra referens från en 

kollega som redan var på företaget och en tidigare chef. Det var en så pass perfekt match mellan min erfarenhet och 

min profil och det dom sökte. 

Samtliga rekryterare lyfter fram att testerna bör användas med försiktighet och det visar sig även att 

en majoritet av rekryterarna själv inte fick genomgå tester i sin egen anställningsprocess. Det verkar 

vara mer vanligt i rekryteringar som utförs till kunder.  En önskan om att ibland försöka påverka hur 

kunder resonerar kring tester visade sig också bland rekryterarna. Det går att se på det här citat där en 

rekryterare berättar om att det ibland är viktigt att försöka coacha kunderna i vad för test som är rimligt 

att använda för att det ska bli rätt och också en bra upplevelse för kandidaten.  

Det första jag gör är att vara ute hos kunden och tar en kravprofil helt enkelt, går igenom vad personen ska göra och 

vad de ser att personen ska ha gjort tidigare, och då så försöker jag kanske coacha dom lite i kanske i hur de kan tänka. 

Vissa är väldigt vana vid en rekrytering och andra är det inte, men då försöker jag kanske ändå utmana dom lite i att 

kanske.. behöver man verkligen vara civilingenjör för att sitta i en kundjtänst, lite sådär.  
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I nedan citat kan man se hur en av de andra rekryterarna även resonerar kring användningen av tester 

i samband med rekryteringar och lyfter även fram vikten av att som rekryterare ta ett ansvar över hur 

testerna bör användas. 

Men jag tror testerna kommer ha betydelse för framtiden också, för kunden vill ju ha det som är tryggt. SÅ upplever jag 

vissa kunder, vissa kanske förlitar sig för mycket på testerna. Om den mänskliga kontakten kommer finnas kvar i 

framtiden så tror jag att vi som rekryteringskonsulter har en stor uppgift att förmedla vad som.. hur man själv ser på 

testerna och vad som är viktigt. 

 

Arbetssökandes perspektiv 
 

Det är inte helt ovanligt att ställas inför ett testsammanhang som arbetssökande och nedan resultat 

visar ett exempel på hur just den här personen upplevde en rekrytering där ett personlighetstest var en 

del av urvalsprocessen. I enlighet med den forskning som Lindelöw Danielsson (2010) lyfter fram så 

är kandidatens upplevelse av urvalsprocessen viktig av många olika anledningar. Det är oftast i en 

inledande kontakt som en uppfattning bildas kring företaget och dess värderingar och människosyn.  

Det är väl ett som jag kommer på nu som jag minns väldigt väl, det var ett intelligenstest och ett personlighetstest för 

ett jobb som jag hade fått erbjudande om att få året innan men så gick de vidare med en annan kandidat då min 

tillgänglighet inte riktigt uppfyllde deras behov. Så då passade jag på att söka samma tjänst nästa år igen när den låg 

ute och då fick jag göra tester, […] jag tror det var det som dom gjorde sin bedömning på för det kändes som att det 

gick dåligt.. då sa dom att jag inte fick tjänsten, att jag inte var aktuell ens för en intervju 

Enligt Goffman (1971:36-37) så är rollen som arbetssökande en funktionsroll. Den är uppbyggd av 

normer och dessa påverkas av just samhällets utveckling men påverkas även av ett hierarkiskt system. 

Som arbetssökande så är man på ett sätt i ett slags underläge och känslan av att inte ha lika mycket 

kontroll över situationen som rekryteraren i sammanhanget kan lätt uppstå. I enlighet med den 

forskning som Gordon (1997) lyfter fram så upplever arbetssökande ibland en brist på information i 

rekryteringssammanhang och i det här fallet så upplever flera av de arbetssökande en brist på 

information om dels testet i sig men främst hur stor vikt som läggs i testresultatet. Det här kan enligt 

forskning leda till en känsla av maktlöshet och underläge.  

Jag fick väldigt tydliga instruktioner om hur jag skulle göra testet men jag fick inga vidare instruktioner om hur pass 

mycket av bedömning de liksom.. la , som hade att göra med testet. Hur tungt testet vägde, och det visade ju sig att det 

var avgörande. 

 

Nedan är ännu ett exempel på hur en arbetssökande blev bemött under en rekryteringsprocess. 

Personen fick själv försöka nå den ansvariga rekryteraren och fick genom ett mail reda på att hon inte 

var aktuell för tjänsten, hon visste inte vad hennes testresultat hade blivit och inget samtal kring det 
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hade skett med rekryteraren. Eftersom det var efter testmomentet som de slutade ha kontakt så antar 

hon att det är på grund av testet som hon ej är aktuell längre.  

Jag fick ett mail när jag hade försökt ringa, men fick inget svar eller om jag hade skickat ett mail och han svarade ”Hej 

xxx, tack för ditt mail, eller nått sånt där, tyvärr så är du inte längre aktuell i processen, ha det fint”, ungefär så (skratt). 

Det vet jag, jag fick ju ingen respons på vad i mitt test som inte tilltalade dom, det fick jag ingen respons på. 

Goffman (1971: 26) lyfter fram det faktum att individen gärna vill ge intrycket av det ideala med den 

aktuella rollen och måste i vissa fall dölja personlighetsdrag som inte stämmer överens med de 

förväntningar som finns på rollen. Det kan ske både medvetet och omedvetet och Goffman kallar det 

medvetna valet att undanhålla personlighetsdrag som främjat framträdande. De flesta personlighetstest 

utförs hemma framför datorn och det är näst intill omöjligt att veta vem som har fyllt i testet eller om 

testtagaren aktivt har framställt sig själv på ett sätt som gynnar personen i den tjänst som de söker. I 

nedan citat ser vi en arbetssökande som väldigt öppet berättar om hur vanligt det är att ta hjälp i 

testsammanhang.  

Jag har för någon timme sen pratat med en kollega som sa att hon också tagit hjälp. Men sen känns det väldigt 

normaliserat. Jag har pratat om det här med mina kompisar också, det finns ingen ens skam i det. 

 

Enligt Goffman (1971:28-29) så ingår individen i olika roller genomgående i livet och i presentationen 

av sitt jag så kommer individen enligt teorin att vilja framställa sig själv på ett så bra sätt som möjligt. 

Det verkar enligt de arbetssökande informanterna och även rekryterarna som att det finns en förståelse 

för att personligheten är föränderlig, även en slags känsla av att ens eget jag står lite utanför vad testet 

kan mäta verkar finnas. Med rolldistans så menar Goffman (2014:188) att individer ibland separerar 

sitt jag från den aktuella rollen och de normer som karaktäriserar rollen. Alla rollframträdanden blir 

på så sätt individuella. Den arbetssökande i detta fall försöker leva upp till det som karaktäriserar rollen 

genom att fylla i personlighetstestet på ett önskvärt sätt. Men visar med detta en distans till den ideala 

roll som testet syftar till att fånga. I nedan citat uttrycker informanten en känsla av att klara av rollen i 

alla fall, oavsett om den skiljer sig från det som företaget verkar söka.  

Jag är ingen människa som inte tror på min egen kompetens utan jag har ganska bra självförtroende och kanske lite för 

bra i vissa sammanhang. Så jag tänker att när jag kanske har fått ett jobb asså så känner jag att jag vet att jag klarar 

av det.. men det är så irreterande då när ett test ska stå i vägen, som jag upplever kanske inte har så mycket med 

arbetsuppgifterna att göra. Då har jag ingen skam i kroppen när jag tar hjälp av någon. 

 

En annan av de arbetssökandes upplevelser av testerna visar en förståelse för själva användandet av 

testerna men också på hur viktigt det är med upplevelsen av att det rekryterande företaget använda 

dem på ett korrekt och rättvist sätt. Nedan citat av samma informant som ovan visar hur resultatet kan 
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bli om ett personlighetstest som enligt forskning av Prien (1992:133) inte är tänkt att användas som ett 

avgörande verktyg utan som ett komplement, bidrar till att synen på företaget blir negativ samt även 

ger ett oseriöst intryck av användandet av verktyget. 

Jag kan förstå att dom gör tester för de har säkert hört att det är något man kan göra… jag har en liten frustration där 

för jag tycker inte att dom tog hand om det, det känns som att dom har anammat testerna och så vet dom inte, dom har 

inte haft någon analys om det utan mer om testet sa så då är det så. För jag fick ingen förklaring. Jag tycker att det var 

ett ganska fult sätt att hantera det på. 

 

Återkoppling 
 

Rekryterarnas perspektiv 
 

Enligt Mabon (2014: 217) så är det många olika yrkesgrupper idag som använder test i 

rekryteringssammanhang. Personlighetstest är bland de test som har högst svårighetsgrad att bedöma, 

eftersom att det handlar mycket om personlig tolkning från både rekryterarens men även den 

arbetssökandes håll. Han menar därför att testanvändare bör genomgå en certifiering för just det test 

som de använder. Det verkar i överlag som att de flesta av rekryterarna har certifiering i de tester som 

de använder och i följande citat framgår det av en av rekryterarna att de verkar ha förståelse för det. 

Vi är certifierade i hur man ska tolka det här. Det är en nio gradig skala då, så kan man ligga åt, vissa uttrycker sig åt 

höger eller vänster och vissa säger högt eller lågt då på den här skalan av egenskaper och sen finns det en beskrivning 

då på hur man är. Den tolkar ju vi men jag vill alltid vara noga med att säga och även till kandidaten, att det här är ju 

ett komplement i rekryteringen och min analys och den bedömning jag gör av de här skalorna det är ju en 

helhetsbedömning från både telefonintervjun, den personliga intervjun och sen när vi går igenom testet. Så jag skapar 

mig ju en bedömning utefter de tidigare mötena. 

 

Goffman (1971) menar att publiken, som består av människor runt omkring, som inte spelar (i detta 

fall) rollen som arbetssökande, inte nödvändigtvis behöver tycka att personen som spelar sin roll gör 

det på ett övertygande sätt. Det är lätt för människan att få en känsla av att en person uppträder falskt 

eller avvikande. För även om den arbetssökande vet om vad den aktuella tjänsten kräver så kan det 

vara svårt att på ett genuint sätt framhäva vissa drag och attribut som individen inte har. I enlighet med 

den forskning som Prien (1992:134) lyfter fram så har många av de test som finns på svensk 

arbetsmarknad ett utländskt ursprung vilket betyder att många av de test som används idag är översatta 

kopior av de ursprungliga originalen. De saknas också i många fall svensk validitetstestning av dessa. 

Syftet verkar även vara att effektivisera dessa tester och göra dem kortare just för att underlätta 

kandidatens upplevelse av dem. Forskning visar att det problematiska med detta är att originaltesten 

som ursprungligen möjligtvis redan hade en låg validitet ändå var utvecklade på ett sådant sätt att 
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egenskaperna och skalorna som användes i testet kunde ge ett bra underlag av en viss del av 

personligheten. De flesta är inte tänkta att användas som uteslutande det enda verktyget i en 

urvalprocess men ett visst stöd ger det ändå i rekryteringsprocessen. I många test har originalen ca 30-

40 uppgifter i varje skala men idag i strävan efter att utveckla dem och göra processen kortare så har 

många av dem kortats ner till ca fem-tio stycken uppgifter. Att korta ner originalversionerna av testen 

som redan från början hade en låg validitet kan få stora konsekvenser, inte bara för de arbetssökande 

som får gå igenom testsituationen men även för de organisationer som förlitar sig helt på dem.  

Jag är i grund och botten positiv till testerna som ett underlag för en djupintervju men som ett instrument för att bara 

göra det slutliga urvalet, njaa då skulle jag vara försiktig. Det kan ge en felaktig bild av kandidaten tycker jag. Det 

krävs ganska omfattande psykologiska tester för att man ska kunna bedöma en person. Här handlar det om att 

kandidaten gör ett test på 40 min på sin dator som inte är övervakat och jag är inte psykologutbildad. […] idag kan 

kandidaten göra fyra tester på 45 minuter. 

Även i nedan citat ser vi hur en rekryterare reflekterar över det faktum att testsituationerna i 

rekryteringssammanhang utvecklas i hög takt och att tanken är att göra testerna som ett så smidigt 

moment för den arbetssökande som möjligt. 

Det har ju hänt ganska mycket redan under de här två åren jag har varit här, dels att det ska gå snabbare och smidigare 

att göra testerna, att tiden när man gör testerna är mycket kortare än förr, så att det här utvecklas ju hela tiden och det 

här med att man gör det digitalt och skickar ut länkar till kandidater. 

Att personlighetstest som urvalsmetod upplevs rättvist har visat sig vara viktigt för den arbetssökande. 

Utmaningen för många rekryterar kan dock vara att de, som i min grupp av rekryterares fall, i själva 

verket rekryterar på uppdrag av kunder. Även om de själva har en klar bild av hur testerna bör användas 

på bästa sett så ser de en önskan från kunders håll att många gånger dels använda test som inte har så 

mycket med tjänstens arbetsuppgifter att göra, samt även en önskan om att få en sammanfattad 

redogörelse av den arbetssökandes personlighet. Nästan som ett bevis på den arbetssökandes person 

och att denne passar för tjänsten. Den forskning som lyfts fram kopplat till den låga validiteten och 

reliabiliteten kring personlighetstester kan göra detta faktum problematiskt. Används 

personlighetstesterna som ett rent underlag så finns det en möjlighet att välja bort kompetens som 

möjligen hade kunnat vara till fördel för företaget. 

 

Arbetssökandes perspektiv 
 

Just en återkoppling om testet samt en chans att få se sitt resultat eller diskutera det och förklara varför 

man svarat som man gjort har visat sig vara viktigt, men ändå så har de flesta av gruppen arbetssökande 

flera gånger upplevt en brist på återkoppling från det rekryterande företaget. Mabon (2014: 224) lyfter 

fram forskning som säger att en testsituation för många kan vara ovant och betonar därför vikten med 
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en personlig genomgång av testet. En personlig genomgång kan ge den arbetssökande en chans att få 

förklara hur de resonerade kring vissa frågor och ge dem en större känsla av kontroll över processen 

samt också en känsla av att det är en rättvis urvalsprocess som de är med i. Nedan citat beskriver ett 

tillfälle där en kandidat efter ett personlighetstest inte fick någon återkoppling alls. 

Nä, jag blev inte informerad om någonting.. det var helt tyst tills jag då kontaktade rekryteraren som var ansvarig. För 

han hade varit, inte konsultchef, men min chef kan man säga, han som hade anställt mig när jag jobbade inom vården 

så vi hade redan en liten relation sådär. För tidigare hade jag varit som vårdbiträde. Men när jag hade gjort dom här 

testerna för jobb på bemanningsenheten då så hörde han inte av sig. 

Det är som sagt inte ovanligt som arbetssökande att känna en känsla av maktlöshet i samband med en 

urvalsprocess och detta är något som Gordon (1997) lyfter fram. Han menar att det blir ännu mer 

påtagligt när den information som möjligtvis samlas in i ett personlighetstest kan påverka den 

personliga integriteten. I nedan citat så beskriver en arbetssökande känslan av att vilja förklara sina 

tankar och hur man själv resonerat under testets gång. 

Där känner jag väl generellt, på de flesta tester jag gjort att jag känner ett behov sen att jag skulle vilja förklara hur 

jag tänker när jag fyller i, för jag är väldigt allergisk mot att sätta min upplevelse på en , som en siffra, på en skala. Så 

jag har nog saknat det. Gärna när jag satt en siffra, gärna, på personlighetstestet att jag skulle vilja förklara, för jag 

upplever att det är väldigt kontextbundet […]Det är känsligt ju att det är en människas personlighet. Det är ju .. det 

handlar ju om människors integritet och jag tycker att man kan inte riktigt behandla sånna uppgifter hur som helst utan 

att .. jag tycker att inte ge respons när man har låtit en kandidat göra ett sånt test tycker jag är oansvarigt och ganska 

så kränkande. Det blir lite avhumaniserat eller vad man ska säga. 

 

Khalke & Smidt (2000:92-93) lyfter fram forskning som visar att kandidatupplevelsen i 

rekryteringssammanhang är viktig just för att det är då det rekryterande företagets människosyn och 

värderingar blir synliga. Att använda urvalsmetoder som upplevs rättvisa är viktigt för den 

arbetssökande och detta blir synligt på citatet nedan. Att få ett sämre bemötande under en urvalsprocess 

ger inte bara en negativ känsla hos den arbetssökande men formar också personens syn, inte bara på 

test i stort men även synen på företaget.  

Jag har en rent generellt rätt negativ känsla inför dom här testerna, ää .. av många skäl. Jag kan förstå att man behöver 

diffrensiera på något vis, kanske effektivisera processen lite och kanske sålla bland många kandidater för att välja ut 

dom som är starka men då är det ju väldigt viktigt.. alltså om det är så att dom är utformade på ett bra sätt och inte. 

Att använda tester kan få både negativa konsekvenser men även positiva. I nedan citat ser vi ett 

exempel på en upplevelse av en rekrytering där individen tillsammans med en rekryterare diskuterade 

personlighetstestet och den upplevelsen visade sig vara väldigt positiv för personen, även om denne 

inte fick den tilltänkta tjänsten. 
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Ja, alltså, ja det har varit många processer där jag varit med där man liksom inte har fått någon återkoppling, så.. men 

om det är så att jag har kommit vidare efter ett test så har vi pratat igenom testresultatet. På ett ställe så tyckte jag det 

var väldigt bra för då pratade vi inte om hur vida jag hade lyckats på testet eller inte utan mer om vem jag var och hur 

vi kanske kunde koppla ihop det till arbetsplatsen och sådär, hur jag skulle kunna vara i en grupp och jag fick även en 

möjlighet att säga om jag tyckte att det stämde med det som hade visats på resultatet. 

 

Samtliga rekryterare verkar se det som en fördel att använda personlighetstester i en urvalsprocess, 

men främst som ett underlag för en vidare intervju. Samtliga var överens om att en återkoppling på 

personlighetstestet är viktigt för att få en djupare förståelse för hur den arbetssökande har resonerat 

kring testet. Ändå så framgår det av resultatet att i stort sett alla arbetssökande har upplevt 

urvalsprocesser där personlighetstest varit ett tidigt moment i processen och sedan, utan vidare 

förklaring, blivit meddelade att de ej varit aktuella för en vidare intervju. Trots att rekryterarna i studien 

verkar överens om att många olika faktorer kan påverka ett resultat på ett personlighetstest å används 

testen uteslutande som urvalsmetoder, trots det faktum att forskning stödjer att många 

personlighetstester idag saknar svensk validitetstestning. Detta kan säkerligen få stora konsekvenser 

för inte bara arbetssökande utan för organisationer i sig.  

 

Personlighetstesters framtida utveckling  
 

Enligt forskning som Lievens, van Dam & Anderson (2002:580) lyfter fram så sker en utveckling av 

samhället och arbetsmarknaden genomgår som sagt stora förändringar vilket är något som påverkar 

urvalet i rekryteringsprocesser. Vi människor känner ett större behov av att mäta personlighet och att 

försöka förstå oss på varandra och frågan är om vi med bakgrunden av den forskning som samt 

teoretiska utgångspunkt som presenterats i studien, egentligen kan göra det på ett standardiserat sätt 

(Espeland & Sauder, 2007:1-40). I nedan citat berättar en rekryterare om hur han ser på utvecklingen 

av personlighetstester och vad för konsekvenser den utvecklingen kan få.  

Jag tror dom kommer bli ännu mer en standardiserad produkt[…]Jag tror dom kommer leva kvar och jag tror av den 

era av automatisering man vill få in i systemen med kanske robotar som kanske intervjuar i första hand osv, då tror jag 

att dom kanske kommer få .. kanske inte större betydelse men dom kommer definitivt att finnas med, det tror jag. Jag 

tror att kopplat till arbetsmarknaden och urvalet så tror jag att de kanske till och med kommer komma in tidigare, vilket 

kan vara lite sorligt på ett sätt tror jag. När kandidater faller bort. För om det är en robot som värderar dom testerna 

som jag jobbar med nu så tror jag till och med att flera av mina slutkandidater hade fallit bort. Dom tittar ju bara på 

hårdvaluta. Nu kommer vi med artifisiell intelligens kanske kunna göra så att roboten tänker lika som mig men idag är 

vi ju inte där och då är jag rädd för den kommer välja bort alla som scorar svagt på en kompetens. 
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Samma rekryterare uttrycker just ett ökat intresse för att förstå sig på varandra och försöka mäta det 

efter standardiserade mallar verkar bli allt vanligare och frågan är om det egentligen är så positivt. 

Forskning stödjer att personligheten till stor del inte är mätbar och att den formas helt beroende på 

situation. 

Det är väldigt få som ifrågasätter testerna. Det är så vanligt idag. Alla ska utreda sin personlighet i en absurdum. 

Nästan ha med sin profil på linkedin liksom. Jag upplever att det blir så ibland, att man lägger så mycket vikt vid dom 

här testerna så det blir något livsavgörande i en rekrytering. Där skulle inte jag vilja att vi kommer i alla fall. Då blir 

man ju själv robotiserad. 

Även en slags förståelse från rekryterarnas håll om att arbetsmarknaden förändras visas i nedan citat 

och även en förståelse för den problematik som kan uppstå genom att endast gå utefter vad 

arbetssökande visar för kompetenser och egenskaper i dagsläget. Rekryteraren som uttrycker sig i 

nedan citat lyfter fram det faktum att det finns test idag som syftar till att mäta en individs potential till 

att utveckla vissa egenskaper, beroende på vad för förutsättningar personen får. Enligt den forskning 

som Mabon (2014:75-78) lyfter fram så är vi människor av naturen olika och ett stort intresse finns för 

att försöka förstå oss på varandras olikheter och likheter och hur dessa kan påverka vårt beteende. 

Lever vi i ett samhälle där det blir viktigt att mäta individers personlighet redan tidigare i 

urvalsprocesser så kan det vara svårt att som rekryterare och arbetssökande stå utanför det faktumet. 

En kompromiss från företag som jobbar med att rekrytera personal åt kunder och som kan ha svårt att 

komma bort från det faktum att kunden vill ha något slags mätbart, är att använda tester som visar att 

personer som inte helt uppfyller kundens krav ändå har potential till det. 

Jag ser ju redan nu ett skifte i vilka tester man satsar på eftersom det är svårt ibland att hitta den här klockrena 

kandidaten som har allt så finns det nånting nu som kallas för ”learn ability”, och det är tester som istället visar på.. 

säg att en kandidat inte har allt det som kunden önskar och då kan de här learn ability testerna visa potential att, dom 

har de här egenskaperna och i den här rollen så kan de utvecklas si och så och vissa beteenden, de visar mer på 

potential. 

Diskussion 
 

Undersökningar om rekryterares upplevelser av personlighetstester samt arbetssökandes upplevelser 

av testerna går att finna, men det är mindre vanligt med en studie där en jämförelse mellan dessa två 

grupper utförs. Syftet med studien blev därför att undersöka de båda gruppernas upplevelser och till 

hjälp har jag jobbat utifrån studiens frågeställning, teoretiska utgångspunkt samt tidigare forskning. 

Diskussionen är disponerad efter frågeställningen och utifrån den för jag en diskussion om studiens 

resultat. 
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Vilken uppfattning har rekryterare om personlighetstest som metod? 

I enlighet med vad (Khalke & Smidt, 2000) lyfter fram så är kandidatupplevelsen en viktig del i ett 

rekryteringssammanhang och det är redan vid första kontakt som kandidaten får en bild av företagets 

människosyn och företagskultur. En testsituation är för många arbetssökande en ovan situation och det 

som personlighetstestet syftar till att mäta kräver att individen är ärlig och öppen, vilket såklart är 

kopplat till en viss sårbarhet för vissa. Därför är det är viktigt att som rekryterare följa upp 

personlighetstestet med en personlig återkoppling. 

Samtliga rekryterare i studien är överens om att personlighetstest är ett bra komplement till 

rekryteringen, men främst som ett underlag till den senare personliga intervjun. Hur individen upplevs 

i verkligheten kan även jämföras med hur personen har skattat sig själv i testet. Precis som Goffman 

menar så försöker förmodligen flera av arbetssökande att måla upp en ideal bild av sin personlighet. 

Genom att träffa personen efter testet så har rekryterarna en chans att jämföra och se hur de personliga 

egenskaperna gestaltar sig på riktigt. En av rekryterarna upplevde exempelvis att arbetssökande ibland 

skattar sig själva utifrån hur de upplever sin situation på den aktuella arbetsplatsen som de vill byta 

ifrån. Det är viktigt att ha detta i åtanke och personen bör få en chans att klargör hur testet upplevdes. 

En egenskap som individen inte själv skattar sig högt på vid testtillfället skulle även kunna visa sig på 

den nya arbetsplatsen där personen kanske får helt rätt förutsättningar att utvecklas. Forskning utförd 

av Walther Mischel (1968) lyfter fram kritik mot hur begreppet personlighet används. Bevis finns för 

att personligheten inte är bestående utan beror helt på den situation en individ befinner sig i. Det här 

är ännu ett argument till varför personlighetstester inte ska användas helt som ensamt urvalsverktyg. 

Precis som Goffman också betonar så presenterar individen sig själv beroende på situation och 

beroende på den aktuella rollen. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är bestående personliga 

egenskaper som avgör hur människor hanterar situationer utan det är situationen som avgör 

personligheten. 

Majoriteten av rekryterarna har själva inte fått göra tester i samband med sina egna 

anställningsprocesser. Dock så används testerna nästan alltid i rekryteringar till kunder.  Det här skulle 

kunna visa en medvetenhet av att personlighetstester i sig inte är helt tillförlitliga och att andra metoder 

i rekryteringen också spelar in. Kunderna verkar dock önska ett slags bevis för att den individ som 

eventuellt rekryteras har de personliga egenskaperna som de önskar. Genom att dokumentera 

personligheten så tillförs ett mervärde under rekryteringen, vilket upplevs som positivt av 

organisationen som önskar anställa, och blir därmed en konkurrensfördel för rekryteraren. 
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Vilken upplevelse har arbetssökande av personlighetstest? 

Forskning har visat att kandidatupplevelsen i en rekryteringsprocess är oerhört viktig och inte minst i 

en testsituation. Kandidaten får relativt snabbt en bild av det rekryterande företaget, deras värderingar 

och människosyn. Den arbetssökande kommer förmodligen oavsett om individen får jobbet eller inte, 

att dela med sig av sina erfarenheter av processen till andra. I enlighet med den forskning som Khalke 

& Smidt (2000) lyfter fram så är det av vikt att använda urvalsmetoder på ett bra och respektfullt sätt 

för att förhindra att tappa eventuell värdefull kompetens. Rekryterarna i min studie uppvisar en 

förståelse för detta, men samtidigt så har samtliga informanter av gruppen arbetssökande ändå upplevt 

en situation där de blivit bortvalda på grund av ett personlighetstest. Utifrån Goffmans perspektiv så 

skulle den förståelse som rekryterna visar upp kunna vara i syfte av att lyfta fram en ideal personlighet 

av sig själva som passar med deras roll i samtalen med mig. I praktiken kan det vara helt annorlunda. 

Men även arbetssökande skulle kunna tänkas överdriva sina upplevelser eftersom även de befinner sig 

i en intervjusituation med mig där syftet med studien har gjorts klar för dem tidigare. I enlighet med 

forskning av Gordon (1997) så är information och återkoppling om testet viktigt för den arbetssökande. 

Men bevisligen så leder bristen av detta i mina arbetssökandes fall till just en känsla av maktlöshet och 

underläge. Jag upplevde att informanterna lyfte fram en önskan om att få förklara hur de tänkte när de 

hade skattat sig själva i ett personlighetstest och återigen är det viktigt att inte glömma bort det. Jag 

vill också poängtera att det även har framkommit exempel på situationer där de arbetssökande fått en 

möjlighet att diskutera testet med den ansvariga rekryteraren. Den ena av informanterna hade inte fått 

tjänsten men trots det hade personen en mycket mer positiv bild och upplevde inte alls den som lika 

kränkande eller avhumaniserande.  

Samtliga informanterna lyfte även upp det faktum att ”faking” på personlighetstester är ett vanligt 

fenomen och att det inte finns någon skam i det. I enlighet med Brown och Harveys (2003) artikel så 

är just ”faking” ett problem med personlighetstester eftersom syftet med dem förutsätter ärlighet. Att 

arbetssökande resonerar på det sättet är ett problem men samtidigt så uppvisar de en vilja att visa upp 

sina personligheter på riktigt vid en intervju. För att inte riskera att gå miste om jobbet på grund av ett 

missförstånd så tidigt i en process så tar man hellre hjälp eller målar upp en mer ideal bild av sin 

personlighet vid testsituationen, utifrån det som tjänsten kräver. Om fusk på personlighetstester är så 

frekvent som den här studien visar så anser jag ändå att det är ett stort problem. Det hade varit intressant 

att forska mer om detta område för att se hur utbrett problemet är. En möjlig lösning är att låta 

arbetssökande utföra testerna på plats på det rekryterande företaget. En risk för skönmålning finns 

fortfarande men då har man åtminstone eliminerat möjligheten att ta hjälp av någon annan.  
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Hur påverkar validiteten och reliabiliteten användningen av personlighetstest? 

Ökad globalisering, ny teknologi samt nya sociala trender både utvecklar och förändrar samhället på 

många olika plan. Bland annat så går det att se en ökad efterfrågan på effektivitet och transparens. 

Förändringar inom organisationer påverkar därför inte bara hur de är uppbyggda, hur 

anställningsformer ser ut men även hur rekryteringsprocessen i sig ser ut. Den alltmer ökade 

efterfrågan på effektivisering verkar ha fört med sig en ökad vilja att genom sociala mätningar 

utvärdera människan och vi strävar allt mer efter att på standardiserade sätt kvantifiera personligheter. 

Forskningen visar dock att många av testerna inte är ämnade för det ändamålet. Validiteten och 

reliabiliteten kring testerna är omdiskuterat och forskning framställd av Prien (1992: 136) visar att 

personlighetstester har en relativt låg validitet och reliabilitet. Enligt resultatet i studien så upplever 

rekryterare att personlighetstester är ett bra komplement för en djupintervju eftersom det ger dem ett 

underlag att diskutera vidare med den arbetssökande. Personlighetstester ger rekryteraren indikationer 

av individens personlighetsdrag men det finns en förståelse för att en diskussion kring dessa 

egenskaper är nödvändig. Trots detta så sker antagligen fortfarande rekryteringar med 

personlighetstester som hjälp vid gallring av sökande och som kan få allvarliga konsekvenser för 

urvalet. Testernas önskade effekt är bland annat att minska fördomar och diskriminering, men används 

de på ett felaktigt sätt som enbart ett gallringsverktyg tidigt i rekryteringsprocessen och utan personlig 

genomgång, så underbygger de istället både fördomar och diskriminering.  

I enlighet med den forskning som Prien (1992) lyfter fram så har många av de test som finns på svensk 

arbetsmarknad ett utländskt ursprung vilket betyder att många är översatta kopior av de ursprungliga 

originalen. Det saknas också i många fall svensk validitetstestning av dessa. Syftet verkar även vara 

att effektivisera dessa tester och göra dem kortare just för att underlätta för kandidaten. Av vad som 

framkommer i resultatet så är detta inget som rekryterarna i studien riktigt reflekterar över och samtliga 

har en generellt positiv syn på effektiviseringen. Deras åsikter om effektiviseringen av testerna kan 

visa på att just nackdelarna av förkortningen på testerna inte är ett ämne som lyfts fram. Viljan att få 

ett mer effektivt system för arbetssökandes skull gör att kontroll över validiteten glöms bort. Testen 

som från början möjligtvis redan hade en låg validitet var ändå utvecklade på ett sådant sätt att 

egenskaperna och skalorna som användes i testet kunde ge ett hyfsat bra underlag. Jag tror att det är 

viktigt att som testanvändare, fastställa just svensk validitetstestning i dessa sammanhang och att testet 

används på det sätt som det är menat att användas på. Det sker en ökning av användandet av tester och 

enligt de intervjuade rekryterarna så kommer processen förmodligen att bli allt mer automatiserad 

tidigare i urvalet. Det skulle kunna få negativa konsekvenser för arbetssökande eftersom de system 

som programmeras till att göra den första ”gallringen” förmodligen bara kommer se till 
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matchningsindexet och hur väl individens personlighetsdrag stämmer in på det som tjänsten kräver. 

Risken finns att personlighetstesten som från början inte var tänkt att användas i urvalssyfte utan som 

underlag ger en felaktig bild av de sökande och det finns en risk att tappa bra kompetens i ett för tidigt 

stadie.  

Samhället går mot en ökad digitalisering och det finns en vilja att effektivisera samt automatisera 

många processer i syfte att underlätta för arbetssökande. Jag har förståelse för att personlighetstester 

kan hjälpa till att minska eventuella fördomar och diskriminering och hjälpa individen att lyfta fram 

egenskaper hos sig själv som ibland kan vara svåra att på egen hand förklara. Med den forskning om 

människans ständigt föränderliga personlighet och med den teoretiska utgångspunkt som den här 

studien har i Goffmans dramaturgiska perspektiv, så är frågan vad för konsekvenser av att försöka 

mäta och kvantifiera människans personlighet egentligen får? Personlighetstester kan självklart vara 

en stor hjälp i olika urvalsprocesser men som med mycket forskning som presenteras så tror jag det är 

viktigt att behålla ett kritiskt förhållningssätt till det här ämnet. Att helt utgå från testresultaten i 

urvalssammanhang och se det som den enda sanningen om den arbetssökande kan vara problematiskt. 

Personlighetstest är enligt forskning endast utformat som ett stöd vid en urvalsprocess och bör enligt 

studiens resultat fortsatt ses som det.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide- Rekryterare  

Den här intervjun gör jag i samband med mitt C uppsatsarbete, där mitt syfte är att undersöka 

personlighetstesters betydelse vid rekryteringar. Det är subjektiva upplevelser av dessa tester jag är ute efter, ur 

dels rekryterares perspektiv men även utifrån kandidaters perspektiv. Intervjun kommer endast användas i detta 

syfte, är det ok att jag spelar in intervjun? Jag har en intervjuguide här som jag utgår ifrån men vårt samtal får 

gärna vara mer öppet och spontant och känner du att det är något du vill lyfta fram som jag missat så är du jätte 

välkommen att berätta om det.  

 

- Hur länge har du arbetat på företaget? 

- Vad har du för befattning inom företaget? 

Rekrytering 

- Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

- Hur stor del av ditt arbete består av rekrytering? 

- Skulle du vilja beskriva hur en rekryteringsprocess går till?  

Testmomentet samt återkoppling 

- Vilka personlighetstester använder ni? 

- Vill du beskriva hur testmomentet går till? 

- Hur bedömer man ett personlighetstest? 

- Hur stor roll spelar personlighetstesterna vid rekryteringen? 

- Vilka andra faktorer förutom personlighetstesterna är viktiga? 

- Finns det ett önskat resultat för de tjänster som du rekryterar till? 

- Vad tycker du om de tester ni använder? Tycker du att personlighetstesterna fångar människors verkliga 

personlighet? 

- Har du märkt någon skillnad mellan kandidaters resultat på personlighetstester och hur de sedan agerar 

på arbetsplatsen? 

- I samband med din anst.process, fick du själv göra tester? 

- Har du provat att göra de tester som ni använder? 

Personlighet 

- Hur skulle du beskriva begreppet personlighet? 

- Tror du att personlighet är något konstant eller något som förändras? 

Framtid 

- Om du skulle spekulera, hur tror du att användningen av tester kommer se ut om 10 år? 

- Har ni några planer på att ändra era tester eller process i framtiden? 

Avslutning 

- Avslutningsvis, vad tycker du är det bästa med ditt jobb som rekryterare?  

- Är det något du vill lägga till eller förtydliga? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide -arbetssökande 

 

Den här intervjun gör jag i samband med mitt C uppsatsarbete, där mitt syfte är att undersöka 

personlighetstesters betydelse vid rekryteringar. Det är subjektiva upplevelser av dessa tester jag är ute efter, ur 

dels rekryterares perspektiv men även utifrån kandidaters perspektiv. Intervjun kommer endast användas i detta 

syfte, är det ok att jag spelar in intervjun? Jag har en intervjuguide här som jag utgår ifrån men vårt samtal får 

gärna vara mer öppet och spontant och känner du att det är något du vill lyfta fram som jag missat så är du 

välkommen att berätta om det.  

 

Bakgrund 

- Kan du berätta om tillfället då du fick göra personlighetstestet? 

- I vilket stadie i urvalsprocessen fick du göra testet?  

- Hur länge sen var det du gjorde testet? 

- Vad för tjänst var det du sökte? 

Testmoment  

- Hur upplevde du rekryteringsprocessen rent generellt? 

- Hur upplevde du testsituationen? 

- Fick du information om testet innan du gjorde det och vad det syftade till att mäta? 

- Kommer du ihåg vad testet hette? 

- Hur gick testmomentet till? 

- När du genomförde testet tänkte du då på tjänsten du sökte? 

Återkoppling 

- Efter testmomentet, vad fick du för återkoppling då? 

- Fick du möjlighet att se ditt testresultat? 

- Hur kände du när du fick information om resultatet på testet? 

- Stämde resultatet på testet med hur du själv upplever dig? 

- Påverkades du av den här testsituationen?  

- Upplevde du att din syn på personlighetstest förändrades efteråt? 

- Var det något som du upplevde var bra med att bli testad? 

- Var det något som du upplevde var mindre bra med att bli testad? 

- Vad är din åsikt om arbetspsykologiska test i samband med rekryteringar? 

- Den tjänsten du sökte, fick du den? 

 


