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Sammanfattning 

Det blir allt vanligare att arbetsgivare låter nyanställda inleda sitt arbete på den nya 

arbetsplatsen med att genomföra ett så kallat “onboarding-test”. Motivet är att förbättra den 

nyanställdes integrationsprocess inom organisationen. Syftet med denna uppsats var att 

undersöka hur människor reagerar på att få sin personlighet klassificerad i samband med 

testerna. Hur onboarding-testtagare reagerar studerades genom en kvalitativ intervjustudie 

som utmynnade i grundad teori. Genom studien har åtta typer av reaktioner identifierats. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problematisering 

I takt med det moderna samhällets och teknikens utveckling har datoriserade personlighetstest 

i samband med rekrytering kommit att spela en allt större roll. Samtidigt har 

organisationsstrukturer förändrats och under senare år har trender kring mer öppna och sociala 

strukturer blommat ut. Denna utveckling har lett till en kombination av trenderna och fött 

något som kommit att kallas för ”onboarding-tester”. Onboarding-testerna används idag efter 

att en anställning gjorts för att då försöka precisera en individs personlighet. Testet 

klassificerar individen utifrån personliga egenskaper och ger därefter råd till berörda chefer 

om hur denne bäst kan integreras inom organisationen och därmed värna om ett bättre socialt 

klimat (Martin & Lombardi 2009). 

 

Användningen av onboarding-test kan låta som något som är enbart positivt, men frågan 

måste ställas hur testerna kan komma att påverka den nyanställde och eventuellt dess fortsatta 

anställning. Hur reagerar de nyanställda på att få sin personlighet klassificerad? Vilka 

konsekvenser kan sådana typer av reaktioner få på företagets verksamhet i förlängningen? 

Frågorna är många och då området är nytt finns det ytterst få studier på reaktionerna på 

onboarding-tester, varför detta är något som denna uppsats syftar till att råda bot på. 

 

Äldre studier har visat att åtgärder som exempelvis personlighetstest kan påverka både kort- 

och långsiktig effektivitet i rekryteringsprocessen. Det har visats att intervjuprocesser som är 

ansedda att vara bra och rättvisa i högre grad attraherar både antalet sökanden samt mer 

kvalificerade sökanden (Smither et al. 1993). Motsatsen har också kunnat påvisas då en 

intervjuprocess som är ansedd att vara dålig eller orättvis i lägre grad attraherar sökande 

generellt (Boudreau & Rynes 1985). Det finns till och med studier som visar att en självbild 

som skadas i rekryteringsprocessen kan få konsekvenser för företagets ekonomi på grund av 

efterföljande konsumentbeteenden (Rynes & Barber 1990).  

 

Generell forskning på hur vi reagerar på klassifikationssystem och reaktionernas 

konsekvenser är ytterst knapphändig. Mer uppmärksammade och omfattande verk 

publicerades först i slutet på 1990-talet (Bowker & Star 1999). Forskning har dock utförts på 

mer specifika områden såsom rankningssystem. Elsbach och Kramer (1996) har bland annat 

publicerat en artikel som visade på att människor har en tendens att reagera då organisationer 
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de är en del av ifrågasätts i olika rankningar, vilket är en indikation på att människor kan 

reagera starkt då deras värderingar ifrågasätts. Det har kommit att föra fokus till vardagliga 

processer som innefattar klassificering och konsekvenser av det som visar på behovet av 

ytterligare forskning på området. Onboarding-testerna klassificerar individer på ett sådant sätt 

att individerna delas in i olika kategorier. Företaget tar därefter en rad olika beslut baserat på 

klassificeringen. Hur kan då människor komma att reagera på testerna? Några exempel på 

tänkbara utfall skulle kunna vara att en individ kan komma att reagera på de klassificeringar 

som denne anser inte stämmer överens med verkligheten eller dennes egen självbild. Utöver 

det kan också individen komma att agera strategiskt i testet med anledning av de normer som 

finns i samhället som definierar hur denne ska vara. Det kan komma att skapa exempelvis 

prestationsångest då hen måste leva upp till den uppmålade bilden. 

 

De studier som gjorts på just onboarding-tester utreder och visar på hur testerna påverkar 

integrationen av de nyanställda positivt och bland annat Bauer (2010) har formulerat 

teoretiska ramverk kring konceptet som idag är väletablerade. Det finns dock få studier på hur 

de enskilda individerna faktiskt reagerar på den klassificering som sker genom onboarding-

testerna, vilket är en mekanism som kan ge konsekvenser för individerna och i sin tur 

företagen. Konsekvenserna för de anställda och företagen är anledningen och utgångspunkten 

för vårt val att studera testtagares reaktioner. I figur 1 illustreras forskningsgapet i relationen 

mellan onboarding-tester, reaktioner och konsekvenser. 

 

 
 Figur 1: Illustration av forskningsgapet. 

 

	  

ReaktionerOnboarding-tester Konsekvenser
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1.2 Frågeställning 

Hur reagerar nyanställda på klassificeringen av personligheten som görs genom onboarding-

tester? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individer reagerar på den klassificering av 

personlighet som görs med hjälp av onboarding-tester efter rekrytering och innan den 

nyanställde börjar arbeta i organisationen. Genom att undersöka reaktionen hos individer 

söker uppsatsen formulera ett teoretiskt ramverk kring metodens påverkan. De slutsatser som 

dras utifrån denna uppsats kan dels komma att vara användbara för praktiska tillämpningar 

vid utformning av liknande test samt utvärdering av befintliga. De kan även ge teoretisk 

tillämpning genom att utgöra objekt för jämförelse vid liknande studier samt ligga till grund 

för vidare forskning inom samma område. 

 

1.4 Avgränsningar 

Målet med vår studie var att undersöka den sociala sidan av onboarding-tester. Fokus är 

därför på den nyanställdes upplevelse av onboarding-tester och inte på huruvida testerna kan 

förutse testtagarens framtida prestation på arbetsplatsen. Vidare har studiens syfte avgränsats 

till hur testtagaren reagerar och inte varför testtagaren reagerar. Dock har testtagarens skäl till 

sin reaktion undersökts i den mån det är relevant för att ta reda på hur testtagaren reagerat.  

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är disponerad enligt följande: teori, metod, empiri, diskussion samt slutsatser. 

Teorin innehåller tidigare forskning kring klassifikationssystem, hur människor reagerar på 

åtgärder under rekryteringsprocesser, människans självbild samt hur de senare två har 

kombinerats för att skapa en teori kring klassificering av personlighet. En sammanfattning av 

den avhandlade teorin görs i det sista avsnittet av teorikapitlet. Metodavsnittet beskriver sedan 

hur studien utformats, samt motiverar de val vi gjort i samband med detta. Den efterföljande 

empirin redogör för studiens resultat av de intervjuer som gjorts, vilka senare analyseras och 

förankras till den tidigare befintliga teorin i diskussionen. Därefter presenteras slutsatser 

utifrån studien och andra tidigare studier, vilket var målet med studien. 
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2. Teori 

2.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas teorier och studier som kan relateras till onboarding-tester. Främst 

beskrivs teori kring rektionernas eventuella konsekvenser, reaktionsmekanismer och tidigare 

studier på reaktioner under rekryteringsprocessen. 

 

2.2 Konsekvenser av reaktioner 

Som tidigare påpekats, i avsnitt 1.1, var en av orsakerna till att forskningen kring reaktioner 

på olika typer av urvalstester tog fart att reaktionerna kan ha en inverkan på arbetssökandens 

efterföljande beteende. Studier visar att det finns ett antal möjliga resultat av arbetssökandens 

reaktioner på urvalstester. Bland annat att sökanden återkallar sin ansökan, att sökanden 

tackar nej eller tackar ja till jobberbjudande, påverkan på organisatoriskt engagemang samt 

påverkan på efterföljande beteende som konsument (Schmitt & Chan 1999). De 

undersökningar som finns på konsekvenserna av att individer reagerar på tester har dock ofta 

handlat om respondenternas intentioner och därmed inte faktiskt beteende. Studierna visar 

därför enbart vilka konsekvenser som eventuellt kan inträda. Det krävs studier undersöker 

faktiska konsekvenser av reaktionerna. Det är enbart då man kan påvisa det verkliga resultatet 

av reaktionerna (Schmitt & Chan 1999). 

 

En arbetssökandes reaktioner av att genomgå tester under ansökningsförfarandet kan påverka 

efterföljande attityder och beteenden (Gilliland & Steiner 2012). En arbetssökandes reaktioner 

under rekryteringsprocessen påverkar upplevelsen av organisationen såsom beslutet att börja 

där och efterföljande beteende när personen väl har börjat (Rynes & Connerley 1993). 

Konsekvenserna kan indelas i fyra variabler. Attityder, testresultat, beteenden och självbild 

(Gilliland & Steiner 2012).  

 

Gilliland och Steiner (2012) delar upp attityder i före och efter den arbetssökande anställts. 

Det eftersom den arbetssökandes reaktioner påverkas av att få börja arbeta där eller inte 

(Gilliland & Steiner 2012). Som ovan påpekats görs onboarding-tester efter att det är klart att 

arbetssökande ska börja arbeta på företaget. Därför är studier inriktade på attityder efter att 

den arbetssökande fått meddelande om att hen ska anställas mest relevanta. Den studien som 

finns sökte etablera ett samband mellan upplevd rättvisa i rekryteringsprocessen och 
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efterföljande organisatoriskt engagemang (Anderson et al 1999). Studien ger inte stöd för att 

ett sådant samband föreligger (Gilliland & Steiner 2012). 

  

Vidare finns det undersökningar som visar att testreaktioner har ett samband med 

testprestationen och således testresultatet (Hausknecht et al 2004). Dock är resultaten svaga 

på grund av att reaktionerna har studerats efter att testet gjorts. Det är därför svårt att fastställa 

om det är testreaktionen som påverkat testprestationen eller tvärtom (Gilliland & Steiner 

2012). 

  

Få studier har syftat till att undersöka den arbetssökandes faktiska efterföljande beteende på 

arbetsplatsen. Men bland annat Robertson Et al (1991) har yttrat att arbetssökandes reaktioner 

kan inverka på senare beteenden inom organisationen.  I en studie av Truxillo Et al (2004) går 

det att finna att arbetssökandes testreaktioner har viss begränsad inverkan på efterföljande 

beteende på arbetsplatsen. Becker Et al (2010) undersökte effekterna av snabba 

jobberbjudanden. Det visade sig att hur snabbt någon blev erbjuden arbetet inte hade några 

effekter på efterföljande prestation eller omsättning. 

  

Vidare kan testreaktioner påverka arbetssökandens självbild. Flertalet studier visar ett 

samband mellan graden av rättvisa i rekryteringsprocessen och påverkan på arbetssökandens 

självbild (Gilliland & Steiner 2012). Hur vår självbild förhåller sig till hur vi reagerar 

utvecklas i avsnitt 2.4.   

 

2.3 Klassifikationssystem 
Geoffrey Bowker och Susan Leigh Star (1999) har försökt teoretisera den systematiska 

klassificering som sker i vårt samhälle. Det handlar om så kallade sociala informationssystem. 

Författarnas forskning inriktar sig på att studera vad klassificering är och vilka konsekvenser 

klassificering medför. Ordet klassificering kan definieras som “resultatet av att objekt eller 

individer grupperas, indelas eller inordnas i olika klasser” (Nationalencyklopedin 2018). 

Bowker och Star (1999) definierar klassifikation på ett liknande sätt. De menar att 

klassifikation innebär en segmentering av omgivningen vilken innehar följande kännetecken: 

1. Unika principer för klassifikation används på ett konsekvent sätt, 2. Klassificeringen 

bygger på exklusivitet. Ett objekt eller subjekt kan inte samtidigt vara i mer än en klass och 3. 
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systemet är komplett på så sätt att det innehåller alla saker som det försöker beskriva (Bowker 

& Star 1999).  

 

Klassifikationssystem finns överallt i vår omgivning. Var vi än befinner oss är standardisering 

och klassificering närvarande. Klassificering är en del av vår mänsklighet och viktigt inom 

många organisationer (Bowker & Star 1999). Systemens uppkomst grundar sig ofta i försök 

att rationalisera vår omgivning. Klassificeringen kan vara både medveten och omedveten. 

Exempelvis placeras människors arbetsuppgifter i kategorier för att genomföra ett visst arbete 

och därför kan också klassificering ses som en process där vissa saker sorteras bort (Bowker 

& Star 1999). Det är ofta en konsekvens av försök att effektivisera en verksamhet eller en 

process. Alla klassifikationssystem och standardiserade processer består av en kombination av 

fysiska föremål såsom mjukvara och formulär samt information och fakta med mer subjektiva 

inslag (Bowker & Star 1999).  

 

Beslutsfattare baserar ofta sina beslut på klassificeringar och kategoriseringar. Bowker och 

Star (1999) ställer sig frågan vad klassificering har för sociala konsekvenser för människor 

som är föremål för det. De beskriver implikationerna av klassificering som "each standard and 

each category valorizes some point of view and silences another. This is not inherently a bad 

thing, indeed it is inescapable." (Bowker & Star 1999 s. 5). Det finns exempel på när 

klassifikationssystem visat sig farliga och resulterat i förödande konsekvenser för individer 

som varit föremål för klassificeringen (Bowker & Star 1999). Ett exempel är 

klassifikationssystemet för drabbade av sjukdomen tuberkulos i USA då registret över dem 

användes för att undvika kontakt med dem. Ett annat uppenbart exempel är apartheidsystemet 

i Sydafrika. I båda fallen förekom en utbredd diskriminering av de som ingick i 

klassifikationssystemen. Givetvis finns det även positiva effekter av klassificering av 

människor. Klassificering kan rationalisera och effektivisera en urvalsprocess. Det genom att 

exempelvis indela människor efter akademiska och arbetsrelaterade meriter.  

 

Som tidigare nämnts genom citatet i stycket här ovan innebär klassificeringar och 

standardiseringar en valorisering av ett synsätt till nackdel för ett annat synsätt (Bowker & 

Star 1999). Andra synsätt glöms bort och fokus ligger på det synsättet som klassifikationens 

kategorisering och standardisering bygger på. Klassifikationssystem representerar alltid flera 

kretsar (Bowker & Star 1999). Det är så kallade “boundary objects” vilket innebär att de kan 

anpassas till specifika lokala behov men samtidigt är de tillräckligt gedigna för att kunna 
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användas i andra kretsar (Star & Griesemer 1989). Mer explicit kan “boundary objects” 

beskrivas som fakta som kan användas på olika sätt i olika sammanhang.  

 

Desto viktigare ett klassifikationssystem blir i en organisation ju större är risken att det blir 

osynligt och kraftfullt (Bowker & Star 1999). Om klassifikationssystemen blir osynliga i 

organisationen är konsekvensen att de som är föremål för klassifikation och även andra inte 

kan påverka dem. Det innebär att klassifikationssystemen inte anpassas till förändringar av till 

exempel miljö och organisation (Bowker & Star 1999). Gemensamt för alla 

klassifikationssystem är också att de aldrig lyckas fånga hela verkligheten. Det finns alltid en 

osynlig kategori som innehåller övrig information (Bowker & Star 1999). Den övriga 

informationen är ofta viktig för att förstå de andra delarna av klassifikationssystemet. Genom 

att förstå den övriga informationen är det lättare att förstå mönstren i de synliga kategorierna 

och det är även lättare att förstå klassifikationssystemets begränsningar (Bowker & Star 

1999). I det efterföljande avsnittet behandlas människans reaktioner på klassificering och hur 

människans självbild förhåller sig till detta.  

 

2.4 Reaktioner på klassifikationssystem 

En individs självbild definieras av hur denne uppfattar sig själv i särskilda situationer. Denna 

självbild skapas dels genom att individen själv observerar sitt eget uppenbara beteende vid 

specifika tillfällen och sedan drar slutsatser utifrån observationerna. Utvecklingen av 

självbilden kan liknas vid hur barn lär sig identifiera föremål och döpa dem efter dess 

karaktäristika och är därför en process som kan antas vara långt gången och relativt 

väldefinierad för en vuxen individ (Bem 1972).  Självbilden består dock inte enbart av 

observerade beteenden, utan även av faktorer som individen har en starkare intuition för. 

Beteendena anses inte bero av specifika händelser eller tillfällig sinnesinställning, utan är ofta 

djupt rotade moraliska värderingar som sällan påverkas av yttre faktorer (Bem 1972).  

 

Senare forskning som baserats på Bems (1972) teorier visar på att yttre observatörer 

uppskattar andra personers prestationsförmåga bättre än sin egen, även om de flesta även 

tenderar att uppskatta sina egna förmågor förhållandevis bra. Det finns dock självklart en 

spridning och i viss utsträckning även extremfall bland personerna, vilka inträffar då en 

person antingen uppskattar sin egen förmåga alldeles för högt eller det motsatta. De personer 
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som uppskattar sin egen förmåga extremt högt är dock förhållandevis sällsynta och tenderar 

också ofta att lida av narcissism (John & Robins 1994). 

 

Att reagera innebär “att människor ändrar sitt beteende i reaktion på att bli utsatta för 

utvärdering, bevakning eller mätning” (Espeland & Sauder 2007 s. 3). Reaktioner kan ha både 

positiva och negativa konsekvenser. Exempelvis har studier visat på negativa konsekvenser av 

reaktioner på rankning av forskningsartiklar (Willmott 2011).  

 

I en artikel skriven av Elsbach och Kramer (1996) uppmärksammas ett citat av en student på 

Stanford University då denne kommenterar en årlig rankning av universitetet. Studenten är 

mycket upprörd över att universitetet endast placerat sig som nummer nio, istället för första 

eller andra plats. Studenten menar nämligen att en högre rankning av universitetet hade 

inneburit att de varit bland de än mer privilegierade. Elsbach och Kramer (1996) menar att det 

är ett typexempel på hur människor kan reagera då organisationer de är en del av blir utsatta 

för klassificering och att beteendet är något som kan generaliseras till att gälla de flesta 

människor. 

 

I sin studie tar Elsbach och Kramer (1996) upp att det finns två olika typer av uppfattningar 

hos personer som är del av en organisation. Dels hur de själva uppfattar sin organisation och 

dels hur de uppfattar att andra uppfattar deras organisation. De menar också att de båda 

komponenterna är av yttersta vikt för hur personen uppfattar händelsen då dennes 

organisation utsätts för klassificering då det kan komma att hota de båda uppfattningarna. De 

beskriver också hur personer som är en del av något som de anser har en positiv offentlig 

identitet också, som en direkt följd av detta, får en mer positiv social identitet (Elsbach & 

Kramer 1996). 

 

Elsbach och Kramer (1996) menar också att studien visar att människor tenderar att 

rättfärdiga den ej uppskattade klassificeringen med ursäkter så som att påstå att den är för 

generell. Det exemplifieras med studenter från vissa universitet som menar att de är en del av 

en mer specialiserad grupp och att klassificeringen som utförts är allt för generell för att 

påvisa skillnaderna inom universitetet. Vidare anser de att människor ofta anser att 

klassificeringen inte tagit hänsyn till rätt inparametrar och om den kunnat visa på de specifika 

egenskaper som just föremålet för klassificeringen innehar så skulle föremålet prestera 

avsevärt mycket bättre i undersökningen (Elsbach & Kramer 1996). 
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Espeland och Sauder (2007) har också studerat människors reaktioner på att klassificeras. De 

har bland annat utvecklat konceptet ”reaktionsmekanism”. Konceptet kan definieras som 

“patterns that shape how people make sense of things. How attention is distributed, and the 

interactive scripts people adopt.” (Espeland & Sauder 2007 s. 11). Med hjälp av konceptet har 

forskarna försökt att förklara konsekvenserna av simplifiering och dekontextualisering. Det 

leder bland annat till individer med olika typer av försvarsmekanismer. Espelands och 

Sauders studier har utmynnat i identifikation av två typer av reaktionsmekanismer (Espeland 

& Sauder 2007). Den ena mekanismen innebär att felaktiga definitioner kan innebära ett 

förändrat beteende som innebär att definitionen uppfylls. Den andra mekanismen är 

jämförande. Det innebär att jämförelser görs med hjälp av förenklade mått istället för att ta 

hänsyn till den komplexa förhållanden som föreligger. En allt för stor vikt läggs vid osäkra 

mått vilka inte fångar hela verkligheten (Espeland & Sauder 2007). 

 

2.5 Arbetssökandes reaktioner 
I detta avsnitt ligger fokus enbart på studier som berör arbetssökandes reaktioner i 

rekryteringsprocesser. Därför behandlas inte studier som är inriktade på reaktioner vid 

exempelvis utvärdering av prestation (Cawley et al 1998). Vidare finns det studier som är 

inriktade på arbetssökandes reaktioner på kvotering (Cropanzano et al 2005). Även de 

studierna har uteslutits.  

 

I tidigare studier har fokus legat på personer som gjort personlighetstest under 

rekryteringsprocessen och således innan personen fått besked om hen anställs eller inte. Som 

tidigare påpekats görs onboarding-tester efter att personen anställts men innan personen börjat 

arbeta på företaget. Det är således viktigt att ha i minnet att studierna i detta avsnitt inte är 

studier av reaktioner på onboarding-tester. Att identifiera varför individer reagerar på olika 

sätt på tester är viktigt. Om testtagares negativa reaktioner beror på testets innehåll eller dåligt 

administrerade testförfaranden kan dessa justeras för att istället uppnå positiva reaktioner 

bland testtagare (Schmitt & Chan 1999). Den som ansvarar för testet kan således modifiera 

testförfarandet och då undvika att negativa reaktioner uppstår. Testet och testförfarandet kan 

dock inte ändras för att skapa färre negativa reaktioner om reaktionerna beror på personliga 

egenskaper eller andra egenskaper såsom exempelvis kulturella värderingar. Till exempel 

skulle en låg motivation att göra testet och ett oseriöst genomförande kunna leda till att 
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personen reagerar negativt på testerna (Schmitt & Chan 1999). Ett annat exempel är att 

kulturella värderingar kan medföra en misstro på tester som i sin tur skapar negativa 

reaktioner (Schmitt & Chan 1999). Om negativa reaktioner beror på mer personliga 

egenskaper hos de arbetssökande är det av intresse att identifiera källan till de individuella 

skillnaderna på hur man reagerar på tester. Om de dimensioner som skiljer en negativ reaktion 

från en positiv reaktion kan identifieras kan åtgärder företas för att förhindra att negativa 

reaktioner uppstår (Schmitt & Chan 1999).  

 

Tidigare studier som gjorts på hur människor reagerar på att bli konfronterade med sin 

personlighet och egenskaper visar blandade resultat. En undersökning visar att arbetssökande 

som utsattes för intervju inklusive personlighetstest var mindre positiva än de som bara 

genomgick intervju (Rosse et al. 1994). Arbetssökande som gjorde ett personlighetstest var 

mer oroliga över ansökningsförfarandet än de som enbart genomgick intervju. Det resultatet 

stöds även av en annan studie som visar att den upplevda rättvisan vid en rekryteringsprocess 

är högre om enbart intervju används (Harland et al. 1995). Samma studie visar även att den 

upplevda rättvisan med att använda personlighetstest inte ökar nämnvärt när företaget 

förklarar i vilket syfte testet används (Harland et al. 1995). Slutsatsen är därför att det är svårt 

att överkomma arbetssökandes negativa upplevelser av tester.  
	

Studier kring arbetssökandes reaktioner på tester i rekryteringsprocessen har bestått i att 

utreda olika former av avgörande faktorer som leder till reaktioner (Schmitt & Chan 1999). 

Den mest studerade dimensionen är upplevd rättvisa, vilket kan beskrivas som en känsla av 

om användandet av testet är rättvist. Teorin om organisatorisk rättvisa handlar om den 

upplevda rättvisan i samband med beslut på en arbetsplats (Gilliland & Steiner 2012). Teorin 

har sitt ursprung i Equity teorin. Teorin har sedan utökats till att omfatta rättvisa vid 

förfaranden (Gilliland & Steiner 2012). Senare har teorin utökats ytterligare till att även 

omfatta information och interpersonell behandling som följer av förfaranden och beslut (Bies 

& Moag 1986). Upplevd rättvisa har kunnat förutse mänskliga beteenden och attityder. Såsom 

exempelvis arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang (Cohen-Charash & 

Spector 2001, Gilliland & Steiner 2012). 

  

En annan del av studerandet av organisatorisk rättvisa handlar om varför människor söker 

sådan (Cropanzano et al. 2001, Gilliland & Steiner 2012). Mer explicit vad som motiverar 

organisatorisk rättvisa. Studierna visar att det beror på att människor upplever att rättvisa är 
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mer sannolikt att leda till positiva följder, människor använder rättvis behandling som en 

indikator på förtroende i en grupp och även att rättvis behandling är en moralisk skyldighet 

för företagen (Cropanzano et al 2003). Företagets förfaranden och beslut påverkar den 

arbetssökandes upplevda rättvisa (Gilliland & Steiner 2012). 

	

Andra teorier på testreaktionsområdet handlar om motivationen vid testtillfället. Arvey Et al 

(1990) lade grunden för vad som kallas ”Test-taking motivation”-modellen. Skillnaden mot 

det teoretiska ramverk som presenterats här ovan och denna teori är att istället för att 

undersöka reaktioner på urvalstest med hjälp av rättvisa söker denna teori att identifiera de 

faktorer som ökar eller minskar motivationen att prestera på urvalstest. Arbetssökandes 

motivation påstås kunna inverka på testprestationen som in sin tur inverkar på testresultatet. 	

 

2.6 Sammanfattning 

I kapitlet har fastslagits att det finns en rad potentiella konsekvenser för individen och 

företaget som kan uppstå i samband med användandet av klassifikationssystem. Vidare har 

studier kring reaktionsmekanismer vid andra typer av klassifikationssystem, så som 

exempelvis rankningsystem, behandlats. Studierna kan jämföras med vår senare analys av 

reaktioner på onboarding-tester. Frågan är hur individer reagerar på onboardning-test som inte 

överensstämmer med deras självbild eller tvärt om?   
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3. Metod 

3.1 Litteraturstudie och tidigare forskning 

Initialt gjordes en litteraturstudie för att kartlägga vad som studerats tidigare och för att 

identifiera var kunskapsluckor förelåg. Utgångspunkten för studien blev då de grundläggande 

teorier kring klassifikationssystem som skapats av Bowker och Star (1999). Teorin berör hur 

klassificering går till och vilka konsekvenser klassificering för med sig. Vidare understöddes 

teorierna kring klassifikationssystem av teorier kring självbild och teorier rörande hur 

arbetssökande reagerar på åtgärder under ansökningsförfarandet till arbete.  

 

Tidigare forskning på detta område är dock knapphändig och väldigt begränsad, vilket 

påverkade studiens utformning. Med anledning av den tidigare tunna teorin och brist på 

befintliga ramverk valdes därför en induktiv metod för att skapa en teori baserad på vår studie 

av verkligheten, så kallad grundad teori (Saunders, Lewis & Thornhill 2012). Det i 

kombination med studiens teoretiska natur, vilken syftade till att beskriva ett fenomen och 

människors beteende resulterade i valet av en kvalitativ datainsamlingsmetod. Den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden ger en bild av intervjupersonernas åsikter snarare än forskarens egna 

tolkningar av kvantitativa resultat samt ger upphov till att nya teorier och koncept kan 

utvecklas. Det istället för att testa befintliga teorier och koncept (Saunders, Lewis & Thornhill 

2012). Studien utfördes därför i sex huvudsakliga steg, nämligen: att utforma 

forskningsfrågan, val av studieobjekt, insamling av data, tolkning av data, konceptuellt och 

teoretiskt arbete samt att redovisa resultat och slutsatser (Bryman, Bell, Mills & Yue 2015). 

 

3.2 Forskningsansats och studiens uppbyggnad 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra respondenter. Strävan att förstå reaktionerna 

efter genomförande av onboarding-tester var det som styrde vår studie. Vidare har vår studie 

karaktären av en djupundersökning på mikronivå. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning är relationen till teorin. Teorin är resultatet i kvalitativa undersökningar och tjänar 

inte bara som en vägvisare för formulering av forskningsfrågan (Bryman 2015). Den 

kvalitativa metoden är en process snarare än en statisk företeelse. En kvalitativ metod handlar 

om att konceptualisera med hjälp av egna slutsatser och inte att pröva redan utvecklad teori 

som görs med den kvantitativ metod (Bryman 2015). Vidare är en kvalitativ metod 

ostrukturerad i jämförelse med en kvantitativ metod. 
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För att samla in data till studien gjordes en fallstudie med intervjuserier för att skapa en 

successiv förståelse för det studerade ämnet. Tanken med att göra flera intervjuer i följd var 

möjligheten till att då utforma följdfrågor baserat på föregående intervjuer för att kunna 

undersöka de specifika områden som var av störst intresse (Bryman et al. 2015).  Valet att 

utföra just intervjuer grundar sig i att det möjliggjorde en mer djupgående analys av de 

anställdas tankar och åsikter om onboarding-tester, vilka sedan kunde analyseras och kopplas 

till tidigare forskning för att grunda ny teori. 

 

Då forskningsområdet är relativt nytt var, som tidigare nämnts, en fallstudie lämplig. Genom 

kvalitativ metod kunde populationens underliggande antaganden beaktas vid analys av den 

erhållna informationen (Bryman et al. 2015). Intervjuerna innehöll strukturerade och öppna 

delar. Som tidigare nämnts kompletterades intervjuerna med data från andra studier på 

området. Genom intervjuerna detaljstuderades de nyrekryterades reaktioner på onboarding-

tester. Syftet med den valda metoden var sammanfattningsvis att på djupet utreda hur 

nyanställda reagerade på att klassificeras med onboarding-tester. Alla intervjuer spelades in 

och transkriberades därefter, vilket användes för att ge en mer transparent bild av resultaten 

och för att undvika personliga tolkningar (Saunders, Lewis & Thornhill 2012). 

 

3.3 Intervjuernas uppbyggnad 
Innan intervjuprocessen inleddes analyserades tidigare onboarding-tester och resultatet av 

onboarding-testerna för att kunna utforma intervjufrågor. Det var då viktigt att få en 

uppfattning om hur testresultatet såg ut, samt vilka faktorer som kan tänkas få människor att 

reagera. De så kallade onboarding-tipsen, som är anvisningar till arbetsgivaren hur denne ska 

ta sig an den nyrekryterade, tolkades för att hitta punkter som kunde vara känsliga och därmed 

utgöra utgångspunkt för en intressant diskussion. 

 

När intervjuprocessen sedan inleddes syftade frågorna som initialt ställdes till att få en 

generell bild av intervjupersonernas bakgrund och tidpunkten när onboarding-testet gjorts. 

Det åtföljdes av frågor kring respondenternas reaktioner på att göra testet och testet i dess 

helhet. Därefter frågades respondenterna angående det testresultat som erhållits i form av 

omdöme och framstående egenskaper. Sedan sökte intervjuerna att fånga konsekvenser och 

reaktioner på egenskaperna beroende på respondenternas svar för att på så sätt få en djupare 

insikt i intervjupersonernas reaktioner. Samtliga intervjuer avslutades med frågan om det gick 
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bra att återkomma med eventuella kompletterande frågor och förtydliganden kring intervjun. 

Inför intervjuerna hade exempelfrågor tematiserats för att på så sätt undvika att ställa ledande 

frågor samt för att en tematisering av frågorna ger svaren en högre grad av större reliabilitet. 

Exempelfrågorna delgavs inte respondenterna innan intervjun med anledning av att en så 

kallad “interviewee bias” ville undvikas och för att så ärliga svar som möjligt skulle erhållas 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2012). 

 

I figur 2 presenteras intervjuprocessens uppbyggnad. När den initiala intervjun genomförts 

och sammanställts formulerades nya frågor utefter de svar som erhållits för att ytterligare 

försöka rama in en teori kring hur människor generellt reagerar på fenomenet. Allt eftersom 

intervjuprocessen fortskred kunde vissa mönster utrönas och utifrån dessa formulerades mer 

specifika frågor för att utforska och söka information kring mönstren. De nya frågorna 

formulerades efter att en analys gjorts som förklaras mer ingående i avsnitt 3.7. 

Uppbyggnaden är inspirerad av de modeller som Corbin och Strauss använder (Corbin & 

Strauss 1990). 

 

 
         Figur 2: Intervjuprocessens uppbyggnad. 

 

3.4 Val av studieobjekt och respondenter 

Valet av studieobjekt gjordes genom en observation av en så kallad “target population”, vilket 

är människor som utfört onboarding-tester (Saunders, Lewis & Thornhill 2012). Denna 

utgjordes av att de som intervjuades var anställda på ett rekryteringsföretag och samtliga hade 

genomfört onboarding-tester. Vi valde anställda på ett rekryteringsföretag som föremål för vår 

studie då det är ett typiskt företag som använder sig av onboarding-tester. De anställda på 

rekryteringsföretaget är också särskilt intressanta att studera då deras arbetsgivare använt sig 

av onboarding-tester i ett helt år.  

 

Intervjupersonerna valdes med anledning av att de både ansågs tillhöra den tidigare nämnda 

målpopulationen, samtidigt som de även ansågs vara en del av en s.k. “general population” 
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med anledning av att de var deltagare inom samma rekryteringsprocess och att samtliga hade 

liknande förutsättningar både vad gäller utbildningsbakgrund och testprocess (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2012). Det minimerade risken för signifikanta skillnader i resultaten som 

kunde hänföras till just skillnader i bakgrund eller process. Intervjuurvalet utgjordes också av 

en blandning av de två kön som är juridiskt definierade för att få en mer generell uppfattning, 

samt ge utrymme för påvisande av eventuella skillnader i resultat mellan könen. Utöver det 

bör det poängteras att respondenterna har en viss grad av lojalitet till företaget de anställts 

hos, vilket kan komma att påverka svaren i intervjuerna. Risken för det minimerades genom 

att respondenterna övertygades om total anonymitet.  

 

Den semistrukturerade karaktären hos intervjuerna gav möjlighet att erhålla och fånga upp 

svar som inte på förhand var bestämda av den befintliga teorin, vilket var en förutsättning för 

att konstruera en egen teori. Samtliga respondenter valdes att hållas anonyma och delgavs 

även detta för att återge en ickeförskönad bild av deras tankar och åsikter.  

 

Antalet respondenter var relativt få. Det modesta urvalet utgjorde en risk för att inte kunna 

utforma generell teori. Det ansågs dock motiverat med en begränsad studie med anledning av 

den mängd data som erhölls från varje intervju. Att studien är begränsad togs även i beaktning 

då data analyserades och då slutsatser drogs av erhållna data. 

 

3.5 Datainsamling 

Som ovan påpekats utfördes intervjuerna med hjälp av semistrukturerade intervjufrågor. För 

att kunna frikoppla intervjuerna från teorin och för att djupgående förstå respondenternas 

reaktioner var frågorna öppet utformade. Följdfrågor användes på ett flexibelt sätt för att 

uppnå en mer djupgående förståelse för intervjupersonens tankar, känslor och åsikter. De 

tematiserade exempelfrågorna som utformats var varken uttömmande eller heltäckande för det 

som sades under intervjuerna. Det eftersom följdfrågor användes för att få fördjupad kunskap 

av intresse anpassat efter den intervjuades svar och känslor. Det finns två huvudsakliga 

fördelar med användande av semistrukturerade frågor: det går att anpassa frågorna efter 

respondenten i syfte att relatera dem till forskningsfrågan och variera frågorna med hänsyn till 

flytet i den aktuella intervjun (Saunders, Lewis & Thornhill 2012). En nackdel med 

användande av semistrukturerade intervjufrågor är risken att ett partiskt resultat erhålls 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2012). Det är främst sättet att ställa frågor och vilka frågor som 
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ställs som riskerar att rendera i ett sådant resultat. Det undveks genom att på förhand fastställa 

en ram för vilka frågor som ska ställas och genom att alltid två personer intervjuade 

respondenten. 

 

Tematiseringen av frågorna gjordes i följande fyra kategorier: Bakgrund, frågor angående hur 

det var att göra testet rent praktiskt, vad resultatet av testet var och vilka konsekvenser som 

testet fått. De två första kategorierna, bakgrund och hur testerna fungerar praktiskt, var inte 

direkt kopplade till vårt mål med undersökningen. Men kategorierna har givit oss en 

grundläggande förståelse för respondentens situation. De två efterföljande kategorierna är 

direkt kopplade till vårt mål med undersökningen: att undersöka hur intervjupersonerna 

upplevt och reagerat på onboarding-testerna. 

 

    Tabell 1: Information kring intervjutillfällena. 

 
 

3.6 Beskrivning av testprocessen 
De som intervjuats har alla gjort onboarding-testet efter att de fått besked om att anställas men 

innan de börjat arbeta på arbetsplatsen. Det är ett externt företag som koordinerat 

rekryteringen och ombett personerna att göra onboarding-testet. Alla intervjuade har anställts 

via samma rekryteringsföretag och ingen hade gjort ett onboarding-test förut. 

Rekryteringsföretaget har motiverat utförandet av tester med att den arbetssökande då 

kommer få ett bättre välkomnande på företaget. Testet är onlinebaserat och består av 120 

frågor. Exempelvis tillfrågas testtagaren om denne är en person som gillar att slutföra arbetet 

inom deadline eller om personen föredrar att bli helt klar med arbetet. Senare har 

testresultaten skickats till både arbetsgivaren och den personen som anställts. I 

testresultatdokumentet har personernas starkaste sidor sammanställts inom fyra kategorier. 

Närmare bestämt under kategorierna interaktion, drivkraft, belöning och miljö.  Dem starkaste 

personliga egenskaperna i varje kategori rangordnas på en skala 1-10. Tillsammans med 

egenskaperna som presenteras under varje kategori finns tips till den aktuella arbetsgivaren. 

Tipsen berör vad arbetsgivaren bör tänka på när personen börjar på arbetsplatsen. Exempelvis 



	 17 

att arbetsgivaren bör vara försiktig att utsätta extroverta personer med isolerande 

arbetsuppgifter.  

 

3.7 Dataanalys 

För att bäst kunna beskriva hur människor faktiskt reagerar på onboarding-tester utfördes 

intervjuer med personer i bredast möjliga spektrum, samtidigt som de utfört identiska tester. 

Intervjusvaren analyserades därefter noggrant och mer intressanta citat studerades närmare för 

att utröna specifika beteenden och därmed forma teoretiska hypoteser utifrån varje 

respondent. En tematisk analys genomfördes, vilket innebar att det erhållna resultatet, 

respondenternas reaktioner, indelades i olika kategorier. Genom att ta hänsyn till varje 

respondents individuella svar är studien utförd på individnivå, vilket ansågs lämpligt då 

jämförelsen sinsemellan dessa utgjorde utgångspunkt för det framtagna teoretiska ramverket 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2012). 

 

Analysen som gjordes kan illustreras med utgångspunkt i följande citat: 

 

“Ja, men det var någonting. Typ som att min femte största egenskap inom miljö är att jag är 

känslosam och ett onboarding-tips: “Undvik att placera mig i situationer där han är oskyddad 

mot orättvis kritik.”, det kan jag inte känna igen mig i överhuvudtaget.” 

 

Ur citatet skapades en av flera kategorier. Eftersom respondenten uttrycker ”… det kan jag 

inte känna igen mig i överhuvudtaget.” kunde en reaktion identifieras. Nämligen att 

respondenten upplever att testet är inkorrekt, vilket blev kategorins benämning. 

Kategoriseringen är således baserad på respondenternas uttalanden, men givetvis har även 

våra uppfattningar inverkat på analysresultatet och kategoriseringen. Kategorierna hade 

antagligen benämnts annorlunda om någon annan utfört analysen. Att benämningen på 

kategorierna hade varierat om någon annan utfört analysen har dock liten inverkan på 

resultatet då kärnan i reaktionerna är det centrala i vår studie.  

 

Utifrån den data som samlades in under intervjuerna användes en induktiv metod för att på så 

sätt grunda teori utifrån de erhållna resultaten, vilket var målsättningen med denna uppsats. 

Det i motsats till ett mer klassiskt tillvägagångssätt där befintlig teori utnyttjas för att 

deduktivt utröna ett resultat. En induktiv metod valdes eftersom det tidigare saknats teori på 
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området. Den induktiva metoden innebär att dra slutsatser ur insamlade data oberoende av 

befintlig teori (Bryman 2015). Då resultatet av intervjuerna analyserades fanns en risk att 

resultatet generaliserades, vilket inte är lämpligt i kvalitativa studier. Det undveks genom 

medvetenhet om risken.  	  
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4. Empiri 

4.1 Kategorisering av respondenternas reaktioner 

I detta avsnitt företas en analys av resultatet av de genomförda intervjuerna. En viktig 

utgångspunkt är att onboarding-tester utförs efter att arbetssökande fått arbetet men innan 

arbetssökande börjat arbeta. Då vår undersökning gjorts innan personerna börjat arbeta på 

arbetsplatsen har vi undvikit att deras reaktioner har påverkats av att börja arbeta där. 

 

I vår undersökning är det möjligt att utkristallisera ett flertal reaktioner på onboarding-

testerna. Vi definierar reaktion som en känsloyttring eller ett agerande som uppstår som ett 

svar på en händelse eller åtgärd. Vår definition har stöd i bland annat Espelands och Sauders 

(2007) definition av reaktion, vilken har beskrivits i avsnitt 2.3. Reaktionerna har uppskattats 

av oss genom att urskilja reaktioner och eventuella kognitiva reflektioner och svar i samband 

med de intervjuer som gjorts. Den nästkommande analysen är därför en vetenskaplig tolkning 

av de svar som erhållits i ett försök att grunda teori kring fenomenet. 

 

Respondenternas reaktioner på onboarding-testerna kan med hjälp av bland annat Elsbach and 

Kramers (1996) studie delas in i positiva respektive negativa reaktioner. I vår studie 

upptäcktes att respondenternas reaktioner kan specificeras ytterligare. Respondenternas 

reaktioner är nämligen även beroende av huruvida responsen upplevts som positiv eller 

negativ. I det nästkommande avsnittet har därför reaktionerna delats in i huvudkategorierna 

positiv och negativ respons med tillhörande underkategorier. Definitionen av positiv respons 

är den typ av respons som erhålls i resultatet som enligt respondenten stämmer överens med 

dennes självbild. Negativ respons är motsatsen, respondenten upplever att resultatet inte 

stämmer överens med hens självbild. Exempel på positiv respons är då en respondent ansågs 

extrovert eller produktiv och som samtidigt ansåg att detta stämde överens med dennes 

självbild. Exempel på negativ respons är då en respondent ansågs introvert och samtidigt inte 

tyckte att detta var något som stämde överens med dennes självbild. Definitionerna av positiv 

och negativ respons kommer endast att benämnas som positiv och negativ respons i den 

efterföljande analysen. 

 

Utöver de två huvudkategorierna av reaktioner har även mer specifika reaktioner inom 

respektive kategori observerats under studien. Reaktionerna på positiv respons är att testet är 

korrekt, att respondenten tagit det på allvar, att testet är motiverat och att testresultatet inte 
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tolkats.  Reaktionerna på negativ respons är motsatser till det reaktionerna på positiv respons: 

att testet upplevs som inkorrekt, att respondenten betraktar det som lek, att testet upplevs som 

omotiverat och att testresultatet tolkas. Reaktionerna är antonymer till varandra och har 

definierats på följande sätt: 

 

En reaktion som observerats är då respondenten anser att testresultatet är korrekt eller 

inkorrekt. Att testresultatet anses vara korrekt innebär att det överensstämmer med 

respondentens egna självbild, medan ett inkorrekt resultat innebär motsatsen. En annan 

reaktion är då respondenten menar att denne tagit testet på allvar vid utförandet och att testet 

därmed utförts mer seriöst, eller om det utförts mer som en lek och därmed mer oseriöst. 

Ytterligare en reaktion är huruvida respondenten upplever onboarding-testet som motiverat 

eller omotiverat. Upplevelsen av att testet är motiverat kan beskrivas som att det fyller det 

påstådda syftet eller att testet har ett syfte överhuvudtaget. Omotiverat är motsatsen.  Den 

sista reaktionen är tolkning av testresultatet. Tolkning av testresultatet innebär att 

respondenten väljer ta till sig resultatet genom en analys av resultatet. Att ingen tolkning sker 

innebär att respondenten väljer att ta till sig resultatet direkt som det faktiskt är.  

 

4.2 Reaktioner relaterade till positiv respons 

4.2.1 Korrekt 

En respondent som fått positiv respons reagerade med att anse att testet var korrekt utformat 

och visade ett korrekt resultat. Utöver det valde denne dock att se det som att testet enbart 

speglade en del av personligheten, men att denna spegling var korrekt. Det uttryckte 

respondenten på följande sätt: 

 

“Nej jag skulle säga att dem här testerna, det resultatet kan ju inte riktigt vara dåligt, det 

speglar ju olika sidor av en människa där olika sidor har olika egenskaper, så på så sätt får jag 

säga att dem sidorna som det speglade av mig; jag kan säkert känna igen mig till stor del.” 

 

Utifrån de initiala kommentarerna fortsatte respondenten att utveckla sina föreställningar och 

vid ett senare tillfälle förtydligade denne även att hen anser att testet speglar dennes 

personlighet, men inte ger någon riktig förståelse för personligheten genom följande 

uttalande: 
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“...det är ganska speciellt att ge så pass specifika tips i en undersökning där jag gjort det på 

skalnivå. Så jag tror att det här testet absolut speglar mig, men inte ger någon förståelse för 

mig.” 

 

Respondenten nämner även att anledningen till att testet endast ger en spegling av 

personligheten skulle kunna vara att testet utförs på skalnivå. Det skulle kunna innebära att ett 

test innehållande mer specifika och uttömmande frågor skulle kunna ge en mer utförlig bild 

av respondenten i dennes ögon och därmed skulle respondenten då reagera mer positivt. 

 

Anledningen till den här typen av uttalanden och reaktioner skulle kunna vara att en 

respondent som fått huvudsakligen positiv respons använder den här typen av argument för att 

på så sätt försvara sig mot den underrepresenterade, negativa respons som erhållits i 

testresultatet. Det faktum att respondenten anser att testet speglar dennes personlighet, men 

inte ger full förståelse för densamma kan vara ett sätt att ta till sig den positiva responsen. 

Genom att anse att det är denna som speglas korrekt medan den negativa respons som erhålls 

är del av den ofullständiga bild som respondenten menar att testresultatet ger. Det ger 

respondenten möjligheten att inte ta till sig av den negativa respons som erhållits, medan 

denne tar fasta på det positiva i resultatet och på så sätt får sin självbild bekräftad och således 

stärkt. 

 

På samma tema svarar en annan respondent som fått övervägande positiv respons följande på 

frågan om denne tycker att testet täcker in alla delar av en personlighet: 

 

“Man kan säkert ha hundra stycken till för att beskriva en person, men någonstans måste man 

dra en gräns för vad som är viktigt på en arbetsplats eller en viss tjänst.” 

 

Svaret visar också på att personen inte anser att testet innefattar alla delar av en person, men 

menar ändå att det är tillräckligt för det som krävs på en arbetsplats. Konsekvenserna av att en 

nyanställd anser att testet ger ett rättvist resultat bör enbart vara positiva. Den nyanställde är 

således nöjd med testet, vilket eventuellt ger respondenten en positiv bild av företaget. 

Åtminstone bör inte onboarding-testet har försämrat den arbetssökandes bild av företaget.  
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4.2.2 Allvar 

En respondent som fick positiv respons reagerade genom att ta testet på stort allvar i tron om 

att det i stor utsträckning kommer att användas av cheferna på det framtida arbetet. Detta 

framgick tydligt när respondenten fick frågan om huruvida hen tror att resultatet kommer att 

användas av arbetsgivaren, då hen svarade följande: 

 

“Ja, men det tror jag. Det är bättre än inget. Jag fattar det som att företagets motivering är för 

att vi ska kunna få ut så mycket av dig som möjligt.” 

 

Ytterligare en respondent fick samma fråga angående huruvida denne trodde att testet 

kommer att användas av den berörda chefen. Svaret från respondenten blev följande: 

 

“Alltså grundtanken är ganska fin måste jag säga och absolut att min chef kommer ta det i 

beaktning men jag hoppas att han eller hon ändå “is open minded” om ni förstår vad jag 

menar?” 

 

Svaret ger en indikation på att även denna respondent anser att testet har en betydelse och 

därmed tar det på allvar. Det skulle dock eventuellt också kunna ha en negativ effekt genom 

att respondenten i större utsträckning känner sig obekväm på den nya arbetsplatsen, då hen 

har anledning att tro att arbetsgivaren detaljstuderat bedömningen av respondentens 

personliga egenskaper. 

 

Det är viktigt att tester av det här slaget tas på allvar. Att personer gör det är en indikator på 

att testets fyllts i på ett seriöst sätt och för att arbetsgivaren i slutändan ska kunna dra nytta av 

testet. Att testet tas på för stort allvar kan dock utgöra en risk. Risken för osanna och 

överskattade svar bör öka i takt med testets upplevda betydelse. Testtagaren är då än mer mån 

om att framställas positivt om det faktiskt tagits fasta på testet. 

 

4.3.3 Motiverat 

En respondent som erhållit positiv respons ansåg att testet svarade mot sitt syfte och uttalade 

följande: 

 

“Jag tror att det kan komma mer och mer. Dels att det är så lätt också. Det är väldigt smidigt 

för företag att bara skicka ut ett test som alla får göra. Alltså det tar ju tid att göra riktiga 
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intervjuer och sånt, så det är ju en väldigt smidig grej. Och folk gillar ju att vara smidiga. Så 

jag tror absolut att det kan komma mer.” 

 

Uttalandet kan tolkas som att respondenten legitimerar testet genom att se det som en del av 

framtiden och ny teknologi som kommer med den. Det visar på att respondenten har tillit till 

rekryteringsprocessen och att tillvägagångssättet möjliggör effektivisering inom denna. Det är 

även något som bidrar till respondentens åsikt kring att testet faktiskt är motiverat att använda 

sig av, både nu och i framtiden. 

 

En annan respondent som fått övervägande positiv respons fick frågan om huruvida denne 

tror att onboarding-tester är användbara och därmed kommer att användas i framtiden och 

svarar då på följande sätt: 

 

“Ja, men det tror jag. Det är bättre än inget. Jag fattar det som att företagets motivering är för 

att vi ska kunna få ut så mycket av dig som möjligt.” 

 

Svaret indikerar att även denne anser att det är rimligt att göra onboarding-tester och att det 

därmed är motiverat att använda dem i en rekryteringsprocess både nu och i framtiden. Båda 

de i avsnittet citerade uttalandena ger uttryck för att personer som erhållit respons som 

stämmer överens med dennes självbild också ser testet som motiverat. Att ett test upplevs 

vara motiverat är erforderligt både för testets genomförande och för den nyanställdes fortsatta 

arbete på företaget. Givetvis vill arbetsgivaren att alla åtgärder under rekryteringsprocessen 

ska kännas motiverade.  

 

4.2.4 Ingen tolkning 

En respondent som fått positiv respons reagerade genom att ta till sig resultatet, det utan att 

tolka eller modifiera det givna resultatet. Till skillnad från dem som fått negativ respons 

verkar inte respondenter som fått positiv respons reagera på så sätt att de tolkar resultatet som 

onboarding-testet givit. Positiv respons ger testtagaren ingen anledning att försöka tolka 

resultatet. Testtagaren tar istället till sig responsen såsom den presenteras. Således verkar då 

onboarding-testet som en förstärkare av personens självbild. Vilka konsekvenser det kan ha är 

antagligen varierande. Ur arbetsgivarens synvinkel bör det vara positivt då testet är utformat 

för att fastställa den nyanställdes positiva personliga egenskaper. Personliga egenskaper som 
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arbetsgivaren ska utnyttja. Om de positiva personliga egenskaperna förstärks underlättar det 

för arbetsgivaren.  

 

4.3 Reaktioner relaterade till negativ respons: 

4.3.1 Inkorrekt 

En respondent reagerade på att testet är för generellt utformat och således inte ger 

arbetsgivaren en korrekt bild. Personen menade att risken är att arbetsgivaren får en inkorrekt 

bild av denne vilken hen så klart ser som negativ. Det kan illustreras med följande uttalande: 

 

“Ja, men det var någonting. Typ som att min femte största egenskap inom miljö är att jag är 

känslosam och ett onboarding-tips: “Undvik att placera mig i situationer där han är oskyddad 

mot orättvis kritik.”, det kan jag inte känna igen mig i över huvud taget.” 

 

Uttalandet kan anses vara en reaktion i direkt motsats till den respondent som fått positiv 

respons, som då använde samma argument för att ge testet kredibilitet. I relation till det 

resonemang som fördes för respondenten som fått positiv respons får denna respondent anses 

tycka att det faktum att testet endast speglar en del av dennes personlighet innebär att testet i 

sin helhet är inkorrekt, vilket kan vara en direkt försvarsmekanism på den negativa respons 

som erhållits. 

 

Samma respondent argumenterar även för att testet fångar fel kontext och att detta är 

ytterligare en anledning till det felaktiga resultatet. Respondenten hävdar att då denne utförde 

testet gjorde hen det utifrån en annorlunda situation jämfört med den hen kommer att ställas 

inför på arbetsplatsen. Hen menar att resultatet därav blir missvisande och felaktigt och 

beskriver det genom följande uttalande: 

 

“...och den situationen som jag tänker på när jag svarar är en helt annan än den situationen 

som jag kommer vara i under min tjänst och därför tycker jag inte att det är så passande.” 

 

Argumentet kan tolkas som en försvarsmekanism. Onboarding-testet påstås vara inkorrekt för 

att negativ respons erhållits. Responsen försvaras då med att respondenten utgått från en 

situation där en sådan typ av respons kan anses mer positiv. Situationerna som refereras till är 
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sådana som respondenten tycker bättre stämmer överens med den självbild som denne innehar 

och som därmed förtar onboarding-testets ifrågasättande av densamma. 

 

En respondent menar vidare att testet är viktigt då det är det första arbetsgivaren kommer få se 

av dennes personlighet. Respondenten beskriver känslan av att veta att arbetsgivaren ska få ta 

del av testet som obekväm, vilket är ett tecken på att denne tror att testet kommer att tas på 

allvar och faktiskt ha en påverkan på chefens uppfattning. En inkorrekt bild kan därmed få 

stora konsekvenser och det spelar enligt respondenten ingen roll om det är en positiv eller 

negativ egenskap som blir inkorrekt fastställd. Respondenten tror att båda situationerna kan 

rendera i negativa konsekvenser för hen. Sammanfattningsvis reagerade respondenten 

negativt på grund av de konsekvenser hen tror att ett inkorrekt resultat kan leda till. 

 

Sett ur arbetsgivarens perspektiv bör reaktioner som innebär en inställning att testet är 

inkorrekt inte vara önskvärda. Det eftersom att felaktigheter ger den arbetssökande en negativ 

bild av arbetsgivaren. Det oavsett om testet i realiteten är inkorrekt eller om det bara beror på 

att testet inte överensstämmer med den arbetssökandes självbild.  

 

4.3.2 Lek 

Vid en fråga angående testets generella upplägg gavs delvis följande svar:  

 

“Det var ju ganska kul att veta vad de hade fått fram. Och som sagt så tyckte ju inte jag att det 

var något som var sådär jättefel heller. Så det har mest bara varit kul.” 

 

Det faktum att respondenten upplever testet som något “kul” och dennes mer oseriösa 

inställning till testet indikerar att testet mer anses vara en lek än en seriös åtgärd i 

rekryteringsprocessen. Då negativ respons erhållits reagerar respondenten genom att ta 

mindre seriöst på resultatet, vilket kan anses vara en försvarsstrategi mot det.   

 

En annan respondent visade på liknande åsikter genom ett uttalande där denne förtydligade att 

hen inte tog särskilt seriöst på testet och att det bara var något som var kul och snarare en lek 

än allvar. Respondenten upprepade även åsikten om att det bara var kul ett flertal gånger, 

vilket skulle kunna ses som ett försök att ge ytterligare legitimitet till påståendet och övertyga 

om att så verkligen var fallet. Uttalandet gjordes på följande sätt: 
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“Ja, men jag tänkte inte… Jag gjorde det mest bara på kul. Jag tyckte bara det var kul att se 

vad det blev för resultat typ.”  

 

Samma respondent gav senare stöd till påståendet genom att påpeka att de berörda cheferna 

förmodligen inte kommer att ta tillvara på testet, vilket är ett uttalande som får tolkas som ett 

ytterligare negligerande av testet och en referens till att det skulle vara mer lek än allvar. Det 

gjordes genom följande påstående: 

 

“Alltså om jag ska vara ärlig så tror jag typ inte att dem kommer ta tillvara på det 

jättemycket.” 

 

Respondenter reagerar på negativ respons genom att inte ta testet på allvar. Det är intressant 

då ingenting under rekryteringsprocessen verkar tyda på att testet inte ska användas på ett 

seriöst sätt. Vidare bör en oseriös inställning till testet innebära att det blir missvisande och 

svårligen fyller sin funktion. Troligtvis kan en oseriös inställning också inverka på det 

framtida arbetet då personen sett delar av onboarding-processen som en lek.  

 

4.3.3 Omotiverat 

Då en respondent får frågan huruvida denne tror att onboarding-tester kommer att användas i 

framtiden och därmed indirekt huruvida det är motiverat med onboarding-tester eller ej så 

svarar personen: 

 

“Men jag tror också att det här är en sådan klassisk grej där HR-människor tycker att det är en 

jättebra grej medan dem som tar testen kanske egentligen tycker att det är lite HR-skämt. “ 

 

Uttalandet tyder på att respondenten reagerar på onboarding-testets negativa respons med att 

ifrågasätta testets ändamålsenlighet och det skulle kunna vara en försvarsmekanism. 

Åtminstone står det klart att respondenten avfärdar testet genom att påstå att det “bara är en 

sak som är inne just nu”. Respondenten menar att testet inte fyller en funktion.   

 

Uppenbarligen föreligger det en avvikelse mellan testtagarens reaktion på onboarding-testet 

och hur rekryteringsföretaget samt arbetsgivaren ser på testet. Rekryteringsföretaget och 

arbetsgivaren skulle inte använda sig av ett test som de anser är totalt omotiverat. 

Konsekvenserna av att testtagaren anser att testet är omotiverat är svåra att förutse med data 
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från denna studie. Dock bör man kunna dra slutsatsen att det aldrig är bra att en arbetssökande 

reagerar på att delar av rekryteringsprocessen inte är befogad. Eventuellt kan ett sådant 

synsätt även påverka den nyanställdes framtida beteende på arbetsplatsen.  

 

4.3.4 Tolkning 

En respondent reagerade genom att tolka resultatet. Respondenten tolkar resultatet som något 

som hen kan arbeta med för att utvecklas som person. Det uttrycker hen på följande sätt: 

 

“Jag tycker det är bra punkter. Det står ju till chefen men när jag kan läsa det själv så är det 

något jag kan jobba med.” 

 

När respondenten ombads utveckla sitt resonemang förklarade respondenten att hen tolkar 

den negativa responsen som konstruktiv kritik och att:  

 

“Jag är en person som gärna tar till mig konstruktiv kritik. Jag vill alltid bli bättre som person 

i de arbetena jag gör. Om det får mig att bli bättre så tycker jag det är skitbra. Inget av kritiken 

som är i resultatdokumentet är att du är sämst på något, utan mer att man kan bli bättre på 

vissa saker. Jag vill bli bättre. Jag tycker det är bra “.  

 

Respondenten reagerar på negativ respons genom tolkning av resultatet. Respondenten tror att 

hen kan förbättras genom att ta till sig det resultat och de tips som erhållits. Respondenten 

reagerar på den negativa respons som erhållits men tolkar kritiken som att en 

förbättringspotential finns. Respondenten tror således att testet kan medföra att hen blir en 

bättre person genom att agera för att korrigera testresultatet i verkligheten. I förlängningen bör 

ett sådan beteende vara bra för företaget under premissen att testet formar den arbetstagare 

som enligt företaget är idealisk.  

 

Den här typen av reaktion kan också vara en försvarsmekanism. Det faktum att respondenten 

anser att all kritik kan åtgärdas genom en “förbättring” får anses vara förskönande. En 

självbild cementeras under lång tid och därmed kan vara relativt svår att motsätta. 

Respondentens beteende är därmed förmodligen en direkt konsekvens av den självbilden, 

varför en förändring av detta får antas svårare än denne verkar uppleva det.  
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5. Diskussion 

5.1 Sammanfattning av resultatanalys 

 
Figur 3: Analysens kategorisering av respondenternas reaktioner. 

 
I figur 3 beskrivs vår modell som tagits fram i analysen. Underkategorierna som presenterats 

har även tilldelats karaktäristiska exempelcitat, bortsett från kategorin ”ingen tolkning” med 

anledning av att respondenten i detta fall inte påvisat någon märkbar reaktion. Som 

poängterats i inledningen av det föregående kapitlet är de observerade underkategorierna till 

de olika typerna av respons motsatser till varandra. Under analysen gjordes ett flertal 

intressanta observationer: Två respondenter som fått övervägande positiv respons menar att 

testet inte lyckas definiera alla dimensioner av en personlighet, vilket kan vara ett sätt att 

försvara den underrepresenterade negativa respons de fått och därmed inte ta till sig de 

delarna av testresultatet. En respondent menade att med anledning av att testet är en del av en 

teknisk, mer modern utveckling så är det motiverat att använda både nu och i framtiden. 

 

Korrekt

Allvar

Motiverat

Negativ respons

Felaktigt

Lek

Omotiverat

Positiv respons

“Typ som att min femte största egenskap inom miljö är att 
jag är “känslosam” och ett onboarding-tips: “Undvik att 
placera mig i situationer där han är oskyddad mot orättvis 
kritik.”, och det kan jag inte känna igen mig i över huvud 
taget.”

“Alltså grundtanken är ganska fin måste jag säga, och 
absolut att min chef kommer ta det i beaktning men jag 
hoppas att han eller hon ändå “is open minded” om ni 
förstår vad jag menar?”

“Nej jag skulle säga att dem här testerna, det resultatet kan 
ju inte riktigt vara dåligt, det speglar ju olika sidor av en 
människa där olika sidor har olika egenskaper, så på så 
sätt får jag säga att dem sidorna som det speglade av mig; 
jag kan säkert känna igen mig till stor del.”

“Det var ju ganska kul att veta vad de hade fått fram. Och 
som sagt så tyckte ju inte jag att det var något som var 
sådär jättefel heller. Så det har mest bara varit kul.”

Ingen tolkning

“Jag tror att det kan komma mer och mer. Dels att det är 
så lätt också. Det är väldigt smidigt för företag att bara 
skicka ut ett test som alla får göra. Alltså det tar ju tid att 
göra riktiga intervjuer och sånt, så det är ju en väldigt 
smidig grej.“

Tolkning

“Men jag tror också att det här är en sådan klassisk grej 
där HR-människor tycker att det är en jättebra grej medan 
dem som tar testen kanske egentligen tycker att det är lite 
HR-skämt.“

Inga citat p.g.a. ingen tolkning.

“Jag är en person som gärna tar till mig konstruktiv kritik. 
Jag vill alltid bli bättre som person i de arbetena jag gör. 
Om det får mig att bli bättre så tycker jag det är skitbra. 
Inget av kritiken som är i resultatdokumentet är att du är 
sämst på något, utan mer att man kan bli bättre på vissa 
saker. Jag vill bli bättre. Jag tycker det är bra“
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De två reaktionerna kring huruvida testet är korrekt eller ej är definierade som de fall då 

respondenten ansåg att testet genererat ett godtagbart resultat eller ej. För de respondenter 

som fått positiv respons var reaktionen att den bild av dennes personlighet som resultatet gett 

stämmer väl överens med deras egen självbild. I motsats till det reagerar en respondent som 

fått negativ respons genom att anse att testet ger ett resultat som inte återger en korrekt bild av 

dennes personlighet och alltså inte stämmer överens med dennes självbild. 

 

Reaktionerna “allvar” och “lek” är de reaktioner som kan urskiljas då respondenterna fått sitt 

resultat och därefter menar att de gjort testet på allvar eller mer som en lek. De respondenter 

som fått ett positivt resultat har reagerat genom att de tror att testet faktiskt kommer att 

användas och menar att de därmed utfört det på allvar. 

 

De olika reaktioner som observerats kan komma att ha konsekvenser i förlängningen då 

respondenterna inleder sin anställning. De respondenter som reagerat starkt på den negativa 

respons som givits i resultatet riskerar att ha detta i åtanke under sin framtida anställning och 

därmed ha en mer negativ inställning generellt till arbetet. Motsatsvis kan de som fått ett 

positivt resultat ha förutsättningar för att vara mer positiva och känna sig mer uppskattade 

under sin framtida anställning. Reaktioner på onboarding-tester kan vara starkare jämfört med 

reaktioner på vanliga personlighetstest som görs innan anställning. Det med anledning av den 

utsatta situation som respondenterna försätts i då de kommer konfronteras av berörda chefer 

som tagit del av resultatet. Reaktionerna på ett onboarding-test är också mer aktuella än 

reaktioner på personlighetstest då onboarding-test utförs efter att personen anställts. Därmed 

är det större sannolikhet att personens reaktioner på testet kommer att påverka beteendet på 

arbetsplatsen. I det perspektivet kan det därför anses mer fördelaktigt för en organisation eller 

ett företag att ge övervägande positiv respons under onboardingprocessen för att försäkra sig 

om de anställdas välmående samt en god företagsanda. 

 

5.2 Den grundade teorins relation till tidigare studier 

Onboarding-testet som respondenterna gjort är ett tydligt klassifikationssystem och som 

påpekats i avsnitt 2.2 kan klassifikationssystem ha vissa konsekvenser för de som utsätts för 

dem (Bowker & Star 1999). 
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En utgångspunkt tycks vara att vi reagerar på åtgärder som vidtas av arbetsgivaren under 

rekryteringsprocessen. Det stöds bland annat av studier som gjorts av Rosse Et al. (1994) 

respektive Harland Et al. (1995).  Rosses studier visar att arbetssökandes oro ökar vid 

användande av tester i rekryteringsprocessen. Harlands studier visar att den upplevda rättvisan 

är högre om rekryteringsprocessen enbart består av intervju. 

 

Respondenter som fått positiv respons i sina resultat reagerade mer positivt på hela testet. Det 

kan relateras till Elsbach och Kramers (1996) artikel där studenter som är en del av 

institutioner som fått en positiv klassificering tenderar att reagera positivt på klassificeringen i 

sin helhet. I det här fallet är det en annan typ av klassificering, men resultatet är detsamma. I 

motsats till det, men också i linje med deras teori, har de deltagare som till viss del ansett sig 

klassificerats inkorrekt en mer negativ inställning till testet och kommer ibland med 

anledningar i form av ursäkter till varför resultatet fallit ut som det gjort och att det är 

felaktigt (Elsbach & Kramer 1996). 

 

Bems (1972) self-perception theory pekar också på att människor i olika hög utsträckning 

tenderar att överskatta eller underskatta sina egna förmågor. Det kan därmed också vara en 

anledning till de olika reaktionerna till testen och åsikten om huruvida de ger ett gott resultat 

eller ej. Samma studie visar dock också att yttre observatörer har en förmåga att uppskatta en 

individs personlighet bättre än individen själv, vilket i så fall skulle kunna innebära att testen 

faktiskt ger ett gott resultat, men att mottagaren har svårt att acceptera det (Bem 1972). 

 

Intervjuerna som gjorts visar också att några respondenter reagerar på ett sätt liknande det 

som Elsbach och Kramer (1996) tar upp då de uppfattningar en person har hotas. 

Respondenterna ursäktar negativa testresultat med att de inte är tillräckligt specifika och 

endast ger en generell bild. De menar också att de inte lagt ner särskilt stor ansträngning i 

testet, eller lägger så stor vikt vid resultatet av just denna anledning. Det kan också sägas att 

resultatet vidare kan relateras till Elsbach och Kramers studie (1996), då flera respondenter 

vill bli klassificerade på ett sådant sett som anses normativt positivt. Det skulle då även direkt 

implicera att individen då också får en känsla av en positiv social identitet, vilket ofta är 

eftersträvansvärt. 

 

Resultatet visar också på att respondenterna överskattar sina egna förmågor mer än de 

underskattar dem. Denna slutsats dras utifrån det faktum att de respondenter som fått negativ 
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respons i viss grad är missnöjda eller tolkar resultatet, vilket inte observerats hos respondenter 

som fått positiv feedback. Det får anses rimligt baserat på Bems (1972) teorier kring att yttre 

observatörer ofta gör en bättre uppskattning av en personlighet men det kan eventuellt utmana 

teorin som menar att människor både överskattar och underskattar sina egna förmågor. De 

slutsatser som kan dras utifrån vårt resultat påvisar inga märkbara underskattningar, men 

eventuella överskattningar, om testresultaten antas vara korrekta. 

 

Som framgår av den empiriska undersökningen betraktar de som drabbats av positiv respons 

testet som korrekt och de som drabbats av negativ respons har haft ett motsatt betraktelsesätt. 

Reaktionerna kan relateras till studier som gjorts på organisatorisk rättvisa av bland annat 

Gilliland & Steiner. Som påpekats i avsnitt 2.5 är den upplevda rättvisan en vanlig orsak till 

att personer reagerar på tester. Det kan beskrivas som känslan av att testet är rättvist och ger 

ett rättvist resultat. Det stödjer vår uppfattning om att vissa reagerar genom en känsla av att 

testet är korrekt eller inkorrekt. En känsla som är beroende av om positiv eller negativ 

feedback erhållits. Då respondenternas självbild inte bekräftats av testet.  

 

Vidare har vi funnit att testtagare reagerar genom att ta testet på allvar eller som en lek 

beroende på om positiv eller negativ feedback erhållits. Eventuellt kan denna reaktion ha en 

koppling till den motivation testtagaren har haft vid genomförande av testet. I avsnitt 2.4 har 

framförts att motivation kan inverka på testprestationen vilket i sin tur kan inverka på 

testresultatet. 

 

Det faktum att respondenterna kan komma att påverkas under sin fortsatta anställning är en 

direkt konsekvens av den respons som erhållits från testet. Gilliland och Steiner (1998), som 

studerat personlighetstest, har kunnat påvisa att det kan komma att gå så långt så att de 

anställda faktiskt väljer att ta tillbaka sin ansökan eller säga upp sin anställning. Bortsett från 

det kan det även komma att ge konsekvenser för organisationer i form av förändrat 

konsumentbeteende hos individen och att detta även förmedlas till vänner och 

familjemedlemmar vilket påverkar resultatet ytterligare (Gilliland & Steiner 1998).  
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6. Slutsatser 
Utifrån analysen har ett flertal slutsatser dragits och utifrån dessa har ny teori grundats för hur 

människor reagerar på onboarding-tester. Slutsatserna som dragits är från de delar av analysen 

där svaren är mest övertygande. Vår grundade teori står även i linje med tidigare studier på 

reaktioner under rekryteringsprocesser. Med utgångspunkt i ett vetenskapligt arbetssätt har 

mer osäkra antydningar valts att lämnas diskuterade i analysen i ett försök att säkerställa att 

felaktiga slutsatser inte dras men samtidigt utgöra möjlighet att ligga till grund för vidare 

forskning. 

 

Studiens syfte var att undersöka hur människor reagerar på onboarding-tester. Studien har 

besvarat denna fråga genom en utformning av modellen i figur 2. Modellen i sin tur bygger på 

ett antal reaktioner i form av antonymer som observerats under studiens gång. Utformningen 

av modellen tog sin utgångspunkt i huruvida respondenten fått respons som anses negativ 

eller positiv och formulerar utifrån dem givna förhållandena nyupptäckta reaktioner samt 

reflektioner som respondenterna uppvisat. Utformningen av modellen kan relateras till 

Elsbach och Kramers (1996) studier som har identifierat positiva och negativa reaktioner i 

samband med klassificering. Vår modell grenar därefter ut i de mer specifika observationer av 

reaktioner som gjorts i vår studie. Vår studie ger ytterligare belägg för deras studier, samt 

grundar ny teori kring hur människor reagerar på onboarding-tester.  

 

Ett av bidragen från vår studie är att den visar en distinkt skillnad i reaktioner hos människor 

på den klassificering som görs då de utfört onboarding-tester beroende på hur klassificeringen 

stämmer överens med människans självbild. Ett annat bidrag är slutsatsen att reaktionerna 

påverkar respondentens syn på onboarding-testet och huruvida denne tar detta seriöst eller ej, 

vilket i förlängningen kan ha stor påverkan på testets legitimitet. Ytterligare ett bidrag är att 

studien visar på att det kan förekomma reaktioner på onboarding-tester som orsakar framtida 

konsekvenser på liknande sätt, men möjligtvis i än högre grad, jämfört med det Gilliland och 

Steiner (2012) fastslagit kring personlighetstester. 

 

Sammantaget har studien formulerat en modell för reaktioner på onboarding-tester. Det krävs 

dock vidare forskning för att kvantitativt visa att så faktiskt är fallet. Då denna studie är 

förhållandevis liten krävs större och mer djupgående studier för att dra generella slutsatser 

kring de samband som visats i vår forskning. Det är exempelvis utifrån vår studie svårt att dra 
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några faktiska slutsatser kring de organisatoriska konsekvenserna i förlängningen. Vidare 

forskning på den fortsatta anställningsprocessen samt korrelation mellan de olika reaktionerna 

och testresultaten behövs för att ytterligare säga något på detta område. Förslagsvis kan större 

kvantitativa studier utföras för att med statistisk säkerhet visa på generella samband och 

relationer. Ytterligare forskning krävs för att ta reda på vilka konsekvenser de olika typerna 

av reaktioner har. Både kvalitativ och kvantitativ forskning.  

 

Ett konkret förslag på framtida forskning skulle enligt Gilliland och Steiner kunna vara en 

ytterligare sammansmältning av de teoretiska utvecklingarna. Det genom studier som söker 

identifiera varför arbetssökande reagerar som de gör (Gilliland & Steiner 2012). Målet med 

sådana studier skulle i så fall vara att försöka konkretisera de underliggande psykologiska 

mekanismer som leder till reaktion och studier inom organisatorisk rättvisa kan ligga till 

grund för en sådan diskussion. Sådan forskning skulle i så fall kunna komplettera vår studie 

och medföra en mer djupgående analys av klassificeringen av nyanställda med onboarding-

tester. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	 34 

7. Referenser 
Anderson, N., Silvester, J. Cunningham-Snell, N. & Haddleton, E. (1999). Relationships 

Between Candidate Self-Monitoring, Perceived Personality, and Selection Interview 

Outcomes. Human Relations, 52 (9), ss. 1115-1131.  

 

Arvey, R. D., Strickland, W., Drauden. G & Clessen. M. (1990). Motivational Components of 

Test Taking. Personnel Psychology, 43 (4), ss. 695-716.   

 

Bauer, T. N. (2010). Onboarding New Employees: Maximizing Sucess. Alexandria: Society 

for Human Resource Management. 

 

Becker, W. J, Connolly, R & Slaughter, J. E. The Effect of Job Offer Timing On Offer 

Acceptance, Performance and Turnover. Personnel Psychology, 63 (1), ss. 223-241.  

 

Bem, D. J. (1972). Self-Perception Theory. Advances In Experimental Social Psychology, 6, 

ss. 1-62. 

 

Bies, R. J. & Moag, J. F. (1986). Interactional Justice: Communication Criteria of Fairness. 

Research on Negotiations in Organizations, 1, ss. 43-55.  

 

Boudreau, J. W. & Rynes, S. L. (1985). Role of Recruitment in Staffing Utility Analysis. 

Journal of Applied Psychology, 70(2), ss. 354-366. 

 

Bowker, Geoffrey C. & Star Leigh, Susan. (1999). Sorting Things Out: Classification And Its 

Consequences. Massachusets: MIT Press 

 

Bryman, A., Bell, E., Mills, A. J. & Yue, A. R. (2015). Business Research Methods. Oxford: 

Oxford University Press. 

 

Cawley, B. D., Levy, P. E & Keeping, L. (1998). Participation in the performance appraisal 

process and employee reactions: A meta-analytic review of field investigations. Journal of 

applied psychology, 83 (4), ss. 615-633.  

 



	 35 

Cohen-Charash, Y. & Spector P. E. The role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis. 

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89 (2), ss. 1215-1225. 

 

Corbin, J. M. & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and 

evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13(1), ss. 3-21. 

 

Cropanzano, R., Slaughter, J. E & Bachiochi, P. D. (2005) Organizational justice and Black 

applicants reactions to affirmative action. The journal of applied psychology, 90 (6), ss. 1168-

1184.  

 

Cropanzano, R. Goldman, B & Folger, R. (2003). Deontic justice: the role of moral principles 

in workplace fairness. Journal of Organizational Behavior, 24, ss. 1019-1024.  

 

Cropanzano, R., Byrne, Z. S., Bobocel, D. R. & Rupp, D. R. (2001). Moral Virtues, Fairness 

Heuristics, Social Entities, and Other Denizens of Organizational Justice. Journal of 

Vocational Behavior, 58, ss. 164- 209.  

 

Elsbach, D. K. & Kramer, R. M. (1996). Members’ responses to to organizational identity 

threats: Encountering and Countering the Business Week Rankings. Administrative Science 

Quarterly, 41, ss. 442-476. 

 

Espeland, W. N. & Sauder, M. (2007). Rankings and Reactivity: How Public Measures 

Recreate Social Worlds. American Journal of Sociology, 113, ss. 1-40.  

 

Gilliland, S. W. & Steiner, D. D. (2012). Applicant Reactions to Testing and Selection. 

Oxford Handbook of Personnel Assessment and Selection, ss. 628-666. 

 

Harland, L. K, Rauzi, T. & Biasotto, M. M. (1995). Perceived fairness of Personality Tests 

and the Impact of Explanations for Their use. Employee Responsibilities & Rights Journal, 8 

(3), ss. 183-192.   

 

Hausknecht, J., Day, D. V. & Scott, T. C. (2004). Applicant Reactions to Selection 

Procedures: An Updated Model and Meta-Analysis. Personnel Psycchology, 57 (3).  

 



	 36 

John, O. P. & Robins, R. W. (1994). Accuracy and Bias in Self-Perception: Individual 

Differences in Self-Enhancement and the Role of Narcissism. Journal of Personality and 

Social Psychology, 66, ss. 206-219. 

 

Martin, K. & Lombardi, M. (2009). Fully on-board: Getting the most from your talent in the 

first year. Boston, MA: Aberdeen Group. 

 

Robertson, I. T., Iles, P. A., Gratton, L. & Sharpley, D. (1991). The impact of Personnel 

Selection and Assessment Methods on Candidates. Sage Journals: Human Relations, 44 (9), 

ss. 963-982.  

 

Rosse. J. G., Miller, J. L. & Stecher, M. D. (1994). A field study of job applicants reactions to 

personality and cognitive ability testing. Journal of Applied Psychology, 79 (6), ss. 987-992.  

 

Rynes, S. L. & Barber, A. E. (1990). Applicant attraction strategies: An organizational 

perspective. The Academy of Management Review, 15(2), ss. 286-310. 

 

Rynes, S. L. & Connerley, M. L. (1993). Applicant reactions to alternative selection 

procedures. Journal of Business and Psychology, 7(3), ss. 261-277.  

 

Saunders, M. Lewis, P. & Thornhill, A. (2012). Research Methods for Business Students. 

Harlow: Pearson 

 

Schmitt, N. & Chan, D. (1999). The status of research on applicant reactions to selection tests 

and its implications for managers. International journal of Management Reviews, 1 (1), s. 45.   

 

Smither, J. W., Reilly, R. R., Millsap, R. E., Pearlman, K. & Stoffey, R. W. (1993). Applicant 

Reactions to Selection Procedures. Personnel Psychology: The Study of People at Work, 

46(1), ss. 49-76. 

 

Star Leigh, Susan. & Griesemer, James. (1989). Institutional Ecology, Translations And 

Boundary Objects. Amateurs And Professionals in Berkerley’s Museum of Vertebrate 

Zoology. Social Studies of Science s. 387-420. 

 



	 37 

Truxillo, D. M., Steiner, D. D. & Gilliland, S. W. (2004). The Importance of Organizational 

Justice in Personnel Selection: Defining When Selection Fairness Really Matters. 

International Journal of Selection and Assessment, 12 (1-2), ss. 39-53. 

 

Willmott, H. (2011). Journal list fetishism and the perversion of scholarship: reactivity and 

the ABS list. Sage Organization 18(4) ss. 429-442. 


