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Sammanfattning 

Personlighetstestning har blivit en allt vanligare del av rekryteringsprocesser. Industrin som 

omgärdar testning växer sig allt större och omsätter idag miljontals kronor varje år. Den 

ökade användningen och efterfrågan har lett till att flertalet icke-vetenskapliga tester har 

tagits fram och anammats av organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

HR-aktörer och organisationer motiveras att använda personlighetstest vid rekrytering samt 

hur de upplever användandet. Undersökningen baserades på en kvalitativ ansats och 

grundades på nio intervjuer med yrkesverksamma inom HR. Intervjuerna transkriberades, 

kodades och tolkades sedan enligt kvalitativ innehållsanalys. Den empiri som intervjuerna 

utgjorde sammanfattas och diskuteras sedan utifrån nyinstitutionell teori, kompletterad med 

modeller för hur idéer sprider sig likt moden. Utifrån uppsatsens teoretiska ramverk 

framträdde en bild av att organisationer implementerar personlighetstest av två huvudsakliga 

skäl; effektivisering och legitimering. Detta avhandlas mer ingående under uppsatsens 

diskussionsavsnitt.  

 

Nyckelord: Personlighetstest, Nyinstitutionell teori, legitimitet
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1. Inledning 

Kandidater bedöms traditionellt sett på meriter, kompetens och hur de framträder, men detta 

är bara en del av helheten. Mellan 50–70 % av alla egenskaper en individ besitter är något 

som är medfött och inget man lär sig. En säljare är naturligt bestämd, självsäker och 

övertygande medan en är revisor detaljorienterad, tålmodigt och analytisk. Frågan blir då; är 

detta sådant du kan lära dig eller är det något medfött? Svaret blir att de flesta av dessa 

egenskaper är personlighetsdrag och inte färdigheter. En individ kan lära sig att vara bestämd 

eller detaljorienterad, det är dock inget som blir hållbart i längden (Wagner, 2000).  

Personlighetstest som utvärderingsmetod är inget nytt, det har använts i militära och 

organisationella syften sedan tidigt 1900-tal. Det första formella personlighetstestet 

utvecklades redan 1917 av Robert S. Woodworth. Syftet var att identifiera soldater med en 

benägenhet att få ett nervöst sammanbrott vid fientligt bombardemang. Efter krigsslutet 

omarbetade Woodworth testet så att det skulle lämpa sig för industriell forskning (Gibby & 

Zickar, 2008).  

Personlighetstester är en vanligt förekommande del i rekryteringar idag och många företag 

använder sig av tester som en del i sin rekryteringsprocess som ett sätt att skapa sig en bättre 

bild av kandidater. En undersökning från 2003 visade att så mycket som 30 % av 

amerikanska företag använde personlighetstest i rekryteringsprocessen (Heller, 2005). En 

andra undersökning visade att fler än 40 % av Fortune 100-företagen använde tester för att 

bedöma kandidater, en tredje visade att av de 100 största företagen i Storbritannien använde 

sig av alla tillfrågade av test. Industrin som omger personlighetstest omsätter 400 miljoner 

dollar per år och ser en årlig tillväxt på 10 % (Rothstein & Goffin, 2006).  

Det finns flertalet meta-analyser som visar stöd för att personliga egenskaper kan predicera 

arbetsprestationer (Salgado & Tauriz, 2014; Rothstein & Goffin, 2006). Det kan alltså finnas 

anledning att använda sig av personlighetstester i rekrytering. Då testning blivit en allt 

vanligare del av rekryteringsprocessen ställs organisationer inför att välja rätt test för att mäta 

det som avses, och där mätningen och dess resultat blir tillförlitligt (Rothstein & Goffin, 

2006).  
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Ett personlighetstest som ofta används inom organisationer är Myers-Briggs Type Indicator 

(MBTI), varje år genomför 2,5 miljoner människor testet (Grant, 2013) och industrin som 

omger MBTI omsätter 20 miljoner dollar per år (Brunett, 2013). Detta är ett exempel på ett 

personlighetstest helt utan vetenskaplig förankring med både låg reliabilitet och validitet. I 

Sverige går det att se ett liknande exempel i hur Thomas Erikssons bok “Omgiven av idioter” 

fick flertalet svenska kommuner, länsstyrelser, landsting och statliga myndighet att köpa in 

ovetenskapliga test till mångmiljonbelopp (Manzoor & Sköld, 2017).  

Syfte  

Med grund i det ovan nämnda blir det följaktligen intressant att undersöka hur 

personlighetstester anammas av organisationer och används i deras rekryteringsprocess. 

Syftet med uppsatsen blir således att undersöka vad HR-aktörer och organisationer anser om 

testning och hur de motiveras att använda personlighetstester i rekrytering; vad de tycker att 

testning bidrar med men också vilka nackdelar de kan se. 

Frågeställning 

Vår övergripande frågeställning blir därmed följande: 

- Vad anser HR-aktörer att personlighetstest kan bidra med till rekryteringsprocessen?  

- Hur motiveras HR-aktörer och de organisationer de tillhör att använda sig av 

personlighetstester i rekrytering? 

1.1. Uppsatsens disposition 

I det inledande avsnittet har bakgrunden till uppsatsen presenteras med efterföljande 

konkretisering av forskningsfrågan i syfte och frågeställningar. Uppsatsens andra avsnitt 

ämnar ge en förklaring av forskningsläget och introducerar en definition för personlighet, vad 

ett personlighetstest är, testers prediktiva validitet och tidigare forsknings om 

yrkesverksammas uppfattningar. I det tredje avsnittet presenteras den teori som utgör 

uppsatsens teoretiska ramverk. Det fjärde avsnittet är en genomgång av den metod som 

använts för att inhämta empirin som utgör det femte avsnittet, uppsatsens resultatavsnitt.  

Uppsatsens sjätte avsnitt är en summering av resultaten och en diskussion av dessa utifrån 

tidigare forskning det teoretiska ramverket. Avslutningsvis presenteras de slutsats som drogs 

samt implikationer för vidare forskning. 



3 

 

2. Definitioner och tidigare forskning 

Detta avsnitt inleds med en definition av vad personlighet är och vad “personlighet” kan 

sägas bestå av. Efterföljande avsnitt avhandlar vilken den mest dominerande 

personlighetsteorin är och vad det har för betydelse för konstruktionen av dagens 

personlighetstest. Vidare följer en kort förklaring av vad personlighetstest och begåvningstest 

är. Denna del kommer även att avhandla tidigare forskning om personlighetstesters validitet 

och prediktiva förmåga men även vad HR-aktörers anser om att använda test. Avsnittet 

avslutas med en genomgång av nyinstitutionell teori och olika modeller för hur idéer kan 

spridas likt moden.  

2.1. Definition av personlighet  

Människor är väldigt lika varandra, men samtidigt väldigt olika. Vi är unika individer och 

tänker, känner och agerar olika. Ta stress till exempel. En individ under stress kan se det som 

motiverande för att lyckas nå uppsatta mål medan en annan kan uppleva det negativt och 

förhindra att arbete blir gjort. Vad är det då som ligger till grund för dessa skillnader i hur vi 

känner och agerar? Den dominerande förklaringen till fenomenet bygger på det engelska 

begreppet traits, på svenska personlighetsdrag. Traits är tendensen hos en individ att reagera 

och bete sig på ett visst sätt. Det kan till exempel handla om att man är generös eller girig, 

extrovert eller introvert etc. (Passer, 2009). 

McCrae och Costa (1992) menade att det bästa sättet att kartlägga en individs personlighet 

var med hjälp av fem dimensioner. De skapade därmed vad de kom att kalla för 

Femfaktormodellen (FFM). Modellen utvecklades på 1980-talet och bygger på att en individs 

personlighet kan kartläggas med hjälp av fem dimensioner; Openness, Conscientiousness, 

Extraversion, Agreeableness och Neuroticism (OCEAN). Alla individer besitter dessa 

egenskaper, men det är till vilken grad man besitter dem är det som är grundläggande för hur 

vi som personer skiljer oss åt (Kahlke & Schmidt, 2002). Denna inflytelserika modell är 

kanske den mest dominerande personlighetsteorin idag och den vanligast förekommande vid 

konstruktionen av personlighetstest (McCrae & Costa, 1992).  

2.2. Personlighetstest  

Personlighetstest, alternativt arbetspsykologiska test, har använts sedan början av 1900-talet 

för att förbättra träffsäkerheten vid personaladministrativa beslut.  
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Ett test kan ge en organisation mer djup och utförlig information om en kandidat än andra 

urvalsmetoder. Testerna syftar i grund och botten till att förutsäga beteende i arbetslivet. 

Olika arbeten ställer olika krav avseende personlighet och färdigheter så vad som kan anses 

vara ett “bra” resultat på ett personlighetstest är således situationsbundet. Det hjälper till att få 

en mer helhetlig bild av en kandidat, men vad som är en bra personlighet för en revisor är inte 

nödvändigtvis detsamma som för en säljare (Mabon, 2014). Det finns stöd för att mätning och 

testning av personlighet kan predicera arbetsprestation och om det används på rätt sätt kan det 

addera värde till en rekryteringsprocess (Salgado & Tauriz, 2014; Rothstein & Goffin, 2006).  

2.3. Begåvningstest 

Ett sätt att mäta maximal prestation hos en individ är genom begåvningstest. Genom sådana 

test kan man exempelvis fastställa huruvida en individ har hög eller låg numerisk förmåga. 

Utgångspunkten är att den som presterar bra på ett sådant test även kommer att prestera bra i 

sitt arbete, förutsatt att det inbegriper och ställer krav på numerisk förmåga (Mabon, 2014).   

Bertua, Anderson & Salgado (2005) visade genom sin studie att general mental ability 

(GMA) och begåvningstest är en god prediktor för både arbetsprestation och 

inlärningshastighet.  

Anledningen till att begåvningstest kort avhandlats är att några av respondenterna uppgav att 

de använde en kombination av personlighets- och begåvningstest i rekryteringen på 

uppmaning av testleverantören. Då fokus för uppsatsen är personlighetstest är det där tyngden 

kommer att ligga. Detta var även fokus under intervjuerna.  

2.4. Vad forskningen säger 

I en inflytelserik artikel av Guion och Gottier (1965) slog författarna fast att 

personlighetstestning vid tidpunkten var vanligt förekommande inom näringslivet. 

Anledningen till detta föreföll vara ett behov av att predicera det beteende som var under 

påverkan av personlighet. De menade dock att personlighetstest ofta misslyckas i sina 

förutsägelser och att det vid tidpunkten saknades tillräckligt med bevis för testning som ett 

verktyg för att göra urval bland potentiella kandidater (Guion & Gottier, 1965).  

Detta var den bild som regerade fram till 1990-talet då metodologisk innovation inom 

metaanalys och framväxten av femfaktormodellen (FFM) föranledde ett antal metaanalytiska 

studier vilka uppvisade en betydligt mer positiv bild.  
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Den faktor som bäst predicerar arbetsprestation överlag, tvärs över olika 

utvärderingskriterium och yrkesgrupper, visade sig vara conscientiousness (Barrick & Mount, 

1991). Hur väl de andra faktorerna predicerade arbetsprestation varierade beroende på yrke 

och kriterium (Rothstein & Goffin, 2006). Warr, Bartram och Martin (2005) undersökte hur 

dimensionerna i Big Five relaterade till säljprestation och fann att både conscientiousness och 

extraversion var förenade med god prestation. Att personlighetsdrag faktiskt kan predicera 

arbetsprestation bevisades och om det används på rätt sätt kan det bli ett värdefullt verktyg i 

rekryteringsprocessen (Rothstein & Goffin, 2006).  

2.5. Social önskvärdhet och faking 

En annan fråga som diskuteras inom forskningsvärlden är huruvida det är möjligt att ”fejka” 

på ett personlighetstest, en faktor som skulle kunna äventyra validiteten. Att fejka innebär i 

den här kontexten att kandidaten identifierar det “rätta” eller mest positivt laddade svaret. Att 

uppge det svar som upplevs rätt i sammanhanget, det svar testtagaren tror att den som ska 

tolka testet vill se, benämns social önskvärdhet. Att de skulle avstå från att göra detta, alltså 

vara helt uppriktiga, kan inte förutsättas när det finns ett eftersträvansvärt utfall av att fejka. I 

föreliggande fall en anställning (Morgenson et al., 2007).  

Donovan, Dwight & Hurtz (2003) fann i sin studie av arbetssökande att faking var vanligt 

förekommande och de tillfrågade i studien rapporterade att de överdrivit egenskaper och 

karaktärsdrag, försökt framställa sig som mer vänliga än av de faktiskt var och hade tonat ned 

negativa egenskaper hos sig själva. Trots att den övervägande delen faking förekom i “mindre 

allvarliga” fall så erkände över en tredjedel av de tillfrågade att de hade uppgett helt felaktiga 

svar på personlighetstest när de senast sökte ett jobb. Detta menar författarna blir ett problem 

då allvarligare fall av vilseledning skadar urvalet då den som i slutändan anställs i en sådan 

situation inte innehar de egenskaper som eftersöks (Donovan, Dwight & Hurtz, 2003). 

Att använda personlighetstest som ett sätt att göra urval och hitta rätt kandidat finns det stöd 

för. Men det går inte att ge en allmän rekommendation att bara “testa”. Testet som tillgrips 

bör passa syftet; det måste finnas ett sätt att kontrollera att de kriterier som ställts upp går att 

kontrollera mot testet och testresultatet. Organisationer som använder test med detta syftet 

bör även vara medvetna om risken att respondenterna inte svarar helt sanningsenligt utan 

försöker försköna bilden av sig själva. 
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2.6. Vad HR-aktörer anser om att använda test 

Nedan följer en sammanfattning av forskningsläget som det ser ut idag. Den forskning som 

bedrivits fokuserar mer på personlighetstesters validitet och hur vanligt förekommande det är, 

mindre fokus ges till vad HR-utövare anser om att använda test.  

Den främsta anledningen till att använda test uppges vara att testning ökar hur väl 

medarbetaren kommer att passa in på arbetsplatsen och minskar omsättningshastigheten 

bland personal med upp till 70 % (Wagner, 2000). I en undersökning av Rynes, Colbert och 

Brown (2002) undersöktes amerikanska HR-utövares uppfattning om rekrytering och de 

verktyg som används vid rekryteringsprocessen. Vad undersökningen fann var att det 

existerar en skillnad mellan vad forskningen säger om personlighetstest och vad 

yrkesverksamma inom HR anser om användbarheten av tester vid rekrytering. 42 % svarade 

“falskt” på frågan om det inte var någon skillnad personlighetstester emellan och ansåg att de 

bör beröra de fem stora personlighetsdimensionerna (femfaktormodellen) för att ha validitet. 

En annan undersökning av Sanders, van Riemsdijk och Groen (2008) ämnade replikera den 

av Rynes, Colbert och Brown (2002) och syftade även den till att undersöka gapet mellan 

forskningsrön och HR-utövares syn på personlighetstest. Totalt 626 respondenter 

kontaktades, alla bosatta i Nederländerna. Resultatet av undersökningen hade stora likheter 

med den gjord av Rynes, Colbert och Brown (2002). Motsvarande siffra på frågan i Sanders, 

van Riemsdijk och Groen (2008) det inte var någon skillnad personlighetstesterna emellan 

var i denna undersökning 57 %. Båda undersökningar fann att det existerar en skillnad mellan 

forskningsrön och HR-utövares tilltro till testning som metod (Rynes, Colbert & Brown, 

2002; Sanders, van Riemsdijk & Groen, 2008).  

Denna misstro styrks av König, Klehe, Berchtold, Kleinmann (2010) som undersökte vilken 

syn HR-praktiker i den tysktalande delen av Schweiz hade. Av 506 respondenter svarade 32 

% att de använde test. Det de kom fram till var att upplevd prediktiv validitet hos en metod 

kunde predicera om organisationen valde att använda sig av den. Dock var 

kandidatupplevelse, kostnad och spridning i fältet de huvudsakliga prediktorerna. De fann 

även, likt Rynes, Colbert och Brown (2002) och Sanders, van Riemsdijk och Groen (2008) att 

det finns ett gap mellan vad forskningen rekommenderar och organisatorisk praktik (König, 

Klehe, Berchtold & Kleinmann, 2010). 
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Williams och Bevan & Fyatt (refererade i Jenkins, 2001) fann att det var upplevd objektivitet, 

prediktiv förmåga och möjligheten att sålla bort olämpliga kandidater som var de vanligast 

förekommande anledningar till att använda test (Jenkins, 2001). En studie av Furnham och 

Jackson (2011) ämnade även den undersöka attityder till arbetsrelaterade psykologiska test 

hos HR-utövare. Majoriteten av deltagarna var baserade i Storbritannien och anställda i större 

organisationer med över 250 medarbetare. Av deltagarna hade 148 utbildning i 

testkonstruktion och administration godkänd av British Psychological Society. Enkäten som 

skickades ut bestod av 64 påståenden som berörde attityder och tilltro till arbetspsykologiska 

tester. Resultatet visade att respondenterna överlag ställde sig positiva till test som metod. 

Påståenden som var till stöd för att test är effektiva vid bedömningar ställde sig 

respondenterna positiva till medan påståenden som indikerade på motsatsen fick lägre stöd 

(Furnham & Jackson, 2011).  

Schmit och Ryan (2014) ämnade likt Furnham och Jackson (2011) undersöka attityder till 

tester hos HR-utövare. Enkäten skickades till medlemmar av Society for Human Resource 

Management (SHRM). På frågan om deras syn på personlighetstest svarade 9 % att de är 

användbara för att predicera jobb-relaterat beteende och/eller organisatorisk lämplighet. 

Majoriteten av respondenterna, 62 %, svarade att personlighetstest kan vara användbara för 

att predicera beteende och lämplighet förutsatt att de har blivit granskade och validerade. 

Resterande svar indikerade på en mindre positiv inställning; 14 % ansåg tester vara en dålig 

indikator och 8 % svarade att användande av tester kan ge sökanden en negativ bild av 

organisation och således bör användas sparsamt eller inte alls (Schmit & Ryan, 2014). 

3. Teoretisk referensram 

Uppsatsens teoretiska referensram utgår från nyinstitutionell teori och hur organisatorisk 

praktik sprids likt moden. Först presenteras huvuddragen i nyinstitutionell teori; hur 

organisationer genom sin strävan efter att vara legitima i omgivningens ögon anpassar sig till 

den. Sedan presenteras olika modeller för hur spridning av organisatorisk praktik kan 

betraktas ur modesynpunkt. Förhoppningen är att utifrån nyinstitutionell teori kompletterad 

med modeller för hur idéer sprider sig kunna skapa en tydligare bild och en bredare förståelse 

för forskningsområdet.  
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3.1. Nyinstitutionell teori 

3.1.1. Organisatoriska fält och homogenisering 

En central del i den nyinstitutionella teorin är att organisationer efterliknar varandra. 

DiMaggio och Powell (1983) utmanande Max Webers tes om att detta berodde på det 

byråkratiska och rationella systemet. De menade till skillnad från Weber att det inte var 

effektivitet, konkurrens och ett behov av kontroll som var den drivande kraften bakom 

homogeniseringen. Det var, enligt dem, en effekt av struktureringen av organisatoriska fält. 

Med fält åsyftas organisationer vars verksamhet liknar varandra. Fältet uppstår när olika 

aktörer inom ett område upprättar kontakt. Den ökade interaktion leder till ett ökat 

informationsutbyte och information om varandra. Efterhand tillskansar sig vissa aktörer makt 

över de beslut som fattas inom fältet och en hierarki uppstår. De organisationer som står för 

centrala resurser antar en dominerande ställning. Ett fält existerar först när det blivit 

institutionellt definierat, en process som benämns strukturering. Organisationer på fältet är 

inte “ensamma öar” utan interagerar med varandra, konkurrerar om resurser och intar olika 

maktställningar. Organisationer på fältet kan påverka varandra indirekt genom kulturella och 

normativa processer. Det krävs alltså ingen direkt interaktion; organisationer påverkas genom 

fältet och krafter i fältet (Eriksson-Zetterquist, 2009; DiMaggio, 1983; Stern, 1999).  

Det är de starka aktörerna inom fältet som styr, genom att de organiserats fältets regler och 

dessutom har makten att genomdriva dem. Genom sin inflytelserika ställning kan de 

dessutom hindra andra tillträde till fältet. Den mindre inflytelserika organisationen blir ett 

stöd till den starkare och hamnar således i en beroendeställning. Men det är samtidigt denna 

relationen som innebär att den mindre inflytelserika organisationen kan överleva. Av den 

anledningen försöker alla parter bibehålla stabiliteten inom fältet. Nyinstitutionell teori 

fokuserar på hur organisationer påverkar varandra. Således är det organisationens uppfattning 

om vilket fält de tillhör, var gränserna går, som blir vägledande. Det är inom det avgränsade 

fältet som organisationer väljer modeller för vilka de ska efterlikna, vilka de samlar 

information ifrån och jämför sig med och hur de rekryterar personal (DiMaggio & Powell, 

1983; Eriksson-Zetterquist, 2009). 
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Efter det att fältet definierats och institutionaliseras påbörjas det som DiMaggio och Powell 

benämner homogeniseringsprocessen. Samtidigt som organisationerna bidrar till att skapa det 

fält de senare kommer befinna sig i kommer de själva att skapas av det i en ständig pågående 

process. I sin strävan att bli lika varandra finns inget utrymme att handla självständigt och i 

sin strävan efter legitimitet blir organisationerna istället avspeglingar av fältets egenskaper 

(DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009).  

3.1.2. Isomorfism 

Konceptet som förklarar homogeniseringsprocessen benämns isomorfism. Isomorfism, eller 

likhet, är det som leder till framgång och säkerställer överlevnad. Det finns enligt DiMaggio 

och Powell (1983) tre drivkrafter bakom homogenisering, dessa är; tvingande, mimetisk och 

normativ isomorfism. Den tvingande isomorfismen uppstår till följd av formellt och 

informellt tryck som organisationen utsätts för från omgivningen. Fältets starka aktörer ställer 

krav på de svagare att anpassa sig till deras formella och informella krav. Det formella trycket 

är lagar och regler, sådant organisationen måste efterleva. Det informella handlar om de 

förväntningar omgivningen har på organisationen, exempelvis att rekryteringsprocesser ska 

vara jämställda och fördomsfria (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009; 

Stern, 1999). 

Den mimetiska, den andra formen av isomorfism, grundar sig i organisatorisk osäkerhet. En 

organisation kan välja att efterlikna en annan om den förra ser den senare som mer legitim 

och framgångsrik. Genom imitation slipper organisationen hitta egna lösningar på problemen, 

de tar till sig en praktisk lösning utan att det kostar för mycket. Den organisation som blir 

imiterad är inte nödvändigtvis medveten om att den står modell utan tjänar då som en mall för 

praktiker och omgivande organisationer att imitera. Modeller kan spridas medvetet genom 

konsultfirmor eller oavsiktligt genom att anställda byter arbetsplats. Att så sker är ett sätt att 

öka den egna legitimiteten, att visa för omgivningen att organisationen söker bättra sig och 

ligga i tiden (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Den tredje och sista formen av isomorfism som beskrivs av DiMaggio & Powell (1983) är 

den normativa. Drivkraften bakom denna form av isomorf förändring tillskriver de 

professionalisering, den kollektiva strävan från professioner att påverka hur saker görs, 

förutsättningarna och metoderna för deras arbete. Vidare handlar det om att legitimera yrket. 

Denna professionalism har två bakomliggande orsaker; formella utbildningars allt större 

inflytande i samhället och utvecklandet av professionella nätverk.  
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Professioner är likt organisationer utsatta för tvingande och mimetiskt tryckt då universitet 

och nätverk ingjuter kollektivt definierade normer i individen. Inom nätverken sprids 

modeller för organisering, från en organisation till en annan. Professionella medarbetare är 

utbytbara och kan med enkelhet byta över till motsvarande position i en annan organisation. I 

och med bytet tar de med sig nya sätt att organisera. Vid rekrytering väljs dessutom personal 

från samma typ av organisation som den egna vilket leder till skapandet av professionella 

karriärspår och att normer för organisering reproduceras, ett fenomen DiMaggio & Powell 

kallar filtrering (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009).  

Inom det organisatoriska fältet pågår en socialiseringsprocess. De individer som befinner sig 

på fältet lägger sig till med gemensamma beteendemönster och vokabulär. Den som inte 

passar mallen vid sitt inträde, de som undgått filtrering, kommer att genomgå denna 

socialiseringsprocess och stöpas om. Att likna varandra tjänar ett syfte för organisationerna; 

likhet underlättar transaktioner organisationerna emellan, underlättar vid attraherande av nya 

ambitiösa medarbetare och skänker legitimitet till organisationen. För att attrahera potentiella 

kandidater krävs det prestige och resurser, detta i sig uppmuntrar till homogenisering då 

organisationen vill vara säker på att den kan erbjuda samma förmåner och tjänster som 

konkurrenterna (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009).  

3.1.3. Legitimitet och myter 

De som är tidiga med att anamma innovationer inom organisering drivs av en önskan om att 

effektivisera. Men när innovationer får fäste och börjar sprida sig blir det snabbt till moden. 

Det som tidigare var effektivt blir nu legitimt; organisationer anammar innovationen för att 

verka legitim och inte nödvändigtvis för att det är det mest effektiva eller rationella 

alternativet. Att en strategi blir normativt sanktionerad ökar sannolikheten för att den ska 

upptas och anammas av flera organisationer. Dessa innovationer, effektiv organisatorisk 

praktik och teknik, erhåller med tiden en nästan mytlik status (DiMaggio & Powell, 1983; 

Meyer & Rowan, 1977; Dowling & Pfeffer, 1975; Eriksson-Zetterquist, 2009; Alvesson & 

Spicer, 2019).  

Meyer och Rowan (1977) menar på att en organisations formella struktur reflekterar myter i 

omgivningen snarare än interna krav och arbetsaktiviteter. Det som ger upphov till att 

rationaliserade myter upptas i organisationens struktur är det tätare och mer sammanlänkade 

samhället.  
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Organisationer inom ett och samma fält existerar i en kontext där stora likheter finns 

organisationerna emellan; effektiva praktiker antar lätt formen av en myt. Olika system för 

utbildning och ackreditering samt opinion gör det således förmånligt, eller rent av 

nödvändigt, för organisationen att anamma myten. Myter blir i sig själva legitima och får ett 

sken av att vara rationellt effektiva. Starka aktörer på fältet tvingar andra att anpassa sig efter 

dem och skapar opinion för vad som ska anses effektivt. Genom att anpassa den formella 

strukturen och förhålla sig till myter föreskrivna i den institutionella omgivningen visar 

organisationen att den agerar i enlighet med kollektiva värderingar. Organisationen skyddar 

sig från att bli ifrågasatt och blir således legitimerad. Legitimiteten används för att stärka sitt 

stöd och säkra sin överlevnad. Omgivningen, externa parter, är benägna att lita på 

organisationer som följer legitimerade procedurer. De är mer villiga att både delta i eller 

finansiera sådana organisationer (Meyer & Rowan, 1977; Dowling & Pfeffer, 1975) 

Organisationer anammar myter som är externt legitimerade snarare än i syfte att effektivisera. 

Att de tillämpar externa eller ceremoniella kriterier för bedömning av strukturella element gör 

organisationen per definition framgångsrik och legitim. Detta ökar engagemanget hos såväl 

interna som externa parter och buffrar organisationen från misslyckande. Att vara beroende 

av externa institutioner och att befinna sig i en kontrollerad miljö minskar turbulens och 

upprätthåller stabiliteten. Organisationen vill framstå som rationell och legitimiteten blir ett 

konkurrensmedel som säkrar organisationens resurstillgångar och ökar chanserna för 

överlevnad. En organisation som inte tar till sig av myterna framstår som nonchalant och 

icke-legitim (Meyer & Rowan, 1977; Eriksson-Zetterquist, 2009; Stern, 1999). 

3.2. Idéspridning som mode 

Abrahamson och Rosenkopf (1993) menade på att det är så kallade bandwagons som står för 

spridning av innovationer. De menar att innovation anammas inte på grund av den bedöms 

effektiv utan på grund av att trycket från omgivningen som redan anammat innovationen 

växer sig starkt. Organisationen kan även ta till sig av innovation för att undvika att hamna 

efter om innovationen skulle visa sig vara effektiv; lockelsen är att oavsett om innovationen 

är effektiv eller inte kommer de att åstadkomma ett medelgott resultat (Abraham & 

Rosenkopf, 1993). Blotta faktumet att flertalet organisationer anammat innovationen 

signalerar att det är normalt, rent av legitimt, för organisationen själv att ta den till sig. De 

som inte tar till sig av innovationen upplevs som avvikande och icke-legitima.  
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Detta kan leda till att organisationer anammar innovationer som de själva bedömer teknisk 

ineffektiva, men de har inget val utan tvingas “hoppa på tåget”. Att vägra är att riskera 

minskat stöd från intressenter (Abrahamson & Rosenkopf 1993).  

Abrahamson (1996) menade på att moden uppstår genom en process där aktörer i formen av 

organisationer och individer dikterar vad som ska anses vara mode. Han definierade detta 

som processen varvid ledande aktörer kontinuerligt omdefinierar den kollektiva synen på 

vilken managementpraktik som ska anses leda till rationell utveckling (Abrahamson, 1996). 

Dessa aktörer styr marknaden genom sin ledande roll och skapar således organisatoriska 

moden (Björkman, 2003). Björkman fortsätter med att förklara att modeller är antingen inne 

eller ute och när nya modeller införs betraktas de tidigare som föråldrade och passé. En 

modell behöver således inte vara bristfällig för att ersättas; den blir utbytt då den helt enkelt 

inte är på modet längre.  

Abrahamson och Fairchild (1999) menar att organisationsidéer sprids genom något som de 

benämner ecological theory; processen varvid managementpraktik legitimeras genom att 

diskurs uppfinns och återuppfinns, dvs. när en diskurs inom management uppstår i ett land för 

att sedan översättas och återuppfinnas i ett annat. Ett exempel på detta är quality circles (qc), 

principen varvid arbetstagare som gör samma sorts uppgift, eller liknande uppgifter, träffas 

och identifierar, analyserar och löser arbetsrelaterade problem. Quality circles uppfanns först 

i Japan men översattes och återuppfanns sedan i USA. Abrahamson och Fairchild (1999) fann 

med sin studie indikation på att det var populärpressen som manade på utvecklingen, 

akademiska tidskrifter hakade sedan efter för att sprida diskursen vidare (ibid.).  

Enligt Rövik (2008) finns det två något motsättningsfyllda motiv bakom föreställningen om 

att organisationsidéer sprids likt moden. Det handlar dels om det differentierade motivet, en 

önskan om att vara nydanande och unik inom populationen. Det andra motivet är imiterande, 

en önskan om att leva upp till konventioner genom att efterlikna andra. Det förra är 

grundläggande för organisationer som vill vara först med att anamma det som definieras som 

nya idéer, detta för att framstå som förändrings- och förnyelseinriktade. Det senare motivet är 

när en organisationsidé eller ett koncept har fått fäste och spridning inom populationen, när 

det blivit en myt. De som ännu inte tagit till sig av myten upplever ett tvång att införliva idén 

(Rövik, 2008). 
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Modellerna ovan om hur idéer sprider sig är tänkta att komplettera uppsatsens huvudteori - 

den nyinstitutionella teorin. Det som är av intresse för uppsatsen är det övergripande motivet 

till varför organisationer använder sig av personlighetstester. Organisationer är inte isolerade 

utan omgärdade av andra organisationer på olika fält. De står under ständig påverkan från de 

kringliggande organisationerna och modellerar sig själva efter dem. Att innovationer inom 

organisering, praktiker som legitimeras, upptas i en organisation kan som ovan redovisats ha 

flera olika skäl. Det huvudsakliga skälet förefaller vara legitimitet, en av den institutionella 

teorins grundstenar.  

4. Metod 

I följande avsnitt redogör vi för vår forskningsmetod, analysprocess och urval samt hur 

datainsamlingen har gått till. För att genomföra undersökningen användes en kvalitativ 

forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer som sedan tolkades med kvalitativ 

innehållsanalys. Metodavsnittet avslutas med en diskussion om etiska aspekter.  

4.1. Metodval  

För att kunna få en förståelse och uppfattning om våra frågeställningar har vi valt att använda 

oss av intervjuer. Intervjuer är en vanligt förekommande metod inom kvalitativ forskning. 

Inom kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många sätt och att 

det inte finns en objektiv sanning. Vad som är sant baseras på en individs uppfattning och 

deras syn på verkligheten. Intervjuer kan således användas som ett verktyg för att undersöka 

ett område och utforska ett fenomen och genom samtal kan vi erhålla en “djupare” insikt i 

individens personliga syn i en fråga (Bryman, 2018). 

Då vi var intresserade av intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt valde vi att 

använda oss av en kvalitativ semi-strukturerad intervju. Kvalitativa intervjuer är mer flexibla 

än kvantitativa intervjuer, tillvägagångssättet är mindre strukturerat och det ligger större vikt 

vid intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt. Respondenten ges möjlighet att 

utforma svaren på sitt eget sätt och hur respondenten svarar styr riktningen för intervjun. I 

vilken ordning frågorna ställs är av mindre betydelse, detta innebar att vi kunde göra 

avvikelser från intervjuguiden och ställa följdfrågor. Då en kvalitativ intervju syftar till att gå 

in på djupet blir svaren i och med detta mer detaljerade (Bryman, 2018).  
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4.2. Urval 

För att få kontakt med informanter använde vi oss av en kombination av bekvämlighetsurval 

målinriktat urval och snöbollsurval. Den första personen vi tog kontakt med kände vi till sen 

innan. Det var dock inte bara av bekvämlighet då personen ifråga har en roll som gjorde hen 

lämpad att besvara våra frågor. Denna person kunde sedan sätta oss i kontakt med andra som 

hen ansåg lämpade att ingå i undersökningen, det blev då fråga om ett snöbollsurval. Det 

innebär att en informant förmedlar kontakten med andra personer som kan vara av intresse 

för undersökningen (Bryman, 2018). För att få kontakt med flera respondenter än de vår 

initiala respondent kunde förmedla använde vi oss även av den sociala plattformen LinkedIn, 

en portal på internet inriktad mot arbetslivet. Vi skrev ett inlägg där vi kort förklarade syftet 

med undersökningen och erbjöd de som kände sig intresserade att deltaga. Utöver detta så 

kontaktade vi även personer inom olika organisationer direkt. Vi valde då att inrikta 

kontakten mot personer som enligt egen beskrivning hade en HR-relaterad eller rekryterande 

roll. Detta är vad som benämns målinriktat urval, att välja ut informanter baserat på en viss 

egenskap (Bryman, 2018).  

Totalt ingick 9 personer i undersökningen, alla förutom två från olika organisationer. Den 

stora majoriteten av de som ingick i undersökningen hade universitets- eller 

högskoleutbildning med inriktning mot personalarbete. Det var en större del av 

respondenterna, sex stycken, som var anställda inom offentlig sektor. Från den privata 

sektorn var det tre respondenter.  

4.3. Intervjuguide 

Den intervjuguide som användes utformades i stort efter de riktlinjer som presenteras i 

Bryman (2018). Då formen för intervjuerna var semi-strukturerad inrymde de flexibilitet och 

syftade till att fånga in respondenternas uppfattningar. Efter det att frågeställningarna för 

undersökningen hade formulerats påbörjades arbetet med intervjuguiden. Vid framtagandet 

av intervjufrågorna var fokus hela tiden på frågeställningarna och vad vi behövde veta för att 

kunna besvara dem. För inspiration studerades intervjuguider från tidigare uppsatsarbeten. 

Efter det att frågorna formulerats genomgick de flertalet bearbetningar för att säkerställa att 

de var begripliga och inte ledande. Guiden användes första gången vid en pilotstudie och 

genomgick därefter en sista justering, nya frågor tillkom och gamla formulerades om.  
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4.4. Praktiskt genomförande 

Som ovan nämnt kontaktades respondenterna med hjälp av ett bekvämlighets- och målinriktat 

urval vilket sedermera övergick i ett snöbollsurval. Intervjuerna varade mellan 25–45 minuter 

och genomfördes via telefon eller med hjälp av en videoplattform. Detta på grund av den 

rådande coronaviruspandemi där direkt kontakt med andra människor avråds.  

Bryman (2018) lyfter fram både fördelar och nackdelar med att intervjua per telefon. Till 

fördelarna hör att det är billigare och mindre tidskrävande då inga resor behöver genomföras 

och att forskareffekten, att respondenten påverkas av intervjuarens närvaro, minskas. Vid en 

direkt intervju kan respondentens svar påverkas av olika faktorer hos intervjuaren som 

exempelvis kön, klass, ålder och intervjuarens blotta närvaro. Detta kan leda till att 

respondenten svarar på ett sätt som de tror att intervjuaren uppskattar. Telefonintervjuer ger 

en distans som undanröjer eller i varje fall minskar denna felkälla. Respondenten kan inte 

uppfatta intervjuarens personliga egenskaper och detta minskar risken att respondenten låter 

sig påverkas av intervjuaren. Nackdelarna med telefonintervjuer diskuteras under avsnittet 

om metodkritik, 4.8. 

Respondenterna informerades inledningsvis om undersökningens syfte samt att vi ämnade 

spela in intervjuerna genom det informationsbrev som skickades ut vid den initiala kontakten. 

När intervjun påbörjades upprepade vi syftet och att intervjun skulle spelas in, detta för att 

försäkra oss om att respondenten till fullo förstod vad intervjun skulle beröra samt att vi fick 

samtycke att spela in. Den ena intervjuaren hade en ledande roll, medan den andre lyssnade 

aktivt och ställde följdfrågor när så behövdes. Detta upplägg ansågs bäst under 

omständigheterna. Att vara tre aktiva parter under ett samtal hade kunnat bli förvirrat och 

chanserna för överlappande tal hade ökat. Detta hade i sin tur haft en negativ inverkan på 

inspelningen. Valet av att använda oss av en semi-strukturerad intervju gav oss möjligheten 

att ändra följden på frågorna i intervjuguiden under intervjuns gång. Detta bidrog till att 

intervjun flöt på smidigt och uppmuntrade respondenten till att prata mer fritt. Samtliga 

respondenter fick besvara samma grundfrågor, men följdfrågor blev situationsanpassade.  

4.5. Studiens tillförlitlighet  

Kvalitativa forskare studerar en social verklighet, ett ögonblick i tiden. Det är således inte 

helt lätt att direkt applicera de traditionella kriterierna om reliabilitet och validitet som är 

förhärskande inom kvantitativ forskning direkt på kvalitativa ansatser.  
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En ståndpunkt inom forskarvärlden är att begreppen assimileras i den kvalitativa vokabulären 

men med mindre vikt vid frågor som rör mätning. Ett alternativ är att formulera och tillämpa 

andra, nya, kriterier. Bryman (2018) redogör för hur begreppen reliabilitet och validitet kan 

appliceras på kvalitativ forskning men presenterar även alternativa kriterier för bedömning.  

För att uppfylla kraven om trovärdighet (intern reliabilitet) och överförbarhet (extern 

validitet) har vi kodat materialet tillsammans. Detta för att säkerställa en gemensam tolkning. 

Då fokus för kvalitativ forskning är djup snarare än bredd kommer materialet att presenteras 

på ett sådant sätt att det blir möjligt för läsaren att själv, med hjälp av utdrag och citat, 

bedöma dels trovärdigheten i våra tolkningar men även överförbarheten till andra miljöer än 

den undersökta. Resultatet går svårligen att replikera exakt, men genom att utdrag från 

intervjuerna varvas med vår egen tolkning blir det möjligt för läsaren att följa med i de 

resonemang som förs kring materialet. Att på ett tydligt sätt redogöra för forskningsprocessen 

och vara transparent ökar trovärdigheten då läsaren kan ta del av våra tankar och resonemang 

kring metodval och tolkningar (Bryman, 2018).  

För att stärka studiens pålitlighet (reliabilitet) har arbetet granskats kontinuerligt under 

processens gång (Bryman, 2018). Under flertalet seminarier har materialet genomgått 

granskningar och bedömts av både kurskamrater och handledare. Avsnitt som under 

seminarietillfällena bedömts ofullständiga har reviderats i enlighet med den respons som 

erhållits. Slutligen har vi, i den mån det går, försökt åsidosätta våra personliga värderingar 

vid intervjuerna för att bibehålla objektivitet och inte styra respondenten i någon specifik 

riktning.  

4.6. Analysprocess 

Kvalitativa data består ofta av skriven text. För att kunna genomföra en kvalitativ 

innehållsanalys är det således nödvändigt att materialet som ska studeras omvandlas till 

textform. Att skriva ned det som sagts i en intervju kallas för transkribering. Transkriptionen 

av intervjuerna som genomförts har sedermera analyserats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys (Lindgren, 2014). 

Inom den kvalitativa innehållsanalysen existerar tre olika metoder som lämpar sig i olika mån 

beroende på studiens syfte. Dessa är den konventionella-, riktade- och summerande 

innehållsanalysen (Hsieh & Shannon, 2005).  
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Den metod vi valde är den konventionella innehållsanalysen, en induktiv metod som grundar 

sig i att man skapar koder och relevanta kategorier direkt från data. Vår analys följde den 

tredelade modell som Lindgren (2014) tar upp; kodning, tematisering och summering. 

Kodningen syftade till att reducera och sortera den råa data som transkriptionerna utgjorde.  

Genom denna systematiska reduktion av materialet kunde vi sålla fram och identifiera 

nyckelpassager och centrala begrepp. Dessa tillskrevs sedan en kod. På detta sätt framträdde 

en uppsättning kategorier, mönster i materialet. Data som uttryckte samma sak tilldelades en 

och samma kod. Kodningen var en iterativ process där materialet genomgick flertalet 

bearbetningar. Koder skapades och fylldes på med observationer, justerades och utvecklades 

löpande under arbetets gång (Lindgren, 2014). 

När vi hade reducerat materialet och ett antal koder hade framträtt och stabiliserats inleddes 

nästa steg. Tematiseringen syftade till att gå igenom koderna och identifiera samband. Koder 

som hade likheter med varandra grupperades och kategoriseras. De grupper som hörde ihop 

med varandra tilldelades ett samlingsnamn. De koder som stod för sig själva fick utgöra en 

egen kategori. Syftet var tudelat, det handlar dels om att ytterligare sortera upp materialet, 

men än viktigare var att finna betydelsefulla kopplingar och mönster som vi kunde använda 

vid analysen (Lindgren, 2014). 

När både kodning och tematisering hade uppnått tillräcklig mättnad inleddes arbetet med det 

tredje och sista steget; summeringen av fynden och försök till förklaring av studieobjektet; 

slutsatserna. I slutskedet kan ansatser för att verifiera slutsatserna göras genom att gå tillbaka 

ett steg och jämföra det som framkommit tidigare under forskningsprocessen. Detta för att 

utmana slutsatserna och försäkra sig om att konklusionerna är riktiga. Processen upprepades 

till dess att även analysen ansågs mättad.  

4.7. Forskningsetiska principer  

Att bedriva forskning är både viktigt och nödvändigt, för såväl samhällets som individens 

utveckling. Att forskning bedrivs, att kunskaper utvecklas och fördjupas och att metoder 

förbättras kallas forskningskravet. Men forskning får inte ske på bekostnad av individen. Att 

samhällets medlemmar ska skyddas mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden, mot psykisk 

och fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning är även det ett krav. Detta benämns 

individskyddskravet.  
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Det är upp till forskaren att väga dessa krav mot varandra; det förväntade kunskapstillskottet 

mot möjliga negativa konsekvenser för de individer som på något sätt ingår i, eller berörs av, 

forskningen. De forskningsetiska principerna har formulerats för att verka vägledande och ge 

normer för förhållandet mellan forskare och deltagare (Forskningsrådet, u.å.). 

Individskyddskravet har konkretiserats i fyra allmänna huvudkrav, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Forskningsrådet, u.å.):  

● Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i 

undersökningen om syftet med forskningsuppgiften. De ska även upplysas om deras 

uppgift i projektet, de villkor som gäller för deras deltagande och att deltagandet är 

frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

● Samtyckeskravet innebär att deltagare själv har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Det innebär konkret att deltagarens samtycke måste inhämtas och att de 

har rätt att avbryta sin medverkan utan repressalier i form av påtryckningar eller 

påverkan från undersökningsledare. 

● Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare ska ges konfidentialitet 

och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det ska vara 

praktiskt omöjligt för obehöriga utomstående att komma åt och ta del av uppgifterna.  

● Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast får användas i 

forskningsändamål. De får således inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften.  

För att efterleva informations- och samtyckeskravet har vi noga informerat respondenterna 

om vad syftet med undersökningen är, att deras deltagande är frivilligt och att de, om så 

önskas, kan avbryta sin medverkan när som helst. I enlighet med kravet om konfidentialitet 

kommer vi att anonymisera respondenterna och istället referera till dem som R1, R2, R3 osv. 

Slutligen kommer de uppgifter som samlas in enbart att användas i forskningssyfte, detta 

enligt nyttjandekravet.  

4.8. Metodkritik 

En potentiell svaghet med upplägget för studien är att intervjuerna inte genomförs på plats 

utan via telefon eller videochatt.  
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Respondenter som intervjuas via telefon svarar oftare att de “inte vet”, har större benägenhet 

att uttrycka socialt önskvärda svar1 eller hålla med, ger liknande svar på olikartade frågor, är 

mer misstänksamma mot intervjun, är missnöjda med att intervjun tar lång tid och är mindre 

engagerade i intervjuprocessen (Bryman, 2018; Holbrook, Green & Krosnick, 2003). En 

annan betydande nackdel med telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan se respondenten, 

ansiktsuttryck och kroppsspråk faller således bort. I en direkt intervju kan sådana signaler 

plockas upp av intervjuaren, om intervjusubjektet till exempel uttrycker undran eller 

osäkerhet i relation till en fråga (Bryman, 2018). Det subtila i interaktionen mellan två 

individer går således förlorat. Ovanstående var något som stundtals märktes av vid 

intervjuerna, särskilt engagemanget. Att inte kunna se respondenten upplevdes som en 

nackdel då det inte blev möjligt att reagera på ansiktsuttryck eller kroppsspråk hos 

respondenterna och agera på den reaktionen. Respondenterna kunde stundtals upplevas 

svävande i sin svar eller som att de bara höll med vid en fråga. Det är dock inte möjligt att 

säga om det hade varit skillnad vid en direkt intervju. Då omständigheterna inte tillät oss att 

göra besök hos dem blev intervjuer per telefon ett nödvändigt ont.  

5. Resultat 

Nedan presenteras och analyseras den empiri som har samlats in genom de intervjuer som 

genomförts. Studiens syfte är att få en djupare förståelse för vad HR-aktörers anser om 

personlighetstest som en metod vid rekryteringar och hur de, och organisationen, motiveras 

att använda tester som en del i rekryteringsprocessen. Som framgår av Bilaga 1 hade tester 

använts olika länge inom organisationerna och huruvida testning var en frivillig del av 

processen varierade. En del av respondenterna jobbade på organisationer där en 

centralorganisation erbjudit dem att börja använda test, andra hade blivit anställda efter det att 

testning redan implementerats. En respondent stack ut som den som varit direkt involverad i 

processen.  

 
1 Detta är något motsägelsefullt då det går emot det Bryman (2018) själv skriver om telefonintervjuer på ett 

annat ställe i boken. Han refererar dock till studien av Holbrook, Green & Krosnick (2003). Vad som är sant är 

svårt för oss att avgöra.  



20 

 

5.1. Uppfattningar av att använda test 

“Dom test vi använder dom tycker jag är bra (...) Och sen lika så att det skulle vara några krav 

på dom som utbildades så att det inte blir lite sådär slentrianmässigt utan att vi verkligen skulle 

kunna det vi höll på med” R1 

“Vi tycker att det, det är ett viktigt verktyg vid rekrytering, men det gäller ju att det används på 

rätt sätt” R2 

“Det är ett bra sätt, snabbt sätt att ta reda på om de klarar av arbetsuppgifterna” R3 

“Jag är väldigt positiv till att använda tester så länge man har respekt och förståelse, eh för vad 

det är man testar och man är noga med att verifiera att man mäter korrekt, korrekt saker för 

tjänsten” R6 

“Min inställning är väl att vi ska använda… dom verktygen vi kan i rekryteringsprocessen, 

alltså rekrytering är alltid lotto, det går inte att komma ifrån. Det finns ingen garanti. Eh, och då 

ska vi använda verktyg i vår rekryteringsprocess som förbättrar våra odds helt enkelt att göra en, 

en bra rekrytering, eller framförallt att undvika en felrekrytering” R9 

Citaten ovan summerar den bild som framträdde under intervjuerna. Alla respondenter ställde 

sig positiva till att använda tester vid rekrytering, om än i lite varierande grad. Vissa 

respondenter var väldigt positivt inställda medan andra var positiva men med lite reservation. 

Respondenterna menade att tester är ett bra sätt att bedöma en kandidat, förutsatt att det 

används på rätt sätt och i rätt syfte.  

Det gick att skönja ett eventuellt mönster av att HR-aktörerna, tillika intervjupersonerna, var 

mer positivt inställda till tester än vad de menade på att organisationerna, ledning och andra 

anställda, var. Det var dock mindre än en tredjedel av de tillfrågade som menade på att 

organisationerna var mindre positiva. Med det till antalet få observationer vi har kan vi 

således inte kalla det för ett mönster eller en trend. Det är dessutom inte fokus för denna 

uppsats att undersöka eventuella skillnader i uppfattning HR-aktörer och organisationer 

emellan. Därav kommer vidare fokus inte att ägnas åt detta i uppsatsen, men det kan 

eventuellt utgöra ett intressant fenomen att forska vidare på.  

Under vår kodning av materialet framträdde fyra motiv; effektiva och träffsäkra urval, 

komplement, legitimitet och fördomsfrihet samt nackdelar i form av social önskvärdhet/ 

faking samt fyrkantighet. Dessa teman kommer att behandlas nedan. 
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5.2. Motiv till att använda test 

Vid rekryteringar finns det olika kompetenser, egenskaper eller beteenden som en tilltänkt 

kandidat bör besitta för att passa så bra som möjligt i den roll som ska tillsättas. Dessa 

sammanställas i en kravprofil. Vid nyrekryteringar kan organisationer använda 

personlighetstest som ett verktyg för att få djupare insikt; en bild av hur personen ser sig själv 

och vilka personlighetsdrag som är mest framträdande (eller frånvarande). Resultatet på 

testen kan sedan ställas mot kravprofilen för att på så sätt hitta en bra “match”. Det möjliggör 

även jämförelser kandidater emellan. Organisationer motiverar sitt val, och användande, av 

test på olika sätt. Nedan presenteras de tydligast utkristalliserade motiven som framkom 

under intervjuerna. 

5.2.1. Effektiva och träffsäkra urval  

”Och väldigt väldigt effektivt istället för att behöva kalla in 30 personer på intervju, såklart” R4 

Kompetensbaserad rekrytering handlar om att man utgår från tydligt fastställda kompetenser 

som man lägger vikt vid genom hela rekryteringsprocessen. Ett viktigt steg i selektering av de 

arbetssökande är det ska ske på ett säkert och effektivt sätt för att få rätt person till rätt plats. 

Det handlar om att göra ett urval för att kunna avgöra vilka kandidater som har de 

kompetenser som krävs för att kunna utföra och prestera i arbetet. Citatet nedan är från en 

yrkesverksam inom en organisation där tester används för att göra ett initialt urval. På frågan 

om varför hen tror att organisationer väljer att använda tester blev svaret:  

“Dels det här med att, kanske lite klyschigt, men att det är helt enkelt att få rätt person på rätt 

plats…” R2 

Nedan följer exempel på hur två respondenter beskriver det när organisationerna snabbt 

behövde tillsätta en större mängd tjänster:  

“Och då pratade vi mycket om det här med testning för vi ville ju skanna av en större mängd för 

ska man rekrytera 150 människor så förstår man att man kanske ska ha in en 600–700 sökanden 

i alla fall och sitta med intervjuer med alla dessa läsa ansökningarna på bredden och längden 

och tvären och höjden och allt vad det var. Det var liksom inte aktuellt för den tiden fanns 

inte...” R1  
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“Åh det är många. Ja, vi skannar av en större mängd sökande, alla dom som man ser har för låg 

begåvningskapacitet behöver vi inte titta vidare på. Alla dom som har avsaknad av dom 

kompetenser som du har satt ut, man får en matchningssiffra. Vi säger att vi har satt upp sex 

siffror, sex kompetenser då får du en matchningssiffra. Ligger man på ett lågt resultat där 

behöver vi ju inte jobba vidare med dom kandidaterna. Om vi har dom som är bättre” R1 

Majoriteten av respondenterna är anställda på organisationer som oftast använder tester som 

ett sätt att sålla bland kandidaterna vid ett första urval, att sålla fram de bäst lämpade och 

sålla bort de andra, “ointressanta” kandidaterna. Rekryteraren kan istället fokusera på de som 

bättre matchar kravprofilen. Respondenterna menar att det inte finns tid eller resurser för att 

ta en intervju med alla sökanden och anser därmed att test är ett väldigt bra verktyg för att 

effektivt driva processen framåt. Att testet kan verka som objektiv sorteringsmekanism stöds 

av två andra respondenter. Organisationerna respondenterna är anställda på använder sig båda 

av ett personlighetstest som heter MAP, de uttrycker sig som följer: 

“Ja man kan också sätta, att man måste ha en viss poäng för att gå vidare men när det gäller 

MAP, den, där kan vi ju sätta en viss procent på att man då kanske, säg att man ska ha en viss 

procents matchning mot den här kompetensprofilen så det kan man ju också säga att man ja, 

göra ett urval på det sättet” R2 

“Då har vi satt upp en kravprofil, en kompetensprofil med fem olika kompetensdelar. Och när vi 

då gör det här testet så kommer den att mappa mot den här kompetensprofilen, så att då kommer 

vi att se här att den här personen uppnådde 79 % träffsäkerhet och den här fick bara 25 eller 30 

eller vad kan vara. Så, då kan vi se där vilken passar mest ihop med den kompetensprofil som vi 

har satt upp, matchningsgraden kallar vi det” R8 

En annan yrkesverksam beskriver hur även de använder testning som ett sätt att göra en första 

sållning bland potentiella kandidater och när det är många tjänster som ska tillsättas. De flesta 

testas direkt och det är bara “till enstaka chefsrekryteringar” som testning sker i ett senare 

skede, och vid behov. Samma respondent får frågan om hur hen resonerar när en kandidat ger 

ett gott intryck under intervjun men får ett dåligt testresultat. Hen svarar då: 

“Men det har hänt kan jag säga i vissa rekryteringar där vi har lagt på testning efter. Och då har 

man tagit hänsyn till det, helt enkelt. Alltså till testresultatet ändå, men då gjort en samlad 

bedömning. Eh, men det vi har haft kanske, har man under en viss procents matchning så kan 

man inte bli aktuell” R4 
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Samma tendenser framkommer i andra intervjuer. En respondent som är anställd på en annan 

organisation som även den använder tester i ett senare skede uttrycker det som att: 

“Men det har hänt att vi är nöjd med en kandidat, men att testet inte lever upp till det som vi 

förväntar oss, att vi isåfall har fått tacka nej. Så det ha hänt. Så testet har ändå en ganska stor, 

det väger ganska tungt” R3 

Att rekrytera handlar lika mycket om att undvika att rekrytera fel. En aspekt som inte 

uppkommit i tidigare intervjuer är den ekonomiska. Att felrekrytera och anställa en individ 

som inte passar för rollen kan bli kostsamt för en organisation:  

“(...) och då ska vi använda verktyg i vår rekryteringsprocess som förbättrar våra odds helt 

enkelt att göra en, en bra rekrytering, eller framförallt att undvika en felrekrytering. 

Felrekrytering kostar väldigt mycket pengar som ni säkert vet. Eh, både i direkta kostnader och 

indirekta kostnader. Så personlighetstest i sig det är ju, det är ju ett av verktygen vi har i en 

rekryteringsprocess för att försöka undvika felrekrytering” R9 

För att återgå till inledningen för motivet “effektiva och träffsäkra urval” så framträder en 

bild av att organisationer använder personlighetstest i olika skeden av rekryteringsprocessen.  

Men oavsett när ett test genomförs av kandidaterna så används det som ett 

selekteringsverktyg för att kunna jämföra och sålla bort kandidater som inte “matchar” den 

kravprofil som fastställts och strömlinjeforma processen.  

5.2.2. Komplement  

Alla respondenter ställde sig positiva till personlighetstest som ett verktyg vid rekrytering. I 

vilket skede testningen sker och hur mycket vikt testresultatet har vid bedömningen av en 

sökandes profil varierar organisationerna emellan. Nedan följer fyra citat från intervjuerna 

om hur respondenterna ser att personlighetstest kan utgöra ett komplement i processen:  

“Och sen är det en second opinion, ibland har du en magkänsla när du läser an ansökan och då 

kan detta vara en second opinion. Ibland har man fullständigt fel för magkänsla får inte vara 

med och styra” R1 
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“Om jag svarar för vad jag först, så att säga, tycker ju liksom att det är ett bra komplement till 

liksom traditionell rekrytering och jag tänker speciellt när man har olika personer, vi har ofta 

ganska många som är involverade i rekryteringsprocessen. Man kan vara på intervju med olika 

personer, alla träffar inte samma personer utan man träffar en chef och sen sammanställer vi hur 

det har gått och sådär” R4 

“Vi använder dom här testerna som egentligen, vägledande alltså det är en del i rekryteringen 

förutom att vi liksom granskar personers meriter och har anställningsintervjuer och tar 

intervjuer så har vi dom där testerna också som en del så att det är liksom en del i 

bedömningen” R5 

“som en urvalsteknik så är det ju otroligt kraftfullt och förenklar administrationen och sen så, 

använder man det sent i rekryteringen, så tror jag att man ser det lite som ett komplement och ett 

kvitto på övriga rekryteringsprocesser. Har man bra intervju och bra referenser och bra på 

personlighetstestet så kanske det inte förändrar något, men det känns som ett tryggt steg att ha 

med.” R7 

Vid en rekrytering där kandidaten genomfört ett test blir det möjligt för andra än bara den 

som faktiskt genomfört intervjun att skapa sig en uppfattning om personen. Andra som är en 

del av rekryteringsprocessen och anställningsbeslutet kan med hjälp av testresultatet skapa 

sig en uppfattning om kandidaten. Detta utan att i själva verket ha träffat personen. Det ger 

också en möjlighet för rekryterare att tillsammans diskutera arbetssökandes testresultat för att 

kunna skapa sig en gemensam bild.  

Testet fungerar som ett verktyg för att rekryteraren ska få en bättre och mer fullständig bild 

av kandidaten och inte bara förlita sig på den initiala reaktionen. En uppfattning som delas av 

samtliga respondenter är att desto mer information man har om en kandidat desto bättre kan 

man bedöma hur väl den kandidaten passar den kravprofil som fastställts och hur den 

potentiellt sett skulle passa i rollen. Testet är vägledande och vägs in i helhetsbedömningen 

av en kandidat för att försöka öka chansen att rätt person anställs till rätt tjänst.  

5.2.3. Fördomsfrihet 

Att rekrytera fördomsfritt är något samtliga organisationer strävar efter. Men att genomföra 

en rekryteringsprocess fri från fördomar är svårt. Alla har i någon utsträckning förutfattade 

meningar även om man själv inte är medveten om det. Som en respondent uttrycker det: 
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“Jag tycker det finns liksom ett… jag är ganska övertygad om att liksom människor alltid har 

liksom förutfattade meningar eller att det finns vissa saker som vi identifierar oss med hos andra 

människor som gör att vi tycker om dom mer och sådär” R4 

Testresultatet kan således fungera som ett verktyg för att processen inte ska bli för subjektivt 

styrd. Det resultat en kandidat får på testet kan ligga till grund för en mer objektiv 

bedömning. På temat om fördomsfrihet svarar ett antal respondenter att:  

“Vi tror att det ändå ska bidra till liksom en rättvis rekrytering och att vi inte diskriminerar eller 

att vi gör urval på förutfattade meningar” R2 

“Därför att test är ju väldigt faktaorienterad och det är, någonting som man ofta uppskattar 

inom… alltså det kan ju blir lite godtycke i det här med att göra bara egna personliga 

överväganden. Men ett test då, lite mer statistik lite fakta som du kan, kan referera till. Så på det 

sättet blir det ju ett lite mer, vad ska man säga, fördomsfritt rekryterande” R8 

“En annan sak som jag tycker är bra med tester är att det kan bli mindre, mer, mindre 

fördomsfullt rekrytering, att man tittar liksom mer på individen och att andra saker inte väger in 

överhuvudtaget” R6 

“Sen kan jag säga att det är mer fördomsfritt. Skulle du ha någon med ett utländskt namn, eller 

rekrytera kvinnor eller något annat det bortser du liksom ifrån. Du tittar på att dom uppfyller 

dom krav och önskemål som vi har liksom och sen att dom har bra testresultat. Du bryr dig inte 

om något annat” R1 

Att testning bidrar till en fördomsfri form av rekrytering är ett perspektiv som framträder hos 

de respondenter där organisationen använder tester som urvalsmetod.  

Det blir mer fråga om att ställa resultat mot varandra och göra en bedömning utifrån det. 

Testresultatet styr vilka som väljs ut för att kallas på intervju och blir således fritt från 

förutfattade meningar om exempelvis etnicitet, kön eller ålder. För att återkoppla till motivet 

om “effektiva och träffsäkra urval” sammanfattar en respondent hur rekrytering med hjälp av 

testning är både effektivt och fördomsfritt i en mening. Som svar på frågan om varför 

organisationen använder tester uttryckte sig hen som följande:   
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“Och där kan man väl egentligen säga så att vid massrekryteringar, alltså vi har mycket 

rekryteringsjobb periodvis. Eh, och det är ett väldigt effekt sätt att arbeta på. Och just att vi ville 

ju gå över till en kompetensbaserad rekryteringsmetod så att man inte har nån förutfattade 

meningar eller så. Effektivt sa jag ju. Diskrimineringsfritt och så kostnadseffektivt för 

felrekryteringar kostar ju vansinnigt mycket både i tid och pengar” R1 

Att bedriva en fördomsfri rekryteringsprocess är viktigt för organisationen. Detta har dels 

uppenbara skäl i form av lagstiftning som förbjuder diskriminering men är även viktigt ur 

varumärkessynpunkt då organisationen vill åtnjuta ett gott anseende i omgivningens ögon. 

Detta leder oss in på nästa motiv - legitimitet.  

5.2.4. Legitimitet  

“(...)dels så tror jag helt enkelt att det var lite i tiden, att vi vet att det var många organisationer 

som har börjat använda personlighetstester vid rekrytering...” R2 

“Och sen att det är allmänt förekommande i väldigt stor utsträckning och att man som 

arbetsgivare ändå vill visa att man (...) ja, att man inte liksom helt bortser från någonting som är 

allmänt förekommande på andra… hos andra arbetsgivare att det känns som att det är viktigt att 

ändå visa att, att vi har också den inställningen att vi, att det är någon typ av marknadsföring 

också...” 

Att ligga i framkant, vara i tiden och följa upplevda marknadstrender är ett sätt för 

organisationer att uppnå legitimitet. Att omgivningen och potentiella kandidater får bilden av 

organisationen som en modern arbetsgivare öppen för förändring och som strävar efter 

utveckling. Det blir ett sätt för organisationen att positionera sig på arbetsmarknaden och med 

det locka till sig ny arbetskraft.  

På frågan om huruvida det test som används var förankrat i forskning uppgav flertalet 

respondenter att:  

“Dom gjorde en research som kollade så att dom va, att alla leverantör som vi tittade på att dom 

var godkännande enligt norsk veritas för det måste dom vara. Att det fanns forskning bakom 

det, att det byggde på forskning. Så att det inte bara va som man pratat om röd gul blå grön” R1 
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“Så det använder vi, i dagsläget. Och det gör vi för att det är ett personlighetstest som har 

liksom en god certifiering. Eh, det är bland annat certifierad då från DNV som är en ganska… 

den norske veritas tror jag det står för. Så att den är, det är väl en av få som är certifierad av 

dom. Och sen även certifierad då från Svenska psykologiförbundet. Så att det är… det är ett bra 

test” R9 

“Ja precis, det där tror jag alla vi vid myndigheter är färgade av, det är väl många år sen nu, men 

det var någon myndighet som var lite i blåsväder för de använde något test som inte betraktades 

som seriöst, så jag tror att alla myndigheter hela tiden tänker att det ska vara förankrat” R7 

R1 utvecklade sedan sitt resonemang och menade att:  

“Det är en förutsättning, man är en myndighet det måste finnas trovärdighet och så just det där 

att man kan överklaga våra tillsättningar och skulle vi då luta oss mot ett testresultat som det 

inte finns någon relevans i så hade det blivit väldigt märklig” R1 

Att testerna är grundade i forskning stärker ytterligare organisationens legitimitet. Som R1 

menar när hen referar till Thomas Erikssons självframtagna test där människor delas in efter 

färg.  

En annan respondent, R4, menade på att hen blev medveten om detta under sin 

universitetsutbildning. På frågan om varför de valt just dessa tester sa hen att 

centralorganisationen hade tecknat ett avtal med leverantören. Men att hen hade ”koll ändå 

liksom du förstår femfaktor, ah big five och hit och dit sådär...” och att det test som började 

användas var grundat i just Big Five vilket. Hen utvecklade resonemanget och sa att ”Så att 

vi vet ju ändå ganska mycket och tyckte väl ändå att det lät liksom bra...”.  

Det är viktigt för organisationen att testet faktiskt säger något om kandidaten, att det har 

validitet. Att använda test är ett sätt att få en bättre bild av kandidatens inre, sådant som kan 

vara svårt att upptäcka i andra situationer som exempelvis en intervju. Det fungerar även som 

en säkerhet för organisationen i fråga. Skulle en kandidat överklaga en tillsättning, som R1 

menar är möjligt inom staten, så har de testresultatet att falla tillbaka på. De kan då hänvisa 

till att kandidaten fick ett “sämre” resultat på testet och valdes bort av den anledning. Det blir 

då svårare för kandidaten att hävda diskriminering.  
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Ovan nämnda citat ger oss en bild av att personlighetstest används för att stärka en 

organisations legitimitet utåt, mot omgivningen. En annan aspekt av legitimitet som förekom 

under intervjuerna var att legitimera processen gentemot individen.  

Som en respondent uttryckte det:  

“Men det jag har upplevt i andra rekryteringar, och så, inte hos oss då [skratt]. Att man kanske 

inte riktigt kan motivera det utan man säger bara ”men det är bra för urvalet” för då blir 

kandidatupplevelsen ju väldigt dålig. Eftersom man tycker ju inte att det är så, vad ska man 

säga, känns inte så professionellt utan mer som såhär ”men varför ska ni veta om jag tycker om 

barn eller inte” alltså lite såhär konstigt känsla får man” R4 

Det är viktigt att kandidatupplevelsen blir god och att den som gör testet upplever det som 

motiverat, seriöst och tillförlitligt. Ett test ska inte bara vara är ett onödigt moment som 

genomförs “för att”. Om kandidaten upplever testning som ett befogat steg i processen kan 

legitimiteten potentiellt sett öka då upplevelsen blir att resultatet utgör en mer objektiv grund 

för bedömning. Det är, som R4 säger, vanskligt att låta intuition påverka vid bedömningen av 

en kandidat.  

De motiv till att använda test som tydligast framträdde vid bearbetning av materialet var 

effektiva och träffsäkra urval, komplement, fördomsfrihet och legitimitet. Alla dessa positivt 

laddade motiv framkom i någon mån under samtliga intervjuer. Men vad som även 

diskuterades var de eventuella nackdelar som personlighetstest kan ha i 

rekryteringsprocessen. Detta ska nu avhandlas. 

5.3. Upplevda nackdelar med att använda test 

Att personlighetstest kan fylla ett antal viktiga funktioner i rekryteringsprocessen har 

avhandlats ovan. Men det finns två sidor av varje mynt, och något som framkommit under 

intervjuerna är att även om alla respondenter var positiva till tester överlag så fanns det 

aspekter som var mindre önskvärda. Dessa var social önskvärdhet/faking samt fyrkantighet.  

5.3.1. Social önskvärdhet - “faking” 

Termen social önskvärdhet syftar på en tendens hos människor att vilja göra ett gott intryck 

hos andra. Detta tar sig uttryck i att individer som ska ge en presentation av sig själva inte är 

helt sanningsenliga utan presenterar en sorts idealbild; hur de vill framstå snarare än hur de 

faktiskt är.  
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Att detta förekommer är något samtliga respondenter var medvetna om och tog upp när de 

ombads fundera kring vilka nackdelar som kan finnas med att använda test som ett verktyg i 

rekryteringsprocessen. Nedan ges exempel på detta och hur det kan iakttas: 

“Men nästan så att det här Talent-testet om de två inte överensstämmer så då kan man nästan 

förstå att de har svarat lite mer socialt önskvärt än vad de faktiskt är” R3 

Hen går emellertid vidare och säger sedan att:  

“Det här testet vet jag att har såna kontrollfrågor som jag har gått igenom, för att man, så att 

man får också ett resultat på hur trovärdigt testet är. Så säg att personen har svarat “fel” på alla 

de här testfrågorna, typ är du glad jämt så svarar dom alltid ja, då blir ju liksom testvaliditeten 

ganska låg, så kan det vara att man får göra om testet, men det kan vara klart att fortfarande går 

att fejka ändå, men det är inget problem vi upplevt” R3 

Tre andra respondent svarar på ett liknande sätt: 

“Du förstår man svarar mer tillfredsställande på testen än vad man kanske sen kan ge exempel 

på” R1 

“Men visst är det ju så att ibland så har man ju toppresultat men när dom kommer hit här så är 

det inte samma person, absolut. Och vad beror då det på? För det har vi ju funderat på väldigt 

många gånger. Det är ju då man undrar om det är så att någon annan har gjort testet” R1 

“Absolut, och det händer. Och det är därför också den här teståterkopplingen är väldigt viktig, 

för att om du inte kan ge exempel då på hur du har konkreta exempel på hur du ter sig för det 

här beteendet osv. Det brukar ju ibland kännas av, tillskillnad någon som har väldigt konkret 

kring hur den är som person och vilka miljöer den trivs i utifrån testresultatet. Så vi vill ju gärna 

ha en samspelt bild från liksom intervju på testresultat” R6 

Under intervjuerna framkommer det att både social önskvärdhet och faking är något som 

diskuteras inom alla organisationerna men att eventuella avvikelser i testresultatet inte alltid 

beror på att en kandidat varit oärlig i sina svar eller låtit någon annan göra testet. Det kan 

bero på andra faktorer som man inte har tagit i beaktande, att miljön kandidaten befann sig i 

när testet genomfördes var väldigt stökig exempelvis. En respondent (R5) spekulerade i detta 

och sa att: “sen så tror jag personligen att det ändå är så att hur man kryssar det här avspeglar nog 

lite liksom i vilken kontext man är i för tillfället...”. För att återkoppla till avsnitt 6.2.2 om motivet 

“komplement” så uppgav majoriteten av respondenterna att testet utgjorde en del i 

bedömning, att testresultat vägs in en sammanlagd bedömning.  
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R5 sammanfattade senare deras process som följande: 

“Nej, jag känner mig nöjd med att vi använder testerna som en del i liksom 

rekryteringsprocessen, att dom inte, sammanfattningsvis att dom liksom inte står för sig själv 

bara och att det liksom är ju ändå det här mötet också som är viktigt liksom, där man kan 

kvalitetssäkra liksom dom här alltså resultaten och få låta personerna beskriva sig själva också” 

R5 

Då social önskvärdhet förekommer i respondenternas rekryteringsprocesser blir det som 

citatet ovan antyder extra viktigt att följa upp resultatet av testet. Att anta en kritisk hållning 

till resultatet och antingen be kandidaten göra om testet eller be om exempel på, och 

diskutera, kompetenser som testet indikerar på. På detta sätt kan rekryteraren “korrigera” för 

denna sociala önskvärdhet och undvika att anställa en individ som inte är den de utgav sig för 

att vara.  

5.3.2. Fyrkantighet 

Den andra mindre positiva aspekten med personlighetstest som framkom vid intervjuerna var 

att testerna kan göra rekryteringsprocessen i viss mån lite fyrkantig, att man förlitar sig för 

mycket på resultatet eller sätter upp ramar med testet som kan verka uteslutande. 

Respondenterna menar på att detta kan bli ett problem, att testresultatet ges för mycket 

utrymme och andra viktiga dimensioner hamnar i skymundan. Nedan följer fyra citat vilka 

utgör aspekten fyrkantighet, namngiven efter formuleringen i första citatet:  

“Nackdelen som jag kan se är att det blir för fyrkantigt, att man inte, ja passar man inte in i den 

här mallen då, ja då passar man inte in, men jag tror att man sen, att man kan missa vissa som 

faktiskt skulle kunna passa in väldigt bra, men som då ja blir bortsållade på grund av att man har 

de här fasta, att det här och det här ska uppfyllas” R2 

(...) det känns ju lite skevt på något sätt. Och så ska man sitta sen och, man är jättebra på att sitta 

juridiska problem men man får lågt på det här testet och då blir man inte aktuell…” R4 

“Ja det är det här om man blir för kategorisk och bara går på testresultat slaviskt så att säga, då. 

Jag är rädd att man kan tappa personer som har fungerat och som har byggt upp en bra 

kompetens” R8 
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“Alltså vi ser det som en del och om man bara tittar på det så tror jag att man missar liksom 

andra dimensioner till exempel att man har lärt sig saker alltså att man tillägnat sig kunskaper 

och kompetens genom olika uppgifter som man har haft och det går ju liksom att mäta på annat 

sätt, och att man i någon mening kompenserar egenskaper som man har. Så att liksom skulle det 

vara någonting som är negativt så kan man kompensera det om man är medveten om det, som 

person alltså” R5 

Den finns alltså en medvetenhet hos ett antal respondenter att tester kan sätta upp ramar vilka 

kandidaten ska falla inom. Detta kan leda till att kandidater faller bort då de inte passar i den 

uppsatta mallen, det vill säga att kandidater exkluderas från rekryteringsprocessen och en 

position som de potentiellt sett hade passat bra i. Det som är talande för citaten ovan är att de 

var som svar på frågan om vilka nackdelar respondenterna kunde se med att använda test. Det 

intressanta blir att de trots denna medvetenhet ändå ställer sig positiva till test som verktyg. 

Fördelarna väger uppenbarligen tyngre än nackdelarna; och då respondenterna ovan är 

medvetna om denna brist kan de se bortom problemet och inte låta ett resultat styra processen 

allt för mycket. Som R8 uttryckte det: 

“Jag brukar alltid säga det att testen är en del i hela urvalsförfarandet, inte allenarådande” 

6. Diskussion 

Diskussionsavsnittet som följer inleds med en summering och tolkning av resultatet. Därefter 

följer en diskussion av det som framkommit i relation till tidigare forskning och den 

teoretiska referensramen som uppsatsen vilar på. Avsnittet avslutas med konklusioner, 

praktiska implikationer och förslag på hur ämnet kan utforskas vidare.  

6.1. Summering av resultat 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur HR-aktörer, och organisationer, upplever 

användandet av personlighetstest vid rekrytering och hur de motiveras att använda dem. Som 

avhandlats ovan finns det olika motiv till att använda test vid rekrytering. De motiv som 

framträdde vid bearbetning av empirin var, som ovan nämnt, effektiva och träffsäkra urval, 

komplement, fördomsfrihet och legitimitet. Dessa motiv kommer nu avhandlas mer ingående.  

Samtliga respondenter hade en positiv inställning till användandet av personlighetstest. En 

del ställde sig väldigt positiva till att använda test i rekryteringsprocessen medan andra var 

lite mer kritiska i sin hållning. De var dock fortfarande positivt inställda så länge det används 

på rätt sätt och i rätt syfte.  
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Uppenbart var att organisationerna hade valt att implementera tester för att göra processen 

mer strömlinjeformad. De organisationer som använde tester som ett första urval skickade 

oftast ut dem direkt när kandidaten ansökte om tjänsten. Under den tid som kandidaten hade 

på sig att besvara testet eller testerna kunde ansvariga rekryterare granska deras övriga 

meriter för att säkerställa att de uppfyllde kravprofilen ur utbildnings- och meritsynpunkt. 

När rekryteringstiden tagit slut kunde de sedan jämföra kandidaterna baserat på testresultat 

och snabbt sålla bort de som inte ansågs nå upp till rätt nivå. De kandidater som gick vidare i 

processen fick sedan möjlighet att under en intervju diskutera sitt resultat, om de ansåg att det 

var rätt- eller missvisande. De organisationer som tillgrep testning senare i processen gjorde 

ett första urval baserat på ansökningarna och testade kandidaterna i ett senare steg. Principen 

var dock densamma vid den påföljande intervjun, kandidaten fick där chans att bemöta 

resultatet. Oavsett när testet förekom i processen fyllde det dock ett syfte som 

urvalsinstrument, ett sätt för organisationen att sålla bland kandidaterna baserat på mer än 

bara akademiska meriter, arbetslivserfarenhet och intuition.  

Att testning ger ansvariga rekryterare en bättre bild av kandidaten var det som framträdde 

under motivet komplement. Respondenterna var rörande överens om att ett testresultat inte 

kan stå för sig självt, men att det adderar en extra dimension till processen. Det blir utöver det 

första motivet en fråga om att skapa sig en bättre bild av kandidaten, en “second opinion”. 

Ansvariga rekryterare kan använda testresultatet som en grund för intervjun, det som 

framträder där blir föremål för vidare diskussion vid intervjun och hjälper rekryteraren att 

fokusera på sånt som sticker ut. Ett resultat på ett personlighetstest är aldrig “rätt” i den 

meningen att det finns bättre eller sämre personligheter. Men organisationen kan med hjälp 

av kravprofilen och testresultatet fokusera på de kandidater som faller inom de uppsatta 

ramarna. Om organisationen vill anställa en säljare söker de antagligen efter en individ som 

är extrovert och socialt lagd, inte introvert och försiktig. Om en kandidat uppfyller de krav 

organisationen ställt upp, och om intervju och meriter är tillfredsställande, blir tester 

ytterligare bekräftelse på lämplighet och en fingervisning om hur väl kandidaten kommer att 

passa i rollen och inom organisationen.  

Tester är således användbara i den mening att de gör processen grundligare, strömlinjeformad 

och mer träffsäker. Vidare menar respondenterna att personlighetstester även eliminerar 

fördomar och förutfattade meningar från processen. Under motivet om fördomsfrihet 

framträdde en bild av att tester blir ett sätt för organisationen att se bortom exempelvis kön, 

etnicitet och ålder.  
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Processen blir mindre subjektiv och mer objektiv då ett testresultat talar sitt tydliga språk. Det 

underlättar på så sätt en rättvisare jämförelse av kandidaterna och gör hela processen mer 

kompetensbaserad.  

Det sista motivet som framträdde var att testning är ett sätt för organisationen att legitimera 

sig själv. Genom att anamma testning visar organisationen för sin omgivning att den tar till 

sig av modern rekryteringspraktik. Att den är öppen för förändring, strävar efter utveckling 

och vill ligga i tiden. Flertalet respondenter svarade utan att uttryckligen få frågan att de, 

organisationen, anammat testning delvis för att det är vanligt förekommande. De 

respondenterna som inte själva tog upp det svarade dock jakande när de fick frågan om det 

kunde vara en bakomliggande orsak. Den stora majoriteten av respondenterna var noga med 

att poängtera att de tester som användes var grundade i forskning och ansåg detta vara en 

förutsättning för att använda test överhuvudtaget. Ett fåtal var inte helt säkra, men antog att 

det test de använde var förankrat i forskning.  

Under intervjuerna berördes även vilka eventuella nackdelar respondenterna kunde se med 

testning. Det som framkom var att kandidater ibland förskönade sina svar, något som blev 

uppenbart när de kom in för en uppföljande intervju. Att det finns risk för detta, att kandidater 

uppger så kallat socialt önskvärda svar och anger det de tror att organisationen vill höra eller 

är ute efter var alla respondenter medvetna om. Det var dock få som ansåg att detta var ett 

problem. De menade antingen på att testerna var konstruerade på så sätt att det skulle bli 

tydligt i resultatet att kandidaten svarat oärligt, alternativt att det skulle uppenbaras vid 

intervjun. En del tog ett steg till i diskussionen och menade att det förvisso inte går att helt 

lita på att testet ska snappa upp fusk initialt men att det skulle visa sig förr eller senare.  

Den andra nackdelen som framträdde i ett antal intervjuer var det som fick namnet 

fyrkantighet; att de ramar testet utgör och den profil kandidaten ska passa in i för att erhålla 

ett “bra” resultat ibland kunde verka exkluderande. Kandidater med rätt meriter och bakgrund 

kunde få ett resultat på testet som inte låg i linje med profilen och inte var “tillfredsställande”. 

De respondenter som lyfte den här problematiken var medvetna om denna begränsning, men i 

situationer där testning utgör en första grovsållning finns det risk för att kandidater som 

skulle passat bra för tjänsten faller mellan stolarna och således inte blir aktuell. 
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6.2. Övergripande diskussion 

Av resultatet att döma kan organisationers val att använda tester ses i ljuset av i 

nyinstitutionell teori, kompletterad med hur idéer sprider sig likt moden. Nedan kommer 

exempel kommer lyftas på hur en organisations val att använda tester kan förstås med hjälp 

av nyinstitutionell teori, närmare isomorfism, legitimitet och mytbildning. Hur 

respondenterna upplevde testning, vilken deras inställning var till dem, kommer att ställas i 

relation till tidigare forskning på området. 

6.2.1. Uppfattningar av att använda test 

Samtliga respondenter var positiva till användandet av personlighetstest och de svar de 

uppgav ligger i linje med forskningen på området. De uppgav svar som ekade det som 

Williams och Bevan & Fyatt (referade i Jenkins 2001) fann, att testning bidrar med 

objektivitet, predicerar arbetsprestation och blir en möjlighet för organisationer att sålla bort 

olämpliga kandidater. De ansåg vidare att tester var värdefulla förutsatt att de används på rätt 

sätt och är baserade i forskning. Detta fynd liknar de av Furnham & Jackson (2011) och 

Schmidt & Ryan (2014). Den misstro till att använda tester som rapporterades i Rynes, 

Colbert och Brown (2002), Sanders, van Riemsdijk och Groen (2008) och König, Klehe, 

Berchtold och Kleinmann (2010) kunde inte observeras i denna undersökning. Vad det beror 

på är svårt att säga. Det kan helt enkelt vara så att synen på personlighetstest har förändrats 

sen dess, alternativt att de undersökningarna utfördes i andra länder än Sverige.  

6.2.2. Isomorfism, legitimitet, myter och moden 

Organisationer strävar efter att upplevas som legitima av sin omgivning. Legitimitet blir ett 

sätt för organisationen att få tillgång till resurser och säkerställa sin överlevnad inom det fält 

där de ingår. Organisatorisk praktik, i föreliggande fall testning, kan om den upplevs effektiv 

erhålla en mytlik status. En organisation kan då bli “tvingad” att ta till sig av myten och själv 

införliva den. Detta är en av huvudpoängerna i den nyinstitutionella teorin och det som 

benämns isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983).  

Vid tolkningen av resultatet framträder en bild av att testning anammas främst genom den 

tvingande och mimetiska formen av isomorfism. Men det fanns indikation på att även 

normativ isomorfism bidrar till att organisationer anammar test. Detta då den stora 

majoriteten av respondenterna utbildat sig vid ett universitet eller högskola med inriktning 

mot personalarbete.   
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Den tvingande isomorfismen innebär att organisationen utsätts för ett formellt och informellt 

tryck från omgivning (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009; Stern, 1999). 

Den formella aspekten tar sig formen av till exempel lagar. En arbetsgivare får enligt lag inte 

diskriminera den som söker arbete. Det finns ingen lag på att arbetsgivare ska använda test i 

sin rekryteringsprocess, men det kan utgöra en skyddsnät då det blir svårare för en försmådd 

kandidat att hävda diskriminering om den organisation individen söker anställning hos 

grundar sina personalbeslut i tester. Att rekryteringsprocesser ska vara jämställda och 

fördomsfria blir det som utgör den informella aspekten av tvingande isomorfism då 

omgivningen har en förväntan att organisationer ska bedriva rättvis och fördomsfri 

rekrytering. Under motivet fördomsfrihet (5.2.3) diskuterades hur testning på detta sätt 

effektivt kan exkludera förutfattade meningar från processen. Ovan angivna skäl kan vara del 

i förklaringen till varför organisationer anammar testning. Genom detta speglar de samhällets 

förväntningar och “tvingas” till att införliva personlighetstest i rekryteringsprocessen.    

Exempel ges nu på hur resultatet kan tolkas utifrån mimetisk isomorfism, att organisationen 

imiterar andra organisationer i sin omgivning (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-

Zetterquist, 2009). I föreliggande fall skulle de ta sig uttryck i att en organisation fick reda på 

att andra organisationer inom fältet använder test. Organisationen införlivar då testning i sin 

egen rekryteringsprocess för att inte uppfattas som otidsenlig. Detta framträdde under motivet 

legitimitet (5.2.4). Flertalet respondenter menade på att de använde tester för att det 

underlättade processen att rekrytera men även då testning blivit ett allt vanligare inslag på 

marknaden. Testning blir ett sätt att signalera till omgivningen och fältet att de ligger i tiden 

och inte ignorerar aktuell praktik, något som hade upplevts icke-legitimt (DiMaggio & 

Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977; Dowling & Pfeffer, 1975). Under intervjuerna 

framkom det inte om organisationerna hade valt att tillämpa test enkom för att omgivningen 

gjorde detta; å andra sidan är de som intervjuats inte ytterst ansvariga för sådana strategiska 

beslut utan jobbar alla underställda ledningen. Som nämndes i resultatet jobbade en del av 

respondenterna på organisationer där en centralorganisation erbjudit dem att börja använda 

test. Andra hade blivit anställda efter det att testning redan implementerats och en respondent 

stack ut som den som varit direkt involverad i processen.  

Organisationen hen började på använde ett test sedan tidigare men var inte helt nöjda. 

Respondenten hade då föreslagit ett annat test som hen hade erfarenhet av sen tidigare. Det 

testet är idag implementerat.  
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Detta kan förstås med hjälp av det DiMaggio & Powell (1983) menar med att modeller 

sprider sig och anammas oavsiktligt av organisationer genom konsultfirmor eller att, som 

fallet ovan, en anställd byter arbetsplats. De tar då med sig idéer från den tidigare 

organisationen till den nya. 

Den sista formen av isomorfism, den normativa, går även den att skönja. Alla respondenter 

hade vid något tillfälle studerat vid ett universitet och en respondent beskrev själv hur detta 

färgat synen på personlighet och tester, att hen genom detta blivit medveten om och hade 

“koll” på tex. Big Five och femfaktormodellen. En del av den normativa isomorfismen 

beskriver just detta, hur universitet ingjuter kollektivt definierade normer i individer. Även 

nätverk kan fylla denna funktion, att modeller och normer för vad som anses effektivt praktik, 

myter, sprids mellan organisationer och de individer som utgör dem. Miljontals 

yrkesverksamma Svenskar har till exempel ett konto på LinkedIn, världens kanske största 

nätverk av yrkesverksamma. Vidare nämnde vår första respondent att hen var medlem i ett 

HR-nätverk där några av de andra respondenterna, som hen senare satte oss i kontakt med, 

ingick. Frågan om testning hade enligt hen diskuterats där. Både LinkedIn och HR-nätverket 

är plattformar där normer kan spridas och reproduceras. Den som inte har med sig de 

normerna från början kommer att genomgå det DiMaggio & Powell (1983) benämner 

socialiseringsprocessen varvid individen anpassar sig till den mall som de förväntas passa 

inom. Om normen är att personlighetstest är effektivt och bör användas kan individen komma 

att utsättas för ett tryck att själv införliva denna norm.  

Att anamma organisatorisk praktik kan utöver isomorfa krafter betraktas i ljuset av hur 

organisationsidéer sprids likt moden. Det kan vara genom så kallade bandwagons 

(Abrahamson & Rosenkopf, 1993), att ledande aktörer dikterar vad som är mode för tillfället 

(Abrahamson, 1996) eller genom ecological theory, att diskurser om management sprids och 

blir legitima (Abrahamson & Fairchild, 1999). Flertalet respondenter menade att de såg 

testning som “tidsenligt” och att det handlar om att “ligga i framkant”. Organisationerna vill 

upplevas som nydanande och legitima, inte nonchalanta (Meyer & Rowan, 1977; Dowling & 

Pfeffer, 1975).  

 

 



37 

 

Strävan efter att “ligga i framkant” är vad Rövik (2008) benämner det differentierade motivet 

och “tidsenlighet” det imiterande motivet. Drivkraften bakom det differentierade motivet är 

att vara tidig med att anamma nya idéer, detta gör att organisationen framstår som 

förändrings- och förnyelseinriktad. Drivkraften bakom det imiterande motivet är att inte 

riskera att framstå som icke-legitim.  

Det första fenomenet, bandwagon, liknar det bland annat Meyer & Rowan (1977) och 

DiMaggio & Powell (1983) beskriver; att innovationer sprider sig och anammas av 

omgivningen. Dessa innovationer tar sedan formen av myter. Trycket från omgivningen 

växer sig så starkt att en organisation känner ett tvång att själv anamma innovationen för att 

legitimera sig. Innovationen i sig behöver inte vara effektiv, men organisationen kan ändå 

välja att “hoppa på tåget” (the bandwagon). Som en respondent menade så går det inte att 

bortse från det som förekommer inom andra organisationer och att det är viktigt att visa att 

den egna organisationen tar till sig av det som blivit normalt. Det handlar, som respondenten 

uttryckte det, om marknadsföring. Detta ekade till viss del hos andra respondenter. Testerna 

upplevdes ha ett egenvärde utöver att signalera modemedvetenhet, men de allra flesta 

medgav att det är något som är modernt och således inte kan bortses ifrån.  

För att återknyta till inledningen använder 40 % av Fortune 100-företagen och 

Storbritanniens 100 största företag personlighetstest (Rothstein & Goffin, 2006). Detta är det 

Abrahamson (1996) menar med att starka aktörer sätter och definierar trender på marknaden. 

Båda undersökningarna som refereras i Rothstein & Goffin (2006) publicerades 2005, alltså 

innan någon av organisationerna som deltog i undersökningen började använda sig av 

personlighetstester. Detta skulle eventuellt kunna vara en drivkraft bakom att 

personlighetstest anammades av svenska organisationer, däribland de som deltog i denna 

undersökning. Detta är dock svårt att styrka i en så begränsad undersökning som denna 

uppsats utgör och diskuteras vidare under avsnitt 7.  

För att fortsätta på temat ovan menar Abrahamson och Fairchild (1999) att organisationsidéer 

sprids genom att diskurs uppfinns och återuppfinns, från ett land till ett annat. Denna process 

drivs ofta på av populärpressen innan den upptas av akademiska tidskrifter. Ett exempel på 

detta som nämns i uppsatsens inledning är hur Thomas Erikssons bok “Omgiven av idioter” 

fick stor uppmärksamhet i Sverige.  
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Enligt en granskning av DN (Manzoor & Sköld, 2017) använde ett flertal svenska kommuner, 

länsstyrelser, landsting och statliga myndigheter Thomas Erikssons tester trots att de var 

ovetenskapliga och saknade stöd i forskning. Kostnaden för detta uppgick till miljontals 

kronor. Exemplet ovan visar på hur organisationsidéer kan få fäste.  

Majoriteten av respondenterna som deltog i undersökning var bekanta med det som skrevs 

ovan; att det finns oseriösa och ovetenskapliga tester på marknaden. En nämnde att det “inte 

skulle vara färger” och en annan att “myndigheter hamnat i blåsväder” för att de använt 

ovetenskapliga tester. Ett antal respondenter var således noga med att betona faktumet att 

deras test var certifierade enligt Det Norske Veritas (DNV). Det argument som förs här är 

inte huruvida organisationerna som deltog använde sig av ovetenskapliga test eller ej utan att 

exemplifiera hur spridningen går till. Uppståndelsen kring Omgiven av idioter ökade 

möjligen medvetenheten kring personlighetstester och testning i Sverige, både att det fanns 

men även att allt är inte guld som glimmar. Det är möjligt att Thomas Eriksson bidrog till att 

personlighetstestning fick ett starkare fäste i Sverige, men även en ökad medvetenhet kring 

vikten av att använda verktyg som är valida och baserade i forskning.  

Men även om testerna, enligt den större majoriteten av respondenterna, var baserade i 

forskning så fanns det ett par upplevda nackdelar med dem. Dessa var social 

önskvärdhet/faking samt fyrkantighet. Faking är vanligt förekommande (Donovan, Dwight & 

Hurtz, 2003) och en organisation kan inte lita på att kandidater kommer avstå från att uppge 

svar de tror är “rätt” när det finns ett eftersträvansvärt utfall av att fejka (Morgenson et al. 

2007). Enligt (Abrahamsson & Rosenkopf, 1993; Meyer & Rowan, 1977) anammar 

organisationer ibland innovationer även om de ser dem som suboptimala för att vinna 

legitimitet på fältet och hos omgivningen. Social önskvärdhet/faking och fyrkantighet 

upplevde ett antal respondenter som problematiskt. Men det gick inte att vid varken 

intervjuerna eller den efterföljande analysen av empirin att dra slutsatsen att någon av 

organisationerna använde testerna trots att de ansåg dem göra liten till ingen nytta. Alla 

metoder har sina baksidor, men i föreliggande fall vägde den nytta tester skänker processen 

tyngre än nackdelarna. Abrahamson & Rosenkopf (1993) menar vidare att även om en metod 

inte ses som helt optimal kan en organisation anamma den för att inte riskera att hamna efter 

om metoden visar sig vara effektiv. Så skulle eventuellt kunna vara fallet här, men med det 

begränsade materialet uppsatsen bygger på är det inte möjligt att fastställa.  
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6.3. Slutsats 

Att en organisation använder sig av personlighetstester i rekryteringsprocesser kan ha flera 

olika, men inte ömsesidigt uteslutande, skäl och motiv. Det är en effektiviseringsåtgärd, ett 

sätt att stärka och förbättra processen, en objektivare bedömning och ett sätt att signalera till 

omgivningen att organisationen är legitim.  

Vilket som är idéen eller innovationens ursprung varierar, om det är att en anställds som byter 

arbetsplats eller en punkt på dagordningen vid ett nätverksmöte. I vilken utsträckning 

organisationen och dess medlemmar tar till sig av innovationen beror på i vilken utsträckning 

de anammar myten, om de blir helomvända eller förhåller sig försiktig positiva. Det egentliga 

syftet blir för omgivningen dolt och det är svårt att med säkerhet säga om en organisation 

anammat en innovation för att den faktiskt leder till effektiviseringar eller om det endast är ett 

sätt att blidka omgivningen. I denna uppsats har en ansats gjorts för att förklara de 

mekanismer som ligger bakom. Uppfattningar av att använda test skiljde sig inte märkbart 

från vad tidigare undersökningar funnit, förutom att de som deltog i denna undersökning 

litade mer till forskning än vad deras kollegor i Amerika, Nederländerna och Schweiz gör. 

Förutom det som uttrycktes explicit vid intervjuerna och som summerades i resultatet har 

denna text gett en möjlig förklaring till det som ligger dolt, de motiv som inte framträder lika 

tydligt.  

Införandet av nya idéer och praktik kan med stor säkerhet förstås och förklaras med hjälp av 

andra teorier. Ovan är en ansats till att förklara fenomenet och de bakomliggande motiv och 

mekanismer som kan ligga till grund för att en organisation anammar personlighetstest utifrån 

nyinstitutionell teori och begreppen fält, legitimitet, isomorfism och myter. För att 

komplettera denna bild har modeller för hur idéer sprids likt moden vävts in. 

Personlighetstester har blivit ett modernt förfarande och har en självklart plats i många 

organisationers rekryteringsprocesser. Den slutsats som går att dra baserat på det material 

som samlats in är tudelad; det förefaller vara en kombination av upplevd resursbesparing och 

effektivisering av rekryteringsprocessen blandat med en strävan efter att upplevas som 

legitim av omgivningen.   
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7. Praktiska implikationer 

Då undersökningen är baserad på ett litet antal kvalitativa intervjuer blir resultatet svårt att 

generalisera. Det är mer fråga om olika individers uppfattning av ett fenomen. För att kunna 

säga något lite mer definitivt hade undersökningen behövt skalas upp för att inkludera fler 

respondenter. De motiv och aspekter som framträtt hade då blivit mer nyanserade och 

innehållit fler dimensioner. Något som det fanns svag indikation på är att HR-aktörer var 

något mer positivt inställda till användandet av tester än de organisationerna, som helhet, där 

de var anställda. Det lilla stöd som fanns till detta var för svagt för att ges utrymme i denna 

uppsats, och att undersöka om en sådan skillnad existerar var ej heller uppsatsens 

huvudsakliga syfte. Dock hade det hade eventuellt kunnat utgöra föremål för vidare 

forskning.  

Vidare är de respondenter som deltagit till stor del anställda inom den offentliga sektorn 

vilket kan ha haft påverkan på resultatet. Intressant för vidare forskning på området hade varit 

att se om det finns någon skillnad mellan hur yrkesverksamma inom offentlig och privat 

sektor ser på fenomenet. Med detta sagt hoppas vi att denna undersökning har spridit lite ljus 

över hur organisationer motiveras till och upplever användandet av en viss sorts 

organisationspraktik. Vad de anser, vilka skäl och motiv de anger och de mekanismer som 

kan tänkas ligga bakom.  
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Bilaga 1 – Förteckning över intervjupersoner 

 

ALIAS SEKTOR ROLL 
ERFARENHET 

INOM HR 

HUR LÄNGE 

TEST HAR 

ANVÄNTS 

TESTER 

FRIVLIIGT 

R1 
Offentlig HR-specialist Ca. 25 år 4 år Nej 

R2 
Offentlig HR-specialist Ca. 20 år Ca. 3 år Nej 

R3 
Privat Rekryteringsassistent Ca. 1 år 15 år Nej 

R4 
Offentlig HR-specialist 4 år Ca. 3 år Nej 

R5  
Offentlig HR-chef Ca. 30 år Ca. 8 år Nej 

R6  
Privat 

Konsultchef och 

rekryteringskonsult 
3 år 3 år Ja 

R7 

Offentlig Personalspecialist 15 år 

Osäker; men 

“många år 

tillbaka” 

Oklart 

R8  
Offentlig HR- Specialist 30 år 3 år Oklart 

R9  
Privat 

Head of Talent 

Acquisition 
14 år 2 månader Nej 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Frågor: 

1. Berätta lite om dig själv? Vad har du för roll på [företaget]?  

2. Hur länge har du arbetat med rekrytering? 

3. Vad har du för bakgrund (utbildning, tidigare arbetsroller etc.) 

4. Hur ser er rekryteringsprocess ut? 

5. Hur skulle du definiera “personlighet”? 

6. Vad är din inställning till användandet av personlighetstester vid rekrytering? 

7. Vilken typ av test/tester använder ni i er rekryteringsprocess? 

a. Kan du ge en kort beskrivning av testförfarandet?  

b. Är det frivilligt att genomföra testet/testerna?  

8. Varför har ni valt just dessa tester? 

a. Vad föregick beslutet? (forskningsrön, interna diskussioner, konsultation etc.)  

b. Har testet vetenskaplig grund?  

9. Hur länge har ni använt er av personlighetstester vid rekryteringen? 

10. Beroende på position, finns det något, eller olika, personlighetsdrag som ni 

värdesätter mer? 

11. Om en kandidat ger ett gott intryck under en intervju men får ett “otillfredsställande” 

resultat på testet, hur resonerar ni då? 

12. Hur kan ni, rent konkret, se att testning bidrar till bättre rekryteringar?  

13. Anser du/ni att testerna är en bra indikator på en kandidats framtida 

arbetsprestationer? 

a. Utveckla; exempel på när testresultat och prestation inte visar sig 

överensstämma?   

14. Vilka nackdelar kan du se med att använda personlighetstester vid rekrytering? 

a. Att kandidater eventuellt “fejkar” sina svar?  

15. Varför tror du att er organisationer, eller andra organisationer, använder sig av 

personlighetstester?  

 

  



49 

 

Bilaga 3 – Informationsbrev 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

Till [Namn] 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur 

rekryteringsprocesser ser ut i olika organisationer, med inriktning på användandet av 

personlighetstester som en del av processen. Vi är således intresserade av er som använder sig 

av personlighetstester i sin rekrytering i hopp om att kunna få en djupare förståelse över hur ni 

motiverar erat val av personlighetstester vid rekrytering och hur det bidrar till er 

rekryteringsprocess.  

Du tillfrågas därför, i din egenskap som [Roll] på [Organisation] då du eventuellt har en roll 

inom organisationen som gör dig lämpad att besvara våra frågor. Undersökningen kommer att 

bestå av ett antal intervjuer på cirka 30–40 minuter. Data kommer att samlas in med hjälp av 

ett videochattprogram då situationen i dag gör det svårt att intervjua på plats. Intervjun kommer 

att spelas in och transkriberas, men vi kommer även föra anteckningar under intervjuns gång. 

Efter att transkriptet är klart kommer du som deltar att få tillgång till både transkript och 

anteckningar för genomläsning och godkännande. Fokus under intervjun kommer att ligga på 

motiveringen av valet att använda personlighetstest i rekryteringsprocessen.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt 

det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kan 

komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och handledare kommer åt 

det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den 

Sociologiska institutionen. 

Återkom gärna om du vill medverka och i så fall när du skulle vara tillgänglig för en intervju. 


