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Sammanfattning 

Det är idag väldigt vanligt att en rekryteringsprocess inkluderar ett personlighetstest som 

hjälpmedel för att hitta den rätta personen för jobbet. Av denna anledning är det intressant att 

studera vad för funktion personlighetstester har. Därför har denna studie genomförts i syfte att 

undersöka vilken betydelse personlighetstester har som verktyg i en rekryteringsprocess, och 

hur man kan bedöma yrkeskompetensen hos en person med hjälp av ett personlighetstest.  

För att ta reda på detta har jag använt mig av en kvalitativ metod där sex personer har 

intervjuats. Samtliga jobbar på samma företag som rekryterare av något slag och använder 

personlighetstest i deras vardagliga arbete. Resultaten av dessa intervjupersoners utsagor har 

sedan analyserats utifrån Keens och Ellströms teorier om kompetens. 

Studiens resultat visar att personlighetstest används olika från rekryterare till rekryterare och 

att det ibland kan ge väldigt värdefull information om kandidaten som söker jobbet, och 

ibland kan det även vara helt oanvändbart. Vissa rekryterare använder testet som ett 

självskattningstest och även för att bekräfta att tidigare information stämmer överrens med 

den information de får på testet. Dessutom används det som ett underlag för att bedöma hur 

bra kandidaten passar in i jämförelse med tjänstens krav.  

De flesta av mina intervjupersoner påpekade att en diskussion efter testet är väldigt viktigt för 

att testet ska ge användbar information. Det är alltså genom återkopplingen rekryteraren får ut 

information om kandidaten. Ett personlighetstest utan återkoppling är oanvändbart enligt 

resultatet. Dessutom visar studien att ett personlighetstest kan fälla det direkta avgörandet för 

vem av kandidaterna som blir vald för tjänsten. Resultatet visade att det kan hända att det står 

mellan kandidater i slutändan som har samma egenskaper och färdigheter, och att man då som 

rekryterare tack vare ett personlighetstest kan avgöra vem av dessa som passar bäst för jobbet 

och organisationen. 
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Abstract 

Today it is very common that a recruitment process includes a personality test as a tool to find 

the right person for the job. For this reason it is interesting to study what function personality 

tests have. This study has therefore been carried out in order to examine the importance that 

personality tests have as a tool in a recruitment process, and how to evaluate the professional 

competence of a person with a personality test.  

To find out about this, I have used a qualitative approach, where six people have been 

interviewed. They all work in the same company as a recruiter of some kind and use 

personality tests in their daily work. The result of the respondents statements have then been 

analysed based on Keens and Ellströms theories about competence. 

The results of the study show that the personality test are used differently from recruiter to 

recruiter and that it sometimes can provide very valuable information about the candidate for 

the job, and sometimes it can even be completely useless. Some recruiters us the test as a self-

evaluable test and to confirm that previous information is correct with the information they 

receive on the test. Furthermore, it is used as a basis to assess how well the candidate will fit 

in compared to the requirements of the service. 

Most of my respondents pointed out that a discussion after the test is very important for the 

test to give useful information. Thus, it is through the feedback the recruiter gets information 

about the candidate. A personality test without the feedback is useless according to the result. 

In addition, the study shows that a personality test can tip the scales for which of the 

candidates that will be selected for the service. The result showed that in the end it is possible 

that it stands between candidates that have the same characteristics and skills, and that 

recruiters thanks to a personality test can determine which of the candidates is best suited for 

the job and the organization. 
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1. Inledning 

Den här studien har utförts inom institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

vid Uppsala universitet. Den är inriktad mot personal och arbetslivet, och handlar om 

rekrytering av personal och hur man bedömer yrkeskompetensen hos en person med hjälp av 

personlighetstester som ett verktyg i urvalssituationer. Inom pedagogiken med inriktning mot 

personal och arbetsliv berörs vuxnas bedömning, kunskap och utvärdering av kompetens. Då 

bedömning är en viktig del i den här studien så kan den anses ha en pedagogisk tillämplighet. 

Ur det arbetslivspedagogiska perspektivet kan forskning om rekrytering och 

personlighetstester framförallt alltså bidra till kunskap om hur vuxnas kompetens bedöms i 

arbetslivet av rekryterare. 

När det kommer till rekrytering av personal till olika arbeten och jobbuppdrag så är 

personligheten något som kan värdesättas högt. Och allt som oftast nu för tiden testas även 

personligheten för att se om man är rätt person för jobbet. Olika jobb kräver olika egenskaper, 

därför görs tester för att bedöma en persons kompetens och personlighet. Begreppet 

personlighet är väldigt stort och brett och kan diskuteras hur länge som helst. En vanlig 

definition man får höra om personlighet är: konsekventa och bestående beteendemönster och 

de sociala processernas ursprung inom individen (Lindelöw, 2003, s. 108-111). Att ens 

beteende ska vara konsekvent och bestående innebär att det beteendet är något som består 

över tid och inom olika situationer. Ens personlighet ska vara något som skiljer sig från 

individ till individ. Dock så har självklart även de externa faktorerna en stor inverkan på ens 

personlighet. Vissa situationer som man hamnar i kan påverka hur man beter sig, men hur 

man uttrycker sig eller hanterar en viss situation är ett tecken på vad för sorts person man är 

(Lindelöw, 2003, s. 108-110). 

Syftet med dessa olika personlighetstester är just att få reda på om personen har de egenskaper 

som krävs för arbetet och även minska risken för en felrekrytering som kan bli väldigt 

kostsam. Personlighetstester fick sitt stora genombrott efter det andra världskriget och då 

nådde de även det privata arbetslivet. Under 1980-talet etablerades de på riktigt mycket tack 

vare god marknadsföring. Testen var nu annorlunda och det var nu konsulter och 

personalansvariga som hade hand om testningen, jämfört med tidigare då det bara var 

psykologer. Efter detta så har dessa tester ansetts vara till väldigt bra hjälp för att hitta rätt 

personal (Littorin, 1994, s.20-22). Testerna används på senare år som ett hjälpmedel för att 

säkra sig om att den man anställer ska vara rätt person för jobbet. (Lycken, 2005, s. 7-8), 

(Lindelöw, 2003, s. 19-20). 

Att inte anställa rätt person är något som är vanligt för många företag och det skapar stora 

kostnader och förluster, vilket kan vara förödande för företag. Man kan alltså säga att en bra 

rekrytering sparar väldigt mycket tid och pengar (Elg, 2009, s. 22). Med det sagt så vill jag 

undersöka vad för funktion personlighetstester har och hur de används som hjälpmedel i en 

rekrytering, och det är även syftet med denna studie. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att ur rekryterarnas perspektiv undersöka vilken betydelse 

personlighetstester har som verktyg i en rekryteringsprocess och i att bedöma någons 

yrkeskompetens. Syftet preciseras med hjälp av dessa tre frågeställningar:  

1. Vilken funktion har personlighetstester i en rekryteringsprocess? 

2. På vilket sätt kan man bedöma om en person har kompetensen för en tjänst genom ett 

personlighetstest? 

3. Hur använder sig rekryterare av personlighetstest som verktyg i en rekrytering? 

Skillnaden på den andra och tredje frågeställningen är att med den andra frågeställningen så 

vill jag ta reda på vilket sätt personlighetstest hjälper att få fram någons kompetens. Medan i 

den tredje frågeställningen så vill jag veta hur verktyget används, alltså hur rekryterare 

faktiskt utnyttjar personlighetstestet. 
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2. Bakgrund 

En rekryteringsprocess handlar till stor del om att bedöma någons yrkeskompetens, för att 

underlätta läsandet tänkte jag skriva ner en vanlig ordning i en rekryteringsprocess och gå 

igenom steg för steg lite övergripande ur en rekryterares synvinkel med hjälp av min valda 

litteratur. Detta för att få en bättre inblick i vad för betydelse personlighetstester har som 

verktyg i en rekrytering och hur man bedömer kompetensen hos vuxna i arbetslivet. 

Personlighetstester hittar vi i urvalsdelen i processen där jag även tar upp problematiken med 

personlighetstester och tidigare forskning. (Bratfisch & Hagman, 1991), (Lindmark & 

Önnevik, 2006). 

1. Arbetsanalys 

2. Sökandet 

3. Urval  

4. Kandidatpresentation  

5. Avslut  

Detta är de vanligaste stegen för en rekryteringsprocess med små ändringar på innehåll i 

stegen från litteratur till litteratur, men detta är stegen man mer eller mindre brukar utgå ifrån 

för att till slut hitta rätt person. (Ahrnborg, 1997), (Kahlke & Schmidt, 2002) (Lindmark & 

Örnevik, 2006), (Prien, 1992). 

2.1 Arbetsanalys 

Arbetsanalysen är det första steget i en rekrytering, i det här steget kollar man behovet för 

arbetet och kravet på personer. Arbetsanalysen görs för att få en bättre bild av vad för krav 

som ska ställas på den sökande för arbetet. Bedömningen av någons kompetens börjar med 

denna analys och därför kan noggrannheten under den här fasen vara väldigt viktig för att 

hitta rätt person för jobbet i slutändan (Kahlke & Schmidt, 2002, s. 48-51). Arbetsanalysen 

kan ha många syften och vissa av dessa syften som jag kommer nämna är alla punkter i en 

analys som underlättar sökandet till den rätta personen att rekrytera enligt Kahlke & Schmidt 

(2002). 

 En arbetsanalys kan ge en grund för hur en annons kan se ut för jobbet. 

 Den ger information som är värdefull för de som ska söka arbetet. 

 Den underlättar för rekryterarna och arbetsgivarna att säga nej till de sökande på ett 

mer professionellt sätt eftersom att man har en mall med kriterier som man då anser att 

den sökande inte uppfyller, vilket man då kan tala om för den personen på ett enklare 

sätt. 

 

2.2 Sökandet  

Det finns många sökvägar och tillvägagångssätt för att hitta personer man anser vara perfekt 

för jobbet. 
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Det vanligaste sättet att gå tillväga på för att få tag på de sökande har varit en platsannons i 

dagspress (Bratfisch & Hagman, 1991, s. 14). Att hitta den rätta personen genom ens 

kontaktnät eller genom rekryteringskonsulter är också vanliga metoder nuförtiden (Ahrnborg, 

1997, s. 125-133). 

Efter att man har fått tag på ett antal kandidater ska sedan rekryteraren eller arbetsgivaren ta 

till sig den korta information de fått av de sökande. Sedan ska man göra en sammanställning 

av de kandidater man anser vara intressanta för jobbet (Lindmark & Önnevik, 2006, s. 91). 

Detta är ett par av de sökvägar och tillvägagångssätt som finns för att hitta kandidater som 

kan komma att få gå igenom det nästa steget i en rekryteringsprocess som är ”urval” för att se 

om de passar för arbetsuppgifterna.  

2.3 Urval 

Nästa steg i rekryteringsprocessen är alltså urvalsfasen. Den här fasen tar vid när ansökstiden 

för jobbet har gått ut och när man ska ta fram den lämpligaste kandidaten av de sökande för 

den lediga tjänsten. Den här delen i en rekrytering är den mest övergripande och jag kommer 

lägga mest vikt på den här delen eftersom att i detta steg av rekryteringen görs 

personlighetstester (Ahrnborg, 1997, s.149).  

Grovgallringen är det första urvalet man gör, då läser rekryteraren igenom de inskickade 

ansökningshandlingarna och meritförteckningarna som de fått av kandidaterna. Som 

rekryterare ska man vara noga med att granskningen av kandidaterna stämmer av med den 

kravspecifikationen som den lediga tjänsten har (Elg, 2009, s. 47).  

Nästa steg i grovgallringen är att dela in de sökande i grupper, första gruppen är de som man 

anser har kvalifikationer för tjänsten och som skall kallas vidare för en intervju. Andra 

gruppen är ”kanske” gruppen, alltså de ansökningshandlingar som man är tveksam på men 

som man inte helt vill avfärda beroende på om man hittar något i den första gruppen. Då kan 

man gå tillbaka till den här högen och leta igen. Och den sista gruppen är de sökande som 

man gallrar bort direkt eftersom att de inte har rätt kvalifikationer alls för tjänsten och de 

uppfyller inte minimikraven (Elg, 2009, s. 47-48).  

I den här första delen av urvalet, grovgallring ska rekryteraren bara titta till de nödvändiga 

kraven som har satts i kravprofilen och inte mer. De djupare bitarna, som vad som önskas och 

egenskaperna hos en person man vill anställa kollar man först genom intervjuer i det andra 

urvalet, och sedan personlighetstester i det tredje urvalet (Prien, 1992, s. 16-17).  

Det första urvalet har gjorts bland alla sökande och nu ska man genomföra en 

anställningsintervju som är den vanligaste och mest utbredda bedömningsmetoden av en 

person. Intervjun i en rekrytering bidrar med att hjälpa rekryteraren upptäcka om kandidaten 

har förmågan och erfarenheten att klara av arbetsuppgifterna, dessutom brukar man också 

ställa frågor som dykt upp efter att man gått igenom personens CV. Intervjun är en del av 

urvalet precis som personlighetstester är.  Med hjälp av intervjun bildar man en bättre 

uppfattning om allt från kompetensen till attityder hos de kandidater som är kvar (Kahlke & 

Schmidt, 2002, s. 121-122). 
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Att bilda sig bra uppfattningar om en person över ett samtal under någon timme hör till en av 

de svårare och tyngre uppgifterna en rekryterare har. Det är mycket man ska tänka på under 

intervjun för att på bäst sätt få sig den rätta bilden av kandidaten (Ahrnborg, 1997, s. 161-

163). 

Personlighetstester kompletterar intervjuer på så sätt att man vill ha ut information om 

kandidaten som ska generera i dennes egenskaper och karaktär och om den sökande kommer 

passa in i arbetet och den nya arbetsuppgiften. Steget efter intervjun brukar vara olika sorters 

tester, framförallt personlighetstester som brukar användas som verktyg för att få fram den 

rätta personen, de kan vara väldigt lönsamma för att skilja på olika personligheter som passar 

bäst för jobbet (Ahrnborg, 1997, s. 161-165). 

Detta är det tredje och sista urvalet och här hittar vi personlighetstester. Det finns många olika 

tester man kan använda sig av vid en rekrytering för att veta om den sökande är rätt för jobbet, 

därför är det viktigt att man tänker igenom så att man väljer ett test som ska ge relevanta svar 

för vad man vill få reda på hos en person. Ett test kan användas som ett mycket viktigt och 

ibland avgörande verktyg, mycket beror på hur duktig rekryteraren är och hur bra man 

använder sig av det menar Hallén (2005). Två viktiga begrepp för bedömningen av ett test är 

validitet och reliabilitet.  

Reliabilitet: med begreppet reliabilitet menas att testerna är likadana för alla sökande och att 

de är väldigt noggrant formulerade, dessutom ska de ge samma svar vid upprepade tillfällen 

för samma person oberoende av vem som ger ut testet (Hallén, 2005, s 51). 

Validitet: innebär alltså att man mäter det man avser att mäta på ett tillförlitligt sätt och det 

som är relevant i sammanhanget (Hallén, 2005, s 51), (Mabon, 2004, s. 147). 

2.4 Personlighetstester 

Ett personlighetstest utreder personlighetsegenskaper hos en person (Mabon, 2004, s.63). Som 

det tidigare nämnts i inledningen så är det ett väldigt vanligt test nu för tiden som utförs i 

samband med rekrytering och som den här uppsatsen kretsar kring. Ett väldigt känt 

personlighetstest är ”The big five” eller femfaktorsmodellen som den heter på svenska, den 

fungerar ofta som en begreppsram när det kommer till personlighetsbeskrivningar och 

används ofta av rekryterare. I den här femfaktorsmodellen särskiljs fem stora 

personlighetsdrag som man använder som ram för att få förståelse för någons personlighet 

(Kahlke & Schmidt, 2002, s. 205). De fem dimensionerna är:  

 

Neuroticism (ängslighet): denna dimension beskriver hur stresskänslig en person är. En 

person med låg grad av neuroticism är stabil och lugn och kan hantera stressituationer som 

tidspress och konflikter utan några problem.  

 

Extroversion (utåtriktning): beskriver hur aktiv en person är med andra, social och om 

personen är dominerande. Personer med låg extroversion är tillbakadragna och brukar oftast 

vara för sig själva och har mindre intresse för kontakt med andra.  
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Öppenhet: denna dimension redogör för hur öppen och nyfiken en person är och hur villig den 

är att uppleva nya grejer i livet. Har man liten grad av öppenhet så har man ett mer 

strukturerat och fastare sätt att tänka på och man är mindre fantasifull och mer realistisk än 

öppna människor. 

 

Trevlighet: ”trevlighet” eller social förmåga som denna dimension också kallas beskriver hur 

lätt en person har att anpassa sig, och hur lätt den har att umgås med nya människor och även 

hjälpa andra i arbetet. Personer med låg grad av trevlighet är oftast kritiska, kantiga och kan 

även ses som obehagliga. 

 

Samvetsgrannhet: den här dimensionen beskriver hur välorganiserad, planerande och 

ansvarsfull en person är, en medarbetare som är samvetsgrann brukar oftast vara en god 

medarbetare. Har man låg grad av den här dimensionen så ses man som vårdslös, tar inte 

saker på särskilt stort allvar, ouppmärksam och impulsiv.  

 

Alla dessa dimensioner brukar beroende på hur hög grad man har av någon kompetens ha ett 

samband med några yrken, exempelvis så finns det ett positivt samband mellan att ha hög 

grad av extroversion och ett arbete som chef eller säljare. Denna typ av test används för att 

bedöma resultat från personlighetstester för att kunna visa kandidaten vad för egenskaper den 

har. Man kan dock tycka att detta test inte är det optimala för att beskriva en persons 

egenskaper rakt av eftersom att dessa personlighetsbeskrivningar i testet är för få och 

omfattande. Dock ska det poängteras att det finns underdimensioner till dem som det är bättre 

att använda sig av än de fem stora (Kahlke & Schmidt, 2002, s. 206-208). 

 

Ett väldigt vanligt test som är välkänt internationellt och som svenska rekryterare använder 

sig av är ”16 personlighetsfaktor testet”. Detta test är byggt med utgångspunkt i faktoranalys 

av massa personlighetsbeskrivningar som genererat i 16 olika personlighetsdrag som är 

grundläggande för detta test. I det här testet kan man få 1-10 på de olika faktorerna, höga 

poäng på en faktor innebär att man som person troligtvis är så som faktorn beskriver och låga 

poäng är tvärtom. Exempel på en av alla dessa faktorer är ”oro”. Får man höga poäng på 

denna faktor är man orolig av sig som person och får man lågt så har man en mer självsäker 

personlighet. En ledare eller chef ska till exempel vara lite mer dominant än genomsnittet, och 

ha lägra än genomsnittet på oro och ha högt på emotionell stabilitet (Boyle, Matthews & 

Saklofske, 2008, s. 135-137).  

 

2.5 Problematik med personlighetstester 

 

En problematik med att undersöka vad för betydelse personlighetstester har som verktyg i en 

rekryteringsprocess är tolkningen av resultatet, och hur man som rekryterare ska 

kommunicera resultat från personlighetstester med den sökande. En metod kan vara att 

använda sig av en sorts kompetensmodell som Lindelöw (2003) beskriver det som.  
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Olika arbeten kräver olika kompetenser och egenskaper, och för att alla ska förstå varandra så 

måste definitionerna av egenskaperna en person kan ha vara gemensamma för alla så att det 

inte blir något missförstånd. Lindelöws kompetensmodell ger oss just detta, en 

sammanställning av massa kompetenser som kan vara krävbara och som oftast är direkt 

avgörande för om man får ett arbete i en viss organisation eller inte. Därför är det viktigt att 

den sökande förstår vad rekryteraren menar med dessa egenskaper. Meningen med att göra 

sådana kompetensmodeller är just för att skapa ett gemensamt språk för både rekryterare och 

de sökande så att det inte sker olika tolkningar (Lindelöw, 2003, s. 31-32).  

 

Modellen innehåller 20 kompetenser som anses vara viktiga för att en individ ska fungera bra 

för olika arbetsroller och beskrivningar till dem. Jag illustrerar fem kompetenser som 

Lindelöw talar om som kan kännas igen från testerna:  

 

Samarbetsförmåga: arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och 

smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. 

 

Relationsskapande: är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar 

kontakter och underhåller relationer. 

 

Kreativ: är duktig på att hitta på nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Kommer ofta 

med idéer och ifrågasätter traditionella angreppssätt. 

 

Stresstålig: är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Behåller ett realistiskt 

perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. 

 

Självgående: tar ansvar för sin uppgift, strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina 

processer vidare. 

Tabell 2.1 kompetensmodell (Lindelöw, 2003, s. 32-34).  

 

Denna modell är endast ett exempel på hur man som rekryterare och sökande kan förstå 

varandra med hjälp av en begreppsram. Lindelöw menar att kompetensmodellen ger olika 

kompetenser som vissa befattningar eller yrkeskategorier kräver som man kan välja bland 

(Lindelöw, 2003, s. 34). 
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3. Tidigare forskning 
 

Här presenteras lite av den tidigare forskning som gjorts inom ämnet personlighetstesters 

betydelse och funktion i rekryteringar. Meningen med innehållet av den framtagna tidigare 

forskningen är att ge läsaren en ökad förståelse av personlighetstesters funktion ur just en 

rekryterares synvinkel, och för att ge en övergripande bild av vad man kommit fram till 

tidigare inom detta ämne. För att hitta tidigare forskning och litteratur som berör mitt ämne så 

har jag valt att söka via DISA (Uppsala universitetsbibliotek), Libris (LIBRary Information 

System) och på så sätt hittat några av Uppsala universitets uppsatser. Sökorden som användes 

för att hitta litteratur och andra studier har varit: personlighetstest, personlighet, 

rekryteringsprocess, rekrytering, kompetens, kunskap och arbetsliv. Dessa sökord användes 

separat och även i kombination med varandra för att på bästa sätt hitta relevant forskning. 

 

3.1 Personlighetstest som urvalsmetod vid rekrytering 

 

I en studie som gjordes av Molin (2008) där hon intervjuade fyra rekryterare om 

personlighetstest som urvalsmetod vid rekrytering studerade hon bland annat vilken funktion 

ett personlighetstest fyller i urvalsprocessen. Det hon kom fram till var att personlighetstester 

används och ofta fungerar som ett bekräftelseinstrument. Alltså att man använder det för att 

bekräfta att personerna är de samma som de angav sig vara under de tidigare processerna av 

rekryteringen (Molin, 2008, s. 31). 

 

Molin (2008) undersökte även hur rekryterare motiverar personlighetstesters betydelse och 

användning. I studien kom hon fram till vissa intressanta aspekter, bland annat att 

personlighetstester används som ett samtalsunderlag mellan rekryteraren och kandidaten om 

vad för kompetens, egenskaper och erfarenheter kandidaten har. Den här djupa diskussionen 

sker efter att man fått resultaten av personlighetstestet, i återkopplingen. Enligt studien så 

leder den här diskussionen till att det blir lättare för kandidaten att tala om sig själv, vilket ger 

mer lönsam information om personen som gör testet som kan bli väldigt värdefull i slutändan 

(Molin, 2008, s.32-33).   

 

Molins (2008) studie fick fram resultat om personlighetstester som urvalsmetod som visar att 

det bland annat används som ett verktyg för att bekräfta den bild rekryteraren redan har fått av 

den sökande. Dessutom har studien kommit fram till att personlighetstester leder till att man 

får reflektera över sina egenskaper och vilka styrkor och svagheter man har, i relation till 

exempelvis tidigare nämnda femfaktorsmodellen.  

 

3.2  Svarar den sökande ärligt? 

 

Ibland händer det att den sökande kan svara taktiskt och skönmåla sig själv för att verka så bra 

som möjligt för jobbet, då gäller det att rekryterarna är uppmärksamma. Molin (2008) kom i 

hennes studie fram till att det är ganska vanligt att de sökande försöker skönmåla sig själva, 

dock är testerna väldigt svåra att manipulera även om man tror att man kan det. Det brukar 
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märkas sedan när rekryteraren har återkopplingen med den sökande. Självklart är alla svar 

inte 100 procentiga och det är vanligt att folk vill ge en bättre bild av sig själv, men för att 

som sökande kunna manipulera ett test måste man vara väldigt skicklig och även lyckas göra 

det under de andra delarna av processen. En duktig rekryterare märker oftast om den sökande 

försöker skönmåla sig själv väldigt tydligt och då blir resultaten för den personen inte 

relevanta (Molin, 2008, s. 30-31). 

 

 

3.3 För- och nackdelar med personlighetstestning 

 

Holman (1998) undersökte i en annan studie personlighetstester som urvalshjälpmedel vid 

rekrytering. För- och nackdelar med personlighetstest undersöktes bland annat och enligt 

denna studie så finns det mycket som talar för dessa tester, men även en del som talar mot. 

Faktorer som talar för är bland annat att testerna kan vara ett bra komplement till 

informationen man har fått från en intervju i en rekrytering. Om man använder testet rätt kan 

det ge bra resultat om personens egenskaper som man inte ut fått i tidigare skede, som kan 

vara avgörande för rekryteringen. Dessutom så lär sig personen som får göra testet 

förhoppningsvis en del saker om sig själv som man kan ha nytta av både i arbetslivet och i det 

privata livet. Även Holman (1998) pekar på att det därför är viktigt att testet är bra utfört och 

kan ge resultat, så att man kan använda det som ett bra diskussionsunderlag mellan 

rekryteraren och den sökande (Holman, 1998, s.47-48). 

 

Sedan finns också faktorerna som talar mot personlighetstester enligt denna studie. 

Framförallt att det går att manipulera ett test om man som rekryterare inte utför det korrekt, 

som det tidigare nämnts. Dessutom kan personlighetstester ses som oetiska (Holman, 1998, 

s.47-48). 

 

Som synes så har personlighetstester enligt denna studie både för- och nackdelar. En sak som 

är säker med personlighetstester efter att ha sett denna undersökning är att ett bra och 

fungerande test kan leda till att man anställer rätt person för tjänsten, vilket är just det man är 

ute efter som rekryterare. 

 

 

Summering av tidigare forskning kring personlighetstester 

 

Rekryteringsprocesser är långa och omfattar många delar. Allt från arbetsanalysen till 

sökandet till den rätta personen, och personlighetstester används på olika sätt för att underlätta 

i processen som tidigare forskning visar. 

1. De används som ett verktyg för att bekräfta den bild av kandidaten som man har fått 

tidigare. 

2. De används som ett diskussionsunderlag för den sökande och rekryteraren. 

3. De används för att få fram information om den sökandes egenskaper.   
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Vad gäller personlighetstesters användande som urvalsmetod kan man bland annat konstatera 

från tidigare studier att personlighetstester används som stöd i en djup diskussion mellan 

rekryteraren och kandidaten. Personlighetstester används också väldigt ofta för att bekräfta att 

den bild man fått av kandidaten stämmer i jämförelse med intervjuerna och de tidigare 

processerna. Personlighetstester har också sina för- och nackdelar, ibland ger de inte alltid en 

rättvis bild av den sökande och det går att fuska och skönmåla sig själv. Dock kan 

personlighetstester som verktyg i en rekrytering fylla sin funktion genom att frambringa 

väldigt bra information om kandidatens egenskaper. Det i sin tur underlättar för rekryteraren 

att välja slutkandidat.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter  

 
I det här kapitlet tänkte jag gå igenom begreppet kompetens. Kompetensbegreppet nämns 

väldigt ofta i förhållande till min studie, och det är bland annat vad för kompetenser en person 

har som man undersöker i en rekrytering och genom personlighetstester. Till sist presenteras 

teorierna jag använder mig av för att analysera de resultat jag har fått fram.  

 

4.1  Kompetensbegreppet 

 

Begreppet kompetens kan man säga hur mycket som helst om och det brukar definieras olika 

från författare till författare. När det kommer till organisation och arbetslivsforskningen är 

detta en ganska vanlig definition:   

 

Med kompetens avses här en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 

eller arbete. Med denna individuella handlingsförmåga menas såväl kunskaper, intellektuella och 

praktiska färdigheter, som sociala färdigheter, attityder och personliga egenskaper hos individen. 

Vilken betydelse som dessa olika kompetenser har i ett enskilt fall beror på uppgiftens karaktär 

(Ellström, 1996, s.11). 

 

Denna definition av Ellström (1996) underlättar för att förstå begreppet kompetens bättre i 

samband med hur rekryterare bedömer vuxna genom personlighetstester. Den sökande för ett 

arbete blir i en rekryteringsprocess bedömd i många fall utefter dessa egenskaper som 

Ellström (1996) nämner via intervjuer och tester för att hitta den rätta personen för jobbet. I en 

annan definition av kompetens skriver Söderström i sin bok Det svårfångade 

kompetensbegreppet, (1990, s.4) att: ”Kompetens ses som förmågan att fullgöra en uppgift. 

Där ingår då kunskaper men även sociala färdigheter, inställning till verksamhet samt 

kontaktnät”. Dessutom menar Söderström att kvalitet, fungera i en organisation och lämplig 

förmåga också är viktiga faktorer i begreppet kompetens (Söderström 1990, s.4). 

 

Kompetens är således ett brett begrepp som kan tolkas ur många olika perspektiv och i denna 

studie har jag valt att utgå från Keens (2002) kompetenshand och Ellströms (1992) fem delar 

av kompetensbegreppet för att ta del av de perspektiv som dessa teorier ger av begreppet 

kompetens. Dessa två teorier som har valts kommer användas för min analys av resultatet om 
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vad för funktion personlighetstester fyller i en rekryteringsprocess, och de hjälper även till att 

förstå hur rekryterare bedömer kompetens. 

 

4.2 Keens syn på kompetens 

 

Lindmark & Önnevik (2006) tar upp Kerstin Keens (2002) syn på kompetens och hennes 

kända exempel på individuell kompetens. Keen (2002) menar att kompetens kan ses som en 

hand där de fem fingrarna är olika delar som symboliserar kompetensen hos en individ. 

Handen ses som ett verktyg för exempelvis rekryterare eller andra för att kunna bedöma 

någons eller sin egen kompetens och att kunna skilja på individers svagheter och styrkor. Jag 

har valt att utgå ifrån Keens kompetenshand för att redogöra för vad för sorts egenskaper man 

kan kolla på när man bedömer individer med hjälp av personlighetstester. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Keens kompetenshand (Lindmark & Önnevik, 2006, s.195). 

 

Den första delen i Keens kompetenshand är färdigheter, vilket innebär att en individ ska ha 

förmågan att kunna göra och utföra något. Exempel på olika färdigheter kan vara att kunna 

förhandla inom ett yrke. Ett exempel på det kan vara om man söker en tjänst på ett företag där 

man som sökande måste kunna förhandla med kunderna, det vill säga att komma på lösningar 

som gynnar både företaget och kunden. Detta är en av många färdigheter som man hittar i 

tummen i Keens ”kompetenshand”, och beroende på vad för tjänst som annonseras så 

eftersöker rekryterare olika färdigheter bland annat (Keen, 2002, s. 5-12). 

 

Nästa del symboliserar kunskaper. Keen menar att man ska ha kunskap och fakta för att klara 

en uppgift. Hon menar att en individ förstår det den håller på med bättre genom en 

kombination av kunskap och färdighet. Söker man exempelvis ett jobb som lärare och vill 

undervisa i geografi så är det bra att man har kännedom och fakta om länder och jordytan 
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sedan tidigare. Kunskap kan vara en viktig del för rekryterare att bedöma hos en kandidat när 

de ska välja person för ett yrke (Keen, 2002, s. 5-12).  

 

Sedan har vi den tredje delen som föreställer erfarenhet. Erfarenhet brukar man få efter att ha 

prövat och utsatts för något, denna sorts kunskap är väldigt värdefull och kan inte läras genom 

fakta som i kunskapsdelen. Har man läst flera böcker om hur man lagar en trasig bil som 

mekaniker exempelvis så är det en sorts kunskap, men hade jag som kund vetat att en 

mekaniker bara läst böcker och aldrig faktiskt lagat en bil tidigare så hade jag inte valt den 

personen. Risken är stor att den personen inte har vad som krävs för att klara uppgiften just 

eftersom att denne inte utsatts för en sådan uppgift. Erfarenhet är ett väldigt stort plus och 

något som rekryterare brukar ha i åtanke när de bedömer en person. Har man som sökande 

erfarenhet inom det yrket som finns tillgängligt så blir man automatiskt mer attraktiv för 

arbetsgivaren (Keen, 2002, s. 5-12).  

 

Nästa del symboliseras av kontaker, alltså en individs nätverk och kontaktnät, Keen menar att 

det är viktigt att bygga goda relationer med andra så att man kan utföra arbetsuppgifter 

tillsammans med andra också om det skulle behövas. Att enkelt kunna knyta till sig kontakter 

och skaffa sig ett stort nätverk att jobba med är en bra förmåga. Om man exempelvis har i 

uppgift att marknadsföra något så kan det vara bra om man har ett stort kontaktnät och 

nätverk så att man når ut till så många som möjligt (Keen, 2002, s. 5-12). 

 

Den sista delen av den här kompetensteorin är värderingar. Med värderingar menas 

exempelvis vad för syn man har på något och ens ansvarskänsla. Individen ska även ha en 

moralisk attityd mot sin organisation och medarbetare. Värderingar och drivkraft hänger 

oftast samman. Ett exempel på hur värderingar och drivkraft hänger samman är om man som 

person värnar om miljön rent allmänt och ska sedan arbeta med något som skadar miljön. 

Detta kan leda till att den personen tappar lusten och drivkraften och det i sin tur leder till ett 

sämre arbete för organisationen. Därför gäller det som rekryterare att veta vad för värderingar 

en person har så att det inte blir en krock med personen, medarbetarna och organisationen 

(Keen, 2002, s. 5-12).    

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Keens kompetensteori mynnar ut i fem olika delar som 

ger en klarare bild av kompetenser som individer kan ha, och som kan vara till nytta vid en 

rekrytering för att veta vad man ska bedöma hos en person. Delarna i sig bildar en förmåga 

och kompetens hos en individ för att utföra olika uppgifter i exempelvis arbetslivet. När man 

testar någons personlighet får man ett resultat, då kan denna hand användas som en mall för 

att se vad för förmågor en individ har (Keen, 2002, s. 5-12).   
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4.3 Ellströms fem delar av kompetensbegreppet  

 

En annan teori om kompetensbegreppet är Ellströms fem faktorer eller delar som han kallar 

dem. Detta är alla delar som påverkar en persons kompetens och som rekryterare kan förhålla 

sig till i en rekrytering. De faktorer som Ellström (1992) presenterar är:  

 

Psykomotoriska faktorer: alltså de perceptuella och manuella färdigheter, som exempelvis 

fingerfärdighet. 

 

Kognitiva faktorer: intellektuella och kunskapsbaserade färdigheter, exempelvis att kunna 

lösa ett problem. 

 

Affektiva faktorer: de känslomässiga och viljemässiga egenskaper, exempelvis värderingar 

och engagemang hos en person.  

 

Personlighetsfaktorer: den kompetens som är relaterad till personlighetsdrag, exempelvis om 

man har högt självförtroende eller om man är dominant som person. 

 

Sociala faktorer: den sociala färdigheten en person har, kan vara allt från samarbetsförmåga 

till ledarskapsförmåga (Ellström, 1992, s.21). 

 

Förutom de psykomotoriska och kognitiva faktorerna som brukar vara med i de flesta 

kompetensbeskrivningarna, så inkluderar denna teori om kompetens även de affektiva, 

personlighetsrelaterade och sociala faktorerna. Oftast brukar inte kompetensbegreppet 

innefatta så många komponenter vad gäller en persons individuella egenskaper. Kompetens 

brukar omfattas av endast de psykomotoriska och kognitiva faktorerna, det vill säga de 

intellektuella och motoriska färdigheterna en individ har (Ellström, 1992, s. 22-26).  

 

Det finns dock goda anledningar till att ha med affektiva, personlighetsrelaterade och sociala 

faktorer i en kompetensmodell. En av dessa anledningar är den motivationella och 

emotionella komponentens betydelse som finns i den affektiva faktorn. Alltså värderingar och 

engagemang hos en person och hur man som individ reagerar känslomässigt på vissa 

situationer. Hur engagerad och motiverad en person är har väldigt stor betydelse för hur bra 

denne löser en uppgift, eller hur väl den utför ett arbete. En annan anledning till att ha med 

dessa tre faktorer i en beskrivning av kompetens, är att dessa sorts kompetenser kan 

efterfrågas på olika organisationer och företag. Lojalitet mot företaget och vad för värderingar 

man har i jämförelse med organisationen är så kallade extrafunktionella kompetenser som inte 

har särskilt stor betydelse för arbetsuppgiften i sig. Dock efterfrågar arbetsgivare ofta dessa 

egenskaper för att veta att den sökande individen passar perfekt för organisationen. Den 

affektiva faktorn är just en kompetens som innefattar en persons värderingar och engagemang. 

Detsamma gäller den personlighetsrelaterade och sociala faktorn, dessa kompetenser har inte 

någon direkt betydelse för en individs motoriska och intellektuella färdigheter. Dock påverkar 

dessa kompetenser hur man som individ utför ett arbete. Det påverkar precis som den 
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affektiva faktorn återigen hur väl den personen kommer passa in i en organisation och 

arbetsplats (Ellström, 1992, s. 26).  

 

Denna teori om kompetensbegreppet påminner mycket om ”The big five” och kan kopplas till 

de fem stora personlighetsdragen i den modellen som redovisats tidigare. Skillnaden är dock 

att Ellströms (1992) teori inte är ett personlighetstest som rekryterare använder sig av. Därför 

är denna teori som ett sorts smörgåsbord av kompetenser där man som rekryterare eller 

bedömare av något slag kan använda sig av dessa undermedvetet. Dessa faktorer underlättar 

för att förstå vad för kompetenser som påverkar en individ och vad för egenskaper som krävs 

för att hitta rätt person för arbetet och även organisationen. 

 

”The big five” som diskuterats i bakgrundsdelen har fem stora personlighetsdrag som hjälper 

beskriva hur man är som person och vad för drag man kännetecknas av. Detta 

personlighetstest kan kopplas och även förstås genom Ellströms (1992) teori om begreppet 

kompetens. Alla de egenskaper som ett personlighetstest som ”The big five” testar används i 

Ellströms (1992) modell som kompetensområden. Dessa fem faktorer är alla olika 

kompetenser som kan vara till nytta för rekryterare när de bedömer en persons resultat av ett 

personlighetstest, där den ena komponenten behövs mer för ett yrke än ett annat. Denna teori 

blir som ett verktyg som man kan använda för att bedöma vilka typer av kompetenser som gör 

den sökande anställningsbar. Om en person exempelvis får låga poäng på extroversion (arbeta 

själv och inte bli störd) på ett personlighetstest då är den sociala faktorn i Ellströms (1992) 

modell inte en stark kompetens hos den sökande. Det visar på att den personen i sådant fall 

inte är att föredra om man söker någon som ska arbeta i grupp och kunna föra diskussioner 

med andra medarbetare. 
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5. Metod  
 

I det här kapitlet redovisas metoden som har använts och tillvägagångssättet i denna studie för 

att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna, och för att kunna uppfylla syftet med 

studien.  

 

5.1 Val av metod   

 

Jag valde att utgå ifrån en kvalitativ ansats som metod för min undersökning och genom 

kvalitativa intervjuer. Anledningen till att jag valde just denna metod var att jag ville komma 

åt intervjupersonernas egna uppfattningar om personlighetstesters betydelse i en 

rekryteringsprocess. Jag ville veta vad för erfarenheter de har och hur de ur rekryterares 

perspektiv ser på personlighetstesters betydelse. Genom en kvalitativ forskningsmetod kan 

man enklare förstå och skapa förståelse för andra människors upplevda världar. Därför ansåg 

jag att just en kvalitativ ansats var mest passande för att komma åt de sex rekryterare som 

intervjuades mer på djupet. Kvalitativa intervjuer liknar oftast en vardaglig situation och ett 

normalt samtal mellan två personer. Man låter intervjupersonen få tala ut efter de 

frågeställningar man har, dock ska man låta den intervjuade få påverka samtalets utveckling. 

Om man känner att man inte riktigt får svar på det man vill eller att man har missat något så 

kan man ställa följdfrågor, vilket kan vara bra för att få den information man behöver för 

studiens syfte, till skillnad från exempelvis en enkätundersökning där man inte kan vara med 

och påverka (Holme, & Solvang, 1997, s. 98-108). 

 

5.2 Datainsamling och litteratursökning  

 

För att hitta litteratur och tidigare studier till denna studie använde jag mig av DISA (Uppsala 

universitetsbibliotek), Libris och några av Uppsala universitets uppsatser. Mina sökord för att 

hitta litteratur och andra studier var: personlighetstest, personlighet, rekryteringsprocess, 

rekrytering, kompetens, kunskap och arbetsliv. Att hitta tidigare forskning inom samma ämne 

var till stor hjälp då jag hittade mycket förslag på litteratur som berörde just det jag 

undersökte, det underlättade en hel del och på så sätt sparade jag även väldigt mycket tid i 

mitt sökande. 

5.3 Planering 

När jag började mitt sökande efter personer att genomföra mina intervjuer på så var kraven att 

de skulle vara rekryterare, och att de använder eller har använt personlighetstester som ett 

verktyg i deras rekryteringsprocess. Tack vare mitt kontaktnät fick jag tag på en person som 

arbetade med just rekrytering på ett rekryteringsföretag. Jag fick möjligheten att genomföra 

mina kvalitativa intervjuer på ett av deras kontor här i Sverige där man hittade rekryterare av 

alla olika slag och nivåer som använde sig av personlighetstester. Detta företag där jag utförde 

mina intervjuer är ett av Nordens största rekryteringsföretag som är uppdelat i flera av de 

största städerna i Norden.  
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5.4 Urval av intervjupersoner 

Får man fel intervjupersoner i urvalet och om de inte uppfyller kraven man har så kan det 

innebära att hela forskningen i slutändan blir meningslös i förhållande till syftet. Urvalet av 

personer ska inte ske slumpmässigt eller ogenomtänkt (Holme, & Solvang, 1997, s. 101). 

Därför var jag väldigt noga med mitt val av intervjupersoner och såg till så att de uppfyllde 

mina krav, nämligen att deras arbete omfattades av rekrytering och att de använde sig av 

personlighetstester. Här fick jag hjälp av min kontaktperson som gav mig förslag på olika 

personer som funkade utmärkt för min undersökning. Sex personer blev det till slut, som alla 

arbetade med rekrytering och personlighetstester på samma företag, alla gav mig väldigt bra 

och värdefull information som skiljde sig åt från person till person. Det fanns en risk att 

intervjupersonerna skulle ge snarlika svar eftersom att de jobbade för samma företag, men 

mycket tack vare min kontaktperson som såg till så att jag fick väldigt olika personer när det 

kommer till erfarenhet och olika befattningar så fick jag olika svar vilket gjorde studien 

mycket mer intressant. 

För att inte lämna för mycket information om företaget och så att man inte ska kunna 

identifiera personerna som intervjuas så har jag valt att referera till dem efter benämningen IP 

(intervjuperson).  

IP 1- Kvinna. Chef 

IP 2- Kvinna. Rekryteringskonsult 

IP 3- Kvinna. Rekryteringskonsult 

IP 4- Kvinna. Projektledare 

IP 5- Man. Chef 

IP 6- Man Rekryteringskonsult 

 

5.5 Intervjuguiden  

Innan jag började med utformningen av intervjuguiden så valde jag att läsa in mig ordentligt 

om personlighetstester i rekryteringsprocesser för att på så sätt kunna utforma tillämpliga 

frågor i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar. Intervjuguiden konstruerades 

sedan utifrån teman som ansågs relevanta för syftet som ämnar ta reda på personlighetstesters 

betydelse i en rekryteringsprocess ur rekryterares perspektiv. Jag började med att skapa 

frågeområden utifrån mina forskningsfrågor som jag hade och utifrån dessa områden uppkom 

teman som var passande för syftet, dessa var: allmänt om rekryteringsprocessen och 

personlighetstesterna, tankar om personlighetstester, personlighetstesters funktion, bedömning 

genom personlighetstester och egna upplevda erfarenheter. Sedan formade jag 

intervjufrågorna som finns i bilaga 2 utifrån dessa teman som nämndes och mina 

frågeställningar. 

Denna intervjuguide och intervjupersonernas svar var viktiga för studien och gav mig 

värdefull material att arbeta efter som sedan analyserades. I dessa sorters intervjuer har 

intervjupersonerna stor frihet att svara på det sättet de vill och mycket hänger på dem 

beroende på vad för svar man får, därför är det viktigt att man lägger ner ganska mycket tid på 
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intervjuguiden, dock kan man även följa upp deras svar genom att ställa följdfrågor, vilket jag 

gjorde för att få svar som berörde studiens syfte. Dessa sorters intervjuer som har beskrivits 

och genomförts kallas semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 415). 

5.6 Genomförande av intervjuer  

Innan jag satte igång med intervjuerna skickade jag iväg ett informationsbrev till de 

deltagande (bilaga 1), där redovisades uppsatsens syfte och annan nödvändig information som 

var bra för intervjupersonerna att veta. Intervjun inleddes med ett par lätta frågor om 

personernas bakgrund. Sedan gick jag vidare till de mer konkreta och relevanta frågorna som 

berör de frågeställningar jag har och studiens syfte.  

Intervjuerna utfördes på sex rekryterare av olika slag, dessa intervjuer använde jag som ett 

verktyg för att samla information om vilken betydelse personlighetstester har i en 

rekryteringsprocess och vad för funktion de fyller. Tre av dessa intervjuer genomfördes på 

plats på detta rekryteringsföretag, resten skickade svaren till mig via mail på grund av att de 

inte var på plats och eftersom att de inte hade tid i deras kalendrar att genomföra de på 

kontoret. Problemet med att inte vara på plats och genomföra semistrukturerade intervjuer var 

som jag tog upp tidigare, man får inte chansen att ställa följdfrågor om man känner att 

intervjupersonen misstolkat frågan eller ger oanvändbara svar, det blev inte heller ett samtal 

som med dem jag intervjuade på plats (Holme, & Solvang, 1997, s. 98-108). Andra bitar som 

jag missade med att inte ha genomfört vissa av intervjuerna ansikte mot ansikte är den 

kroppsliga kommunikationen, det vill säga hur intervjupersonerna talade om ämnet, deras 

kroppsspråk, gester och känslor exempelvis (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 131-133).  

5.7 Etiska överväganden 

Denna uppsats har utgått från råden för den samhällsvetenskapliga forskningen 

(vetenskapsrådet 2011). I ett arbete ska man som forskare utgå från fyra krav. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med 

informationskravet så innebär det att alla deltagare i studien (intervjupersonerna) ska få en 

förklaring om vad syftet med denna forskning är. Detta har mina deltagare fått tagit del av via 

mail. Vid samma tillfälle skickade jag ett informationsbrev som redovisas i bilaga 1. I 

informationsbrevet informerar jag även deltagarna om de tre andra kraven, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I det brevet redovisas mer exakt hur deltagarna 

informerats om de etiska principerna och hur all material kommer att behandlas. I början av 

alla intervjuer jag har haft med kandidaterna så har jag även repeterat det mesta som står i 

informationsbrevet om de etiska riktlinjerna och även mina egna uppgifter. Eftersom att det 

finns en möjlighet att det deltagarna säger kan leda till negativa konsekvenser så har jag valt 

att inte identifiera dem och företaget. 

5.8 Databearbetning och redovisning 

Efter att jag genomförde intervjuerna så transkriberade jag dem som inte skickades via mail. 

Transkriberingen utfördes väldigt noggrant, detta var nödvändigt ansåg jag för att inte missa 

något och för att få med alla detaljer. 
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Efter att jag hade alla intervjuer nedskrivna så valde jag att skriva ut dem för att sedan försöka 

upptäcka mönster bland intervjupersonernas svar. Materialet har sedan delats in under olika 

kategorier som jag bildade, och detta gav mig analysens olika teman som är: 

Tema 1: Användning av personlighetstester.  

Tema 2: Signifikansen av återkoppling.  

Tema 3: Personlighetstest som avgörande faktor.  

 

5.9 Metoddiskussion 

Min forskningsmetod var kvalitativ och det empiriska resultatet togs fram genom kvalitativa 

intervjuer. Ett annat tillvägagångssätt hade kunnat vara en kvantitativ metod, genom enkäter. 

Då hade jag kunnat få en bredare bild av vilka funktioner personlighetstest har i en 

rekrytering, dock skulle det även kunna innebära att jag missar viktiga komponenter. Därför 

föll valet på en kvalitativ metod, just av den anledningen att jag kom in mer på djupet på 

dessa rekryterare och fick höra beskrivningar om detta ämne ur deras egna upplevda värld. 

Följdfrågorna som jag kunde ställa i intervjuerna tack vare denna metod var även 

betydelsefulla då de gav mig chansen att få relevanta svar för studiens syfte när 

intervjupersonerna gick in på andra spår som inte berörde ämnet. 

Mycket tack vare min intervjuguide som jag konstruerade under arbetets gång fick jag väldigt 

stor möjlighet att få ut svar på de frågor jag hade. Materialet har varit oerhört användbart 

mycket tack vare att jag la ner tid på att få till så bra och relevanta frågor som möjligt för 

studiens syfte. Tack vare mitt kontaktnät fick jag dessutom till en grupp av människor att 

intervjua som har gett mig mitt material och de svar som redovisas i nästa kapitel. Jag kom till 

intervjuerna inställd på att dessa rekryterare som jag intervjuade hade mer information och 

kunskap om presonlighetstester i en rekryteringsprocess än vad jag hade, detta talade jag även 

om för mina intervjupersoner för att visa min uppskattning för att de ställde upp och hur 

värdefull deras kunskap var för mig och studiens syfte. Jag ville skapa en så god relation och 

stämning som möjligt med intervjupersonerna för att på så sätt få så bra och innehållsrik 

information som möjligt. Som forskare med tidigare erfarenheter av att ha gjort 

personlighetstester i mitt jobbsökande så var jag medveten om min förförståelse för detta 

ämne. Tack vare min förförståelse om detta ämne och tidigare forskning kunde jag även 

relatera till det empiriska materialet, dock försökte jag så gott som det gick hålla distans till 

mina personliga värderingar så att de inte skulle påverka undersökningen. Exempelvis undvek 

jag att ställa ledande frågor i den riktning som kunde bekräfta teorin som används i resultat 

och analysdelen. 

För att ge en bild av studiens kvalitet och trovärdighet diskuteras begreppen reliabilitet och 

validitet. Med reliabilitet menas hur konsistent och tillförlitlig forskningsresultaten är. Om 

resultaten av intervjuerna blir likadana vid andra tillfällen och av andra forskare så har en 

studie god reliabilitet. I mitt fall har jag använt mig av samma intervjuguide men resultaten 

bygger mest på egna erfarenheter och hur de tycker och tänker. När det kommer till 

kvalitativa studier som i det här fallet kan det alltså bli svårare att återskapa materialet 

eftersom att den sociala miljön och forskaren påverkar vid datainsamlingen. För att försöka 
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öka reliabiliteten på bästa sätt beskrev jag mitt tillvägagångsätt och utformningen av 

intervjuguiden, men intervjun var semistrukturerad och då uppkom även följdfrågor, detta gör 

det naturligtvis svårare för andra forskare att få samma resultat. Därför är det inte allt för hög 

reliabilitet i kvalitativa studier som denna (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295-296).  

När det gäller validitet så innebär det till vilken grad en studie hänger ihop och om man mäter 

det man avser att mäta. För att min studie skulle vara så giltig och trovärdig som möjligt så 

var jag väldigt noga med arbetet och arbetssättet, jag läste in mig på området som jag forskade 

inom och utefter det formades en intervjuguide för att få så relevanta svar som möjligt för 

studiens syfte. Under intervjuernas gång exempelvis ställde jag även följdfrågor för att just 

säkerställa att jag uppfattat de svar som gavs på ett korrekt sätt. Det är den interna validiteten, 

sedan finns den externa validiteten och med den menas huruvida resultaten från forskningen 

kan överföras till andra situationer och personer än de intervjupersoner som deltar i studien. 

Inom de kvalitativa intervjuerna har det riktats kritik mot denna punkt eftersom att man anser 

att det inte går att generalisera från resultaten eftersom att intervjupersonerna är för få i den 

här typen av forskning (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295-296).    
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6. Resultat och analys  

I den här delen presenteras informationen som har framkommit av intervjupersonerna. 

Resultatet kommer sedan analyseras med hjälp av teorierna och kommer även kopplas till 

tidigare forskning. Jag har valt att presentera mitt empiriska material utifrån tre teman som har 

bildats med hjälp av intervjupersonernas utsagor. 

6.1 Användning av personlighetstester  

Personlighetstester kan användas på många olika sätt beroende på rekryteraren och vad för 

personlighetstest som görs. Utifrån de svaren jag har fått av mina intervjupersoner så kan man 

konstatera att de gör samma tester, men att användandet av dem sker på lite annorlunda sätt 

från rekryterare till rekryterare.   

Testet som intervjupersonerna använder sig av kallas 16 PF som står för 16 

personlighetsfaktorer som har tagits upp i bakgrundsdelen tidigare. Varje personlighetsfaktor 

sträcker sig på en skala mellan 1-10 där 4-6 är normgruppen som man mäts mot. Om man 

ligger under 4 så har man låga poäng av en faktor och över 6 så har man höga poäng. Testet 

består av 170 frågor och alla dessa frågor är för att bedöma personligheten. Testerna brukar ta 

ungefär 30-60 minuter att svara på, sedan går rekryteraren och den sökande tillsammans 

igenom testet och gör en sammanställning och till sist ger en återkoppling på resultatet. Detta 

är obligatoriska steg för de rekryterare jag intervjuade när de utför ett personlighetstest, det 

som skiljer dem åt är dock diskussionen de har med den sökande efter och hur de använder 

testet. De använder det på lite olika sätt beroende på vad de anser ger dem lämpligast 

information om kandidaten. Intervjuperson 5 brukar exempelvis använda det på så vis att han 

bedömer sina kandidater genom att mäta deras självinsikt för att se om personen vet sina 

svagheter och styrkor.  

Under återkopplingen när vi får träffa kandidaten igen och gå igenom resultaten av testet brukar 

jag fråga kandidaten om vart de tror att de har hamnat på skalan. Sen går vi igenom varje faktor 

och så talar vi om vad det tyder på om man har 1 kontra 10 på en skala, så får de gissa var de 

själva ligger och därefter berättar jag vart de faktiskt har hamnat. Det gör jag för att se hur väl de 

tycker att de känner sig själva, och dessutom om deras bild av sig själv från testet stämmer 

överrens med den bild vi har av dem från tidigare uppsamlad information. Många brukar gissa 

ganska nära och har god självinsikt (IP5). 

Förmågan att ha god självinsikt och kunna uppskatta sina egenskaper är något som väger 

tungt i den här intervjupersonens bedömning. Detsamma gäller intervjuperson 3 som anser att 

den sökande ska känna sig själv och ha god självinsikt.  

Ett personlighetstest ger faktiskt en bild av hur man ser sig själv som person och vad för 

förmågor man har och inte har. Så att efter åt när vi träffar kandidaten och diskuterar resultaten 

så är det alltid bra att de vet vad de har för styrkor och svagheter. Ett test som stämmer överrens 

med personens uppskattning av sig själv visar att personen vet sina svagheter och styrkor, och då 

vet de oftast också om de är kapabla för den tjänst de söker eller inte. Att veta sina styrkor och 

svagheter tyder på att de känner sig själva bra och har bra självuppskattning. Oftast stämmer 

deras självskattning av sig själva överrens, inte bara med testresultatet utan även med 

informationen kandidaten gett om sig själv tidigare (IP3). 
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Intervjupersonerna betonar att det är viktigt som sökande för ett arbete att vara medveten om 

sina tillgångar och brister och veta hur man fungerar i en viss situation i ett arbete. Detta är 

något de bedömer väldigt noga bland annat. Dessutom nämner de att informationen man får ut 

av personlighetstestet används för att kontrollera att det stämmer överrens med hur de tidigare 

i rekryteringsprocessen beskrivit sig själva. 

En annan viktig del i personlighetstester betydelse för rekryterarna är att även använda och 

utnyttja resultaten som man får efter att kandidaten har svarat på frågorna. Så att testerna inte 

bara används för kandidatens reflektion av sig själv, utan också som ett underlag för 

rekryterarna att titta på. Mina intervjupersoner använder sig av deras test på så sätt att de 

bedömer kandidaterna och hur de passar för arbetet, beroende på deras resultat i de olika 

personlighetsfaktorerna. 

Istället för att vi ska gå på magkänsla när vi gör våra bedömningar och väljer kandidat så har vi 

dessa faktorer som jag berättade om framför oss, som en mall där vi kan jämföra med resultaten. 

Och beroende på vad man får från 0 till 10 på de olika faktorerna så kan vi se hur kvalificerad 

kandidaten är och vad för egenskaper han eller hon har. Självklart kollar jag inte bara på dessa 

faktorer när jag bedömer någon men jag utgår absolut ifrån dem. I mina senaste rekryteringar har 

jag som störst ansvar haft att tillsätta folk i olika grupper, därför lägger jag extra vikt på de vad 

för person man bör vara för att fungera i en grupp och vad för faktor man ska ha mycket av. I 

mina senaste fall så har jag alltså behövt personer som inte får för högt på exempelvis självtillit 

som är en av alla faktorer, lågt på denna faktor visar på att personen är mer grupporienterad (IP 

4). 

Intervjuperson fyra talar mycket om att använda personlighetstester som ett verktyg för att 

jämföra resultaten med vad som krävs av kandidaten, något som intervjuperson 1 också är 

inne på. 

Testerna vi använder oss av tycker jag är givande men långt ifrån det viktigaste om man ska 

plocka ut ett enskilt moment i en rekryteringsprocess. Jag anser att det är givande på så sätt att 

vi kan gå igenom faktor för faktor och visa de sökande vad för faktor de har högt av och 

tvärtom under diskussionen, som vi har direkt efter att de har svarat på frågorna i testet. Vi får 

redovisa vart de har hamnat på varje skala och vad det innebär. Det leder också till ett perfekt 

diskussionsunderlag för oss, att framföra de olika faktorerna och visa dem vad deras 

grundläggande drag i personligheten är och hur de utmynnar sig i olika profiler (IP 1).  

För mig som arbetar mycket med att headhunta chefer så är det ett bra hjälpmedel att ta reda på 

om personen har de typiska dragen som krävs för att vara en chef, så förs sedan våra 

diskussioner i återkopplingen kring den faktorn exempelvis. En person som till exempel har högt 

på oro, lägre än genomsnittet på dominans och som föredrar att vara själv istället för att vara 

med andra kommer förmodligen tycka att det är svårt att vara chef och kommer att vara stressad 

och pressad när tuffa beslut ska tas (IP 1). 

Att mer själv som rekryterare reflektera över kandidaten efter ett test är något som dessa 

intervjupersoner förespråkar. Dessa intervjupersoner ser inte testet bara som något som visar 

om en person har god självinsikt eller inte, de talade om personlighetstestets användning som 

ett bra medel att undersöka någons personlighet. De litar på resultaten, och får kandidaten 

högt på någon faktor så ifrågasätter dem sällan resultatet, utan de kör på det. Dock nämner de 

även att de gör det eftersom att personlighetstester bara är en liten del i rekryteringsprocessen 

för dem.  
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6.2 Analys av användning av personlighetstester 

Resultaten visar att man använder sig av personlighetstester på olika sätt vad gäller att 

bedöma en person med dem. Det man kan konstatera är att personlighetstester används alltid 

för dessa rekryterare och att de alltid ger resultat angående den sökandes personlighetsdrag, 

men sen hur man använder resultaten skiljer sig från person till person. De intervjupersoner 

som talar om att det är viktigt att de sökande vet vad de har för styrkor och svagheter kan 

tolkas genom Keens (2002) kompetenshand. Keens (2002) kompetenshand fungerar just som 

en modell för att skilja på personers svagheter och styrkor så att man enklare kan separerare 

deras kompetenser i slutändan. Hur personer reflekterar över sig själva, om man vet om man 

kan klara av vissa uppgifter och om man är rätt man för jobbet, visar på att de kan självskatta 

sig själva vilket är en styrka. Kan inte kandidaten visa upp denna sida av sig så är det en 

svaghet enligt resultatet. Dock ska kandidatens självskattning leda till att man blir intressant 

för jobbet, och inte bara att man har god självinsikt. För det spelar ingen roll hur god 

självinsikt man har om man inte har färdigheterna för jobbet. Att ha god självinsikt är alltså en 

styrka men långt ifrån allt. Men att ha god självinsikt och färdigheterna som även Keen 

(2002) tar upp, för att kunna klara det specifika yrket är ett väldigt stort plus enligt mina 

intervjupersoners utsagor. Att mäta självskattningen hos kandidaten är något som görs efter 

testet, alltså under återkopplingen enligt mina intervjupersoner, därför är det viktigt att 

diskussionen efter testet är givande för att ens göra en rättvis bedömning av hur god 

självskattning kandidaten har. 

I resultatet framgår det även att intervjupersonerna använder personlighetstest, inte bara för att 

mäta kandidaternas självsinsikt, utan även för att samtidigt kontrollera att deras resultat 

stämmer överrens med den bild de fått av kandidaten sedan tidigare. Detta var något som även 

Molin (2008) fick fram i hennes studie, att vissa rekryterare använder testerna för att bekräfta 

att kandidaterna är de samma som de påstått sig vara under tidigare delen av 

rekryteringsprocessen. Personlighetstesterna fungerar då för dessa intervjupersoner som ett 

bekräftelseinstrument som Molin (2008) beskriver det. I Molins (2008) studie så bekräftar 

rekryterarna att bilden de fått av kandidaterna stämmer överrens med tidigare information, 

genom att direkt jämföra resultatet från testet med vad kandidaterna sagt sedan tidigare. 

Medan rekryterarna i den här studien använder personlighetstestet som ett 

bekräftelseinstrument på så sätt att de jämför kandidatens självskattning av sig själv, och om 

det stämmer överrens med den bild man fått tidigare. Stämmer personernas självinsikt av 

resultatet de fått från testet bra överrens med den tidigare informationen från 

rekryteringsprocessen, då anses den personen vara pålitlig vilket är en styrka som vissa 

rekryterare värdesätter högt. 

IP1 och IP4 nämnde att de litar ganska mycket på färdigheterna och faktorerna som finns i ett 

personlighetstest när de ska bedöma kandidaternas personlighetsdrag, detta kan förklaras med 

hjälp av Ellströms (1992) kompetensmodell. Denna modell hjälper att förstå vad för faktor 

som undersöks till vad, där den ena kompetensen behöver kontrolleras för ett yrke mer än ett 

annat. Precis som IP1 säger så måste hon kolla vad för drag som behövs hos en person när 

hon rekryterar för en tjänst där man är chef över personer. För att förstå det bättre så finns 

”personlighetsfaktorn” med i Ellströms (1992) modell som beskriver kandidatens personlighet 
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som en del av en individs kompetens. I det här fallet är det just den faktorn som är viktig och 

som går att undersöka via ett personlighetstest. Söker man exempelvis en ledarroll så kan inte 

kandidaten få ett resultat på testet som visar att denne är reserverad och tillbakadragen. 

Resultatet som framkommit från intervjupersonerna och kopplingen med Ellströms (1992) 

personlighetsfaktor hjälper oss att förstå hur denna sorts kompetens i teorin är något som 

rekryterare bedömer och värderar högt för att hitta den rätta för den lediga tjänsten. Dock ska 

det nämnas att både IP1 och IP4 oftast i sina rekryteringar söker chefer och därför är de 

väldigt noga med vad för personlighet den sökande har för att passa in i rollen. Dessutom 

nämnder dessa intervjupersoner att personlighetstestet bara är en liten del av hela processen 

och att man inte ska lägga allt för stor fokus på resultaten därifrån. 

6.3 Signifikansen av återkoppling  

Personlighetstesterna 16 PF som intervjupersonerna använder sig av görs av den sökande för 

jobbet antingen på plats på företaget där de får sitta själva ostörda i ett rum och fylla i det, 

eller så gör dem det hemma på datorn via en testlänk som har skickats till dem. Det 

sistnämnda alternativet är det vanligaste sättet. Det är dock bara en liten del i processen 

”personlighetstester” enligt intervjupersonernas utsagor. Återkoppling var ett ord som dök 

upp under varje intervju och som ansågs vara väldigt nödvändigt för ett personlighetstest. 

Begreppet definierades på liknande vis av samtliga intervjupersoner; det är det möte man har 

med kandidaten efter att denne gjort testet för att presentera resultatet och föra en diskussion 

kring individens personlighet. De flesta betonade att testet som kandidaten gör inte är det 

viktigaste i denna process, återkopplingen som sker efteråt med den sökande är av mycket 

större betydelse. 

Visst kan det vara intressant att se vad för personlighet någon har genom ett test, men i och med 

att vi inte sitter med personen när han fyller i testet och diskuterar frågorna samtidigt så säger 

det mig inte särskilt mycket. Jag skulle vilja säga att ett personlighetstest utan en återkoppling är 

totalt värdelöst (IP 6). 

Intervjuperson 6 tydliggör återkopplingens betydelse och menar att en diskussion med 

kandidaten är vital för att resultatet av testet ska vara användbart. Intervjuperson 5 är inne på 

samma spår. 

Om man inte har en återkoppling med kandidaten där man går igenom testresultaten och 

diskuterar personens egenskaper och drag mer så kan man lika gärna skippa personlighetstestet 

överhuvudtaget, och detta är något som jag tror de flesta som jobbar med rekrytering skulle hålla 

med om. Jag skulle inte göra ett test utan återkoppling, det skulle vara ett meningslöst test (IP 5). 

Detta svar visar återigen hur viktigt det är med återkopplingen. Två andra som belyser 

betydelsen av en återkoppling är intervjuperson 1 och 2 som säger så här: 

Jag anser att personlighetstester har en betydande roll i en rekrytering ändå när vi ska välja vår 

slutkandidat, mycket tack vare den återkoppling man har efteråt. Har en person kommit så långt 

så att han eller hon får göra ett personlighetstest då har man ändå fått en bild av hur den 

personen är och att man anser att den personen har kvalifikationer för jobbet. Då ser jag 

återkopplingen till testet som en perfekt chans att säkerställa att kandidaten är den vi tror att den 

är, alltså att den exempelvis har de egenskaper, kunskaper och färdigheter som krävs och som 

den tidigare angivit. Jag brukar under diskusisonen om testresultaten vilja se hur kandidaten kan 
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hantera problem som man kan hamna i under den tjänst de söker. Så man kan se det som att jag 

använder det som en till intervju med kandidaten, dels för att få lära känna personen bättre och 

dels för att försäkra sig om att bilden jag har av honom/henne stämmer med tidigare information 

(IP 2). 

Att träffa kandidaten igen och lära känna personen så bra som möjligt är även intervjuperson 

1 inne på. 

Om jag ska vara helt ärlig så ser jag personlighetstestet som ännu en chans att få träffa 

kandidaten igen, vilket alltid är lika bra, man kan aldrig lära känna den sökande för bra, allt vi 

tar till oss av kandidaten är nyttig information för oss rekryterare så att vi vet om vi har rätt 

person för jobbet eller inte (IP 1). 

Intervjuperson 1 talar också om att man absolut inte ska lita blint på resultaten från 

personlighetstesterna, även om hon tidigare nämnt att de drag som testerna visar att personen 

har oftast stämmer så är det ändå under återkopplingen man ska säkerställa dessa drag.   

Man kan inte lita rakt av på den profilen som testresultaten anger, då gör man ett stort fel. Visst 

ska man kolla på profilen, men den muntliga diskussionen som vi har efter med kandidaten blir 

mer avgörande då man kan sammanställa all fakta man redan har, och jämföra med resultaten 

och vad den säger att kandidaten är för person (IP 1). 

Intervjuperson 3 berättar i tidigare tema ”användning och bedömning av personlighetstest”, 

att hon använder sig av personlighetstester som ett verktyg för att mäta personers självinsikt 

och hur väl de känner sig själva. Då kan man tolka det som att diskussionen hon har med den 

sökande under återkopplingen i denna process är viktig för henne så att hon ska kunna göra en 

bedömning av den sökandes självinsikt. Så här säger hon angående det:   

Jag tror de flesta håller med när jag säger att återkopplingen är livsviktig. Utan återkopplingen 

och diskussionen med någon som har gjort ett test så får vi inte ut särskilt mycket information 

om personen, och i mitt tycke så skulle det bara vara slöseri med både vår och kundens tid. Det 

är under återkopplingen vi kan mäta kandidatens svagheter och styrkor och deras självinsikt, 

därför är det livsviktigt. Om en kandidat får det resultat vi är ute efter hos en person så vill vi se 

att det verkligen stämmer. Det brukar vi göra genom att sätta kandidaten i en vanlig situation 

eller ett problem som den kan hamna i under det framtida arbetet och se hur han löser det (IP 3). 

Att testa kandidaterna genom att utsätta dem för ett litet fall där de ska lösa ett problem under 

återkopplingen var något som togs upp under nästan samtliga intervjuer med dessa 

rekryterare. Det vill säga att man som rekryterare ska försäkra sig om att kandidaten som gör 

personlighetstestet inte fuskar och ”skönmålar” sig själv genom att fylla i det resultat som 

man vet behövs för arbetet trots att man inte har de egenskaperna. Intervjuperson 6 påpekade 

också detta:  

Vi utsätter dem för små kunskapsprövningar så att säga under återkopplingen för att se att 

resultaten verkligen stämmer överrens med vad man har för färdigheter (IP6). 

6.4 Analys av signifikansen av återkoppling 

I resultatet framgår det tydligt hur viktigt det är med återkopplingen efter ett personlighetstest. 

De flesta intervjupersoner påpekar att det är under återkopplingen man kan få reda på mer vad 

för kunskaper och färdigheter kandidaten har, dessutom får de en chans att utsätta den 
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sökande för verkliga arbetssituationer och se hur de hanterar dem. Anledningen till att 

rekryterare tycker att den här biten är viktig kan förklaras med hjälp av Ellströms (1992) teori. 

Ellström (1992) förklarar att de fem delar i hans kompetensmodell är allomfattande faktorer 

som påverkar en individs kompetens och egenskaper. Bland dessa fem faktorer hittar vi 

kognitiva och sociala faktorer. När intervjupersonerna säger att de vill säkerställa att 

kandidatens testresultat stämmer genom att pröva dem, vilket de gör genom att ge dem ett 

vanligt problem som de ska lösa, så kan man förstå det med hjälp av den kognitiva faktorn 

bland Ellströms (1992) delar av kompetens. De undersöker alltså den kognitiva kompetensen. 

I den kognitiva faktorn finns de intellektuella och kunskapsbaserade färdigheterna, vilket är 

rimligt för rekryterare att undersöka för att säkerställa att resultaten stämmer överrens med 

vad för egenskaper och kompetens kandidaten har. 

Att resultatet visar att återkopplingen är viktig för att lära känna kandidaten bättre kan alltså 

förstås genom den sociala faktorn i Ellströms (1992) teori. Den sociala faktorn är en av de 

fem stora övergripande delarna som Ellström (1992) beskriver, vilket gör det förståeligt att 

rekryterare under återkopplingen tar reda på om de egenskaper personerna har går ihop med 

tjänstens behov. Många av intervjupersonerna nämner just att olika yrken kräver olika 

färdigheter. Om man exempelvis söker en chefsroll så bör man ha liknande färdigheter med 

vad tjänsten kräver och detsamma gäller om man söker ett jobb där man ska jobba i grupp, då 

bör man ha vissa specifika egenskaper för att kunna fungera i en grupp. Ellström (1992) 

menar att den sociala faktorn just är den kompetens som beskrivs med hjälp av vad för sociala 

färdigheterna en person har, det är allt från vad för ledarskapsförmåga man har till vad för 

samarbetsförmåga man har. Denna faktor som kompetensteorin beskriver underlättar för att 

förstå vad som gör en person mer anställningsbar än en annan för rekryterare. 

Att återkopplingen är av stor betydelse för ett personlighetstest är inget man kan komma ifrån, 

det är just under återkopplingen man får en chans att träffa kandidaten igen och ha en 

diskussion. Resultatet visar att i stort sett att alla intervjupersoner lyfter fram återkopplingen, 

och att den är betydelsefull för att personlighetstester ska vara till någon nytta under en 

rekryteringsprocess. Återkopplingens betydelse är något som tagits upp i tidigare forskning 

också, Molin (2008) beskrev återkopplingen som ett samtal mellan rekryteraren och 

kandidaten, som underlättar för kandidaten att tala och ge användbar information om sig själv 

som är värdefull för rekryteringen. Molin (2008) kom i hennes studie fram till att det är under 

återkopplingen efter personlighetstestet som man har en chans att få information om vad för 

kompetens och egenskaper kandidaten har. Även Holman (1998) kom fram till att resultaten 

av personlighetstester ger ett perfekt diskussionsunderlag mellan rekryteraren och den 

sökande. Att genomföra ett personlighetstest utan en diskussion med kandidaten efteråt är 

inget att föredra om testet ska vara till någon nytta. En diskussion ger alltså information om 

den sökande som kan bli väldigt värdefull för att hitta den rätta för tjänsten, det ger även 

rekryteraren en chans att få träffa kandidaten igen och lära känna denne bättre, vilket alltid är 

bra med tanke på hur få gånger de faktiskt får den chansen. 
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6.5 Personlighetstest som avgörande faktor  

Personlighetstest genomförs i urvalsdelen av rekryteringsprocessen vilket oftast brukar vara i 

slutskedet och då har man enligt mina intervjupersoners utsagor 4-6 kandidater som det står 

mellan. En av dem kommer att få tjänsten, och personlighetstester fyller sin del gemensamt 

med alla andra delar av processen för att ta fram den rätta. Men finns det några situationer då 

personlighetstest kan vara den direkt avgörande faktorn i valet av rätt person för jobbet? De 

flesta av intervjupersonerna menar att det finns situationer då beslutet fattas tack vare den 

informationen man får ut av personlighetstesternas del av processen, så här säger 

intervjuperson 4:   

I den situationen då det finns flera kandidater som har likvärdiga kunskaper och utbildning och 

som har kommit till den här fasen. I de fallen är personlighet, erfarenhet och framförallt 

värderingar kännetecken som kan väga tungt. Det är den aspekten som i slutändan skiljer en 

kandidat från en annan. Kunden vill givetvis ha en kandidat som kommer att vara kvar ett bra 

tag på bolaget och vill gärna säkerhetsställa att personens värderingar är i linje med bolagets 

organisationskultur (IP 4). 

Personlighetstest kan vara avgörande för vem som får jobbet beroende på hur bra de passar in 

i organisationen och vad de har för värderingar och erfarenheter. 

Om det är högt ställda krav på någon specifik egenskap till exempel om en chef ska komma in 

och genomföra förändringar kan man inte ha en person som är alltför varm för att kunna fatta 

tuffa beslut men som ändå är tillräckligt varm för att kunna genomföra förändringarna på ett 

humant sätt. Men det framgår ofta väldigt tydligt kring hur personen kommer att passa in i 

rådande företagskultur. Ställningstaganden som personen gör kring när han/hon trivs eller inte, 

blir stressade eller inte och så vidare blir väldigt tydliga, och då kan man kolla ännu mer vilka av 

kandidaterna som är kvar som passar in perfekt för tjänsten. Dock är det viktigt att rekryteraren 

har stenkoll på just kultur och utmaningar i rollen, och hur man bör kunna hantera dessa för att 

testet ska vara avgörande eller överhuvudtaget vara till någon nytta. Att bedöma en bra person är 

inte syftet (IP 2).  

Rekryteraren måste alltså ha koll på vad för person som passar in bäst för 

organisationskulturen för att personlighetstester ska kunna vara direkt avgörande. Då väljs 

den som man anser passar in mest till de förhållningssätt som redan finns på arbetsplatsen.    

I vissa roller är det avgörande om en person tidigare på sina arbetsplatser trivts i exempelvis 

sociala sammanhang eller tenderar att tänka mycket innan de agerar. Detta i kombination med 

vad man har för värderingar och förhållningssätt kan i vissa fall vara avgörande för mycket 

strategiska roller. Det kan också ge en annan bild av kandidaten som underlättar för oss och 

förhoppningsvis en mindre subjektiv sådan (IP 5). 

Intervjuperson 3 nämner sedan även precis som tidigare intervjupersoner att kandidater som 

är så pass lika vad gäller egenskaper kan skilja sig när det gäller vad de har för 

förhållningssätt och hur de kommer att passa in i organisationen, vilket avgör vem som blir 

slutkandidaten.  

Det kan faktiskt i slutändan vara testmomentet som fäller avgörandet för vem man väljer, om det 

står mellan ett par personer som har liknande egenskaper. Säg att vi har fem kandidater kvar som 

har kommit så långt så att de får göra personlighetstester. Alla dessa kandidater har 

egenskaperna och är intressanta för arbetet. Då gäller det att separera dem och hitta den mest 
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perfekta av dessa fem, detta kan vi försöka göra under diskussionen för personlighetstestet. Om 

vi har kandidater som är så lika så gäller det kolla vem som passar in mest i organisationen, det 

kan man göra genom att kolla vad för värderingar personen har och tidigare erfarenheter, om de 

kommer passa in med den rådande kulturen som finns (IP 3). 

Enligt dessa resultat så kan personlighetstester vara en direkt avgörande faktor på så sätt att de 

kan fungera som ett sorts verktyg som eliminerar de som passar in minst i 

organisationskulturen bland annat, där väger erfarenhet och värderingar tungt. 

6.6 Analys av personlighetstest som avgörande faktor 

I resultatet framgår det att personlighetstest kan spela sin roll som det avgörande momentet i 

en rekrytering vid vissa tillfällen. Något som nämndes väldigt ofta i intervjupersonernas 

utsagor var att det är viktigt att veta hur väl kandidaterna kommer passa in i 

arbetsorganisationen och den rådande företagskulturen. Begreppen värderingar och erfarenhet 

var centrala när detta diskuterades. Detta kan tolkas med hjälp av Keens (2002) 

kompetenshand där de fem delarna i modellen symboliserar kompetensen hos en person. 

Bland dessa fem delar hittar vi just ”värderingar” och ”erfarenheter”. Dessa två delar kan lätt 

glömmas bort i bedömandet och oftast lägger man först och främst tid på att hitta personer 

med de egenskaper som yrket kräver och de kunskaperna för arbetet. Därför är det lätt hänt att 

det står mellan ett antal personer som har samma kunskaper och egenskaper när man kommer 

till personlighetstester i rekryteringsprocessen, precis som flera av intervjupersonerna nämner. 

Kombinationen av de två delarna ”värderingar” och ”erfarenheter” i Keens (2002) modell är 

kompetenser som rekryterare väljer att kolla på när de ska göra en avgörande bedömning av 

två eller flera kandidater i ett personlighetstest. Värderingar och förhållningssätt avgör till stor 

del hur bra man kommer passa in i organisationen och företagskulturen vilket är viktigt för att 

klara av att jobba på ett ställe över en längre tid som intervjupersonerna nämner. Och att ha 

erfarenhet av det arbete man söker till är alltid ett stort plus då man kommer in i rutinerna 

enklare och man vet hur arbetet kan fungera. Dessa två delar hjälper rekryterare separera 

kandidaterna för att i slutändan välja den rätta personen för arbetet. Värderingar och 

erfarenheter i Keens (2002) kompetensteori ses alltså som två kompetenser som kan fälla 

avgörandet efter ett personlighetstest. Rekryterare kollar dessa delar för att avgöra vem som 

passar bäst i organisationen.   

I Ellströms (1992) teori finns de psykomotoriska och kognitiva faktorerna som är de manuella 

och intellektuella färdigheterna, har man inte de manuella och intellektuella färdigheterna som 

ett yrke kräver så är man definitivt inte rätt person för jobbet. Utöver dessa två finns sedan de 

extrafunktionella kompetenser som Ellström (1992) kallar dem. Dessa kompetenser är alla 

olika sorters färdigheter som kan efterfrågas på olika företag och organisationer. Bland dessa 

extrafunktionella kompetenser i Ellströms (1992) teori finns den affektiva faktorn. 

Egenskaper som lojalitet mot företaget och ens värderingar hör till denna faktor. Detta är 

egenskaper som inte har direkt stor betydelse för den efterfrågade arbetsuppgiften i sig. Men 

många arbetsgivare, inklusive de rekryterare jag har intervjuar efterfrågar ofta dessa 

egenskaper för att veta att kandidaten passar perfekt för organisationen. På det sättet kan man, 

tillsammans med Keens (2002) tidigare nämnda delar i modellen, förstå ännu tydligare varför 
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rekryterare anser att dessa kompetenser i ett personlighetstest kan vara direkt avgörande för 

vem som blir slutkandidat. 

7. Diskussion  

Under denna rubrik kommer först en resultatdiskussion och sedan förslag på framtida 

forskning. 

7.1  Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse personlighetstester har som 

verktyg i en rekryteringsprocess och i att bedöma någons yrkeskompetens. Frågeställningarna 

jag hade i början av arbetet var; vilken funktion har personlighetstester i en 

rekryteringsprocess? På vilket sätt kan man bedöma om en person har komptensen för en 

tjänst genom ett personlighetstest? Och hur använder sig rekryterare av personlighetstest som 

verktyg i en rekrytering? Svaren på dessa frågor har givit nya resultat ur rekryterares 

synvinklar i jämförelse med tidigare forskning om personlighetstesters funktion och 

betydelse.  

Vi kan konstatera att personlighetstester fyller sin funktion på ett eller annat sätt i en 

rekryteringsprocess. Om vi ska kolla på användningen av personlighetstester så kan vi fastslå 

att det görs på lite olika sätt från rekryterare till rekryterare. Resultaten visade att vissa av 

rekryterarna använder testet som ett underlag för att bedöma hur bra kandidaten passar in i 

arbetet genom att jämföra resultaten på testet och vad som krävs för tjänsten. Andra använder 

personlighetstestet för att kolla att resultaten stämmer överrens med tidigare information som 

de har fått av kandidaterna och vissa rekryterare använder personlighetstestet som ett 

självskattningstest och inget mer. Att som sökande för arbetet vara medveten om sina 

tillgångar och brister är väldigt viktigt för dessa rekryterare, god självinsikt är något som de 

värderar högt. Då kan det diskuteras hur väl testen är gjorda för att de ska kunna spegla en 

individs självinsikt. Att anse att ett test är lika med en persons självinsikt kan tyckas vara 

naivt. Testen som kandidaterna får göra kan vara dåligt gjorda, kvalitén på dem kanske inte är 

den bästa och då kanske de ger en felaktig bild av den sökande och dennes självskattning. 

Intervjupersonerna berättade dessutom att de köper in personlighetstesterna från andra företag 

som gör dem och sedan helt enkelt litar på att de ska ge en rättvis bild av kandidatens 

självinsikt. Att mina intervjupersoner själva inte konstruerar dessa personlighetstester kan 

vara en av anledningarna till att de talar om att de inte litar blint på dem och att de inte är till 

någon nytta utan en återkoppling.  

Återkopplingen som rekryterarna har med kandidaterna efter att de genomfört 

personlighetstesterna och betydelsen av den var något som varje intervjuperson nämnde i sina 

svar. I många av intervjupersonernas utsagor fick man höra hur betydelselöst ett 

personlighetstest är om man inte har en återkoppling efteråt där man för en diskussion med 

kandidaten. Varför är då denna diskussion och återkoppling så viktig? Många rekryterare ser 

det som en chans att få träffa kandidaten igen, lära känna dem och säkerställa att de verkligen 

har de egenskaper som yrket kräver. På så sätt har återkopplingen sin betydelse för 
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personlighetstester som i sin tur då fyller en funktion för resten av rekryteringsprocessen.  

Varje chans de får att träffa kandidaterna och lära känna dem bättre är ett tillfälle som 

rekryterare inte vill gå miste om, därför utnyttjar de återkopplingen efter personlighetstesterna 

för att försäkra sig om att de har de rätta egenskaperna för jobbet. Detta alltså genom en 

diskussion eller en andra chans till en intervju som det kan ses som. Man skulle kunna tolka 

mina intervjupersoner utsagor som att personlighetstester i sig i stort sett är onödiga och att 

rekryterarna på det här företaget använder det som en till intervju. Att ersätta 

personlighetstesterna med en till intervju i en rekryteringsprocess anser jag vore mer givande 

för rekryterarna för att hitta den rätta personen för tjänsten, så att man har två intervjuer 

istället för en intervju och ett personlighetstest.  

Att personlighetstester är något som kan vara en direkt avgörande faktor i en rekrytering på ett 

eller annat sätt är något som man inte alltid tänker på. Men som resultaten visar så kan ett test 

i slutändan visa sig vara helt avgörande. Har man som rekryterare ett antal kandidater som har 

liknande egenskaper och kunskaper för arbetet, och som har kommit så långt i processen att 

de får göra personlighetstester, då vill man på något sätt kunna separera dem för att hitta den 

mest perfekta för tjänsten. Resultaten visar att organisationen och den rådande kulturen på 

företaget som man ska arbeta på är en viktig bit att titta på då för rekryterarna. Två centrala 

kompetenser för att avgöra vem som passar bäst är erfarenhet och värderingar. Om en av alla 

de kandidater som det står mellan i slutändan har mer erfarenhet av liknande organisationer, 

och om den personens värderingar är liknande som företagets så blir den naturligtvis mer 

attraktiv för rekryterarna. Vilket i slutändan kan fälla avgörandet för vem som blir 

slutkandidat. På så sätt kan ett personlighetstest hjälpa som verktyg för att bedöma om en 

person i slutändan är mer kompetent för tjänsten än andra. Dock så kan man inte dra några 

hastiga slutsatser av detta och säga att personlighetstester ofta är en avgörande faktor, tvärtom 

så är faktiskt personlighetstester den delen i rekryteringsprocessen som separerar kandidaterna 

allra minst gånger enligt mina intervjupersoner. Det har hänt att personlighetstester är den 

avgörande faktorn i slutändan som resultaten visar, men det händer väldigt sällan. Därför får 

man ta det med en nypa salt och som det tidigare nämnts så kan det bero på att 

personlighetstester bara är en liten del av den omfattande rekryteringsprocessen.   

 

7.2 Framtida forskning 

Det jag hoppades med denna studie var att den skulle bidra med ökad kunskap om 

personlighetstesters betydelse för en rekryteringsprocess genom att få en djupare förståelse för 

sex rekryterares upplevelser och tankar om detta ämne. Under arbetets gång har det vuxit fram 

tankar om hur man i vidare forskning med hjälp av andra metoder, och ur ett 

arbetspedagogiskt perspektiv skulle kunna undersöka hur rekryterare anser att 

personlighetstester påverkar deras bedömning. 

Det hade varit intressant att använda sig av ett kvantitativt tillvägagångsätt, närmare bestämt 

genom enkätundersökningar som deltagarna hade fått svara på via nätet. På så sätt hade man 

kunnat nå ut till mycket fler rekryterare runt om i landet och inte bara på ett företag. Man 
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skulle då kunna uttala sig om frekvenser och det hade gett en bredare och mer övergripande 

bild av hur rekryterare uppfattar personlighetstesters betydelse i en rekryteringsprocess. På så 

sätt hade man även kunnat uppfatta mönster från respondenternas svar och då generaliserat 

resultaten mer.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Informationsbrev  

Hej! 

Mitt namn är Bashar Jirges och jag studerar för närvarande min sista termin på 

personalvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Jag skriver nu min C-uppsats inom ämnet 

pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Syftet med uppsatsen är att få reda på hur 

personlighetstester används i en rekrytering och vilken roll de har i urvalsprocessen. 

För att jag ska kunna få svar på mina frågor så behöver jag få kontakt med något 

rekryteringsföretag för att kunna intervjua rekryterare som arbetar med just rekrytering och 

personlighetstester av något slag. Det mesta av innehållet kommer att handla om 

personlighetstester och hur man använder sig av dem.  

Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och kommer att spelas in på mobiltelefonen. All 

information som lämnas under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och användas 

endast för uppsatsen. Företaget och personerna som deltar i intervjun kommer inte att 

namnges i studien. Dessutom kan du som medverkar avbryta intervjun när du vill eller ångra 

ditt deltagande. 

Jag hoppas verkligen att du vill delta, din medverkan skulle hjälpa mig väldigt mycket! Vid 

frågor eller funderingar kan du kontakta mig på mitt telefonnummer 076-26 45 302 eller 

skicka ett mail till bashar.Jirges.2038@student.uu.se eller ett mail till min handledare 

joacim.andersson@edu.uu.se.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Bashar Jirges 
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9.2 Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Kön: 

Ålder: 

Utbildning: 

Yrkestitel:  

År inom yrket:  

 

Rekrytering och personlighetstest  

Kan du beskriva ditt arbete och vad du har för arbetsuppgifter på det här företaget? 

Skulle du kunna beskriva steg för steg hur ni går tillväga i en rekryteringsprocess? 

Används alltid personlighetstester för att göra en rekrytering? Vilka är det som bestämmer om 

de ska användas, ni eller kunden? 

Det finns så många olika personlighetstester, vad för personlighetstest använder ni och varför 

just detta? 

Hur går ett personlighetstest till?  

Vad tycker du om personlighetstester? Hur jobbar ni med dem?  

Hur var det första gången du använde dig av ett personlighetstest som rekryterare? ´ 

Vad för funktion anser du att de fyller när ni ska göra er bedömning hos en person? 

På vilket sätt tror du att man kan bedöma någons yrkeskompetens med hjälp av ett 

personlighetstest? Och vad för kompetens kan man bedöma i sådant fall?  

Vad har du för erfarenheter av personlighetstester? Har du själv gjort ett, vad tyckte du om 

det?  

I vilken situation kan ett personlighetstest vara direkt avgörande i en rekrytering?´ 

Vad i en rekryteringsprocess anser du bör man lägga mest vikt på? Varför? 

Finns det något mer du vill tillägga? 


