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”Vad hände med personlighetstesten?” 

En kartläggning av vilka urvalsmetoder rekryterare lägger vikt på 

Martina Gustavsson 

Att finna rätt man till rätt plats innebär att hantera mänskliga 
resurser med bra metoder för att identifiera rätt medarbetare. För att 
undersöka vilka urvalsmetoder rekryterare lägger vikt på 
genomfördes en enkätundersökning med 43 rekryterare. Resultatet 
visade att rekryterarna lade mest vikt på intervju som användes av 
en stor andel rekryterare i deras bedömning av arbetssökande medan 
minst vikt lades på test som användes av en måttlig andel. 
Resultatet visade en diskrepans mellan hur viktiga rekryterarna sade 
att personliga egenskaper var och vilken vikt de lade vid test. En 
signifikant skillnad kunde påvisas, då rekryterare anställda vid stora 
företag lade större vikt på personliga egenskaper än de anställda vid 
mellanstora företag.  

Key words: personnel selection, personality, personality measure-
ment, personality test, impression management 

 

Inledning 

Den här studien handlar om vilka urvalsmetoder rekryterare lägger vikt på när de rekryterar 
och inriktar sig på urvalsdelen av rekryteringsprocessen. Intervju och test, särskilt 
personlighetstest, ligger i fokus och det undersöks hur stor andel av rekryterarna som 
använder dessa två metoder. Uppsatsen försöker ge ett empiriskt bidrag till att belysa 
urvalsprocessen.  

Rekrytering definieras som de metoder arbetsgivare använder för att fylla sitt 
personalbehov (http://www.nationalencyclopedien.se). Exakt hur man går till väga i 
rekryteringsprocessen varierar men det kan dock ofta urskiljas fem (Knocke, Drejhammar, 
Gonäs & Isaksson, 2003) olika steg som griper in i varandra. Annonsering handlar om att 
sprida information om att organisationen har behov av personal via lämpliga kanaler. 
Sortering är det steg där antalet sökande reduceras till ett hanterligt urval. Värdering och 

urval är den del av processen där intervjuer, test, referenser m.m. genomförs och samlas in. 
Resultatet av detta steg används vid rangordningen som ett underlag vid bedömningen och 

beslutsfattandet om vem som är lämplig för jobbet.  
Den här studien kommer endast att inrikta sig på det steg som ovan kallas värdering och 

urval. Det kommer dock inte att fokuseras på vilka olika värderingar rekryterarna i studien gör 
av de sökande, utan på vilken vikt deltagarna lägger vid de olika urvalsmetoderna. Vikt 
definieras i denna studie som hur viktig/nödvändig deltagarna tycker att urvalsmetoderna är.  
Schmidt och Hunter (1998) menade i sin artikel som sammanfattar 85 års forskning av 
validiteten och nyttan av urvalsmetoder, att resultatet av många års forskning nu gör det 
möjligt för rekryterare att använda urvalsmetoder som fungerar bra, och undvika de som inte 
gör det.  Att använda urvalsmetoder med god prognosförmåga (Hunter, Schmidt & Judiesch, 
1990) för arbetsprestation, leder till en betydande ökning av anställdas arbetsprestation mätt i 
procentuell ökning av produktionen 
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Urvalsmetoder 
 
Termen arbetslivserfarenhet refererar till antal år på och tidigare erfarenheter inom andra 
arbeten men innefattar ingen information om tidigare arbetsprestationer. Schmidt och Hunter 
(1992) menade i sin studie att arbetslivserfarenhet endast fungerar som en bra prediktor för 
arbetsprestation de fem första åren på arbetet (hämtat från Schmidt & Hunter, 1998). När 
arbetslivserfarenheten inte överstiger fem år (Schmidt, Hunter & Outerbridge, 1986) är 
korrelationen mellan arbetslivserfarenhet och arbetsprestation högre, då resultatet visar att 
fram till fem års arbetslivserfarenhet ökar arbetsprestationen linjärt med erfarenhet på arbetet. 

Kunskapskrav, betyg och utbildning handlar om att arbetssökande inom vissa yrkesgrupper 
behöver ha särskilda kunskaper för att klara av arbetet. Schmidt och Hunter (1998) menar att 
en arbetssökande inte kan förväntas besitta de kunskaper som liknande yrken kräver om inte 
denne nyligen haft ett sådant yrke eller tränats och fått utbildning inom det. Därmed är 
liknande test inte lämpliga när det gäller rekrytering av oerfarna arbetssökande. Utbildning 
har enligt forskarna (Schmidt & Hunter, 1998) låg validitet som prediktor av arbetsprestation 
men därmed är inte denna urvalsmetod oviktig för yrkeskarriären. Utbildning är en viktig 
faktor när det gäller vilken nivå på arbete en individ kan erhålla. Betygs (Mabon, 2002) låga 
prognosförmåga kan förklaras av att de påverkas av en rad faktorer som inte har med 
intellektuell förmåga att göra. Det kan tilläggas att vissa värden inte är kompensatoriska 
medan andra är det. Vissa mått, så som utbildning, kan vara nödvändiga, till vissa yrken för 
att överhuvudtaget ha möjlighet att räknas som aktuell till ett arbete.  

     Referenser används (Ahrnborg- Swenson, 1997) för att få utomståendes uppfattning om 
arbetssökande, för att styrka eller dementera vad rekryteraren kommit fram till i samtal med 
arbetssökande. Insamlandet (Hallén, 2005) av referenser sker oftast i slutskedet av 
rekryteringsprocessen och utgörs alltid av ett selektivt urval (Mabon, 2002) då arbetssökande 
själva väljer ut sina referenser, vilket kan bidra till en skev bild av verkligheten. Studien av 
Schmidt och Hunter (1998) visar att referenser har en låg prognosförmåga av arbetsprestation.   

     Självbiografiska data innefattar (Ahrnborg-Swenson, 1997) personlig 
bakgrundsinformation om arbetssökandes egenskaper så som ålder, familjeförhållanden, 
intressen, tidigare utbildning och erfarenheter. Dessa uppgifter kan användas för att se om den 
sökande stämmer in på den eventuella kravprofil som arbetsgivaren har. Urvalsmetoden 
(Mabon, 2002) har en låg prognosförmåga av arbetsprestation, vilket kan bero på att den är 
självrapporterad.  

     Intervju. Det finns två typer av intervjuer (Schmidt & Hunter, 1998), den ostrukturerade 
har inga ramar och rekryteraren kan ställa olika frågor till olika arbetssökande. Motsatsen till 
denna typ är den strukturerade intervjun där frågorna ofta är sammanställda efter en analys 
om platsen som ska tillsättas. Liknande intervjuer är därmed mer kostsamma och forskning 
(Schmidt & Hunter, 1998) visar att den genomsnittliga validiteten för strukturerade intervjuer 
är högre än för ostrukturerade intervjuer. Enligt Hough och Oswald (2000) tenderar 
strukturerade intervjuer att ha högre reliabilitet än ostrukturerade intervjuer.  

     Under en intervju försöker man som arbetssökande (Mabon, 2002) bland annat genom 
sitt beteende skapa ett positivt intryck som i sin tur kanske kan leda till en anställning. Detta 
kan göras mer eller mindre medvetet och kallas för impression management (IM). Alla 
arbetssökande tillämpar IM i viss utsträckning, mer eller mindre spontant under intervjun och 
resultatet blir ofta positiva värderingar hos intervjuaren. Kristof- Brown, Barrick och Franke 
(2002) undersökte hur två dimensioner av arbetssökandes personlighet, extraversion och 
tillgänglighet, påverkar valet av tre olika typer av IM som i sin tur påverkar rekryterarens sätt 
att uppfatta arbetssökande.  IM-strategierna som behandlades var självhävdelse, inställsamhet 
och kroppsspråk. 
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Självhävdelse (Mabon, 2002) handlar om att marknadsföra sig själv och att beskriva 
tidigare arbetserfarenheter som varit positiva för att visa att man är kompetent. Inställsamhet 
kan handla om att hålla med eller att ge sig för att visa att man kommer bra överens med 
intervjuaren. Kroppsspråk kan innefatta ögonkontakt eller att le och nicka instämmande för att 
skapa en positiv stämning under intervjun.  

Den sista delen av undersökningen handlar om (Kristof-Brown et al., 2002) två aspekter av 
intervjuarens sätt att uppfatta arbetssökande. Den första kallas för matchning och refererar till 
matchningen mellan arbetssökande och arbetets krav. Den andra aspekten är likheten mellan 
arbetssökande och intervjuaren. Studiens resultat visade att arbetssökande som är utåtvända 
främst använder sig av självhävdelse medan de tillgängliga främst använder kroppsspråk som 
IM-strategi. Självhävdelse var den IM-strategi som var starkast relaterad till matchning, 
medan kroppsspråk relaterade till likhet. I studien av Stevens och Kristof (1995) uppvisades 
indikationer på att arbetssökande använder självhävdelse som IM-strategi oftare än 
inställsamhet. När inställsamhet användes riktades den inte mot intervjuaren utan mot 
organisationen och arbetet i fråga. Resultatet visar även ett positivt samband mellan 
användandet av IM-strategier och utgången av intervjun. 

    Claringbould och Knoppers (2007) visar i sitt resultat att kvinnorna i deras studie var 
medvetna om att de kunde påverka sina chanser vid rekryteringen genom sitt beteende. En 
kvinna i studien menade att kvinnor måste överväga när de ska uttrycka sina ambitioner, och 
visa att de kände passionerat för jobbet som sådant.  ”Du ska inte visa att du är mer 
kvalificerad än andra för det kan de hålla emot dig.” Resultatet visar även att det finns tydliga 
skillnader i förväntan på män och kvinnors beteende.  

   Test och personlighetstest. Det finns många olika typer av egenskaper (Ahrnborg-
Swenson, 1997) som kan mätas hos en person och många tester är bra redskap vid val av den 
lämpligaste av sökande till ett arbete. De tillförlitliga testerna måste oavsett typ hanteras av 
personer som har utbildning på testmetoden i fråga. Validiteten för de olika tester som finns 
på marknaden varierar men forskning (Schmidt & Hunter, 1998) har visat att allmänna 
mentala kunskapstest (GMA), integritetstest och test som mäter samvetsgrannhet är bra 
prediktorer av framtida arbetsprestation. Barrick och Mount (1991) har även de visat att 
personlighetstest är valida prediktorer av arbetsprestation. Rothstein och Goffin (2006) menar 
i sin studie att testpersoner både under experiment och i verkliga urvalssituationer avsiktligt 
kan och försöker öka sina resultat genom att välja fördelaktiga personlighetsdrag och att 
undvika de mindre fördelaktiga dragen. För att förhindra fusk vid personlighetstest föreslås att 
en ”fuskvarning” som kan innehålla information om konsekvenserna av fusket, lämnas till 
testpersonerna. Det finns även ipsativa test (Mabon, 2002) som tvingar testpersonen att välja 
ett av två möjliga alternativ. Dessa alternativ är båda positiva eller negativa vilket ofta leder 
till att testpersonen ifråga väljer det som mest överensstämmer med sig själv istället för det 
som antas vara mest fördelaktigt. Hogan, Barrett och Hogan (2007) menar i sitt resultat att 
fusk vid personlighetstest dock inte är ett signifikant problem vid verkliga urvalssituationer.  
 

Personlighet  

För att närmare belysa att personlighetsmåtten kan ha prognosvärde för urval och framtida 
arbetsprestation kommer personlighetsteorier vidare att beskrivas samt hur man i sin 
personlighet passar för vissa yrken.  
Personlighet kan definieras (Kaufmann & Kaufmann, 1998) som den mer eller mindre fast 
organiserade helhet av de för en individ karakteristiska sätten att reagera på, emotionellt, 
intellektuellt och genom yttre beteende. I personlighetsteorier (Kaufmann & Kaufmann, 1998) 
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antar man att personligheten innehåller egenskaper som gör oss disponerade att uppfatta och 
reagera på vissa bestämda sätt. En personlighetsteori som studerats av många är 
femfaktorteorin (FFM). De fem dimensionerna i denna teori är extraversion, emotionell 
stabilitet, tillgänglighet, samvetsgrannhet och öppenhet för upplevelser. 

Goldberg (1990) har i sitt resultat visat att dimensionerna i femfaktormodellen är stabila 
och forskning (Barrik & Mount, 1991) tyder på att dimensionerna i FFM kan användas som 
prediktorer av arbetsprestation. Resultatet visade även att samvetsgrannhet är den dimension 
som bäst kan förutsäga om en person kommer att klara av arbetet. Personer (hämtat från 
Kaufmann & Kaufmann, 1998) med en hög poäng på dimensionen för samvetsgrannhet är 
tålmodiga, organiserade, självdisciplinerade och hårt arbetande.  

I studien av Barrick och Mount (1991) framkom även att egenskaperna för extroverta 
personer är viktiga i yrken som säljare och i chefspositioner. Extroverta personer (hämtat från 
Kaufmann & Kaufmann, 1998) är sociala, aktiva och tillmötesgående. Furnham, Perides, 
Jackson och Cotter (2002) menar att extroverta personer upplever arbetstillfredsställelse när 
de har arbetsuppgifter som kräver ansvar.  

Organ och Lingl (1995) har visat indikationer på att det finns en koppling mellan 
personlighet och arbetstillfredsställelse. Dimensionen för tillgänglighet verkar vara relaterad 
till vilken kapacitet en person har att uppleva tillfredsställelse på arbetet, speciellt när det 
gäller arbetsrelationer. Denna dimension (hämtat från Kaufmann & Kaufmann, 1998) mäter 
olikheter i det sätt man kommer överens med andra personer. Aguilar-Alonsos (1996) resultat 
visar att olika former av kreativt beteende är relaterat till olika personlighetskaraktärer. 
Gottfredson, Jones och Holland (1993) menar i sin studie att det finns ett samband mellan 
vissa yrkesintressen och personlighetsdimensioner. Hollands RIASEC-modell består av sex 
grundläggande personlighetstyper: realistisk/praktisk, utforskande, artistisk, social, 
företagsam och den konventionella typen. Dessa yrkesintressen kan kopplas till vilken typ av 
personlighet en person har samt vilket yrke denne passar för.  

     Gottfredson et al. (1993) visar i sitt resultat att sociala och företagsamma yrkesintressen 
har ett samband med dimensionen för extraversion. Utforskande och artistiska yrkesintressen 
korrelerade positivt med dimensionen för öppenhet för upplevelser och konventionella med 
dimensionen för samvetsgrannhet. Barrick, Mount och Gupta (2003) har även de i sitt resultat 
visat att det finns en meningsfull relation mellan vissa FFM-dimensioner och vissa RIASEC 
typer. Det starkaste sambandet påträffades mellan den företagsamma typen och dimensionen 
för extraversion, samt mellan den artistiska typen och dimensionen för öppenhet för 
upplevelser. Den enda personlighetstypen som inte hade något samband med någon av FFM-
dimensionerna var den realistiska typen.  

 

Den här studien     

Den här studien syftar till att kartlägga rekryterares val av urvalsmetoder samt att undersöka 
vilken vikt de lägger på dessa metoder, då det råder brist på forskning inom just detta område 
i Sverige. I och med detta vet vi inte vilken urvalsmetod som prioriteras i urvalsprocessen av 
rekryterare eller personalansvariga, vi vet heller inte om de lägger sina resurser på ”rätt” 
urvalsmetod. Förbättrade urvalsinstrument skulle kunna fylla en funktion och sänka 
kostnaderna för både verksamheten och individen. Studien syftar även till att utreda i vilken 
utsträckning de olika urvalsmetoderna används för att finna rätt man till rätt plats. Studien 
syftar inte till att bedöma de olika urvalsmetodernas validitet eller prognosförmåga för 
arbetsprestation. Intervju och personlighetstest ligger i fokus och frågorna som ställs är:  
1. Vilka urvalsmetoder tycker rekryterare är viktiga? 
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2. Hur stor andel av rekryterare använder personlighetstest? 
3. Hur viktig anser rekryterare att personlighetstest är? 
4. Hur stor andel av rekryterare använder intervjuer? 
5. Hur viktiga anser rekryterare att intervjuer är? 
6. Vilka aspekter bedömer rekryterare i intervjun? 
 

 

Metod 

 

Deltagare 

Deltagarna i undersökningen var 43 rekryterare från olika företag i Mälardalen. Begreppet 
rekryterare används i denna studie som definition av rekryterare vid bemannings- och 
personaluthyrningsföretag samt ansvariga för rekrytering på företag inom andra branscher. 
Deltagarna bestod av 23 kvinnor och 20 män som arbetade med att rekrytera människor till 
yrkesområdena lager, industri, kontor, administration, marknad och försäljning. 
Åldersintervallet sträckte sig från 23 till 63 år och medelåldern för deltagarna var 40,9 år. 
Antal år på arbetet varierade bland rekryterarna från 0,5 till 33 år och medelvärdet för antal 
anställda på företaget var 1716 personer. Det minsta företaget hade två anställda och det 
största företaget hade 10 000 anställda. Deltagarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval 
och det generella bortfallet för studien var 20 och det partiella 2 (antal enkäter som fick 
exkluderas då de inte besvarats på ett fullständigt sätt). Ingen ersättning utgick till deltagarna.   
 

Material 

Till studiens datainsamling konstruerades en enkät som influerades av en intervjuguide i en 
annan c-uppsats (Karlsson, 1999). Enkäten som användes för att undersöka vilka 
urvalsmetoder som rekryterare lägger vikt på bestod av 11 frågor samt sex bakrundsfrågor om 
kön, ålder, tid på företaget, antal anställda, utbildning och inom vilka yrkesområden 
deltagaren i fråga rekryterar. Tre av enkätfrågorna skulle besvaras genom flera svarsalternativ 
då de berörde frågor om de olika urvalsmetoder som används i urvalsprocessen, vilka aspekter 
som bedöms och vilken intervjutyp som används.  Två av frågorna besvarades genom att 
deltagarna fick skatta vikten av de olika urvalsmetoderna och den arbetssökandes personlighet 
genom en femgradig skala från ”inte alls” (1)  till ”helt och hållet” (5). Resterande sex frågor 
besvarades med fria ord och blev i och med detta ett kvalitativt inslag i den i övrigt 
kvantitativa studien. Exempel på dessa frågor: ”Vilken betydelse har ett personlighetstest för 
urvalsprocessen?” och ” Hur använder/bedömer du resultat av personlighetstest?”. Det är 
viktigt att påpeka att de öppna frågorna var frivilliga att besvara, samt att dessa endast kunde 
besvaras om urvalsmetoderna test- och personlighetstest samt intervju användes av 
rekryteraren ifråga. Syftet av dessa frågor var att ge ett djup till undersökningen och för att 
tydligare belysa dessa urvalsmetoder.  
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Procedur 

För att se att frågorna uppfattades som det var tänkt, pilottestades enkäterna före 
undersökningen på tre personer. De flesta enkäterna distribuerades till deltagarna via e-post 
men tre distribuerades via vanlig post. Adresserna till deltagarna erhölls via adresslistor från 
ansvariga kontaktpersoner på de olika företagen som försöksledaren via e-post kommit i 
kontakt med. Detta efter att den ansvariga kontaktpersonen gett sitt tillstånd att genomföra 
studien. För att säkra konfidentialiteten och för att underlätta kontrollen av antal utskickade 
och besvarade enkäter kodades deltagarna till siffror vid utskicket av enkäten och dessa 
nummer behölls under hela databearbetningen. Innan enkäten besvarades fick deltagarna ta 
del av ett missivbrev där information om undersökningen angavs. I enlighet med 
konfidentialitetskravet och samtyckeskravet (Humanistiska- samhällsvetenskapliga 
forskningsrådets etiska regler, 1999) informerades deltagarna om att undersökningen var 
frivillig och att deras deltagande var konfidentiellt. De ombads att returnera sina svar via den 
mottagna e-posten.  Deltagarna informerades endast om att undersökningen handlade om 
rekrytering och inte i detalj om studiens enskilda frågeställningar.  

För att bearbeta de öppna frågorna och det kvalitativa inslaget i undersökningen 
analyserades materialet efter metoden meningskoncentrering, där deltagarnas svar 
formulerades mer koncist. Naturliga meningsenheter fastställdes från deltagarnas citat och 
centrala teman formulerades utifrån frågeställningarna. Dessa var; test som används, 
personlighetstest som används, personlighetstestens betydelse i urvalsprocessen, 
personlighetstestens användbarhet, bedömningen av intervjun och tid för intervju. Det sista 
temat sammanställdes och ett medelvärde beräknades för att visa hur lång tid en normal 
anställningsintervju tar. 

 
 

Databearbetning 

 
För att ge en mer sammanfattande bild grupperades de sex olika yrkesområdena till tre: 
lager/industri, kontor/administration och marknad/försäljning. Det är viktigt att påpeka att en 
och samma person kan rekrytera till fler än ett yrkesområde. Även ålder och storlek på företag 
grupperades och samtliga grupper var jämnt fördelade.    

För att besvara om det finns en skillnad i vilken vikt rekryterare lägger vid test, intervjuer 
och personliga egenskaper beroende på kön, ålder och storlek på företag, dikotomiserades 
åldersvariabeln och variabeln antal anställda utifrån en median split och tre trevägs ANOVA 
utfördes. För att följa upp tendenser till signifikanta skillnader utfördes två envägs ANOVA 
där företagen delats in i tre storleksgrupper. En tredjedel av företagen klassificerades som 
små, en tredjedel som mellanstora och en tredjedel som stora.      
 

 

Resultat 

Dataanalyserna begränsades i stort sett till att försöka besvara frågeställningarna och därmed 
lades störst fokus på test och intervju. För test och intervju redovisas deskriptiv och 
inferentiell statistik. Angående övriga urvalsmetoder redovisas endast deskriptiv statistik.  
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Urvalsmetoder 

Det visade sig att den urvalsmetod rekryterarna lägger mest vikt på är intervju och den de 
lägger minst vikt på är test. Resultatet visade även att rekryterarna lägger stor vikt på 
arbetslivserfarenhet och referenser medan betyg är en urvalsmetod som inte ses som särskilt 
viktig. Tabell 1 visar medelvärden för vilken vikt rekryterarna lägger på de olika 
urvalsmetoderna. 
 
Tabell 1 
Medelvärden för vikt rekryterare lägger vid urvalsmetoderna* (N=43) 

Arbets-
livserfar-
enhet 

Betyg Intervju Kuns-
kaps-
krav 

Refer-
enser 

Självbio-
grafiska 
data 

Test Utbild-
ning 

3.86 2.53 3.98 3.49 3.79 2.95 2.47 3.30 
*skalan gick från 1 (inte alls) till 5 (helt och hållet) 
 
Arbetslivserfarenhet var den urvalsmetod som hade störst andel användare för att bedöma 
arbetssökande. Även intervju och utbildning användes av en stor andel rekryterare medan 
resultatet visade att den urvalsmetod som hade minst andel användare var självbiografiska 
data. Vidare visade resultatet att test användes av en måttlig andel rekryterare i deras 
bedömning av arbetssökande. Tabell 2 visar hur många och hur stor andel av rekryterarna som 
använder sig av de olika urvalsmetoderna för att bedöma arbetssökande. 
 
Tabell 2 
Frekvenser och procent för i vilken utsträckning rekryterarna använder urvalsmetoderna  

 Arbets-
livserfar-
enhet 

Betyg Inter-
vju 

Kunskaps-
krav 

Referen-
ser 

Självbio-
grafiska 
data 

Test Utbild-
ning 

f 42 24 39 32 35 22 26 37 

% 98 56 91 74 81 51 61 86 

 
Tabell 3 visar tre yrkesområdesgruppers medelvärden för vilken vikt de lägger på intervju och 
test. Eftersom dessa grupper överlappar visas skillnaden i yrkesområdesgruppernas 
medelvärden utan att några statistiska test utförs.  

Tabell 3 
Medelvärden för vilken vikt yrkesområdesgrupperna lägger på intervju och test*  

 Lager/Industri  

(N=20) 

Kontor/Administration 

(N=24) 

Marknad/Försäljning 

(N=24) 

Intervju 3.55 4.25 4.04 

Test 2.30 2.79 2.63 

*skalan gick från 1 (inte alls) till 5 (helt och hållet) 
 



8 

 

Medelvärdena visade att rekryterare som rekryterar till yrkesområdena kontor/administration 
lägger mer vikt på intervju och test än de två övriga yrkesområdesgrupperna. Rekryterarna 
som rekryterar till yrkesområdena lager/industri lägger minst vikt på såväl intervju som test 
medan de som rekryterar till yrkesområdena marknad/försäljning inte ligger långt ifrån 
yrkesområdesgruppen kontor/administration som hade högst medelvärden. Medelvärdet för 
vikten rekryterarna lägger på intervju ligger högre än medelvärdet för test inom samtliga 
yrkesområdesgrupper.  
 

 

Personlighetstest 

 
Resultatet visade att en måttlig andel av rekryterarna (se Tabell 2) använder test i sina 
bedömningar av arbetssökande och medelvärdet hos dessa visade att de inte lägger stor vikt 
vid denna urvalsmetod (se Tabell 1). Vidare visade resultatet att rekryterarna anser att 
personliga egenskaper hos den sökande är mycket viktig i urvalsprocessen (m = 4.47, SD = 
.59).  

Resultatet av en trevägs ANOVA (kön, ålder, storlek på företag) visade en tendens till en 
signifikant skillnad (F1,41= 3.38,  p = .075) mellan vilken vikt rekryterare anställda vid små 
och stora företag lägger på test. Medelvärdena visade att rekryterare anställda vid de större 
företagen (2.86) lägger större vikt vid test än de anställda vid de mindre företagen (2.05). 
Eftersom en tendens till en signifikant skillnad fanns utfördes en envägs ANOVA där 
företagen delats in i tre storleksgrupper (en tredjedel av företagen klassificerades som små, en 
tredjedel som mellanstora och en tredjedel som stora) för att testa mer precist var skillnaden 
fanns. Men några signifikanta skillnader fanns inte. Resultatet visar att det inte fanns några 
effekter av kön eller ålder och inga signifikanta interaktionseffekter.  

Resultatet av en trevägs ANOVA (kön, ålder, storlek på företag) visade en tendens till en 
signifikant skillnad (F1,41 = 2.72,  p = .11) mellan vilken vikt rekryterare anställda vid små och 
stora företag lägger på personliga egenskaper. Medelvärdena visade att rekryterare anställda 
vid stora företag (4.62) lägger större vikt vid personliga egenskaper än de anställda vid de 
mindre företagen (4.33). Eftersom en tendens till en signifikant skillnad fanns utfördes 
ytterligare en ANOVA för att testa mer precist var skillnaden fanns. En envägs ANOVA där 
företagen delats in i tre storleksgrupper (en tredjedel av företagen klassificerades som små, en 
tredjedel som mellanstora och en tredjedel som stora) utfördes och visade på en signifikant 
skillnad (F2,41 = 6.50, p = .004). En efterföljande Post Hoc-analys (Tukey) visade att 
skillnaden fanns mellan rekryterare anställda vid mellanstora företag och de anställda vid 
stora företag. Resultatet av en trevägs ANOVA (kön, ålder, storlek på företag) visade vidare 
att det fanns en signifikant interaktionseffekt av ålder och antal anställda på företaget (F1,41 = 
5.67, p = .023). Unga rekryterare anställda vid stora företag (4.82) lägger större vikt vid 
personliga egenskaper än unga rekryterare anställda vid små företag (4.10) (T19 = -2,80, p = . 
011). Resultatet visade inga signifikanta effekter av kön.  

Resultatet av de öppna frågorna, som endast besvarades om personlighetstest- och test 
användes av rekryteraren i fråga, visade att en del av rekryterarna anser att 
personlighetstestens främsta betydelse är att de kan ge anställda på den aktuella arbetsplatsen 
lärdom om vilken personlighetstyp som kommer till deras arbetsplats och för att se om 
arbetssökande passar in i den befintliga arbetsgruppen. En kvinna anställd vid ett mindre 
företag menar att personlighetstestens betydelse i rekryteringsprocessen är ”relativt liten då 
den görs i slutet av en rekryteringsprocess…” 
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Resultatet visade även att en del rekryterare tycker att test har en relativt liten betydelse, 
men att de kan vara aktuella vid rekryteringar som kräver mer spetskompetens. Andra 
rekryterare menar istället att personlighetstest kan ha en stor betydelse för 
rekryteringsprocessen, då de ger information om kandidaten som kan komplettera en intervju. 
En kvinnlig rekryterare, 48 år, menar att personlighetstesten är ”ett viktigt redskap för att få 
rätt person till rätt plats.”  

Resultatet visade vidare att en del av rekryterarna använder eller bedömer resultatet av 
personlighetstest som en indikation på hur den testade ser på sig själv och om det 
överensstämmer med rekryterarens bedömning. En del av rekryterarna fördjupar sig endast i 
vissa delar av testet medan andra använder personlighetstest för att sätta ord på hur personen i 
fråga agerar och ser resultatet som ett mått på känslighet och drivkraft. En rekryterare bland 
deltagarna som rekryterar till industri och marknad använder personlighetstest ”som ett 
komplement till övriga urvalsmetoder.”  

Resultatet från de öppna frågorna visade att test som användes var språktest, Officepaket 
test, färdighetstester, kunskapstest, säljtest, hälsoundersökning, drogtest samt utdrag ur 
polisens belastningsregister. Vidare visade det sig att personlighetstest som användes var 
olika självskattningsformulär såsom OPQ, som är ett yrkesrelaterat personlighetstest samt 
Myers- Briggs Type Indicator.    

 
 

Intervju 

Intervju visade sig i resultatet vara den urvalsmetod rekryterarna lade störst vikt vid (se Tabell 
1) och denna metod används i mycket hög grad av rekryterarna i studien (se Tabell 2). Tabell 
4 visar hur många och hur stor andel av rekryterarna i studien som bedömer arbetssökande 
med hjälp av olika aspekter vid intervju. Resultatet visade att en stor andel av rekryterarna 
bedömer arbetslivserfarenhet vid intervjun. Övriga aspekter ligger jämnt medan personkemi 
är den aspekt som bedöms av minst andel rekryterare.  
 
Tabell 4 
Frekvenser och procent för aspekter som bedöms vid intervjun (N=43) . 
 Am

bi-
tion
er 

Arbets
livs-
erfar-
enhet 

Kropps
språk 

Kunsk
aps-
krav 

Motiv
ation 

Pers
on-
lig-
het 

Person
kemi 

Pålitlighet
/Moral 

Social 
kompe
tens 

Utbild
ning 

f 34 39 31 33 35 34 23 33 36 30 

% 79 91 72 77 81 79 54 77 84 70 

 
Resultatet av en trevägs ANOVA visade inga signifikanta skillnader i vilken vikt rekryterare 
lägger på intervju beroende på kön, ålder och storlek på företag och inte heller på några 
signifikanta huvudeffekter.  

Resultatet av de öppna frågorna, som endast besvarades om intervju användes av 
rekryteraren i fråga, visade att en del av rekryterarna gör bedömningen vid intervjun genom 
att utgå utifrån deras kunders kravprofil som ligger till grund för hela rekryteringsprocessen. 
Flera av deltagarna menade att första intrycket är viktigt och att bedömningen görs utifrån en 
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blandning av fakta och magkänsla. En kvinna som rekryterar till lager, industri och 
administration sa ”jag tittar på många olika saker vid intervjuer, vilket kroppsspråk de 
använder, vilken social kompetens de har, tidigare erfarenheter och ambitionsnivå är viktigt” 
Resultatet visade att en anställningsintervju i genomsnitt tar 65.9 min och att 72 % av 
rekryterarna främst använder sig av strukturerade intervjuer.  
 
 

Diskussion 

Den här studien har framför allt visat att det finns en diskrepans mellan vilken vikt 
rekryterarna lägger på test och vilken vikt de lägger på personliga egenskaper. Dessutom 
fanns en signifikant skillnad mellan vilken vikt rekryterare anställda vid mellanstora och stora 
företag lägger på personliga egenskaper. Resultatet visade även att rekryterarna bedömer 
arbetssökande med hjälp av en blandning av de flesta urvalsmetoderna, vilket känns väntat då 
man kan anta att ett beslut sällan fattas grundat på endast ett resultat av en urvalsmetod. Dock 
visade resultatet att rekryterarna lägger olika vikt på de olika urvalsmetoderna. 
 

Urvalsmetoder 

Arbetslivserfarenhet var den urvalsmetod som hade störst andel användare, då i princip alla 
rekryterarna angav att de tog hjälp av denna urvalsmetod i sin bedömning av arbetssökande. 
Resultatet för vilken vikt rekryterarna lägger på urvalsmetoden ifråga bekräftar att deltagarna 
ser arbetslivserfarenhet som en av de viktigaste aspekterna att bedöma och därmed kan man 
anta att rekryterarna i likhet med Schmidt och Hunter (1998) anser att denna urvalsmetod har 
en bra prognosförmåga för att förutsäga arbetsprestation.   

Kunskapskrav, betyg och utbildning. Kunskapskrav visade sig bland dessa tre 
urvalsmetoder vara den som rekryterarna lägger mest vikt på, tätt följd av utbildning. 
Utbildning var i sin tur den urvalsmetod som bland dessa tre hade störst andel användare och 
följdes tätt av kunskapskrav. Betyg visade sig vara en urvalsmetod som rekryterarna varken 
lägger stor vikt på och användes i måttlig grad. Detta tyder på att rekryterarna i likhet med 
Schmidt och Hunter (1998) anser att denna metod har en låg prognosförmåga av 
arbetsprestation. Dessa tre urvalsmetoder kan i vissa yrken vara kompensatoriska men i andra 
inte. Vissa yrken kräver en viss utbildning eller ett visst kunskapskrav för att överhuvudtaget 
vara behörig för tjänsten. I dessa fall läggs nog stor vikt vid dessa urvalsmetoder.  

Referenser visade sig vara en urvalsmetod som rekryterarna lägger stor vikt på och som en 
stor andel använder i sin bedömning av arbetssökande. Schmidt och Hunter (1998) har visat 
att referenser har en dålig prognosförmåga av arbetsprestation vilket kan bero på att de utgörs 
av ett selektivt urval (Mabon, 2001). Enligt dessa forskningsresultat borde rekryterarna inte 
lägga större vikt vid referenser, då de inte är valida prediktorer av arbetsprestation.  

Självbiografiska data var den urvalsmetod som hade minst andel användare och deltagarna 
lägger måttlig vikt på metoden. Det kan tänkas att denna metod är viktigast och mest 
användbar vid den första gallringen då man vill se om personen ifråga stämmer in på den 
eventuella kravprofil som kan finnas men att en mindre andel av rekryterarna använder 
metoden i sin bedömning.  Detta kan styrkas av kommentarer som deltagarna skrivit där det 
framgår att vikten vid urvalsmetod varierar med var man befinner sig i urvalsprocessen.   
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Personlighetstest 

Resultatet visade att rekryterarna lägger minst vikt på test och att en måttlig andel använder 
test i sin bedömning av arbetssökande. Vidare visade det sig att deltagarna tycker att 
personliga egenskaper är mycket viktiga i urvalsprocessen. Det finns därmed en diskrepans 
mellan test och hur viktig rekryterarna tycker att personligheten är. En förklaring till denna 
diskrepans kan vara av ekonomisk art. Personlighetstester är kostsamma att köpa in och 
liksom Ahrnborg-Swenson (1997) framhåller, måste de hanteras av personer som har 
utbildning om testmetoden i fråga. Det kan antas att större företag har mer resurser och att 
rekryterare anställda vid större företag därmed lägger större vikt på test än rekryterare 
anställda vid mindre företag. Resultatet visade på en tendens till en signifikant skillnad mellan 
rekryterare anställda vid små och stora företag. Medelvärdena visade att rekryterare anställda 
vid de större företagen lägger större vikt på test än de anställda vid de mindre, vilket tyder på 
just detta.  

Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan rekryterare anställda vid små, 
mellanstora och stora företag och vilken vikt de lägger på personliga egenskaper. Post Hoc-
analysen visade att skillnaden fanns mellan rekryterare anställda vid de mellanstora företagen 
och de anställda vid de större företagen. Medelvärdena visar att rekryterarna anställda vid de 
större företagen lägger större vikt på personliga egenskaper. Det fanns även en signifikant 
interaktionseffekt av ålder och storlek på företaget som visade att unga rekryterare anställda 
vid stora företag lägger större vikt på personliga egenskaper än unga rekryterare anställda vid 
de mindre företagen. Detta kan knytas till ovanstående förklaring om att det finns mer resurser 
på de större företagen att lägga på just personliga egenskaper och att mäta dessa, samt att unga 
nyutbildade rekryterare kanske söker sig till större företag.  

Eftersom forskning (Schmidt & Hunter, 1998) visar att test som mäter samvetsgrannhet är 
valida prediktorer av arbetsprestation (Barrick & Mount, 1991) borde kanske deras betydelse i 
urvalsprocessen öka. Dimensionerna i FFM är enligt Goldberg (1990) stabila och Barrick och 
Mount (1991) har visat att samvetsgrannhet är den dimension som bäst kan förutsäga om en 
person kommer att klara av arbetet i fråga. Resultatet av de öppna frågorna visade bland annat 
att en del av rekryterarna i studien tycker att personlighetstest kan ha en stor betydelse för 
rekryteringsprocessen och vara ett viktigt redskap för att få rätt man till rätt plats. 
Rekryterarna menade även att testen kan användas som ett komplement till andra 
urvalsmetoder och att de inte enbart förlitar sig på resultatet av ett sådant. Gottfredson et al. 
(1993) och Barrick et al. (2003)  menar att det finns samband mellan vissa yrkesintressen och 
vissa FFM-dimensioner. Detta tyder på att man kan utnyttja personligheten som en effektiv 
variabel när det gäller att hitta rätt man till rätt plats, då man i sin personlighet passar för olika 
yrken vilket i sin tur kan påverka anställdas arbetstillfredsställelse.   

 Tron att test kan vara missvisande kan vara en orsak till att rekryterarna i studien lägger 
väldigt liten vikt vid urvalsmetoden. Hogan et al. (2007) menar dock att ”fusk” inte är ett 
signifikant problem vid verkliga urvalssituationer. Paralleller kan här dras till rekryterarnas 
starka tro på intervjun som urvalsmetod, där de antagligen då och då påverkas av 
arbetssökandes impression management strategier som även de kan ge ett missvisande resultat 
av hur en person i verkligheten är. 
  
 
Intervju 
 

Intervju visade sig vara den urvalsmetod rekryterare lägger mest vikt på, vilket känns naturligt 
eftersom få rekryteringar sker utan ett personligt möte och samtal. Detta bekräftas vidare 



12 

 

genom resultatet för hur stor andel av rekryterarna som använder sig av intervju i deras 
bedömning av arbetssökande.   

En stor andel av rekryterarna använder sig av strukturerade intervjuer vilket tidigare 
forskning (Schmidt & Hunter, 1998; Hough & Oswald, 2002) visat vara den intervjutyp som 
har högst validitet och reliabilitet. Det visade sig att de flesta aspekter som bedöms vid 
intervjun ligger jämnt i andel användare medan arbetslivserfarenhet, som hade störst andel 
användare och kroppsspråk, som hade minst andel användare, sticker ut. Resultatet av de 
öppna frågorna visar att många av rekryterarna gör bedömningen vid intervjun utifrån den 
eventuella kravprofil som finns. Att resultatet visar att samtliga aspekter mer eller mindre 
bedöms känns naturligt då rekryterarna ser på flera saker under intervjun.    

Kroppsspråk, personkemin mellan rekryteraren och arbetssökande och arbetslivserfarenhet, 
kunskapskrav, utbildning och motivation kan kopplas till forskningen om impression 
management. Kristof-Brown et al. (2002) menar att självhävdelse innefattar att berätta om 
positiva arbetserfarenheter för att visa sin kompetens. Denna marknadsföring kan även antas 
innefatta information om tidigare utbildning, kunskapskrav och motivation. Inställsamhet är 
den IM-strategi som kan tänkas påverka personkemin mellan rekryteraren och arbetssökande. 
Aspekterna som kan antas räknas in i begreppet självhävdelse (arbetslivserfarenhet, 
kunskapskrav, motivation och utbildning) används alla av en stor andel av rekryterarna i 
bedömningen vid intervjun. Även en stor andel av deltagarna bedömer arbetssökandes 
kroppsspråk vid intervjun medan endast en måttlig andel bedömer personkemin som en aspekt 
vid intervjun. Det kan antas att personkemins andel är missvisande då rekryterarna möjligtvis 
inte är medvetna om att denna aspekt bedöms då denna bedömning många gånger kanske sker 
omedvetet.  

Den här studien syftade inte till att undersöka om rekryterarna påverkas av dessa IM-
strategier vid sitt beslutsfattande om vem som är mest lämpad för arbetet i fråga och kan 
därför inte uttala sig om detta. Man kan dock tänka sig att rekryterarna i studien i viss mån 
påverkas av IM-strategier, vilket möjligen kan ses som en svaghet med intervjuer och kan 
jämföras med testens ”fusk”. Arbetssökande är säkert medvetna om att de kan påverka sitt 
resultat under intervjun genom sitt beteende, vilket Claringbould och Knoppers (2007) visar i 
sitt resultat, då kvinnorna i deras studie var väl medvetna om hur de kunde anpassa sitt 
beteende och sina uttalanden för att påverka utgången av intervjun.  
 
 
Generaliseringsmöjligheter och fortsatta studier 

 
Deltagarna i den här undersökningen arbetade med att rekrytera till områdena lager, industri, 
kontor, administration, marknad och försäljning på företag med en genomsnittlig storlek på 
1716 antal anställda. Deltagarnas genomsnittliga ålder var 40,9 med en spridning mellan 23- 
63 år.  

Det finns möjlighet att stärka denna studies validitet och reliabilitet. För att tydliggöra för 
deltagarna om vad det i enkäten frågas om kan begreppsvaliditeten förbättras genom att 
definiera de olika urvalsmetoderna. Vidare kan urvalsmetoderna utökas med ytterligare en 
som endast behandlar personlighetstest, som därmed står utanför begreppet test.  Den 
statistiska validiteten kan förbättras genom att öka antalet deltagare, vilket har visat sig vara 
den största svårigheten i denna undersökning. För att få ett djupare innehåll kan även 
intervjuer genomföras. Vad gäller studiens sample och den externa validiteten, så kan den 
stärkas genom att, endast undersöka rekryterare som arbetar med olika urvalsmetoder och på 
olika sätt. I den här studien arbetar deltagarna på några olika typer av företag och har olika 
ställning och arbetsuppgifter vad gäller rekrytering. Ett sätt att öka den externa validiteten 
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vore att bredda sig till rekryterare anställda på flera olika bemanningsföretag och många 
branscher. 

Då det föreligger viss god spridning i vad gäller representationen av stora och mindre 
företag samt av rekryterarnas ålder och kön så kan man ändå uttala sig positivt om samplets 
giltighet och tänka sig att resultatet med viss försiktighet kan generaliseras och att test och 
personlighetstest har en måttlig urvalsfrekvens bland rekryterare i Sverige. Urvalet 
representerar privat verksamhet med yrken dit många söker sig vilket medför ett stort antal 
sökande till varje tjänst. Detta kan innebära att rekryterarna i studien använder och lägger 
större vikt vid andra urvalsmetoder, då test främst används i slutfasen av 
rekryteringsprocessen samt kanske i mer specialiserade urvalssammanhang så som 
headhunting till chefspositioner eller liknande. Urvalsbehovet och söktrycket till tjänster kan 
variera med konjunkturen och de urvalsmetoder som använts av rekryterarna i den här studien 
kan ha varit effektiva mot bakgrund av aktuellt söktryck. Skulle söktrycket öka kan det 
eventuellt vara mer kostnadsbesparande att använda test mer, även vid mindre företag.   

Förslag på vidare forskning är att se vilken prognosförmåga de olika urvalsmetoderna har 
för att förbättra kostnadseffektiviteten hos företag vid en rekrytering. Forskning om, och 
förbättrade urvalsinstrument skulle kunna fylla en funktion och sänka kostnaderna för både 
verksamheten och individen. Vidare vore viktigt att studera om rekryterare använder effektiva 
urvalsmetoder för att finna rätt man till rätt plats i relation till anställdas arbetstillfredsställelse 
utifrån deras personlighet. En sådan studie skulle alltså innefatta att försöka stärka 
personlighetens och personlighetstestens betydelse i urvalsprocessen, för ”vad hände med 
personlighetstesten?” De hyllas i teorin men inte i praktiken och det verkar som att rekryterare 
förlitar sig på sitt sunda förnuft i stället för att utnyttja de test som finns på marknaden. Det 
kunde även vara intressant att se på rekryterarens roll och inflytande i urvalsprocessen. Detta 
kunde innefatta att se om rekryterare kanske bedömer arbetssökande olika beroende på hur 
nära rekryteraren, den sökande ska arbeta.   

 

 

Referenser 
 
Agiluar-Alonso, A. (1996). Personality and creativity. Personality and Individual Differences, 

21, 959-969.  
Ahrnborg- Swenson, S. (1997). Rekrytering i fokus. Solna: Svenska förlaget.  
Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The big five personality dimensions and job 

performance: a meta- analysis. Personnel Psychology, 44, 1-25. 
Barrick, M. R., Mount, M. K., & Gupta, R. (2003).  Meta- analysis of the relationship 

between the five- factor model of personality and Holland´s occupational types. Personnel 

Psychology, 56, 45-73.  
Claringbould, I., & Knoppers, A. (2007). Finding a ”normal” woman: selection processes for 

board membership. Sex Roles, 56, 495-507.  
Furnham, A., Perides, K. V., Jackson, C. J., & Cotter, T. (2002). Do personality factors 

predict job satisfaction? Personality and Individual Differences, 33, 1325-1342.  
Goldberg, L. R. (1990). An alternative ”description of personality”: the big-five factor 

structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216-1229.   
Gottfredson, G. D., Jones, E. M., & Holland, J. L. (1993). Personality and vocational 

interests: the relation of Holland´s six interest dimensions to five robust dimensions of 
personality. Journal of Counseling Psychology, 40, 518- 524.  

Hallén, N. (2005). Rekrytera rätt: Intervjuteknik och urval. Malmö: Liber. 



14 

 

Hogan, J., Barrett, P., & Hogan, R. (2007). Personality measurement, faking, and employment 
selection. Journal of Applied Psychology, 95, 1270-1285.   

Hough, L. M., & Oswald, F. L. (2000). Personnel selection: looking toward the future- 
remembering the past. Annual Review of Psychology, 51, 631-664.  

Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (1999). Forskningsetiska principer i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Humanistisk-samhälls-
vetenskapliga forsknings rådet. 

Hunter, J. E., Schmidt, F. L., & Judiesch, M. K. (1990). Individual differences in output 
variability as a function of job complexity. Journal of Applied Psychology, 75, 28-42.  

Karlsson, K. (1999). Intervju, test eller arbetslivserfarenhet – en explorativ studie av externa 
rekryterares arbetsmetoder. Opublicerad vetenskaplig C- uppsats, Mälardalens högskola, 
Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap.   

Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (1998). Psykologi i organisation och ledning. Lund: 
Studentlitteratur.  

Knocke, W., Drejhammar, I-B., Gonäs, L., & Isaksson, K. (2003). Retorik och praktik i 

rekryteringsprocessen. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.   
Kristof-Brown, A., Barrick, M. R., & Franke, M. (2002). Applicant impression managment: 

dispositional influences and consequences for recruiter perceptions of fit and similarity. 
Journal of Management, 28, 27-46.   

Mabon, H. (2002). Arbetspsykologisk testning. Stockholm: Psykologiförlaget.  
Nationalencyklopedien (2007). Rekrytering. Hämtad 3 september, 2007: 

http://www.nationalencyklopedien.se. 
Organ, D. W., & Lingl, A. (1995). Personality, satisfaction, and organizational citizenship 

behavior. The Journal of Social Psychology, 135, 339-350. 
Rothstein, M. G., & Goffin, R. D. (2006). The use of personality measures in personnel 

selection: what does current research support? Human Resource Management Review, 16, 

155-180.  
Schmidt, F. L., Hunter, J. E., & Outerbridge, A. N. (1986). Impact of job experience and 

ability on job knowledge: work sample performaence, and supervisory ratings of job 
performaence. Journal of Applied Psychology, 7, 243-439.  

Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in 
personnel psychology: practical and theoretical implications of 85 years of research 
findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274.  

Stevens, C. K., & Kristof, A. L. (1995). Making the right impression: a field study of 
applicant impression management during job interviews. Journal of Applied Psychology, 5, 
587- 606.  


