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PERSONLIGHETSTEST	I	REKRYTERING:	TESTTAGARENS	PERSPEKTIV	
	

David	Franzén	
	
	

Personlighetstest	 och	 arbetspsykologisk	 testning	 är	 en	 växande	 trend	 inom	 rekryteringen	 av	
personal	 i	 Sverige	 och	 internationellt.	 Många	 studier	 har	 undersökt	 dessa	 urvalsmetoders	
psykometriska	egenskaper,	validitet	och	reliabilitet.	Få	har	dock	undersökt	testtagarnas	upplevelser	
av	denna	typ	av	tester.	Syftet	med	denna	studie	var	att	bidra	till	en	ökad	förståelse	för	testtagares	
upplevelser	 av	 personlighetstest	 och	 arbetspsykologisk	 testning	 i	 rekrytering.	 Detta	 med	
utgångspunkt	 i	validitetsteori	med	fokus	på	 faking	och	 forskning	om	rättvisa	 i	urval	och	testning.	
Tematisk	 analys	 av	 fem	 semistrukturerade	 intervjuer	 resulterade	 i	 två	 teman	 Tolkning	 kontra	
sanning	och	Att	presentera	sig	själv	i	en	rekryteringskontext.	Det	första	temat	innehöll	undertemana	
Testresultat	som	diskussionsunderlag	och	Sanningen	serverad.	Det	andra	innehöll	undertemana	Mjuka	
upp	 i	kanterna,	Man	måste	hålla	 linjen	och	 Ingen	människa	är	en	ö.	Tre	av	studiens	mest	centrala	
resultat	 var:	 (1)	 vikten	 av	 kompetens	 i	 tolkning	 och	 återkoppling;	 (2)	 betydelsen	 av	 rättvise-
dimensioner	för	testtagarnas	upplevelser;	(3)	relationen	mellan	faking	och	den	unika	kontext	som	
en	rekryteringssituation	utgör.	
	
Personality	tests	and	other	types	of	psychological	assessments	are	a	growing	trend	in	recruitment	
and	 personnel	 selection	 in	 Sweden	 and	 internationally.	 Many	 studies	 have	 investigated	 the	
psychometric	 properties	 of	 these	 tests,	 their	 validity	 and	 reliability.	 Few	 studies,	 however,	 have	
looked	specifically	at	the	test	taker’s	perspective	in	relation	to	these	tests.	The	purpose	of	this	study	
was	to	contribute	to	a	greater	understanding	of	the	test	taker’s	experiences	of	personality	tests	and	
psychological	 assessment	 in	 the	 context	 of	 personnel	 selection.	Using	 a	 theoretical	 framework	of	
validity	theory	and	applicant	reaction	research,	thematic	analysis	of	five	semi-structured	interviews	
resulted	in	two	themes:	Interpretation	versus	truth	and	Self-presentation	in	the	context	of	personnel	
selection.	The	first	theme	contained	two	subthemes;	Test	results	as	discussion	material	and	The	truth	
is	served.	The	second	theme	contained	three	subthemes;	Soften	the	edges,	Hold	the	line	and	No	man	is	
an	 island.	 Three	 key	 findings	 from	 this	 study	 were:	 (1)	 the	 importance	 of	 competence	 in	
interpretation	of	 test	 scores	and	 feedback;	 (2)	 the	 impact	of	 selection	 justice	dimensions	on	 test-
taker	reactions;	(3)	the	relationship	between	faking	and	the	unique	context	that	is	the	recruitment	
process.	
	
	
Personlighetstest	är	idag	en	vanligt	förekommande	del	i	rekrytering	av	arbetskraft,	
både	 i	 Sverige	 och	 internationellt.	 I	 en	 undersökning	 av	 959	 organisationer	 i	 20	
länder	fann	man	att	Sverige	var	ett	av	de	länder	som	använder	personlighetstester	i	
rekrytering	allra	mest	(Ryan,	McFarland,	&	Barron,	1999).	Redan	för	tio	år	sedan	
använde	 omkring	 30	 procent	 av	 amerikanska	 företag	 och	 100	 av	 Storbritannien	
största	 företag	 personlighetstest	 i	 rekrytering	 och	 urvalssammanhang	 (Heller,	
2005;	Faulder,	2005).	I	Sverige	använde	omkring	hälften	av	medelstora	och	stora	
företag	någon	typ	av	personlighetstest	i	rekrytering	i	början	av	2000-talet	(Kahlke	
&	Schmidt,	2002).	Flera	studier	 tyder	på	användningen	av	personlighetstest	ökat	
ytterligare	 sedan	 dess,	 både	 i	 Sverige	 och	 internationellt.	 En	 nyare	 studie	 fann	
exempelvis	att	sju	av	tio	svenska	företag	idag	använder	personlighetstest	som	en	del	
av	sin	rekrytering	(Ambjörn	&	Casserlöv,	2013).		
	
Det	 finns	 flera	 tänkbara	 anledningar	 till	 varför	 det	 är	 så	 populärt	 med	
personlighetstestning	 i	 rekrytering.	 En	 är	 minskad	 personalomsättning.	 En	 god	
matchning	mellan	den	arbetssökandes	personlighet	och	jobbet	i	fråga	sägs	nämligen	
kunna	minska	ett	företags	personalomsättning	med	allt	från	20	till	hela	70	procent	
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(Rothstein	 &	 Goffin,	 2006).	 En	 annan	 anledning	 är	 att	 stora	 kostnader	 ofta	 är	
förknippade	 med	 att	 anställa	 ”fel”	 person,	 medan	 att	 anställa	 ”rätt”	 person	 kan	
innebära	 konkurrensfördelar	 (Lindelöw,	 2008;	 Peregrin,	 2014).	 En	 tredje	 är	 att	
forskning	 visat	 att	 personlighetstest	 kan	 förutsäga	 arbetsprestation	 (Barrick	 &	
Mount,	 1991;	 Salgado,	 1997)	 medan	 traditionella	 rekryteringsmetoder	 som	 till	
exempel	intervju,	referenstagning	och	studiebetyg,	enligt	omfattande	forskning,	har	
ett	 lågt	 prediktivt	 värde	 (Schmidt	 &	 Hunter,	 1998).	 I	 vilken	 utsträckning	
personlighetstest	 kan	 predicera	 arbetsprestation	 är	 dock	 än	 idag	 mycket	
omdebatterat	 (Mabon,	 2014;	 Morgeson	 m.fl.,	 2007;	 Murphy,	 2000;	 Schmitt,	
Gooding,	Noe,	&	Kirsch,	1984;	Sjöberg,	2009;	Tett	&	Christiansen,	2007).		
	
Det	 finns	 också	 ett	 antal	 problem	 med	 användningen	 av	 personlighetstest	 i	
rekrytering.	 Ett	 problem	 är	 att	 resultatet	 från	 testen	 är	 sårbara	 för	 det	 som	 på	
engelska	 kallas	 faking.	 Det	 vill	 säga	 tendensen	 bland	 testtagare	 att	 i	
personlighetstest	förställa	sina	svar,	till	exempel	på	ett	socialt	önskvärt	sätt,	i	syfte	
att	 höja	 sina	 chanser	 att	 bli	 anställda	 (Barrick,	Mount,	 &	 Judge,	 2001).	 Eftersom	
majoriteten	av	personlighetstest	på	marknaden	idag	baseras	på	självskattningar	är	
faking	 ett	 viktigt	 problem	att	 undersöka	närmare	 (Sjöberg,	 2015).	 Pålitligheten	 i	
resultaten	av	självskattningar	bygger	på	antagandet	att	människor	har	förmåga	och	
självinsikt	nog	att	ge	en	realistisk	bild	av	sin	egen	personlighet	(Kahlke	&	Schmidt,	
2002).	Ytterligare	ett	problem	är	att	studier	har	visat	att	testtagares	reaktioner	på	
urvalsmetoden	 kan	 påverka	 utfallet	 av	 ett	 personlighetstest	 (McFarland,	 2013).	
Exempelvis	 har	 upplevelsen	 av	 rättvisa	 visat	 sig	 vara	 en	 viktig	 aspekt	 i	
urvalssammanhang	 (Gilliland	 &	 Steiner,	 2012).	 Trots	 detta	 är	 forskningen	 om	
testtagares	upplevelser	av	personlighetstest	mycket	begränsad.	Med	tanke	på	den	
omfattande	 användningen	 av	 dessa	 test	 i	 Sverige	 och	 internationellt,	 samt	 de	
konsekvenserna	 de	 kan	 medföra	 för	 såväl	 individer	 som	 organisationer,	 är	
testtagarens	 perspektiv	 ett	 viktigt	 område	 att	 undersöka.	 I	 den	 här	 studien	
undersöks	 testtagarens	 subjektiva	 upplevelser	 av	 personlighetstestning	 vid	
rekrytering	genom	kvalitativ	metod,	dels	utifrån	ett	validitetsperspektiv	och	dels	
utifrån	ett	rättviseperspektiv.		
	
Validitet	är	den	viktigaste	aspekten	vid	utveckling	och	användning	av	psykologisk	
testning	(AERA,	APA,	&	NCME,	2014)	och	samtidigt	ett	av	de	mest	kontroversiella	
och	komplexa	begreppen	inom	psykologisk	testning	(Lissitz,	2009).	Den	klassiska	
definitionen	 av	 validitet,	 som	 formulerades	 för	 nästan	 100	 år	 sedan,	 är	 i	 vilken	
utsträckning	 ett	 test	mäter	 det	 som	det	 är	 avsett	 att	mäta	 (Urbina,	 2014).	 Inom	
traditionell	 validitetsteori	 delas	 begreppet	 in	 i	 tre	 typer	 –	 begreppsvaliditet,	
innehållsvaliditet	och	kriterierelaterad	validitet.	Begreppsvaliditet	handlar	om	hur	
väl	ett	test	mäter	ett	fenomen	som	sammanfattats	i	form	av	ett	teoretiskt	begrepp.	
Innehållsvaliditet	handlar	om	i	vilken	utsträckning	ett	test	innehåller	relevanta	och	
representativa	 frågor	 eller	 uppgifter	 som	 täcker	 av	 det	 som	 avses	 att	 mätas.	
Kriterierelaterad	validitet	handlar	om	möjligheten	att	göra	korrekta	prediktioner	på	
basis	av	testresultaten.	I	den	klassiska	definitionen	av	validitet	ligger	tonvikten	på	
testet.	 Uppfattningen	 om	 validitet	 som	 en	 egenskap	 hos	 mätinstrumentet	 har	
emellertid	förändrats	över	tid	till	att	det	är	tolkningen,	som	baseras	på	resultatet	av	
mätningen,	som	är	viktig	att	validera	(AERA,	APA,	&	NCME,	2014).	Det	betyder	också	
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att	ansvaret	för	validiteten	har	i	viss	utsträckning	övergått	från	utvecklaren	av	testet	
till	 användaren.	 Modern	 validitetsteori	 hävdar	 också	 att	 konsekvenserna	 som	
tolkningarna	av	ett	 testresultat	kan	medföra	bör	 inkluderas	 i	validitetsbegreppet	
(Messick,	 1995).	Majoriteten	av	personlighetstest	på	marknaden	 idag	baseras	på	
självskattningar.	 När	 man	 undersöker	 validiteten	 i	 testresultat	 som	 utgörs	 av	
självskattningar	 är	 det	 viktigt	 att	 beakta	 faktorer	 som	 kan	 påverka	 testtagares	
beteende	vid	testningen.	Hur	viktigt	det	är	för	testtagaren	att	få	ett	bra	resultat	kan	
exempelvis	påverka	hur	de	väljer	att	svara	på	frågorna.	Ett	annat	exempel	är	hur	de	
upplever	bemötandet	 från	 testledare,	 vilket	kan	påverka	 testtagarens	motivation	
och	 därmed	 också	 resultatet	 (Crooks,	 Kane,	 &	 Cohen,	 1996;	 Gilliland,	 1993;	
McFarland,	2013).	
	
Det	 finns	 en	hel	 del	 studier	 som	har	 visat	 att	 hur	 testtagaren	 väljer	 att	 svara	på	
frågorna	i	personlighetstest,	det	vill	säga	om	de	är	ärliga	eller	väljer	att	förställa	sina	
svar,	 har	 betydelse	 för	 hur	man	 kan	 tolka	 resultatet	 och	 påverkar	 därmed	 dess	
validitet.	Detta	fenomen	går	under	många	olika	namn,	exempelvis	response	bias,	self-
presentation,	 good	 impression,	 socially	 desirable	 responding	 och	 impression	
management.	På	svenska	används	ibland	termerna	skönmålning,	inställsamhet	eller	
social	 önskvärdhet.	 Men	 ordet	 faking	 tycks	 vara	 det	 som	 förekommer	 mest	 i	
forskningen.	Det	kommer	också	användas	i	denna	uppsats.	Jag	har	medvetet	valt	att	
inte	använda	något	av	de	svenska	orden	här	i	den	teoretiska	bakgrunden,	eftersom	
flera	 studier	 antyder	 att	 dessa	 inte	 omfattar	 helheten	 i	 vad	 faking	 består	 av	
(Heggestad,	2011;	Ziegler,	MacCann	&	Roberts	2011).		
	
En	av	de	mest	omdebatterade	effekterna	faking	kan	medföra	är	en	minskning	av	den	
kriterierelaterade	 validiteten	 i	 personlighetstest.	 Det	 finns	 många	 studier	 som	
antyder	 att	 faking	 har	 en	 tydlig	 inverkan	 på	 den	 kriterierelaterade	 validiteten	
(Griffith	&	Converse,	2011;	Jackson,	Wroblewski,	&	Ashton,	2000;	Morgeson	m.fl.,	
2007;	Mueller-Hanson,	Heggestad,	&	Thornton	III,	2003)	medan	andra	hävdar	att	
effekten	är	relativt	liten	(Rothstein	&	Goffin,	2006;	Sackett,	2011).	Det	är	kort	sagt	
svårt	 att	 finna	 någon	 klar	 konsensus	 gällande	 detta	 i	 nuläget	 (Hough	&	 Oswald,	
2008).	En	annan	effekt	som	faking	kan	medföra	är	förändringar	i	rangordningen	av	
kandidater	i	en	urvalsprocess	(Mueller-Hanson	m.fl.,	2003;	Ziegler	m.fl.,	2011).	I	en	
studie	 med	 80	 deltagare	 fann	 exempelvis	 Sjöberg	 (2010)	 att	 50	 procent	 av	 de	
kandidater	som	hamnade	högst	i	rangordningen	sannolikt	gjort	det	som	ett	resultat	
av	 faking.	 Detta	medför	 en	 risk	 att	mer	 kvalificerade	 kandidater	 gallras	 bort	 till	
förmån	 för	 individer	 som	 förskönat	 ("fejkat")	 sina	 svar	 på	 personlighetstest.	
Diskriminering	är	en	tredje	effekt	som	faking	kan	medföra.	Detta	har	inte	studerats	
i	någon	större	omfattning,	men	preliminära	resultat	tyder	på	att	faking	förekommer	
i	mindre	 utsträckning	 bland	 exempelvis	 kvinnor	 och	 invandrare	 (Sjöberg,	 2010;	
Sjöberg,	2015).	Individer	i	dessa	grupper	kan	därmed	gå	miste	om	olika	fördelar,	
exempelvis	befordringar,	som	då	istället	tillfaller	individer	i	en	grupp	där	faking	är	
mer	vanligt	förekommande,	exempelvis	män	(Heggestad,	2011;	Sjöberg,	2010).	
	
Forskning	 har	 också	 visat	 att	 individer	 förställer	 sina	 svar	 i	 tämligen	 hög	 grad.	
Prevalens	av	faking	bland	arbetssökande	som	fyller	i	personlighetstest	visade	sig	i	
en	 sammanställning	 av	 15	 studier	 från	 de	 senaste	 20	 åren	 vara	 i	 genomsnitt	 30	
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procent	(+/-	10	procent),	enligt	Griffith	och	Converse	(2011).	De	drar	utifrån	detta	
slutsatsen	att	en	betydande	del	av	testtagare	använder	sig	av	faking	i	rekrytering	
och	urval.	Men	Griffith	 och	Converse	 (2011)	 betonar	 också	 att	 graden	 av	 faking,	
precis	som	alla	mänskliga	beteenden,	sannolikt	varierar	mellan	olika	populationer.	
Detta	 stöds	 av	 ett	 flertal	 studier	 som	också	 visar	 att	 risken	 för	 faking	 är	 högre	 i	
situationer	där	mycket	står	på	spel	för	individen,	så	kallade	high-stakes	situations	
(Hough,	 Eaton,	 Dunnette,	 Kamp,	 &	McCloy,	 1990;	 Levashina,	Weekley,	 Roulin,	 &	
Hauck,	2014;	Sjöberg,	2015).		
	
Få	 tidigare	 studier	 har	 undersökt	 faking	 med	 utgångspunkt	 i	 testtagares	
upplevelser,	men	König,	Merz	och	Trauffer	(2012)	är	en	sådan.	Denna	kvalitativa	
studie	med	23	deltagare	undersökte	frågan:	Vad	tänker	arbetssökande	när	de	fyller	
i	ett	personlighetstest?	Resultaten	visade	att	personlighetstest	väcker	många	tankar	
hos	deltagarna	och	att	 faking	 från	 testtagarens	perspektiv	består	av	många	olika	
aspekter.	Mest	framträdande	var	att	deltagarna	förväntade	sig	att	deras	testresultat	
skulle	tolkas	baserat	på:	(a)	hur	konsekventa	de	var	i	sina	svar;	(b)	om	svar	i	mitten	
av	 svarsskalan	 betraktades	 som	 fördelaktiga	 eller	 inte;	 (c)	 den	 specifika	
personlighets-profil	som	arbetsgivaren	matchade	mot.	Flertalet	deltagare	i	studien	
uppgav	att	de	använde	sig	av	en	medveten	strategi	när	de	besvarade	testfrågorna,	
exempelvis	 att	 försöka	matcha	 sina	 svar	mot	deras	 föreställningar	om	 företagets	
målsättningar.	Detta	gällde	dock	inte	samtliga	deltagare.	Vissa	uppgav	att	de	svarade	
helt	ärligt,	med	hänvisning	till	skäl	såsom	att	det	inte	skulle	tjäna	varken	dem	själva	
eller	 arbetsgivaren	 att	 ljuga,	 samt	 en	 (felaktig)	 föreställning	 om	 att	 faking	 på	
personlighetstest	alltid,	per	automatik,	upptäcks	av	testledarna.		
	
Relaterat	 till	 faking	 finns	 det	 också	 studier	 som	 visar	 att	 validiteten	 i	
personlighetstest	 kan	 påverkas	 av	 testtagares	 reaktioner.	 Om	 en	 testtagare	
exempelvis	 reagerar	 negativt	 på	 en	 viss	 urvalsmetod	 kan	 detta	 leda	 till	 att	
individens	motivation	till	testningen	minskar.	I	den	utsträckning	som	det	i	sin	tur	
påverkar	 på	 individens	 prestation	 kan	 det	 ha	 effekter	 på	 såväl	 urvalsbeslut	 som	
validiteten	i	testningen	(Schmit	&	Ryan,	1992).	Motivation	tycks	på	detta	vis	vara	
den	främsta	mediatorn	mellan	testtagares	reaktioner	och	testresultat	(McFarland,	
2013).	Begreppet	mediator	syftar	inom	psykologisk	forskning	på	en	variabel	som	
skapar	ett	samband	mellan	två	andra	variabler	(Egidius,	2008).	Det	är	dock	viktigt	
att	 notera	 att	 effekten	 av	 motivation	 kan	 skilja	 sig	 åt	 från	 ett	 typ	 av	
arbetspsykologiskt	test	till	ett	annat.	Schmit	och	Ryan	(1992)	fann	exempelvis	att	
validiteten	 i	 begåvningstest	 var	 högre	 för	 motiverade	 testtagare,	 men	 lägre	 i	
personlighetstest.	Ett	sätt	att	förstå	detta	resultat	är	att	högre	motivation	kan	leda	
till	högre	grad	av	faking	hos	testtagare	i	personlighetstest	och	därmed	lägre	validitet	
(Sjöberg,	 2015).	 Detta	 belyser	 också	 en	 viktig	 skillnad	 mellan	 de	 två	
arbetspsykologiska	 test	 som	 används	 mest	 i	 Sverige,	 begåvningstest	 och	
personlighetstest.	 Begåvningstest	 avser	 mäta	 en	 individs	 maximala	 prestation	
avseende	 abstrakt	 logiskt	 tänkande,	 med	 hjälp	 av	 olika	 verbala,	 numeriska	 och	
spatiala	uppgifter.	Personlighetstest,	å	andra	sidan,	avser	mäta	en	individs	"typiska"	
prestation,	 exempelvis	 om	 du	 överlag	 är	 mer	 inåtvänd	 eller	 utåtvänd.	 I	
begåvningstest	 finns	 det	 ett	 tydligt	 rätt	 och	 fel	 svar	 för	 varje	 fråga.	 I	 ett	
personlighetstest,	 å	 andra	 sidan,	 kan	 rätt	 svar	 variera	 beroende	 på	 kontext,	 till	
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exempel	 vilken	 typ	 av	 jobb	 du	 ansöker	 om	 och	 den	 specifika	 organisationens	
målsättningar	och	värderingar	(Mabon,	2014).	
	
Testtagares	reaktioner	har	också	legat	till	grund	för	forskning	om	upplevelsen	av	
rättvisa	i	urval	och	rekrytering.	Olika	teoretiska	ramverk	har	använts	i	syfte	att	få	
en	 ökad	 förståelse	 för	 detta.	 En	 modell	 har	 dock	 varit	 dominerande	 inom	
forskningen,	The	Selection	Justice	Model	(Gilliland	1993;	Gilliland	&	Steiner,	2012).	
Denna	 modell	 består	 av	 11	 rättvisedimensioner	 indelade	 i	 tre	 kategorier	
(procedural	 justice,	 informational	 justice	 och	 interpersonal	 justice).	 Det	 var	 av	
praktiska	skäl	i	denna	studie	nödvändigt	att	begränsa	antalet	rättvisedimensioner	
som	inkluderades	till	de	som	ansågs	mest	relevanta.	Därför	valdes	fyra	dimensioner	
ut,	en	från	samtliga	av	modellens	tre	kategorier,	samt	dimensionen	 interpersonell	
effektivitet,	 eftersom	 tidigare	 forskning	 visat	 att	 denna	 är	 en	 av	de	 viktigaste	 för	
testtagares	reaktioner	(Gilliland	&	Steiner,	2012).	Här	följer	definitioner	av	dessa	
fyra	 rättvisedimensioner:	 (1)	Urvalsinformation,	 i	 vilken	utsträckning	 testtagaren	
får	information	om	och	förklaringar	av	olika	procedurer	i	urvalet	samt	motiveringar	
av	beslut	 före,	under	och	efter	 rekryterings-förloppet;	 (2)	 Jobbrelatering,	 i	 vilken	
utsträckning	en	urvalsprocedur,	till	exempel	frågorna	i	ett	test,	tycks	mäta	sådant	
som	 är	 relaterat	 till	 jobbet	 som	 personen	 söker;	 (3)	 Interpersonell	 effektivitet,	 i	
vilken	utsträckning	testtagaren	får	ett	gott	bemötande	och	behandlas	med	värme	
och	respekt;	(4)	Tvåvägskommunikation,	 testtagarens	möjligheter	att	ställa	frågor	
och	interagera	under	urvalsprocessen.	Dessa	definitioner	av	rättvisedimensionerna	
är	sammanställda	från	Gilliland	och	Steiner	(2012,	s.	663)	och	Gilliland	(1993).	
	
Rättvisedimensionerna	som	definierats	ovan	har	visats	vara	särskilt	betydelsefulla	
för	 testtagare	 om	de	 blir	 nekade	 ett	 jobb	 de	 har	 ansökt	 om.	 I	 en	 studie	med	 95	
deltagare	fann	exempelvis	Burns,	Siers	och	Christiansen	(2008)	att	information	som	
tillhandahölls	på	 förhand,	 om	vad	 testningen	 skulle	 innehålla,	 kunde	ha	 en	 stark	
positiv	inverkan	på	testtagarnas	upplevelse	av	rättvisa	och	tillfredsställelse	om	de	
senare	nekades	jobbet.	Forskarna	förmodade	att	en	möjlig	förklaring	till	detta	var	
att	osäkerhet	om	testprocessen	på	detta	vis	reducerades	och	rekryteringen	därför	
upplevdes	som	mer	rättvis.	Att	i	informationen	specificera	på	vilket	sätt	ett	test	var	
jobbrelaterat	 beskrevs	 också	 i	 studien	 vara	 något	 som	 ökade	 testtagarnas	
upplevelse	 av	 rättvisa	 rekryteringen	 (Burns	m.fl.,	 2008;	 Smither,	 Reilly,	 Millsap,	
Pearlman,	&	Stoffey,	1993).	Urvalsinformation	är	något	som	kan	ges	före,	under	eller	
efter	en	rekryteringsprocess.	I	en	studie	med	255	deltagare	fann	också	Elkins	och	
Phillips	(2000)	stöd	för	att	ju	mer	testtagarna	upplever	att	frågorna	i	ett	urvalstest	
är	 relaterade	 till	 jobbet	 de	 söker,	 desto	 mer	 rättvist	 kommer	 de	 anse	 att	
rekryteringen	 har	 gått	 till,	 om	 de	 senare	 blir	 nekade	 jobbet.	 Bemötande,	 eller	
interpersonell	effektivitet	som	det	kallas	i	Gillilands	modell	(1993),	är	också	något	
som	har	betydelse	för	testtagares	upplevelse.	I	en	kunskapsöversikt	om	rekrytering	
fann	Rynes	 (1991)	 att	 värme	 och	 empati	 hos	 testledaren	 kan	 betraktas	 som	 två	
viktiga	 faktorer	 för	 testtagarnas	upplevelser	och	reaktioner.	Likaså	 fann	Gilliland	
(1995)	att	bemötandet	från	testledaren	var	en	av	de	viktigaste	faktorerna	för	om	
testtagaren	 upplevde	 rekryteringen	 som	 rättvis	 eller	 orättvis.	 Tvåvägs-
kommunikation,	 det	 vill	 säga	 testtagarens	 möjligheter	 att	 ställa	 frågor	 och	
interagera	under	urvalsprocessen,	har	också	visat	sig	ha	en	inverkan	på	testtagares	
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upplevelser	i	rekrytering.	I	en	studie	med	437	deltagare	fann	exempelvis	Kohn	och	
Dipboyle	(1998)	att	ostrukturerade	intervjuer,	där	testtagarna	tilläts	gott	om	tid	att	
ställa	 frågor,	 skattades	 som	mer	omtyckta	av	 testtagare.	 I	 andra	 studier	uppvisar	
dock	 just	 denna	 rättvisedimension	 inga	 tydliga	 samband	 med	 testtagarnas	
upplevelse	av	rättvisa	i	rekryteringen	(Truxillo,	Bauer,	&	Sanchez,	2001).		
	
Trots	att	forskningen	om	testtagares	reaktioner	på	urvalsmetoder	har	ökat	under	
de	senaste	20	åren	är	kunskapen	om	testtagare	upplever	personlighetstestning	som	
positivt	 eller	 negativt,	 och	 vad	 det	 beror	 på,	 fortfarande	 mycket	 begränsad	
(McFarland,	2013;	Truxillo,	Bauer,	Campion,	&	Paronto,	2006).	I	Sverige	finns	det	
mig	veterligen	inga	vetenskapliga	studier	om	detta.	De	utländska	studier	som	har	
undersökt	 reaktioner	 på	 personlighetstest	 visar	 blandade	 resultat.	 Vissa	 av	 dem	
antyder	att	personlighetstest	som	urvalsmetod	tenderar	att	upplevas	som	varken	
särskilt	positivt	eller	negativt	av	 testtagare	(Steiner	&	Gilliland,	2001;	Gilliland	&	
Steiner,	2012).	Enligt	andra	studier	är	testtagares	reaktioner	på	personlighetstest	i	
stor	utsträckning	negativa	(Hausknecht,	Day,	&	Thomas,	2004;	McFarland,	2013).	
En	metaanalys	av	Hausknecht	med	flera	(2004)	visade	att	personlighetstest	är	en	
signifikant	mindre	omtyckt	urvalsmetod	än	exempelvis	intervjuer,	arbetsprov	och	
till	och	med	test	av	allmän	begåvning.	Det	kan	finnas	 flera	anledningar	till	denna	
negativa	 inställning.	 En	 är	 att	 personlighetstest	 tenderar	 att	 ställa	 frågor	 om	 en	
individs	beteende,	vanor,	preferenser,	relationer	och	attityder.	Vissa	människor	kan	
uppfatta	denna	typ	av	frågor	som	inkräktande	på	deras	privatliv	(Mabon,	2014).	En	
annan	anledning	är	att	många	personlighetstest	ställer	mycket	generella	frågor,	där	
det	inte	framgår	vilken	kontext	som	avses	med	frågan	(Morgeson	m.fl.,	2007).	En	
tredje	anledning	kan	vara	att	det	sätt	på	vilket	många	personlighetstest	begränsar	
testtagares	möjligheter	att	beskriva	sig	själva	(McFarland,	2013).		
	
Syftet	 med	 denna	 studie	 var	 att	 bidra	 till	 en	 ökad	 förståelse	 för	 testtagares	
upplevelser	av	personlighetstest	och	arbetspsykologisk	testning	i	rekrytering.	Detta	
med	utgångspunkt	i	validitetsteori,	med	fokus	på	faking,	och	forskning	om	rättvisa	i	
testning	 från	 testtagarens	 perspektiv.	 Studien	 avsåg	 att	 besvara	 följande	
frågeställningar:	Hur	berättar	deltagarna	om	sina	upplevelser	av	personlighetstest	
och	 arbetspsykologisk	 testning?	Hur	 berättar	 deltagarna	 om	 sina	 upplevelser	 av	
bemötande	 och	 andra	 rättvisedimensioner?	 Hur	 berättar	 deltagarna	 om	 faking	 i	
rekrytering?	
	
	

Metod	
	
Eftersom	syftet	med	den	här	studien	var	att	 få	en	ökad	 förståelse	 för	 testtagares	
upplevelser	 valdes	 en	 kvalitativ	 forskningsansats	 i	 form	 av	 abduktiv	 tematisk	
analys.	Kvalitativ	metod	använder	det	talade	språket	och	ord	som	data,	i	kontrast	
till	kvantitativ	metod	som	utgår	från	numerisk	data.	Målet	med	kvalitativ	metod	är	
att	få	en	ökad	förståelse	för	ett	visst	fenomen	eller	en	grupp	av	människor	(Braun	&	
Clarke,	 2013).	 Med	 abduktiv	 tematisk	 analys	 menas	 att	 jag	 utgått	 från	 befintlig	
forskning	och	i	analysen	växlat	mellan	deduktion	och	induktion,	i	syfte	att	fördjupa	
förståelsen	 av	 testtagarnas	 upplevelser	 av	 arbetspsykologisk	 testning.	 Tematisk	
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analys	 är	 en	 flexibel	 och	 ofta	 använd	 metod	 inom	 kvalitativ	 forskning	 för	 att	
systematiskt	analysera	och	finna	mönster	och	teman	i	data	(Braun	&	Clarke,	2013).	

	
Deltagare	
Denna	studie	baseras	på	 intervjuer	med	 fem	 individer,	 fyra	kvinnor	och	en	man.	
Deltagarnas	 ålder	 var	 mellan	 34	 och	 och	 67	 år.	 Tre	 av	 deltagarna	 var	
yrkesverksamma	och	en	var	nybliven	pensionär.	Deltagarna	arbetade	 inom	olika	
branscher,	 exempelvis	 inom	 socialtjänst	 och	 kommunikation.	 Fyra	 av	 deltagarna	
arbetade	 vid	 intervjutillfället	 på	 chefsnivå.	 Alla	 deltagare	 hade	 någon	 form	 av	
tidigare	kunskap	om	och	erfarenhet	av	arbetspsykologisk	testning.	Samtliga	hade	
medverkat	i	rekrytering	som	testtagare	och	vissa	hade	även	erfarenhet	av	att	själva	
ha	administrerat	urvalstest.	Det	var	stor	spridning	i	hur	lång	tid	som	passerat	sedan	
deltagarna	genomgick	den	personlighetstestning	som	de	intervjuades	om,	allt	från	
6	månader	upp	till	8	år.	Två	av	deltagarna	var	utlandsfödda,	i	Ryssland	respektive	
Finland.	Övriga	var	födda	och	uppvuxna	i	Sverige.	Endast	tre	av	deltagarna	kände	
till	 namnet	 på	 det	 personlighetstest	 de	 fyllt	 i.	 Dessa	 hade	 fått	 göra	 testet	
Occupational	 Personality	 Questionnaire.	 Övriga	 deltagare	mindes	 inte	 namnet	 på	
personlighetstestet	och	saknade	tillgång	till	denna	information.		

	
Procedur		
Ursprungstanken	för	studien	var	att	endast	inkludera	personer	som	genomfört	en	
personlighetstestning	under	de	senaste	6-12	månaderna.	I	detta	syfte	kontaktades	
Arbetsförmedlingen,	lokala	bemanningsföretag	och	ett	antal	organisationer	i	Umeå.	
Intresset	 för	 att	 medverka	 i	 studien	 var	 dock	 överraskande	 lågt	 från	 dessa	
organisationer.	Föreliggande	studie	kom	därför	att	grundas	på	bekvämlighetsurval.	
Fem	deltagare	rekryterades	med	hjälp	av	vänner	och	bekanta	samt	annonsering	på	
sociala	medier	och	universitet.	Det	enda	kravet	som	ställdes	på	dessa	deltagare	var	
att	 de	 någon	 gång	 genomgått	 ett	 personlighetstest	 som	 en	 del	 av	 en	
rekryteringsprocess.	 Deltagarna	 fick	 information	 om	 studien	 såväl	 skriftligt	 som	
muntligt	innan	intervjun.	I	denna	information	beskrevs	studiens	övergripande	syfte,	
att	samtliga	intervjuer	skulle	spelas	in,	transkriberas	och	därefter	raderas.		Därefter	
fick	deltagarna	lämna	informerat	samtycke	till	att	medverka	i	studien.	Intervjuerna	
var	30-60	minuter	i	längd	per	person.	En	av	intervjuerna	genomfördes	i	deltagarens	
hem,	övriga	fyra	intervjuades	på	sin	arbetsplats.	Samtliga	intervjuer	spelades	in	med	
hjälp	 av	 ljudupptagning	 och	 raderades	 efter	 transkribering.	 Jag	 gjorde	 själv	
transkriberingen	 av	 samtliga	 intervjuer	 i	 Microsoft	 Word.	 I	 sin	 helhet	 bestod	
transkriberingarna	av	44	A4-sidor	och	22386	ord.	

	
Intervjuguide		
Målet	med	intervjuguiden	var	att	på	ett	semistrukturerat	sätt	samla	information	om	
testtagares	 upplevelser	 av	 personlighetstest	 och	 arbetspsykologisk	 testning	 i	
rekrytering.	 Frågorna	 i	 guiden	 formulerades	 utifrån	 ovan	 redovisade	 studier	 om	
validitet,	 faking,	 testtagares	 reaktioner	 och	 rättvisa	 i	 urval.	 Intervjuguiden	
pilottestades	på	 två	 frivilliga	personer	 som	genomgått	 testning	 i	 rekrytering	och	
diskuterades	även	med	handledaren	för	denna	studie,	Tova	Stenlund,	som	forskar	
på	 området	 psykologisk	 testning	 och	 validitet.	Med	hjälp	 av	 feedback	 från	dessa	
personer	finjusterades	formuleringen	av	vissa	frågor	medan	andra	togs	bort.		
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Intervjuguiden	 hade	 fyra	 huvudsakliga	 områden	med	 frågor.	 Det	 första	 området	
bestod	 av	 frågor	 gällande	 rättvisedimensioner.	 Exempelvis	 vilken	 typ	 av	
information	 testtagarna	mottagit	 om	 vilka	 tester	 och	moment	 som	 skulle	 ingå	 i	
rekryteringen	och	hur	de	upplevde	det	bemötandet	som	de	fått.	Det	andra	området	
bestod	 av	 frågor	 gällande	 testsituationen	 och	 testfrågorna.	 Exempelvis	 "Hur	
upplevde	du	frågorna	i	personlighetstestet?",	"Var	det	några	frågor	som	var	svåra	
att	 förstå?	På	vilket	 sätt?"	Det	 tredje	området	bestod	av	 frågor	om	 faking,	 såsom	
"Hur	skulle	du	beskriva	din	motivationsnivå	vid	testtillfället?",	"Var	du	mån	om	att	
göra	ett	gott	intryck?	Påverkade	det	dina	svar	på	något	sätt?"	och	"Använde	du	dig	
av	någon	särskild	strategi	när	du	besvarade	frågorna	på	testet?"	Det	fjärde	området	
av	 frågor	handlade	om	återkoppling,	 exempelvis	 "Fick	du	någon	återkoppling	på	
resultaten	 från	 personlighetstestet?",	 "Kan	 du	 beskriva	 hur	 resultaten	
återkopplades	till	dig?"	Med	dessa	områden	som	ram	användes	också	kontinuerligt	
följdfrågor	såsom	"Kan	du	ge	ett	exempel?",	"Kan	du	berätta	mer	om	det?"	och	"På	
vilket	sätt?"	För	att	se	intervjuguiden	i	sin	helhet,	se	bilaga	1.	
	
Det	kan	vara	värt	att	poängtera	att	frågorna	i	intervjuguiden	som	var	avsedda	att	
fånga	upp	aspekter	av	faking	medvetet	formulerades	på	ett	mer	neutralt	sätt.	Istället	
för	att	använda	laddade	ord	som	lögn	eller	sanning	formulerades	exempelvis	en	av	
frågorna	på	följande	sätt:	”Upplevde	du	att	du	kunde	räkna	ut	vilket	svarsalternativ	
som	var	mest	fördelaktigt	utifrån	det	jobb	som	du	sökte?”	Detta	gjordes	med	hänsyn	
till	 normer	 om	 social	 önskvärdhet	 och	 ett	 antagande	 om	 att	 få	 personer	 kanske	
skulle	vilja	säga	rakt	ut	om	de	inte	svarat	ärligt	på	ett	test	i	rekrytering.	

	
Etiska	överväganden		
Deltagarna	fick	skriftlig	och	muntlig	information	om	studiens	innehåll	och	upplägg,	
för	att	därefter	kunna	ge	informerat	samtycke.	I	denna	information	ingick	även	att	
de	 när	 som	 helst,	 utan	 närmare	 förklaring,	 kunde	 avbryta	 eller	 dra	 tillbaka	 sin	
medverkan	 i	 studien.	 Det	 framgick	 även	 att	 deltagande	 i	 studien	 var	 frivilligt,	
anonymt	 och	 utan	 ersättning.	 Vidare	 klargjordes	 också	 inför	 varje	 intervju	 att	
individens	 arbetsplats	 inte	 skulle	 framgå	 i	 den	 slutliga	 rapporten	 av	 studiens	
resultat.	Information	om	studiens	deltagare	har	avgränsats	i	linje	med	detta..	

	
Forskarreflexivitet		
Min	 förförståelse	 som	 psykologstudent	 med	 tidigare	 kunskap	 om	 exempelvis	
psykologisk	 testning	 kan	 sannolikt	 ha	 påverkat	 hur	 jag	 har	 uppfattat	 och	 tolkat	
deltagarnas	 berättelser.	 En	 person	 med	 annan	 utbildning,	 bakgrund	 och	
förförståelse	skulle	förmodligen	ha	lagt	märke	till	andra	mönster	och	teman	i	analys	
av	 intervjuerna.	 Jag	 har	 dock	 gjort	 mitt	 bästa	 för	 att	 arbeta	 noggrant	 och	
systematiskt	 utifrån	 riktlinjerna	 för	 tematisk	 analys	 i	 Braun	 och	 Clarke	 (2006;	
2013).	
	
Analysmetod		
Efter	transkriberingen	var	klar	lyssnade	jag	på	nytt	igenom	samtliga	intervjuer	för	
att	kontrollera	att	de	var	korrekt	nedskrivna.	Därefter	importerade	jag	dem	i	NVivo	
(version	11.1.1	för	Mac),	ett	dataprogram	som	används	för	kodning	inom	kvalitativ	
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forskning.	 Jag	 läste	 igenom	 samtliga	 intervjuer	 upprepade	 gånger	 och	 påbörjade	
därefter	så	kallad	teoridriven	kodning.	Det	vill	säga	kodning	med	ett	särskilt	fokus	
på	 sådant	 i	 datan	 som	 jag	utifrån	 tidigare	 forskning	uppfattade	 som	relevant	 för	
denna	 studies	 syfte	 och	 specifika	 frågeställningar.	 Att	 göra	 detta	 med	 samtliga	
intervjuer	var,	 som	Braun	och	Clarke	(2013)	varnar	 för,	ett	mycket	 tidskrävande	
arbete.	Det	resulterade	i	ett	antal	koder	som	granskades	avseende	deras	relation	till	
varandra,	vilka	koder	som	kunde	slås	samman,	och	vilka	som	borde	 tas	bort.	 Jag	
sammanställde	 dessa	 i	 tankekartor	 av	 potentiella	 teman	 och	 underteman.	 Vid	
närmare	 undersökning	 ansåg	 jag	 dock	 att	 dessa	 initiala	 teman	 inte	 var	
tillfredsställande,	 då	 de	 i	 för	 stor	 utsträckning	 speglade	 den	 organiserande	
sturkturen	hos	frågorna	i	intervjuguiden.	Jag	gjorde	därför	en	ny	omgång	av	kodning	
av	alla	intervjuerna,	genom	så	kallad	komplett	kodning.	Det	vill	säga	att	närma	sig	
datan	mindre	selektivt	och	mer	induktivt,	på	jakt	efter	”vad	som	helst	och	allting”	
som	 kunde	 vara	 relevant	 för	 studiens	 syfte	 (Braun	 &	 Clarke,	 2013,	 s.	 206).	
Kodningen	avslutades	när	jag	bedömde	att	jag	funnit	tillräckligt	många	olika	koder	
och	 ämnen	 som	 kunde	 betraktas	 som	 representativa	 för	 datan	 i	 sin	 helhet.	 I	
dataprogrammet	NVivo	kunde	jag	därefter	se	över	de	textutdrag	som	jag	kopplat	
ihop	 med	 de	 olika	 koderna.	 Utifrån	 detta	 arbetade	 jag	 mig	 gradvis	 fram	 till	 de	
slutliga	teman,	underteman	och	citat	som	presenteras	nedan.	
	
I	syfte	att	anonymisera	deltagarna	redovisas	citat	i	resultatdelen	utan	specificerad	
avsändare.	Mycket	tid	har	dock	lagts	ner	på	att	säkerställa	att	citaten	kommer	från	
flera	olika	deltagare	och	visar	på	variationen	i	datan.	Av	samma	skäl	används	det	
könsneutrala	ordet	hen	i	texten,	istället	för	han	eller	hon,	i	hänvisning	till	deltagarna.	
Citaten	 i	 resultatdelen	har	 formaterats	enligt	riktlinjer	 för	 transkribering	 i	Braun	
och	Clarke	 (2013).	Understrykningar	 i	 citaten	 används	 för	 att	 visa	 på	 betoning	 i	
deltagarnas	tal.	Hakparantes	innehållande	tre	punkter,	det	vill	säga	[…],	används	för	
att	visa	på	utelämnad	text.	I	de	fall	då	deltagarens	tal	innehåller	kortare	pauser	har	
detta	markerats	med	 tre	 punkter.	 Skratt	 i	 deltagarnas	 tal	 skrivs	 ut	 inom	dubbla	
paranteser.	 Citat	 som	 överskrider	 40	 ord	 skrivs	 ut	 som	blockcitat	medan	 övriga	
inkluderas	i	den	löpande	texten.	Citaten	bör	av	läsaren	betraktas	som	exempel	på	
de	 mönster	 och	 teman	 jag	 har	 tolkat	 som	 meningsfulla	 i	 relation	 i	 studiens	
frågeställningar.	
	
	

Resultat	
	
Utifrån	analys	av	studiens	fem	intervjuer	har	följande	två	teman	skapats:	Tolkning	
kontra	sanning	och	Att	presentera	sig	själv	i	en	rekryteringskontext	(se	Tabell	1).	Det	
första	 temat	 innfattar	 två	 underteman:	Testresultat	 som	 diskussionsunderlag	 och	
Sanningen	 serverad.	 Det	 andra	 temat	 innfattar	 tre	 underteman:	 Mjuka	 upp	 i	
kanterna,	Man	måste	hålla	linjen	och	Ingen	människa	är	en	ö.	
	
1.	Tolkning	kontra	sanning	
Detta	första	tema,	Tolkning	kontra	sanning,	ämnar	visa	på	deltagarnas	berättelser	
om	 en	 viktig	 skillnad	 i	 synen	 på	 testresultat,	 dess	 tolkning	 och	 återkoppling	 i	
rekrytering.	 Två	 synsätt	 har	 identifierats	 –	 testresultat	 som	diskussionsunderlag	
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respektive	 testresultat	 som	 sanning.	 Vilket	 av	 dessa	 synsätt	 som	 präglade	
återkopplingen	av	resultaten	har	tolkats	som	betydelsefullt	för	huruvida	deltagarna	
upplevde	testningen	som	mestadels	positiv	eller	negativ.	
	
	
Tabell	1:	Teman,	underteman	och	exempel	på	citat.	

Tema	 Undertema	 Exempel	på	citat	
	

1.	Tolkning	kontra	
sanning	

	

1.1.	Testresultat	som	
diskussionsunderlag	

	

”Ja,	det	pratade	dom	ju	om	
också.	Att	det	viktiga	inte	är	
testet	i	sig	utan	mera	
diskussionen	man	har	efteråt.	
Och	hur	man	resonerar	kring	
det.”	

	 1.2.	Sanningen	serverad	 ”De	har	liksom	testat	en,	
inifrån	och	ut	på	olika	sätt,	
och	sedan	ska	man	då	få	
’sanningen	serverad’.”	

2.	Att	presentera		
sig	själv	i	en	
rekryteringskontext	

2.1.	Mjuka	upp	i	kanterna	 ”[…]	man	kan	ju	liksom	inte	
vara	den	man	inte	är.	Men	
man	kanske	mjukar	upp	lite	i	
kanterna.”	

	 2.2.	Man	måste	hålla	
linjen	

”[…]	man	måste	vara	rak.	Man	
måste	hålla	linjen.”	

	 2.3.	Ingen	människa	är	
en	ö	

”[…]	’I	förhållande	till	vad?	I	
vilken	situation	då?	Jag	
upplever	mig	själv	som	en	sån	
här	person.’	Ja,	oftast	kanske.	
Men	beroende	på	hur	
omständigheterna	ser	ut	så…”	

	
	 	
	 1.1	Testresultat	som	diskussionsunderlag.	
Detta	 undertema	har	 i	 analysen	 tolkats	 som	 representativt	 för	 de	deltagare	 vars	
berättelser	om	arbetspsykologisk	testning	var	övervägande	positiva.	De	deltagare	
som	 genomgått	 en	 testprocess	 där	 resultaten	 betraktats	 som	 ett	
diskussionsunderlag,	 beskrev	 testningen	 som	 spännande,	 förankrad	 i	 ett	 tydligt	
syfte	 och	 personligt	 utvecklande.	 En	 av	 deltagarna	 beskrev	 exempelvis	 sin	
upplevelse	 av	 testningen	 på	 detta	 sätt:	 ”Positiv!	 Den	 var	 väldigt	 strukturerad.	
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Väldigt	professionell.	Det	kändes	som	att	det	fanns	verkligen	en	röd	tråd	genom	hela.	
Och	dom	visste	vad	dom	efterfrågade.”	En	annan	beskrev	testningen	såhär:	”Varje	
gång	man	gör	sånt	 test,	man	 får	någonting.	Någon	 feedback	som	man	aldrig	hört	
talas	om	förut.	Man	plockar	någonting	som	man	kan	ta	som	utvecklingsområde	[...]	
Det	var	bara	positiva	erfarenheter	från	det.”		
	
Faktorer	 som	 bidragit	 till	 deltagarnas	 positiva	 upplevelser	 tycks	 ha	 varit	 tydlig	
information,	ett	gott	bemötande	och	en	känsla	av	 trygghet	 i	vetskapen	om	att	de	
skulle	 få	 möjlighet	 att	 kommentera	 och	 motivera	 sina	 svar	 i	 efterhand.	 En	 av	
deltagarna	beskrev	det	såhär:	”Ja,	det	pratade	dom	ju	om	också.	Att	det	viktiga	inte	
är	testet	i	sig,	utan	mer	diskussionen	man	har	efteråt.	Och	hur	man	resonerar	kring	
det	 […]	För	 det	 kan	 ju	bli	 jättetokigt	 att	 bara	 gå	 på	 personlighetstest”.	 En	 annan	
deltagare	 beskrev	 bemötandet	 från	 testledaren	 så	 här:	 ”Det	 kändes	mer	 som	 ett	
informellt	 samtal	 än	 ett	 'test'.	 Vi	 diskuterade	 mycket	 och	 hon	 ställde	 mycket	
följdfrågor	så	att	jag	kunde	utveckla,	hur	jag	menade	och	vad	jag	tänkte.”		
	
Detta	mönster	av	inklusion,	att	testtagaren	bjöds	in	och	fick	möjlighet	att	resonera	
kring	sina	svar	och	ställa	frågor	om	analysen,	var	återkommande	hos	de	som	hade	
en	positiv	bild	av	testningen.	Testtagaren	tilldelades	en	roll	i	analysen	av	sina	egna	
testresultat.	 Detta	 tycks	 ha	 ökat	 deltagarnas	 känsla	 av	 kontroll	 och	 trygghet	 i	
testningen.	En	deltagare	beskrev	det	såhär:	”Eftersom	jag	visste	om	att	jag	skulle	få	
möjlighet	att,	dels	få	återkoppling	och	dels	att	reflektera	kring	det	själv,	så	vet	jag	
liksom	 att	 jag	 själv	 får	 vara	 med	 och	 styra	 tolkningen	 [...]	 För	 man	 behöver	 ju	
förklara	vissa	saker”.	Denna	betoning	av	att	inte	begränsas	enbart	till	sina	testsvar,	
utan	att	också	få	nyansera	sin	ståndpunkt	i	ett	efterföljande	samtal,	tycks	ha	varit	
betydelsefullt	från	testtagarnas	perspektiv.		
	
Gemensamt	för	dessa	deltagares	positiva	berättelser	var	också	att	de	alla	genomgått	
en	testning	i	mindre	skala,	bestående	endast	av	en	intervju,	ett	personlighetstest	och	
en	 efterföljande	 diskussion/återkoppling.	 Testningens	 omfattning	 tolkas	 därför	
vara	 av	 betydelse.	 Likaså	 vem	 som	 sköter	 återkopplingen.	 Ett	 mönster	 hos	
deltagare,	 vars	 resultat	 hanterades	 som	 diskussionsunderlag,	 var	 nämligen	 att	
återkopplingen	skedde	med	samma	personal	som	administrerat	testet.	För	de	med	
en	mer	negativ	upplevelse	av	 testningen	var	 så	 inte	 fallet,	 vilket	beskrivs	 i	nästa	
undertema.	 Deltagarna	 med	 en	 positiv	 upplevelse	 av	 testning	 hade	 också	
gemensamt	 att	 det	 fått	 fylla	 i	 ett	 personlighetstest	 vid	 namn	 Occupational	
Personality	 Questionnaire,	 vars	 frågor	 de	 beskrev	 som	 tydligt	 jobbrelaterade.	
Slutligen	har	längden	på	återkopplingen,	rent	tidsmässigt,	tolkats	som	en	faktor	som	
bidragit	 till	 deltagarnas	 positiva	 upplevelse.	 En	 av	 dem	 beskrev	 exempelvis	 sitt	
avslutande	möte	med	rekryteringskonsulten	på	det	här	viset:	
	

”Vi	bokade	en	träff.	Och	jag	tror	att	den	träffen	var	avsatt	till	1-1,5	timme	[…]	
Och	 jag	 hade	 GOTT	 om	 tid	 att	 liksom	 få	 ställa	 följdfrågor.	 ”Hur	 har	 man	
kommit	 fram	 till	 det?”,	 eller	 ”Hur	 känns	 det	 här”	 […]	 Och	 jag	 fick	 ju	 dom	
frågorna	 också:	 ”Hur	 tycker	 du	 att	 det	 här	 stämmer?”	 och	 ”Hur	 väl	
överensstämmer	det	med	hur	du	själv	ser	på	dig?”	
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Härnäst	 beskrivs	 ett	 undertema	 som	 i	 många	 avseenden	 kan	 betraktas	 som	
motsatsen	till	synen	på	testresultat	som	diskussionsunderlag.	
	
	 1.2.	Sanningen	serverad.		
Detta	 undertema	har	 i	 analysen	 tolkats	 som	 representativt	 för	 de	deltagare	 vars	
berättelser	 om	 arbetspsykologisk	 testning	 var	 mer	 negativa.	 Dessa	 negativa	
upplevelser	 kretsade	 kring	 den	 avslutande	 fasen	 av	 rekryteringen,	 det	 vill	 säga	
återkopplingen	och	tolkningen	av	resultat.	En	av	deltagarna	beskrev	sin	upplevelse	
såhär:		
	

Alltså,	man	hamnar	 ju	 i	ett	väldigt	 intressant	 läge…	Man	har	verkligen	fått	
blotta	sig	själv.	De	har	liksom	testat	en,	inifrån	och	ut	på	olika	sätt,	och	sedan	
ska	man	då	få	sanningen	serverad.	”Här	är	dina	styrkor.	Här	är	dina	brister.	
Ska	du	ha	det	här	jobbet	måste	du	verkligen	jobba	med	det	här"…	Det	var	inte	
riktigt	det	här	läget	att	man	kände	att,	”Vi	vill	gärna	ha	dig	för	att	du	är	så	
bra.”	

	
Flera	 faktorer	 har	 tolkats	 som	 potentiellt	 bidragande	 till	 dessa	 deltagares	 mer	
negativa	 upplevelser.	 Exempelvis	 bristande	 information	 om	 olika	 testers	 syfte	 i	
rekryteringen,	 ett	 negativt	 bemötande	 i	 återkopplingen	 och	 exkludering	 från	
tolkningen	av	resultatet.		
	
Gällande	bristande	information	betonades	i	deltagarnas	berättelser	att	de	inte	fått	
tillräcklig	 klarhet	 i	 varför	 allmänna	 begåvningstest	 (intelligenstest)	 användes	 i	
rekryteringen.	 En	 deltagare	 beskrev	 det	 såhär:	 ”Intelligenstestet	 fick	 jag	 aldrig	
förklarat	hur	de	skulle	använda.	Nej,	det	vet	jag	inte.	Om	de	inte	ville	anställa	någon	
som	var…	dum	i	huvudet,	eller?”	Att	begåvningstest	ingick	bland	testerna	beskrevs	
också	av	deltagare	som	en	påtaglig	stressfaktor.		
	
Deltagarna	 som	 upplevt	 att	 deras	 resultat	 betraktats	 som	 sanningar	 hade	 också	
gemensamt	i	sina	berättelser	att	de	blivit	negativt	bemötta	i	återkopplingen.	Inte	av	
de	personer	som	administrerat	testerna,	utan	av	arbetsgivaren	som	därefter	givits	
tillgång	 till	 testresultaten.	Detta	 tolkar	 jag	 som	möjligtvis	 sammanhängande	med	
bristande	kompetens	hos	arbetsgivaren	om	arbetspsykologisk	testning.	Exempelvis	
gällande	vilken	typ	av	slutsatser	som	kan	dras	utifrån	personlighetstester	och	hur	
en	 återkoppling	 bör	 hanteras.	 En	 deltagare	 fick	 till	 exempel	 kommentaren	 från	
arbetsgivaren	att	hen	inte	skulle	vilja	äta	lunch	med	någon	av	cheferna	på	grund	av	
att	 hen	 uppvisat	 en	mer	 introvert	 personlighetstyp.	 ”Det	 var	 jättekonstigt!	 Dom	
gjorde	ju	tolkningar	utifrån	den	där	informationen	som	jag	inte	alls	kände	igen	mig	
i”,	kommenterade	deltagaren	händelsen	i	sin	intervju.	En	person	med	mer	kunskap	
om	psykologi	och	tester	hade	sannolikt	inte	gjort	denna	tolkning	av	resultatet.	En	
annan	 av	 deltagarna,	 som	 själv	 arbetat	 som	 testledare	 tidigare	 i	 sitt	 yrkesliv,	
betonade	att	just	överlämningen	av	resultaten	till	en	kund	såsom	en	arbetsgivare	är	
en	kritisk	punkt	i	processen.	Hen	beskrev	att	denna	måste	hanteras	med	särskild	
omsorg	eftersom	det	alltid	finns	en	risk	för	feltolkningar:		
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Så	man	liksom	inte	lämnar	den	här	luntan,	utan	nyans	i	någons	hand.	Utan	att	
man	faktiskt	lämnar	över…	Ja,	men…	”Det	visar	på	det	här,	och	det	förklaras	
på	det	här	sättet”.	Det	tror	jag	är	klokt.	Så	det	inte	bara	är	att	man	sätter	det	
i	handen	på	vem	som	helst,	som	får	frihet	att	tolka.	Att	man	tänker	på	hur	
man	presenterar	materialet.	Till	slutkund	eller	vad	man	ska	säga.	

	
Föregående	 undertema,	 Testresultat	 som	 diskussionsunderlag,	 utmärktes	 av	 att	
deltagarna	inkluderades	och	tilläts	vara	aktiva	i	tolkningen	av	sina	testresultat.	Så	
tycks	 inte	ha	varit	 fallet	 för	de	deltagare	som	hade	en	mer	negativ	upplevelse	av	
rekrytering.	Deras	berättelser	har	tolkats	vittna	om	en	motsatt	upplevelse,	det	vill	
säga	 exkludering.	 En	 deltagare	 fick	 det	 förklarat	 för	 sig	 med	 hänvisning	 till	 att	
testresultatet	var	konfidentiellt	för	alla	utom	arbetsgivaren:		
	

[...]	hon	sa	också	att	hon	kommer	inte	att	ge	några	råd.	Utan	att	”Det	är	det	
här.	Jag	kommer	att	göra	en	djupare	tolkning	av	resultatet	som	jag	skickar	
vidare	och	det	kommer	du	inte	få	se”	[...]	Det	tyckte	jag	var	lite	tråkigt	[...]	Jag	
ville	liksom	ha	den	här	profilbilden.	Men	jag	fick	ingenting.	

	
En	annan	av	deltagarna	kommenterade:	"[...]	det	här	begåvningstestet	var	det	ingen	
diskussion	om	efteråt.	Det	var	lite	konstigt	[...]	för	jag	hade	gärna	velat	veta	hur	de	
tänkt…	hur	det	skulle	ligga	till	grund	för	tjänsten.	Men	det	fick	jag	inte	koppling	på	
alls."	Detta	har	 tolkats	 som	ett	 slags	utestängande	av	 testtagaren	både	 ifråga	om	
information	och	 i	 analysen	 av	 testresultaten.	 I	 sin	 tur	 tycks	detta	ha	medfört	 att	
återkopplingen	mer	tagit	formen	av	en	monolog	från	arbetsgivaren,	om	hur	saker	
och	ting	låg	till	utifrån	testresultatet.	Snarare	än	en	dialog	kring	hur	personen	svarat	
och	ett	nyanserat	resonemang	kring	de	tankar	och	känslor	som	legat	till	grund	för	
testtagarens	val.	
	
Slutligen	 kan	 nämnas	 att	 deltagarna	 vars	 berättelser	 innehöll	 mer	 negativa	
erfarenheter	hade	gemensamt	att	de	deltagit	i	en	mer	omfattande	testprocess.	Dessa	
deltagare	hade	skickats	iväg	för	att	testas	hos	ett	externt	konsultföretag	på	annan	
ort.	Testningen	sades	ha	tagit	omkring	1-2	dagar	och	rekryteringen	i	sin	helhet	ett	
antal	veckor.	Jag	har	dock	tolkat	det	som	att	testningens	omfattning	i	sig	inte	varit	
det	som	haft	störst	inverkan	på	deltagarnas	negativa	upplevelser,	utan	framför	allt	
brister	 i	 återkoppling	 och	 tolkning	 av	 testtagarens	 resultat	 av	 det	 slag	 som	
exemplifierats	ovan.	
	
2.	Att	presentera	sig	själv	i	en	rekryteringskontext		
Detta	 andra	 tema,	Att	 presentera	 sig	 själv	 i	 en	 rekryteringskontext,	 innefattar	 tre	
underteman:	Mjuka	upp	i	kanterna,	Man	måste	hålla	linjen	och	Ingen	människa	är	en	
ö.	Dessa	 tre	har	 tolkats	 som	viktiga	 för	 förståelsen	av	 testtagares	berättelser	om	
faking	i	rekrytering.	Det	första	undertemat	beskriver	vad	jag	tolkat	som	ett	vanligt	
förekommande	tankesätt,	en	sorts	strategi,	för	hur	deltagarna	besvarar	frågorna	i	
ett	personlighetstest.	Det	 andra	undertemat	beskriver	vad	 jag	har	 tolkat	 som	ett	
resultat	som	deltagarna	är	måna	om	att	undvika.	Det	tredje	undertemat	beskriver	
vad	 jag	 tolkat	 som	 ett	 dilemma	 när	 deltagarna	 ställs	 inför	 frågorna	 i	 ett	
personlighetstest.	
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	 2.1.	Mjuka	upp	i	kanterna.		
Detta	 undertema	 fokuserar	 på	 deltagarnas	 berättelser	 om	 att	 vilja	 göra	 ett	 gott	
intryck	 och	 framställa	 sig	 själva	 på	 ett	 fördelaktigt	 sätt	 i	 rekryteringsprocessen.	
Flera	 av	 deltagarna	 beskrev	 det	 som	 en	 självklarhet,	 att	 man	 i	 rollen	 som	
arbetssökande	på	olika	sätt	 försöker	visa	sig	 från	sin	bästa	sida.	Att	man	strävar	
efter	att	framhäva	sina	styrkor	i	syfte	att	öka	sina	chanser	att	få	ett	jobb.	Samtidigt	
tolkar	jag	det	som	att	flera	av	deltagarna	inte	ansåg	att	detta	i	sin	tur	kan	ha	påverkat	
hur	de	besvarade	något	av	testerna.	En	deltagare	beskrev	det	såhär:	
	

[…]	jag	är	alltid	mån	om	att	göra	ett	gott	intryck	((skrattar)).	Och	det	är	klart,	
när	du	ansöker	om	ett	 jobb	så	självklart	har	 jag	 ju	förberett	mig	och	tänkt	
igenom	hur	jag	ska	presentera	mig,	vilka	frågor	jag	ska	ställa,	vad	det	är	jag	
vill	 veta.	 Men	 det	 tänker	 jag	 är	 mer	 kopplat	 till	 intervjusituation	 än	
testsituation.	

	
Det	fanns	till	synes	heller	inga	ansatser	att	dölja	detta	förhållningssätt.	Jag	tolkar	det	
snarare	som	att	deltagarnas	berättelser	innehöll	en	stor	öppenhet	kring	att	man	som	
arbetssökande	 är	mån	 om	 framställa	 sig	 fördelaktigt.	 Som	 om	detta	 var	 normen	
snarare	än	undantaget.	En	annan	av	deltagarna	svarade	exempelvis	såhär	på	frågan	
om	hen	var	mån	om	att	göra	ett	gott	intryck:	"Ja.	Absolut	[...]	det	är	klart	man	vill	
visa...	Man	vill	förstärka...	Det	ska	ju	vara	något	som	förstärker	att	jag	är	rätt	person	
för	det	här	jobbet.	Då	vill	man	ju	att	det	ska	synas."	Detta	tolkas	som	något	av	en	
balansakt.	Testtagarna	vill	å	ena	sidan	ge	en	ärlig	beskrivning	av	sin	personlighet,	å	
andra	 sidan	 vill	 de	 anpassa	 sina	 svar	 något	 för	 att	 framstå	 som	 attraktiva	 för	
arbetsgivaren:	
	

Man	kanske	inte	svarar	vad	som	helst	[...]	Samtidigt,	söker	man	ett	jobb	[...]	
så	tänker	man	ju	att:	”Såhär	är	jag.	Det	måste	jag	ju	förklara	för	dom.	Och	vill	
dom	ha	den	här	typen	av	personlighet	så...”	Man	kan	ju	liksom	inte	vara	den	
man	inte	är.	Men	man	kanske	mjukar	upp	lite	i	kanterna.	Det	kanske	var	lite	
den	strategin	man	försökte.	

	
Vilka	faktorer	bidrar	då	till	att	testtagare	inte	överdriver	sina	positiva	sidor	alltför	
mycket	 i	 sina	 testsvar?	Önskan	 att	 inte	 framstå	 som	 inkonsekvent	 tycks	 vara	 en	
sådan	faktor.	Denna	beskrivs	i	nästa	undertema.	
	
	 2.2.	Man	måste	hålla	linjen.		
Ett	mönster	som	framträdde	i	analysen	var	en	sorts	konsensus	bland	deltagarna	att	
man	 bör	 belysa	 sina	 goda	 sidor,	 men	 endast	 till	 en	 viss	 gräns.	 Om	man	 går	 till	
överdrift	 riskerar	 man	 nämligen	 att	 framstå	 som	 inkonsekvent	 i	 testresultaten.	
Detta	har	tolkats	som	något	deltagarna	hade	kännedom	om	och	tydligt	ansträngde	
sig	för	att	undvika.		
	
Som	nämndes	i	avsnittet	Metod	ovan	hade	samtliga	deltagare	i	denna	studie	någon	
form	av	tidigare	kunskap	eller	erfarenhet	av	arbetspsykologisk	testning,	antingen	
som	 testtagare	 eller	 testledare.	 Detta	 har	 tolkats	 som	 betydelsefullt	 för	 den	 vikt	
deltagarna	i	sina	berättelser	lade	vid	att	framstå	som	konsekventa.	Vissa	av	dem	sa	
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exempelvis	 uttryckligen	 att	 de	 kände	 till	 att	 det	 personlighetstest	 som	 de	 fyllt	 i	
innehöll	 en	 delskala	 som	 specifikt	 mäter	 hur	 konsekvent	 testtagaren	 svarat	 på	
frågorna.	En	av	deltagarna	beskrev	det	såhär:	”[…]	man	måste	vara	rak.	Man	måste	
hålla	linjen.	Annars	upplevs	man	som	[...]	otrygghet	och	att	det	saknas	lite	stabilitet	
kanske,	i	det,	hur	du	är	som	person”.	Samma	deltagare	använde	metaforen	att	man	
måste	spela	med	öppna	kort	när	man	söker	jobb.	Betoningen	av	att	vara	konsekvent	
har	 också	 tolkats	 som	 särskilt	 stark	 bland	 deltagare	 som	 arbetade	 på	 chefsnivå.	
Detta	skulle	kunna	antyda	att	en	önskan	om	att	driva	en	tydlig	linje	och	uppvisa	en	
stabil	 identitet	 är	 ideal	 och	 beteenden	 som	 är	 särskilt	 viktiga	 för	 personer	 i	
chefsposition.	
	
Det	fanns	även	deltagare	som	var	måna	om	att	svara	konsekvent	utifrån	en	tanke	
om	 att	 det	 var	 bäst	 både	 för	 arbetsgivaren	 och	 dem	 själva	 att	 de	 gjorde	 så.	
Exempelvis	för	att	kunna	förbättras	i	sina	jobb:	"Först	och	främst,	man	är	ärlig	mot	
sig	själv.	Det	är	det	enda	sättet	att	kunna	lista	ut	[...]	vad	du	behöver	utveckla",	sa	en	
av	deltagarna.	Samma	deltagares	berättelser	har	också	tolkats	innehålla	en	idé	om	
en	människas	personlighet	som	tämligen	statisk	och	oföränderlig.	Det	vill	säga	att	
personligheten	inte	påverkas	nämnvärt	av	situationella	faktorer.	”Hos	mig	i	alla	fall,	
är	det	inte	mycket	skillnad	hur	man	är,	privat	eller	på	jobbet”,	sa	exempelvis	en	av	
deltagarna.	En	annan	beskrev	det	såhär:	
	

[…]	det	tänkte	jag	också,	att,	ska	jag	nu	stanna	upp	och	börja	grubbla	över,	
"Vad	är	mest	fördelaktigt?	Vad	är	det	dom	sök'?"	Det	kommer	förmodligen	
bara	göra	att	det	blir	missvisande	och	sämre.	Utan	jag	svarar	som	jag	är.	Och	
sen	så	får	vi	se	om	det	passar	eller	inte.”	

	
Denna	föreställning	om	personligheten	som	relativt	statisk,	som	något	som	till	sin	
natur	”är”	på	ett	visst	sätt	och	inte	ett	annat,	var	dock	inte	närvarande	i	samtliga	
deltagares	berättelser.	Andra	deltagare	hade,	enligt	min	tolkning,	en	föreställning	
om	 sin	 personlighet	 som	mer	 flytande	 och	 föränderlig	 beroende	 på	 situationella	
faktorer.	Detta	beskrivs	i	nästa	undertema.	
	
	 2.3.	Ingen	människa	är	en	ö.		
Med	detta	undertema	vill	jag	fånga	upp	vad	jag	har	tolkat	som	en	röd	tråd	som	löper	
genom	 flera	 deltagares	 berättelser.	 Nämligen	 föreställningen	 om	 att	människans	
personlighet	som	föränderlig	beroende	på	vilken	kontext	hon	befinner	sig	i,	snarare	
än	statisk.	Rekrytering	och	testning	kan	i	sig,	ur	detta	perspektiv,	betraktas	som	en	
unik	kontext	med	unika	förutsättningar.	Situationens	betydelse	var	något	som	flera	
deltagare	beskrev	som	problematiskt	 i	relation	till	exempelvis	hur	man	förväntas	
svara	på	frågor	i	personlighetstest.	En	av	deltagarna	beskrev	det	såhär:	
	

Det	jag	har	tyckt	varit	svårt	i	alla	de	här	testerna	[…]	”I	förhållande	till	vad?	I	
vilken	situation	då?	Jag	upplever	mig	själv	som	en	sån	här	person."	Ja,	oftast	
kanske.	Men	beroende	på	hur	omständigheterna	ser	ut	så	[...]	Det	tror	jag	man	
måste	förbereda	bättre,	de	som	gör	testerna.	De	måste	tänka	liksom	att,	”Det	
här	är	du	under	de	här	förhållandena”…	Inte	i	krig.	Och	dina	barn	har	inte	
dött.	Och	du	sitter	inte	på	en	arbetsplats	där	ingen	gör	som	de	ska…	Och	ja…	
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Jag	 har	 också	 tolkat	 det	 som	 att	 graden	 av	 självutlämnande	 som	 ingår	 i	 testning	
under	rekrytering	av	flera	deltagare	upplevdes	som	en	avvikelse	från	normal	social	
interaktion.	”Man	måste	granska	sig	själv	på	ett	sätt	som	man	inte	gör	annars.	Och	
man	måste	också	lämna	ut	sig	själv	på	ett	sätt	som	man	kanske	inte…	väljer	att	göra	
annars,”	sa	exempelvis	en	deltagare.	Min	tolkning	är	att	detta	självutlämnande	av	
många	 deltagare	 också	 upplevdes	 medföra	 ett	 slags	 psykologiskt	 underläge	 i	
relation	 till	 testledarna	 och	 den	 rekryterande	 parten.	 Denna	 känsla	 av	
underlägsenhet	 kunde	 dock,	 som	 jag	 tolkar	 det,	 såväl	 försvagas	 som	 förstärkas,	
beroende	på	exempelvis	testledarens	bemötande,	i	vilken	utsträckning	testtagaren	
själv	fick	vara	med	i	tolkningen	av	sina	testresultat	och	om	testtagaren	hade	tidigare	
kunskap	om	och	erfarenhet	av	arbetspsykologisk	testning.	
	
Rekryteringskontexten	har	också	tolkats	som	unik	på	så	vis	att	det	kan	vara	mycket	
som	 står	 på	 spel.	 Exempelvis	 möjligheten	 att	 få	 ett	 bättre	 jobb	 och	 högre	 lön,	
alternativt	 risken	 för	att	bli	kvar	 i	en	organisation	där	man	 inte	 trivs	eller	att	bli	
arbetslös.	 En	 deltagare	 i	 studien	 beskrev	 hög	 motivation	 att	 prestera	 väl	 på	 de	
arbetspsykologiska	testerna	i	syfte	att	komma	bort	från	en	arbetsplats	där	hen	inte	
trivdes.	 Enligt	 deltagaren	 själv	 ledde	 detta	 till	 att	 hen	 svarade	 på	 frågorna	 i	
personlighetstestet	mer	som	hen	ville	vara	än	som	hen	faktiskt	uppfattade	sig	själv	
att	vara.	Testledaren	kommenterade	också	detta	i	summeringen	efter	testerna	var	
klara:	 ”[Testledaren]	hade	kanske	genomskådat	det	på	något	sätt,	att	 jag	var	nog	
inte…	Jag	kryssade	lite	för	mycket	så	som	jag	ville	vara!	[...]	Hon	sa:	Vem	är	det	att	
du	ska	övertyga	att	du	är	bäst?”	
	
Slutligen	kan	nämnas	att	deltagare,	vars	berättelser	har	tolkats	som	innehållande	en	
syn	 på	 personlighet	 som	 kontextbunden,	 också	 innehöll	 en	 del	 kritik	 mot	 och	
ifrågasättande	 av	 nyttan	 med	 personlighetstest	 i	 rekrytering	 överlag.	 En	 av	
deltagarna	beskrev	det	såhär:	”[…]	de	måste	ju	se	ändå	att	det	är	inte	sanningar	du	
får	fram.	Du	får	fram	en	tendens	kanske.	Och,	räcker	det?”	Detta	skulle	kunna	tolkas	
som	att	 personlighetstest	 från	 testtagarnas	perspektiv	 kanske	 inte	 alltid	 upplevs	
som	den	mest	valida	urvalsmetoden	i	rekrytering.	Likaså	fanns	i	intervjuerna	kritik	
mot	 hur	 svarsalternativen	 i	 vissa	 personlighetstest	 begränsade	 deltagarnas	
möjligheter	att	beskriva	sig	själva:	
	

[…]	oftast	är	det	att	de	här	testerna,	dom	jag	har	gjort	i	alla	fall,	de	delar	folket	
på	fyra	huvudkategorier.	Och	det	är	nästan	som	att	man	tvingas	in	i	någon	av	
de	här	lådorna.	Och	naturligtvis,	någon	låda	känns	bättre	[än]	en	annan.	Men	
man	är	ju	inte	alltid	bara	en	person.	Det	är	så	mycket	situationsbundet.	

	
	

Diskussion	
	
Syftet	med	denna	studie	var	att	få	en	ökad	förståelse	för	testtagares	upplevelser	av	
personlighetstest	 och	 arbetspsykologisk	 testning	 i	 rekrytering.	 Som	 teoretisk	
utgångspunkt	för	studien	valdes	validitetsteori,	med	fokus	på	faking,	samt	forskning	
om	 rättvisa	 i	 testning	 från	 testtagarens	 perspektiv.	 Studien	 avsåg	 att	 besvara	
följande	 frågeställningar:	 Hur	 berättar	 deltagarna	 om	 sina	 upplevelser	 av	
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personlighetstest	och	arbetspsykologisk	testning?	Hur	berättar	deltagarna	om	sina	
upplevelser	av	bemötande	och	andra	rättvisedimensioner?	Hur	berättar	testtagare	
om	 faking	 i	 rekrytering?	 Utifrån	 tematisk	 analys	 av	 fem	 intervjuer	 skapades	 två	
teman:	Tolkning	kontra	sanning	och	Att	presentera	sig	själv	i	en	rekryteringskontext.	
Det	första	temat	innefattade	undertemana:	Testresultat	som	diskussionsunderlag	och	
Sanningen	serverad.	Det	andra	innefattade	undertemana:	Mjuka	upp	i	kanterna,	Man	
måste	hålla	sin	linje	och	Ingen	människa	är	en	ö.	
	
Frågeställningen	 om	 hur	 deltagarna	 berättar	 om	 sina	 upplevelser	 av	
personlighetstest	och	arbetspsykologisk	 testning	besvaras	 i	viss	mån	av	samtliga	
teman	i	resultatdelen.	Eftersom	det	övergripande	syftet	med	studien	var	att	få	en	
ökad	förståelse	av	just	detta.	I	det	första	temat,	Tolkning	kontra	sanning,	redovisas	
vad	 jag	 har	 tolkat	 som	 en	 viktig	 skillnad	 mellan	 deltagare	 vars	 berättelser	 om	
testningen	 var	 mestadels	 positiva	 respektive	 negativa.	 Denna	 skillnad	 bestod	 i	
huruvida	deltagarnas	testresultat	 i	återkopplingen	behandlades	som	diskussions-
underlag	eller	”sanningar”	om	individen	i	fråga.	Det	sistnämnda	beskrevs	ha	ägt	rum	
i	de	fall	då	återkopplingen	hanterades	av	den	rekryterande	arbetsgivaren,	 istället	
för	 den	 externa	 part	 som	 ansvarat	 för	 testningen	 (se	 undertemat	 Sanningen	
serverad).		
	
Återkopplingens	form	och	innehåll	har	även	i	tidigare	studier	visat	sig	vara	en	viktig	
faktor	 för	 testtagarnas	 upplevelser	 av	 testprocessen	 (Bauer,	 Dolen,	 Maertz,	 &	
Campion,	 1998;	 Gilliland,	 1995).	 Att	 vissa	 deltagare	 i	 denna	 studie	 beskrev	
återkopplingen	som	mer	negativ	 skulle	kunna	 förstås	 som	att	arbetsgivarna	som	
hanterade	den	saknade	kompetens	om	hur	testresultat	bör	tolkas	och	återkopplas.	
För	att	tolka	testresultat	på	ett	lämpligt	och	korrekt	sätt	krävs,	enligt	Internationella	
riktlinjer	 för	 testanvändning	 (STP,	 2000),	 god	 professionell	 kompetens.	 Hit	 hör	
exempelvis	kunskap	om	befintliga	validitetsstudier,	normgrupper	och	åtgärder	för	
att	minimera	inverkan	av	fördomar	och	stereotypisering.	Riktlinjerna	anger	också	
att	deltagare	bör	få	muntlig	återkoppling	av	sina	resultat	på	”ett	konstruktivt	och	
stödjande	sätt”	(STP,	2000,	s.	26).	Resultaten	i	föreliggande	studie	antyder	att	dessa	
riktlinjer	 inte	 alltid	 efterlevs	 i	 praktiken.	 Vissa	 deltagare	 beskrev	 tvärtom	 att	
återkopplingen	innehöll	märkliga	och	stereotypa	tolkningar	av	deras	resultat,	som	
knappast	 kan	 karaktäriseras	 som	 vare	 sig	 konstruktiva	 eller	 stödjande.	 Andra	
deltagare	var	nöjda	med	den	återkoppling	de	fick	(se	undertemat	Testresultat	som	
diskussionsunderlag).	
	
I	vilken	utsträckning	 testtagare	 inkluderades	eller	exkluderades	 från	analysen	av	
sina	 resultat	 har	 jag	 tolkat	 som	 en	 annan	 viktig	 aspekt	 som	 påverkade	 deras	
upplevelser.	 Enligt	 Finn	 och	 Hale	 (1997)	 finns	 en	 föreställning,	 hos	 både	 hos	
psykologer	 och	 testtagare,	 om	 testning	 som	 en	 tämligen	 rigid,	 mekanisk	 och	
inhuman	process,	 fri	 från	 interpersonell	 interaktion.	Ett	sätt	att	göra	psykologisk	
testning	 till	 en	mer	 positiv	 upplevelse,	 menar	 dessa	 forskare,	 är	 att	 främja	mer	
samarbete	 mellan	 parterna.	 Samarbetsbaserad	 kontra	 icke-samarbetsbaserad	
återkoppling	 vid	 psykologisk	 testning	 är	 något	 som	 undersökts	 i	 flera	 tidigare	
studier	(Finn	&	Fischer,	2012;	Goodyear,	1990).	Överlag	visar	dessa	studier	på	att	
testtagare	 uppskattar	 samarbetsbaserad	 återkoppling	 mer	 än	 återkoppling	 där	
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resultaten	 bara	 ”serveras”	 från	 en	 bedömare	 med	 minimal	 inblandning	 av	
testtagaren.	Resultaten	i	föreliggande	studie	stämmer	väl	överens	med	detta,	då	de	
deltagare	 som	blev	mer	 inkluderade	 i	 analysen	 och	 återkopplingen	 beskrev	 sina	
upplevelser	 i	 mer	 positiva	 ordalag.	 Deltagarnas	 berättelser	 om	 inklusion	 kontra	
exklusion	kan	vidare	tolkas	som	relaterade	till	dimensioner	av	rättvisa	i	rekrytering.	
	
Frågeställningen	om	hur	deltagarna	berättar	om	sina	upplevelser	av	bemötande	och	
andra	rättvisedimensioner	besvaras	inom	temat	Tolkning	kontra	Sanning	och	dess	
två	 underteman.	 Denna	 studie	 inkluderade	 frågor	 om	 fyra	 rättvisedimensioner;	
urvalsinformation,	jobbrelatering,	interpersonell	effektivitet	och	tvåvägskommunika-
tion.	Övergripande	har	jag	tolkat	resultaten	som	att,	desto	fler	rättvisedimensioner	
som	 uppfylldes	 i	 rekryteringen,	 ju	 mer	 positiva	 var	 deltagarnas	 berättelser	 om	
testningen.	Vad	gäller	rättvisedimensionerna	urvalsinformation	och	jobbrelatering	
stämmer	 resultaten	 i	 denna	 studie	 överens	 med	 tidigare	 forskning	 (Burns	 m.fl.,	
2008;	Elkins	&	Phillips,	2000;	Smither	m.fl.,	1993).	Deltagare	som	beskrev	sig	ha	
mottagit	information	om	de	tester	som	skulle	ingå	i	urvalsprocessen,	i	vilket	syfte	
dessa	 användes,	 och	 som	 beskrev	 frågorna	 som	 tydligt	 jobbrelaterade	 var	 mer	
positiva	 i	 sina	 berättelser	 om	 rekryteringen.	 I	 de	 fall	 där	 informationen	 var	mer	
bristfällig	och	det	inte	framgick,	ur	testtagarens	perspektiv,	på	vilket	sätt	ett	visst	
test	var	jobbrelaterat,	beskrev	deltagarna	mer	negativa	upplevelser.	I	denna	studie	
gällde	detta	specifikt	användningen	av	begåvningstest/intelligenstest.	Enligt	Mabon	
(2014)	skulle	detta	kunna	förstås	som	ett	konsekvens	av	bristande	kommunikation	
mellan	testledarna	och	testtagarna.	Ett	begåvningstest	kan	exempelvis	inkluderas	
av	en	testledare	för	att	det	rent	psykometriskt	i	många	urvals-situationer	har	en	god	
prognosförmåga,	 det	 vill	 säga	 att	 det	 kan	 användas	 för	 att	 förutsäga	 en	 individs	
arbetsprestation.	 Men	 om	 testtagaren	 inte	 får	 en	 förklaring	 till	 detta	 eller	
information	om	varför	testet	ingår	i	rekryteringen	kan	det	uppstå	förvirring:	”Här	
söker	jag	jobb	som	juridisk	expert	och	hela	urvalet	går	ut	på	att	jag	ska	kunna	lista	
fortsättningen	 på	 olika	 talserier”	 (Mabon,	 2014,	 s.	 265-266).	 Vad	 gäller	
rättvisedimensionerna	 interpersonell	 effektivitet	 (bemötande)	 och	
tvåvägskommunikation	ger	denna	studie	stöd	för	att	dessa	dimensioner	är	viktiga,	i	
linje	med	Gilliland	(1995)	och	Rynes	(1991).	Ett	gott	bemötande	har,	som	nämnts	
ovan,	tolkats	som	särskilt	betydelsefullt	för	testtagare	vid	återkopplingen.	Flera	av	
deltagarna	 uttryckte	 också	 uppskattning	 för	 att	 i	 dialog,	 det	 vill	 säga	 i	 en	
tvåvägskommunikation,	 få	 diskutera	 resultaten	 efter	 att	 själva	 testmomentet	 var	
avklarat.	Detta	skulle	också	kunna	tolkas	som	en	indikation	på	vad	tidigare	studier	
har	funnit,	nämligen	att	testtagare	generellt	är	mer	positivt	inställda	till	intervjuer	
än	personlighetstest	(Hausknecht	m.fl.,	2004).	Exempelvis	eftersom	en	intervju	inte	
på	samma	sätt	som	en	femgradig	svarsskala	begränsar	testtagares	möjligheter	att	
beskriva	sin	personlighet	(McFarland,	2013).	Intressant	nog	är	dock	syftet	med	de	
flesta	 intervjuer	 också	 att	 bedöma	 den	 arbetssökandes	 personlighet	 (Huffcutt,	
Conway,	Roth,	&	Stone,	2001).		
	
Ytterligare	en	bidragande	faktor	som	enligt	min	tolkning	av	deltagarnas	berättelser	
kan	 ha	 påverkat	 deras	 upplevelse	 av	 rättvisedimensionerna	 var	 testningens	
omfattning	och	tidfördelning.	I	de	fall	där	endast	ett	personlighetstest	och	intervjuer	
användes	beskrev	exempelvis	deltagarna	att	längre	tid	avsatts	för	återkopplingen,	i	
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vissa	fall	upp	till	90	minuter.	Deltagare	som	genomgått	en	mer	omfattande	testning	
beskrev	det	motsatta	scenariot,	en	kort	återkoppling	på	max	20-30	minuter.	I	de	fall	
då	 återkopplingen	 tillåtits	 ta	 mer	 tid	 har	 deltagarnas	 berättelser	 genomgående	
tolkats	 som	 mer	 positiva	 avseende	 interpersonell	 effektivitet	 och	
tvåvägskommunikation.	 Ur	 ett	 validitetsperspektiv	 måste	 samtidigt	 detta	
balanseras	 mot	 risken	 för	 att	 resultat	 från	 en	 eller	 ett	 fåtal	 urvalsmetoder	 ges	
överdrivet	stor	vikt.	På	grund	av	risken	för	faking	förespråkar	därför	vissa	studier	
att	personlighetstest	helst	bör	används	som	en	del	av	ett	större	testbatteri,	snarare	
än	 som	 enskild	 urvalsmetod	 inför	 anställningsbeslut	 (McGrath,	 Mitchell,	 Kim,	 &	
Hough,	2010;	Sackett,	2011).	Detta	för	oss	vidare	till	studiens	sista	frågeställning.	
	
Hur	 berättar	 deltagarna	 om	 faking	 i	 rekrytering?	 Denna	 frågeställning	 besvaras	
inom	temat	Att	presentera	sig	själv	i	en	rekryteringskontext	och	dess	tre	underteman.	
Enligt	min	tolkning	av	deltagarnas	berättelser	var	de	öppna	med	att	ett	visst	mått	
av	 förskönande	 svar	 (faking)	 förekommit	 i	 rekryteringssituationen.	 Deltagarna	
beskrev	att	de	var	måna	om	att	göra	ett	gott	intryck,	strävade	efter	att	framhäva	sina	
styrkor	och	att	 inte	 skylta	med	svagheter	 (se	undertemat	Mjuka	upp	 i	 kanterna).	
Detta	 stämmer	 överens	 med	 tidigare	 studier	 om	 faking	 som	 ett	 vanligt	
förekommande	 fenomen	 i	 rekrytering	 (Griffith	 &	 Converse,	 2011;	 Hough	 m.fl.,	
1990).	Enligt	Gilliland	(1995)	kan	test	som	uppfattas	som	möjliga	att	manipulera	
väcka	känslor	av	upprördhet	och	osäkerhet	hos	testtagare	kring	vad	som	är	”bästa”	
sättet	att	besvara	frågorna.	Enligt	min	tolkning	av	deltagarnas	berättelser	i	denna	
studie,	innehöll	de	inte	känslor	av	upprördhet	kring	detta.	Snarare	uttryckte	de	en	
sorts	acceptans	för	att	alla	tester	har	begränsningar,	men	att	så	länge	man	påminner	
sig	 om	 det	 kan	 personlighetstest	 ge	 upphov	 till	 intressanta	 diskussioner.	 En	
osäkerhet	 kring	 vilket	 svar	 som	 var	 mest	 fördelaktigt	 var	 dock	 något	 vissa	 av	
deltagarna	i	denna	studie	också	tycktes	brottas	med	(se	undertemana	Mjuka	upp	i	
kanterna	och	Ingen	människa	är	en	ö).	König	med	flera	(2012)	fann	att	testtagares	
önskan	 om	 att	 framstå	 som	 konsekventa	 i	 sina	 svar	 på	 personlighetstest	 var	 en	
faktor	som	kunde	påverka	graden	av	faking	i	deras	svar.	Resultaten	i	denna	studie	
visade	på	samma	mönster	(se	undertemat	Man	måste	hålla	linjen).	Rädslan	för	att	
framstå	 som	 inkonsekvent	 eller	 ”oärlig”	 har	 tolkats	 fungera	 som	 ett	 slags	
balanserande	motvikt	 till	 testtagarnas	 ambition	 att	 framhäva	 sina	 styrkor.	 Vissa	
deltagare	 beskrev	 också	 att	 de	 besvarade	 personlighetstest	 ärligt,	 med	
motiveringen	att	det	inte	skulle	gagna	varken	dem	själv	eller	arbetsgivaren	om	de	
förställde	sig.	Detta	tankesätt	framkom	också	hos	deltagarna	i	studien	av	König	med	
flera	(2012).	
	
Ur	ett	psykologiskt	perspektiv	är	det	också	viktigt	att	komma	ihåg	att	testning	av	
många	uppfattas	en	maktsituation,	där	man	som	testtagare	hamnar	i	ett	underläge	
(Finn	&	Fischer,	2012;	Hallerstedt,	2006).	Flera	tidigare	studier	har	också	visat	att	
testtagare	kan	uppleva	det	som	ett	 inkräktande	på	deras	privatliv	att	besvara	ett	
personlighetstest	(Mabon,	2014;	McFarland,	2013).	Resultaten	i	föreliggande	studie	
har	 tolkats	 knyta	 an	 till	 detta	 i	 undertemat	 Ingen	människa	 är	 en	 ö.	 Deltagarna	
beskrev	ett	visst	obehag	kring	att	lämna	ut	sig	och	granska	sig	själva	på	det	sätt	som	
man	gör	i	ett	personlighetstest.	Kombinationen	av	att	befinna	sig	i	ett	psykologiskt	
underläge	 och	 att	 potentiellt	 ha	 mycket	 att	 vinna	 eller	 förlora	 beroende	 på	
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testresultatet	 har	 tolkats	 som	 bidragande	 faktorer	 till	 faking	 bland	 testtagare	 i	
rekrytering,	i	linje	med	bland	annat	Sjöberg	(2015)	och	Heggestad	(2011).	
	
I	anslutning	till	betoningen	av	att	svara	konsekvent	beskrev	vissa	deltagare	också	
vad	jag	har	tolkat	som	en	föreställning	om	människans	personlighet	som	statisk	och	
stabil	till	sin	natur,	oberoende	av	kontext,	exemplifierat	i	citat	såsom	”Jag	svarar	som	
jag	 är”.	 I	 kontrast	 till	 detta	 beskrev	 andra	 deltagare	 sin	 personlighet	 som	
kontextbunden	och	föränderlig	(se	undertemat	Ingen	människa	är	en	ö).	Dessa	två	
synsätt	speglar	på	sätt	och	vis	en	pågående	debatt	inom	personlighetstestforskning,	
om	 vår	 personlighet	 bör	 betraktas	 som	mer	 stabil	 eller	 kontextbunden	 (Mabon,	
2014).	Enligt	Wachtel	(2008)	kan	detta	ses	som	en	kunskapsteoretisk	diskussion	
mellan	förespråkare	av	en	”arkeologisk”	modell	kontra	en	kontextuell	modell.	Den	
förstnämnda	modellen	bygger	på	antagandet	att	människans	personlighet	har	en	
slags	inneboende,	arkeologisk	struktur,	som	kan	upptäckas	så	som	den	”är”,	och	som	
inte	låter	sig	påverkas	nämnvärt	av	yttre	livsomständigheter.	Den	senare	modellen	
utgår	från	att	vår	personlighet	tvärtom	ständigt	utvecklas,	förändras	och	anpassas	i	
relation	 till	 olika	 situationers	 struktur	 och	 kontext	 (Wachtel,	 2008).	 Utifrån	
resultaten	 i	 föreliggande	 studie	 tolkar	 jag	 det	 som	 att	 deltagare	 reflekterar	 i	
varierande	utsträckning	kring	dessa	kunskapsteoretiska	frågor.	Vissa	beskrev	att	de	
knappt	funderat	alls	kring	denna	fråga.	Andra	deltagare	hade	många	tankar	om	hur	
deras	sätt	att	vara	kan	skilja	sig	åt	från	en	kontext	till	en	annan	och	om	det	verkligen	
går	att	finna	någon	objektiv	”sanning”	gällande	hur	de	är	som	person.	
	
Metoddiskussion	
Användningen	av	kvalitativ	metod	i	denna	studie	kan	betraktas	både	som	en	styrka	
och	en	begränsning.	Styrkan	i	kvalitativ	metod	ligger	i	dess	möjlighet	att	bidra	med	
nya	insikter,	perspektiv,	forskningsfrågor	och	ökad	förståelse	av	ett	visst	fenomen	
eller	 en	 grupp	 (Braun	 &	 Clarke,	 2013).	 Kvalitativ	 metod	 innehåller	 dock	 också	
betydligt	 mer	 subjektiva	 bedömningar	 än	 exempelvis	 kvantitativa,	 statistiska	
beräkningar.	Resultaten	i	föreliggande	studie	kan	därför	på	intet	sätt	betraktas	som	
objektiva	eller	generaliserbara,	särskilt	med	tanke	på	det	låga	deltagarantalet.		
	
En	annan	begränsning	med	studien	är	att	den	utförts	av	endast	en	forskare.	När	flera	
forskare	 arbetar	 tillsammans	 i	 en	 kvalitativ	 studie,	 i	 par	 eller	 i	 grupp,	 kan	
diskussioner	om	sådant	som	koder,	teman	och	tolkningar	ske	mellan	parterna,	vilket	
antas	bidra	med	ökad	validitet	och	reliabilitet	i	bedömning	och	tolkning	av	datan.	
Eftersom	jag	arbetat	ensam,	har	denna	typ	av	testning	av	interbedömarreliabilitet	
uteblivit.	 En	 fördel	 som	 kom	 av	 att	 arbeta	 självständigt	 var	 emellertid,	 att	 jag	
tvingades	 bilda	 mig	 en	 djup	 förståelse	 av	 all	 data	 och	 varje	 steg	 i	
forskningsprocessen.	 Hade	 jag	 jobbat	 tillsammans	 med	 andra	 hade	 sannolikt	
intervjuer,	transkribering,	analys	och	kodning	varit	ett	arbete	som	i	viss	mån	delats	
upp.	Vilket	kan	medföra	en	större	exponering	för	vissa	intervjuer	på	bekostnad	av	
andra.	 Detta	 har	 på	 gott	 och	 ont	 inte	 varit	 fallet	 i	 min	 situation.	 En	 styrka	med	
studien	är	att	jag	arbetat	systematiskt	utifrån	de	riktlinjer	för	tematisk	analys	som	
anges	i	Braun	&	Clarke	(2006;	2013),	gällande	exempelvis	transkription,	kodning	
och	analys,	samt	att	intervjuguiden	som	användes	pilottestades	och	förfinades	innan	
deltagarna	i	denna	studie	intervjuades.		
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Att	jag	vid	utformandet	av	intervjuguiden	läst	tidigare	studier	om	validitet,	faking	
och	rättvisa	i	testning	kan	ha	medfört	en	viss	uppmärksamhetsbias	(partiskhet)	för	
särskilda	delar	av	deltagarnas	berättelser	i	intervjuerna.	Denna	förkunskap	kan	ha	
gjort	 att	 jag	 missat	 vissa	 aspekter	 eller	 perspektiv	 i	 deltagarnas	 berättelser.	
Samtidigt	kan	denna	förkunskap	ha	medfört	att	jag	la	märke	till	mer	subtila	nyanser	
och	 detaljer	 gällande	 exempelvis	 faking	 och	 olika	 rättvisedimensioner	 som	 jag	
annars	hade	missat.		
	
Slutsatser	och	framtida	forskning	
Den	grundläggande	slutsats	man	kan	dra	utifrån	föreliggande	studie	är	att	det	finns	
många	olika	aspekter	som	påverkar	testtagares	upplevelse	av	personlighetstest	och	
arbetspsykologisk	testning.	Tre	av	de	mest	centrala	resultat	som	framkom	var:	(1)	
vikten	 av	 kompetens	 i	 tolkning	 och	 återkoppling;	 (2)	 betydelsen	 av	 rättvise-
dimensioner	 för	 testtagarnas	 upplevelser;	 (3)	 relationen	 mellan	 faking	 och	 den	
unika	kontext	som	en	rekryteringssituation	utgör.	
	
Resultatet	att	deltagarna	i	denna	studie	beskrev	stora	skillnader	i	återkopplingen	
knyter	an	till	en	omstridd	fråga,	den	så	kallade	kompetensproblematiken,	gällande	
vilka	 som	 bör	 ha	 tillåtelse	 att	 använda	 arbetspsykologiska	 test	 och	 inte.	 Vissa	
förespråkar	att	endast	 legitimerade	psykologer	och	personer	med	någon	form	av	
specialistkompetens	bör	få	använda	dem,	på	grund	av	den	komplexitet	som	ingår	
såväl	 i	 valet	 av	 lämpliga	 test	 som	 tolkningen	 av	 resultaten.	 Enligt	Mabon	 (2014)	
bedrivs	dock	merparten	av	all	arbets-psykologisk	testning	ute	bland	organisationer	
i	 Sverige	 idag	 utan	 reglering	 eller	 kontroll	 från	 någon	 instans.	 Det	 finns	
övergripande	 lagstiftning	 som	 måste	 beaktas	 i	 urvals-	 och	 rekryterings-
sammanhang,	exempelvis	diskrimineringslagen,	som	avser	främja	lika	rättigheter.	
Dock	lyser	tydlig	svensk	lagstiftning	kring	psykologisk	testning	i	rekrytering	med	
sin	frånvaro.	Resultaten	i	denna	studie	belyser	enligt	min	mening	vikten	av	att	följa	
de	internationella	riktlinjerna	för	testanvändning	(AERA,	APA,	&	NCME,	2014;	STP,	
2000)	i	samtliga	led	av	rekryteringen.	
	
Ett	 annat	 centralt	 resultat	 som	 framkom	 var	 betydelsen	 av	 rättvisedimensioner,	
såsom	bemötande	och	information,	för	testtagarnas	upplevelser.	Personligen	tolkar	
jag	 detta	 som	 en	 förlängning	 av	 att	 testning	 måste	 bedrivas	 av	 personer	 med	
kompetens	och	insikt	i	olika	testers	styrkor	och	begräsningar.	Deltagarna	i	den	här	
studien	 beskrev	 genomgående	 mer	 positiva	 upplevelser	 när	 de	 fick	 tydlig	
information	 och	 ett	 gott	 bemötande,	 när	 testfrågornas	 relevans	 för	 jobbet	
förklarades	och	när	deltagarna	inkluderades	i	en	samarbetsbaserad	diskussion	om	
testresultaten.	Att	dessa	rättvisedimensioner	bidrog	till	en	mer	positiv	upplevelse	
kan	på	 sätt	 och	 vis	 tolkas	 som	uppenbart.	 Vem	 reagerar	 inte	 positivt	 på	 ett	 gott	
bemötande?	Men	resultatet	tyder	också	på	att	The	Selection	Justice	Model	(Gilliland,	
1993;	Gilliland	&	Steiner,	2012)	kan	vara	en	värdefull	modell	för	arbetsgivare	och	
testanvändare	att	använda	i	samband	med	rekrytering.	
	
Ett	tredje	centralt	resultat	som	framkom	i	denna	studie	var	relationen	mellan	faking	
och	den	unika	kontext	som	en	rekryteringssituation	utgör.	Min	tolkning	är	att	det	
finns	 flera	 aspekter	 som	 bidrar	 till	 att	 människor,	 mer	 eller	 mindre	 medvetet,	
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anpassar	 sina	 svar	 på	 ett	 personlighetstest	 utifrån	 vad	 de	 uppfattar	 som	 socialt	
önskvärt	för	att	få	jobbet.	Exempelvis	de	vinster	respektive	förluster	som	kan	stå	på	
spel	 beroende	 på	 utfallet	 av	 personlighetstestet,	 önskan	 att	 göra	 ett	 gott	 intryck	
samt	 i	 vilken	 utsträckning	man	 ser	 sin	 personlighet	 som	 i	 huvudsak	 stabil	 eller	
kontextbunden.	 I	 den	 mån	 dessa	 aspekter	 påverkar	 testtagarens	 svar	 och	
motivation	kan	de	också	utgöra	ett	hot	mot	validiteten	i	testresultatet	(Crooks	m.fl.,	
1996;	Gilliland,	1993;	McFarland,	2013;	Schmit	&	Ryan,	1992).		
	
Forskning	om	arbetspsykologisk	testning	från	testtagarens	perspektiv	är	som	sagt	i	
nuläget	mycket	begränsad.	I	synnerhet	gällande	personlighetstest,	trots	att	denna	
urvalsmetod	används	i	allt	större	utsträckning,	enligt	vissa	studier	av	så	många	som	
sju	av	tio	svenska	företag	(Ambjörn	&	Casserlöv,	2013).	Detta	är	ett	viktigt	ämne	att	
lära	oss	mer	om	på	grund	av	den	omfattande	användningen	och	dess	konsekvenser	
för	 såväl	 individer	 som	 organisationer.	 Mot	 denna	 bakgrund	 finns	 också	många	
tänkbara	 uppslag	 för	 framtida	 forskning.	 Ett	 intressant	 ämne	 kunde	 vara	 att	
undersöka	vilka	personlighetstest	som	används	mest	bland	svenska	företag,	i	vilka	
syften	de	används	och	vilken	kompetens	som	testanvändarna	besitter.	Det	kunde	
också	vara	intressant	att	se	en	mer	storskalig	studie	som	kombinerade	kvantitativ	
och	 kvalitativ	 metod	 i	 syfte	 att	 få	 en	 djupare	 förståelse	 av	 personlighetstest	 i	
rekrytering	från	testtagarens	perspektiv.	
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Bilaga	1	–	Intervjuguiden.	
Information	om	studien	
	
Syftet	med	den	här	studien	är	att	få	en	ökad	förståelse	för	testtagarens	perspektiv	
och	upplevelser	av	personlighetstest	i	rekrytering.	
	
Jag	kommer	i	intervjun	i	huvudsak	utgå	från	en	mall	med	färdiga	frågor,	eftersom	
det	är	ett	antal	områden	jag	vill	försäkra	mig	om	att	inkludera.	Men	det	finns	även	
möjlighet	att	avvika	en	aning	från	den,	beroende	på	vad	som	dyker	upp.		
	
Skulle	det	vara	så	att	du	har	fått	göra	personlighetstester	vid	flera	olika	tillfällen	när	
du	sökt	jobb	så	önskar	jag	att	du	begränsar	dig	till	ett	av	dessa	testtillfällen,	det	som	
du	upplever	dig	minnas	bäst.	
	
Deltagande	i	den	här	studien	är	helt	frivilligt,	anonymt	och	utan	ersättning.	Du	kan	
när	 som	 helst	 avbryta	 eller	 avsluta	 ditt	 deltagande	 utan	 närmare	 förklaring.	
Intervjun	 spelas	 in	 och	 kommer	 därefter	 att	 skrivas	 ner.	 Jag	 är	 den	 enda	 som	
kommer	 lyssna	 till	 inspelningen.	 Så	 snart	 intervjun	 är	 nedskriven	 kommer	
inspelningen	att	raderas.	Alla	deltagares	namn	kommer	i	rapporten	att	ersättas	med	
fingerade	namn.	
	
Har	du	några	frågor?		
	
Samtycker	du	till	att	delta	i	studien?	
	
Då	sätter	jag	igång	inspelningen	och	startar	intervjun	nu.	
	
Bakgrundsfrågor	
	

• Vilket	år	är	du	född?	
• Vad	är	ditt	nuvarande	jobb?	
• Är	 det	 jobb	 du	 har	 nu	 detsamma	 som	 du	 sökte	 när	 du	 fick	 göra	

personlighetstestet?	
• Hade	du	vid	testtillfället	någon	tidigare	erfarenhet	av	personlighetstest?	Kan	

du	berätta	mer	om	det.	
• Känner	du	till	namnet	på	det	personlighetstest	som	du	fick	göra?	
• Hur	många	månader	eller	år	har	det	gått	sedan	du	gjorde	personlighetstestet?	

	
Öppningsfråga	
	

• Om	 du	 övergripande	 skulle	 beskriva	 rekryteringsprocessen	 där	
personlighetstestet	 ingick	 –	 hur	 skulle	 du	 beskriva	 den?	 Vad	 var	 din	
upplevelse	överlag	av	rekryteringsprocessen?	
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1.	Rättvisedimensioner	
	

• Informationsflöde	
o Vad	fick	du	för	information	om	de	olika	tester	och	moment	som	skulle	

ingå	i	rekryteringsprocessen?		
o Fick	du	någon	information	om	hur	resultatet	från	personlighetstestet	

skulle	användas?	
• Interpersonell	effektivitet	(bemötande)	

o Hur	skulle	du	beskriva	bemötandet	från	testledaren?	
o Hur	påverkade	detta	bemötande	dig?A	

• Tvåvägskommunikation	
o Hur	 upplevde	 du	 dina	 möjligheter	 att	 ställa	 frågor	 om	 jobbet,	

organisationen	eller	urvalsprocessen?	
• [Jobbrelatering	berörs	i	avsnittet	om	Testfrågorna	nedan].	

	
2.	Testsituation,	administration	och	testfrågor	
	

• Testsituationen	
o Kan	du	beskriva	själva	testsituationen	där	du	genomförde	testet?	
o Upplevde	du	att	det	var	lätt	att	koncentrera	dig	när	du	skulle	svara	på	

frågorna?	
§ Om	nej	-	Hur	kommer	det	sig?	Vad	distraherade	dig?	

• Testadministration	
o Hur	administrerades	personlighetstestet	–	var	det	ett	självskattnings-

formulär,	 fick	du	besvara	frågor	från	testledaren	muntligt,	eller	hur	
gick	det	till?	

o Hur	upplevde	du	detta?	
	

• Testfrågorna	
o Hur	upplevde	du	frågorna	i	personlighetstestet?	
o Var	det	några	frågor	som	var	svåra	att	förstå?	På	vilket	sätt?	
o Anser	 du	 att	 frågorna	 i	 testet	 var	 relevanta	 för	 det	 jobb	 du	 sökte?	

(Jobbrelatering)	
§ Om	ja	-	Kan	du	beskriva	på	vilket	sätt?	
§ Om	 nej	 -	 Hur	 blev	 upplevelsen	 för	 dig	 då	 du	 upplevde	 att	

frågorna	inte	var	relevanta	för	det	jobb	du	sökte?	
o Hade	du	någon	specifik	kontext	i	åtanke	när	du	svarade	på	frågorna	

om	din	personlighet?	
	
3.	Faking	
	

• Hur	viktigt	var	det	för	dig	att	få	jobbet	som	du	sökte?	
o Hur	skulle	du	beskriva	din	motivationsnivå	vid	testtillfället?	

• Hur	gick	tankarna	när	du	skulle	svara	på	frågorna	på	testet?	
• Hade	du	förberett	dig	på	något	särskilt	sätt	inför	testtillfället?	

o Om	ja,	hur	du	gick	tillväga	i	dina	förberedelser?	
• Använde	du	dig	av	någon	särskild	strategi	när	du	besvarade	frågorna	på	testet?	
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o Varför/Varför	inte?	
o Om	ja,	vad	var	ditt	mål	med	att	använda	den	strategin?	

• Hade	du	några	tankar	om	hur	dina	testsvar	skulle	tolkas	eller	analyseras?	Kan	
du	beskriva	hur	du	tänkte	kring	det.	

• Var	du	mån	om	att	göra	ett	gott	intryck?	
o Om	ja:	Kan	du	beskriva	på	vilket	sätt?	Hur	gjorde	du	för	att	göra	ett	

gott	intryck?	
o Hur	 påverkade	 det	 dina	 svar,	 att	 du	 var	mån	 om	 att	 göra	 ett	 gott	

intryck?	
• Upplevde	du	att	du	kunde	räkna	ut	vilka	svarsalternativ	som	skulle	vara	mer	

fördelaktigt	utifrån	det	jobb	som	du	sökte?	
• I	vilken	utsträckning	svarade	du	det	som	framstod	som	mest	fördelaktigt	för	

att	få	jobbet,	fast	det	kanske	inte	skulle	ha	varit	ditt	svar	vid	ett	annat	tillfälle	
(där	resultatet	inte	är	viktigt)?	

• Hade	du	några	tankar	på	vilka	konsekvenser	det	skulle	kunna	medföra?	
	
4.	Återkoppling	
	

• Fick	 du	 någon	 återkoppling	 på	 resultaten	 från	 personlighetstestet?	 Fick	 du	
veta	hur	det	gick?	

o Om	ja	–	Kan	du	beskriva	hur	resultaten	återkopplades	till	dig?	
o Om	nej	-	Hur	kändes	det	att	inte	få	veta	något	om	resultatet?	Spelade	

det	någon	roll?	
• Vad	blev,	som	du	ser	det,	konsekvenserna	av	ditt	testresultat?	
• Tror	du	att	resultatet	av	personlighetstestet	hade	betydelse	för	arbetsgivarens	

beslut	om	att	ge	dig	jobbet	eller	inte?	
	
Avslutande	frågor	
	

• Är	det	någonting	annat	som	du	skulle	vilja	ta	upp,	som	du	tycker	är	viktigt,	när	
det	gäller	det	här	som	vi	pratat	om?	Något	annat	du	tänkte	på	när	du	blev	
testad	inför	det	här	jobbet?	

• Är	det	något	annat	som	du	tycker	är	viktigt	för	arbetsgivare	att	känna	till	kring	
användningen	av	personlighetstest	vid	rekrytering?	


