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Sammanfattning

Syftet med studien var att undersöka rekryterares uppfattningar om användning av

arbetspsykologiska test vid urval av ny personal. Urvalet bestod av rekryterare som ansågs ha

god kännedom om personalrekrytering och verksamma inom offentliga organisationer. Data

samlades in genom användning av intervjuer och analyserades med tematisk analys.

Resultatet påvisar att rekryterare anser att traditionella urvalsmetoder fungerar bra och att

arbetspsykologisk testning är ett bra komplement. Det påvisar vidare att rekryterarna inte kan

förlita sig på testresultaten. Resultatet indikerar även att rekryterarna inte anser att begåvning

är en bra prediktor för goda arbetsprestationer vid de flesta rekryteringssituationerna. En

slutsats är att rekryterarnas syn på begåvning som prediktor medverkar till en ytterst

begränsad användning av arbetspsykologisk testning. Ytterligare en slutsats är att

användningen av arbetspsykologiska test som komplement riskerar att försätta rekryterarna i

situationer där de snarare förlitar sig på metoder med betydligt lägre prognostisk förmåga.

Nyckelord: uppfattningar, rekryterares, arbetspsykologiska, test, personalrekrytering.



Title: Recruiters thoughts on the use of work psychological testing for the selection of new

personnel.

Abstract

The aim of this study was to investigate recruiters thoughts about using work psychological

testing for personnel selection. The sample consisted of recruiters with good knowledge of

recruitment and active within public organizations. Data was collected using interviews and

was analyzed with thematic analysis. The result indicates that the recruiters consider

traditional selection methods to function well and that work psychological tests are a good

complement. It further indicates that the recruiters cannot rely on the test result. The result

also indicates that the recruiters do not consider intelligence to be a good predictor for good

work performance in general recruiting situations. A conclusion is that the recruiters view on

intelligence as a predictor contributes to a limited use of work psychological testing. Another

conclusion is that the use of work psychological testing, as a complement, set recruiters in

situations where they rather rely on selection methods with significantly lower predictive

performance.

Keywords: thoughts, recruiters, work psychological, test, recruitment.
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1. Introduktion

När det handlar om urvalsmetoder vid anställning av ny personal så påtalar Mabon

(2004) att rekryteringsansvariga personer sällan anser sig behöva använda arbetspsykologiska

test för att kunna göra en god bedömning av arbetssökandes lämplighet. Snarare anser de att

traditionella urvalsmetoder är fullt tillräckliga som beslutsunderlag för att kunna genomföra

en sådan bedömning. Med traditionella urvalsmetoder avses användning av intervjuer,

referenstagning och granskning av självbiografiska data som underlag för beslut vid

rekrytering av ny personal till en organisation. Dessa urvalsmetoder har enligt undersökningar

genomförda av Hunter och Hunter (1984) samt  Mount, Wick och Barrick (2000) visat sig ha

en relativt låg prognostisk validitet vilket innebär att en bedömning baserad på dessa metoder

korrelerar lågt med faktisk arbetsprestation. Detta betyder att organisationer som använder sig

av traditionella urvalsmetoder ej optimerar sina möjligheter att erhålla rätt person på rätt

arbetsplats. Snarare är risken stor att organisationen genomför en felrekrytering om

beslutsunderlaget endast är baserat på dessa urvalsmetoder. Mabon (2004) menar att denna

låga prognostiska förmåga grundar sig i att arbetssökanden till stor del endast redovisar en

positiv bild av sina egenskaper och tidigare arbetslivserfarenheter och vanligtvis utelämnar

negativa förhållanden vilket kan leda till en felaktig bild som därmed försvårar en rättvis

bedömning.

Istället för att förlita sig på traditionella urvalsmetoder så påvisar en studie av

Schmidt och Hunter (1998) som är baserad på en omfattande meta-analys av olika

urvalsmetoders prognostiska validitet att organisationer bör använda sig av en kombination av

arbetspsykologiska test som både mäter begåvning och personlighetsfaktorer, t.ex. integritet, i

urvalsprocessen då detta tydligt förbättrar den prognostiska validiteten. En kombination av

begåvnings- och personlighetstest har även enligt Annell (2015) en betydligt högre

prognosförmåga än exempelvis intervjuer när det handlar om urval av framgångsrika poliser.

På tal om generell begåvning som prediktor för goda arbetsprestationer påtalar

Annell (2015) att generell begåvningstestning är en av de bästa urvalsmetoderna vid de allra

flesta urvalssituationerna. Mabon (2004) noterar att det troligen inte finns någon

urvalssituation där man inte ökar prognosförmågan med ett generellt begåvningstest och att

det finns en stor internationell samstämmighet kring detta.

Integritetstest har inte bara fördelen att de har en hög prognostisk validitet i

kombination med begåvningstestning utan integritetstestning vid urval av personal till
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organisationer har även andra fördelar. Integritetstest är nämligen relativt bra att enskilt

förutsäga jobbsökandens framtida arbetsprestationer med en genomsnittlig prognostisk

validitet på .41, enligt en omfattande metastudie genomförd av Ones, Viswesvaran och

Schmidt (1993). Vid denna studie har man använt chefers utsagor som kriterium för vad som

anses som bra arbetsprestationer och Ones et al. (1993) påtalar att detta kriterium är det mest

relevanta när det handlar om urval av personal till organisationer. Här kan tilläggas att denna

studie även påvisar att såväl personlighetsbaserade test (covert tests) som direkta test där

rekryteringsansvariga efterfrågar information om beteenden (overt tests) genererar ungefär

lika hög prognostisk validitet när chefers utsagor om bra arbetsprestationer används som

kriterium. Detta innebär att det inte spelar någon större roll vilken av dessa två olika typer av

integritetstest rekryteringsansvariga väljer att använda sig av vid ett framtida urval av

personal för att predicera goda arbetsprestationer.

En annan fördel med att använda sig av integritetstestning vid urval av personal är

enligt Ones et al. (1993) att integritetstest även kan förutsäga kontraproduktivt beteende som

exempelvis stölder, frånvaro och disciplinära problem med en prognostisk validitet på .39 när

det handlar om integritetstest där t.ex. rekryteringsansvarig direkt frågar efter information om

sökandens beteenden. Vidare kan det påpekas att resultatet från studien som påvisar att

integritetstest är bra när det handlar om att förutsäga eller predicera kontraproduktivt beteende

hos jobbsökanden är rätt anmärkningsvärt enligt Ones et al. (1993) med tanke på att

arbetspsykologer har varit bekymrade över sådant beteende eftersom det i stor utsträckning

påverkar såväl individuella prestationer som hela organisationens produktivitet.

Ännu en fördel med att implementera integritetstestning vid urvalet har visat sig vara

att den även kraftigt kan minska kostnader som kan tillräknas organisationer vid exempelvis

skador på anställda vid arbetsplatsolyckor. Oliver, Shafiro, Bullard och Thomas (2012)

påtalar att arbetsplatsskador särskilt i USA är ett växande problem för arbetsgivarna och att

kostnaden för dessa organisationer årligen uppskattas hamna på miljardtals dollar och

konstaterar vidare att hittar t.ex. forskare en lösning på detta problem så kan arbetsgivare som

implementerar en sådan lösning dra fördel av kraftigt minskade kostnader för

arbetsplatsskador och samtidigt säkerställa de anställdas produktivitet och välmående. Oliver

et al. (2012) fann att integritetstestning kan vara en lösning på problemet eftersom

undersökningen påvisar att en implementering av integritetstest vid urval av personal till

organisationer kan minska kostnaden för ersättning av arbetsplatsskador till arbetstagare.

Gruppen med deltagare som hade genomgått integritetstest krävde nämligen enligt Oliver et
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al. (2012) i lägre grad ersättning för skador i arbetet än de deltagare som inte hade genomgått

integritetstestning.

När rekryterare ska välja urvalsmetoder vid rekrytering av ny personal räcker det

dock inte med att använda sig av metoder med en hög prognostisk validitet. De behöver även

överväga huruvida urvalsmetoderna medför negativa reaktioner hos jobbsökanden (adverse

applicant reactions). Rosse, Miller och Stecher (1994) redovisar att negativa reaktioner från

jobbsökanden är viktiga för arbetsgivare eftersom jobbsökanden som känner sig förolämpade

och orättvist behandlade i urvalsprocessen kan dra tillbaka sin medverkan och därefter dela

sina negativa synpunkter om organisationen till andra personer. Negativa reaktioner från

jobbsökanden som grundar sig på urvalsförfarandet bidrar även till en ökad sannolikhet att

ratade jobbsökanden kommer att inleda en rättslig process gentemot organisationen (Rosse et

al., 1994). Slutligen är negativa reaktioner från jobbsökanden viktiga för arbetsgivare även för

att negativa attityder gentemot urvalsförfaranden enligt Rosse et al. (1994) kan reducera

motivationen hos jobbsökanden att genomgå arbetspsykologisk testning, vilket kan medföra

en minskad validitet och användbarhet hos sådana test. När det vidare handlar om

jobbsökandes reaktioner på arbetspsykologisk testning så påvisar en undersökning utförd av

Rosse et al. (1994) att personlighetstestning kan ingå i ett urvalsförfarande utan att det

genererar negativa reaktioner hos jobbsökanden. Dock påvisar resultatet från studien att det

krävs att personlighetstestningen används i kombination med begåvningstestning.

Arbetsgivare kan också behöva överväga huruvida de tilltänkta urvalsmetoderna i

organisationen som beslutsunderlag vid rekrytering av ny personal bidrar till att generera en

hög grad av falska positiva fall (false positives). En nackdel med att använda sig av

integritetstest vid urval av ny personal är att de enligt Cook (2004) kritiseras för att medföra

en hög grad av falska positiva fall. Detta innebär att jobbsökanden i hög grad riskerar att

betraktas som oärliga men där de egentligen inte har utfört några oärliga handlingar. Denna

kritik används enligt Cook (2004) som argument för att arbetsgivare inte ska använda

integritetstest vid rekrytering av ny personal eftersom de riskerar att stämpla vissa

jobbsökanden som oärliga utan saklig grund. Cook (2004) påpekar dock att fall där

jobbsökanden kan betraktas som oärliga efter integritetstestning när de egentligen inte har

gjort något oärligt alltid kommer att existera eftersom det inte finns något arbetspsykologiskt

test med en perfekt validitet. Enligt Schmidt, Ones och Hunter (1992) är denna kritik

gentemot användningen av integritetstest, som grundar sig på att de kritiseras för att generera

många falska positiva fall, konceptuellt felaktig. Kritiken mot integritetstest är konceptuellt

felaktig enligt Schmidt et al. (1992) eftersom alla urvalsmetoder är befattade med falska
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positiva fall och att en alternativ lösning utan integritetstest skulle innebära att arbetsgivare

tillämpar urvalsmetoder med lägre prognostisk validitet vilket skulle medföra en ännu högre

grad av falska positiva fall än med integritetstest.

Det kan vidare påpekas att Martin (1989) har använt sig av Bayes teorem för att få en

alternativ och mera realistisk uppskattning på graden av falska positiva testresultat vid

integritetstest som predicerar stölder och kontraproduktivt beteende. Resultatet från

undersökningen påvisar att 35 % av de jobbsökande som testas positivt för stöld kommer

felaktigt att kunna betraktas som oärliga. Martin (1989) undersökte även om en andra

testomgång med ett jämförbart test skulle kunna minska graden av falska positiva fall. En

andra testomgång genomfördes med de jobbsökanden som tidigare testats och kategoriserats

som positiva och resultatet påvisade att graden av falska positiva fall minskade från 35 % till

12 % av de jobbsökanden som kategoriserats som positiva fall. Detta medför att de

arbetsgivare som tillämpar arbetspsykologiska test med hög grad av falska positiva fall

signifikant kan reducera denna grad med multipla testomgångar för de som testas positivt,

men Martin (1989) påpekar dock att undersökningen även påvisade att antalet falska negativa

fall ökade. Detta innebär att arbetsgivare som använder multipla testomgångar på detta sätt för

att minska graden av falska positiva fall riskerar att utsätta organisationen för mer stölder och

flera oärliga arbetstagare.

Dock påpekar Martin (1989) att multipla testomgångar ändå förbättrade den övergripande

precisionen i beslutsfattandet med 6 % med tanke på såväl antalet falska positiva fall som de

falska negativa fallen. Schmidt et al. (1992) påpekar att detta tillvägagångssätt med multipla

testomgångar för att minska graden av falska positiva fall (false positives) även är en

tillämpbar metod för alla prediktorer och inte bara fungerar vid integritetstestning.

Enligt Ones och Viswesvaran (1998) behöver arbetsgivare även överväga om

urvalsmetoden eller instrumentet kan bidra till en negativ särbehandling (adverse impact) och

andra juridiska utmaningar. Negativ särbehandling innebär i det här sammanhanget

förekomsten av anmärkningsvärda skillnader i medelvärden för en grupp i samhället på

exempelvis ett begåvningstest som medför att denna grupp missgynnas i urvalsprocessen och

därmed i mindre grad än andra grupper erhåller anställning. En viktig frågeställning med

tanke på arbetspsykologiska test är huruvida olika grupper med tanke på ålder, kön och

etnicitet skiljer sig åt i medelvärde på exempelvis begåvnings- och integritetstest. Tidigare

forskning har påvisat att begåvningstestning kan medföra en negativ särbehandling av vissa

grupper främst i den amerikanska befolkningen (Roth, Bevier, Bobko, Switzer & Tyler,

2001). Enligt Schmidt et al. (1992) kan en utökad arbetspsykologisk testning med begåvning
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som prediktor medföra att ett mindre antal ur minoritetsbefolkningen erhåller eftertraktade

arbeten eller att det i alla fall kan bli svårare att öka representationen från dessa

befolkningsgrupper på arbetsmarknaden. Detta torde t.ex. försvåra möjligheten för vissa

personer från minoritetsgrupper att framöver erhålla anställning som polis i och med att

Annell (2015) förordar en utökad användning av begåvningstest för en hållbar

polisrekrytering.

Ones och Viswesvaran (1998) påtalar att ett flertal tidigare kvalitativa studier har

påvisat att integritetstestning inte bidrar till en negativ särbehandling av exempelvis kvinnor

och etniska minoriteter. En kvantitativ studie genomförd av Ones och Viswesvaran (1998) där

de undersökte skillnader i medelvärden mellan grupper med avseende på kön, ålder och

etnicitet på overta integritetstest påvisade inte heller att sådana test bidrog till en negativ

särbehandling. Resultatet från undersökningen visar att skillnaderna i medelvärden mellan

grupperna med avseende på etnicitet var triviala och enligt Ones och Viswesvaran (1998)

skulle de uppmätta skillnaderna inte medföra någon urskiljbar negativ särbehandling hos

organisationer som använde integritetstesten. Denna del av resultatet från undersökningen

stödjer därmed de tidigare nämnda kvalitativa studierna på overta integritetstest som påvisar

att denna typ av integritetstest inte bidrar till negativ särbehandling med avseende på etnicitet.

Å den andra sidan påvisade undersökningen att overta integritetstest till viss mån kan

bidra till skillnader i anställningsgrad mellan vissa grupper i samhället. Ones och Viswesvaran

(1998) fann nämligen att kvinnor hade .16 standardavvikelser högre medelvärde än män på

overta integritetstest. Detta resultat kan medföra att en organisation som använder sig av

sådana overta integritetstest förmodligen kommer att anställa något fler kvinnor än män till

organisationen. Resultatet från studien påvisar vidare att äldre jobbsökanden hade ett något

högre medelvärde på overta integritetstest än yngre jobbsökanden. På tal om undersökningens

vetenskapliga tyngd kan det betonas att studien har riktiga jobbsökanden som deltagare och

använder ett flertal overta integritetstest i undersökningen vilket kan jämföras med endast

enskilda test i tidigare undersökningar. Undersökningen använder sig även av en stor

urvalsgrupp med 700 000 deltagare vilket kan jämföras med tidigare studier på

integritetstestning med relativt begränsat urval av individer. Ones och Viswesvaran (1998)

påpekar att ett sådant extremt stort urval är absolut nödvändigt för att erhålla tillräckligt

representativt urval med tanke på de minoritetsgrupper som ska ingå i undersökningen.

En annan viktig slutledning som Ones och Viswesvaran (1998) påtalar är att

integritetstest kan användas i kombination med exempelvis begåvningstest för att minska den

totala negativa särbehandlingen som kan existera i ett urvalssystem. Hunter och Hunter (1984)
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konstaterar även de att den mest troliga lösningen till att minska den negativa särbehandlingen

vid användning av begåvningstest är att tillämpa alternativa prediktorer tillsammans med en

fortsatt användning av begåvningstest. Härmed kan det konstateras ytterligare att upptäckten

av urvalsmetoder som kan ersätta begåvningstester är en mindre trolig lösning på problemet

med negativ särbehandling, i och med att det idag inte finns något arbetspsykologiskt test som

utmanar begåvningstesten med tanke på den höga prognostiska validiteten som de är

förknippade med och som gäller för de allra flesta arbeten i samhället.

Det kan dock vidare påpekas att undersökningar på alternativa prediktorer

tillsammans med begåvningstest inte har lyckats påvisa en minskning av den negativa

särbehandlingen som förekommer med begåvningstest. Här kan nämnas en undersökning som

är nära besläktad med integritetstest och som är genomförd av Avis, Kudisch och Fortunato

(2002) och där de undersökte huruvida samvetsgrannhet kunde vara en sådan alternativ

prediktor som skulle kunna minska den negativa särbehandlingen som begåvningstest kan

medföra. Resultaten från undersökningen påvisade dock inte att denna kombination av

samvetsgrannhet och begåvning minskade den negativa särbehandlingen utan den var lika

omfattande som när endast begåvningstest användes. Det kan påpekas att denna undersökning

och resultaten från den har vissa begränsningar och en sådan viktig begränsning är att måtten

på samvetsgrannhet och begåvning som ingick i studien inte är representativa för de

kommersiellt tillgängliga instrumenten som finns på marknaden. Detta medför att sökandet

efter alternativa prediktorer som kan minska den negativa särbehandlingen hos begåvningstest

kommer att fortsätta och resultaten medför även enligt Avis et al. (2002) att såväl praktiker

som forskare inom fältet bör utveckla urvalsstrategier som syftar till att optimera såväl den

ekonomiska nyttan som de sociala fördelarna.

Sammantaget kan det konstateras att det tycks råda en avvikelse mellan å den ena

sidan utsagor om rekryteringsansvariga personers generella uppfattningar om de traditionella

urvalsmetodernas tillräcklighet och å den andra sidan forskningsresultat beträffande olika

urvalsmetoders prognosförmåga som indikerar att organisationer i högre utsträckning bör

använda sig av arbetspsykologisk testning för att uppnå en högre prognostisk validitet med

avseende på att hitta rätt person på rätt plats. Tidigare forskning påvisar att arbetspsykologisk

testning inte bara kan förutsäga jobbsökandens arbetsprestationer utan även kan predicera

kontraproduktivt beteende och minska kostnader vid arbetsplatsolyckor vilket tillsammans

talar för en utökad användning av arbetspsykologiska test vid urval av ny personal. Å den

andra sidan kritiseras arbetspsykologisk testning för att bidra till negativa reaktioner hos

jobbsökanden, falska positiva fall och negativ särbehandling vilket medför att arbetsgivare
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även behöver göra ytterligare överväganden när de ska välja urvalsmetoder vid nyrekrytering

av personal. Detta medför att det vore intressant att undersöka om det finns uppfattningar

och/eller erfarenhetsbaserade upplevelser av arbetspsykologisk testning hos

rekryteringsansvarig personal som kan belysa vad det är som driver på eller motarbetar en

utökad användning av arbetspsykologiska test vid bedömningar av jobbsökandens lämplighet.

Syfte

Syftet är att undersöka rekryteringsansvariga personers uppfattningar om, och

eventuella erfarenheter av, användningen av arbetspsykologiska test vid urval av personal.

Frågeställningar

Hur upplever rekryteringsansvariga att traditionella metoder fungerar som

beslutsunderlag i urvalsprocessen?

Vilka för/nackdelar ser de med att använda sig av arbetspsykologiska tester?

Finns det uppfattningar som motverkar/kan bidra till en ökad användning av

arbetspsykologiska test som del i urvalsprocessen vid personalrekrytering?
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2. Metod

Eftersom undersökningen handlar om att studera rekryteringsansvariga personers syn

på användning av arbetspsykologisk testning vid urval av ny personal bedrevs

undersökningen inom ramarna för det som brukar benämnas som en grundläggande kvalitativ

studie (basic qualitative study). Datainsamlingen brukar inom dessa grundläggande kvalitativa

ramar ske genom att utredaren använder sig av intervjuer, observationer eller analys av

dokument som exempelvis organisationernas riktlinjer inför rekrytering av ny personal i den

föreliggande studien.

I undersökningen användes intervjuer som primär datainsamlingsmetod med fokus

på att engagera anställda inom offentliga organisationer som enligt riktlinjer använder sig av

traditionella urvalsmetoder. Dokumentanalys av riktlinjer från kommunen i studien användes

delvis för att strukturera upp intervjufrågor men även för att kontrollera data från intervjuerna.

Deltagare och urval

Undersökningsgruppen bestod av fyra kvinnor och en man med en åldersfördelning

mellan 34 och 54 år. Fyra av deltagarna arbetade på HR-avdelningen vid en kommun och en

av deltagarna arbetade på HR-avdelningen vid ett lasarett i en stad i Svealand med ca. 40 000

invånare. Samtliga deltagare hade alla högskoleutbildning och med den fördelningen att den

deltagare som hade lägst utbildning hade en kandidatexamen och den som hade högst

utbildning hade en magisterexamen. Alla deltagare hade även genomgått en utbildning i

kompetensbaserad rekrytering som är en modell för att systematiskt använda sig av

traditionella urvalsmetoder vid rekrytering av personal till organisationer. Ingen av deltagarna

hade någon aktuell certifiering inom arbetspsykologisk testning

Kriterier som ställdes för deltagande var att intervjuobjekten skulle vara verksamma

inom offentliga organisationer och att de skulle ha god kännedom och erfarenhet av

personalrekrytering, vilket ansågs motsvara minst två års yrkeserfarenhet av

rekryteringsarbete. Alla deltagare uppfyllde dessa kriterier.

Efter en inledande intervju som gjordes med en kontaktperson inom kommunen som

ingår i studien engagerades sedan ytterligare intervjupersoner enligt snöbollsprincipen

(Merriam, 2009). Denna princip innebär att varje intervjuperson efter avslutad intervju

tillfrågas om de har kännedom om och kan rekommendera andra lämpliga intervjuobjekt som

uppfyller kriterierna för deltagande inom eller utanför organisationen.



9

Material

Vid datainsamlingen användes en semi-strukturerad intervjuguide (Se Bilaga 1) som

gjorde det möjligt att inhämta rekryteringsansvariga personers uppfattningar och erfarenheter

av användning av arbetspsykologisk testning och traditionella urvalsmetoder vid urval av ny

personal till organisationer.

Intervjuguiden inleds med bakgrundsfrågor om respondenten och mäter variabler

som ålder, högsta utbildning, yrkeserfarenhet och certifieringar inom arbetspsykologisk

testning.

För att erhålla kunskap om respondentens uppfattningar och eventuella erfarenheter

av arbetspsykologisk testning samt för att kunna utreda vad det är som motverkar/bidrar till en

utökad användning av sådan testning, så formulerades frågor utifrån fyra olika

ursprungsteman (Se Bilaga 1). De fyra ursprungsteman benämndes; Bakgrundsfrågor om

urvalsmetodik inom organisationen; Frågor om intervjupersonens uppfattningar om

arbetspsykologisk testning; Frågor om urvalsmetoder och kontraproduktivt beteende; och

Frågor om urvalsmetoder och rättviseaspekter.

Vid datainsamlingen användes även en diktafon för att spela in intervjuerna vilket

medför att respondenternas uppfattningar och eventuella erfarenheter kan återges ordagrant.

Därigenom kan missförstånd undvikas.

Vid transkriberingen användes mediaspelaren VLC 1.1.8 för uppspelning av inspelad

ljudfil och Apache OpenOffice 4.1.1 för ordbehandling och konvertering av insamlad data till

text.

Tillvägagångssätt

Inledningsvis gjordes en pilotstudie med en deltagare med erfarenhet av

personalarbete utifrån vilken korrigeringar utfördes på den ursprungliga intervjuguiden.

När det handlar om hur deltagarna har rekryterats så rekommenderades jag av en

person anställd på en annan förvaltning att ta kontakt med en kontaktperson vid kommunen

för att kunna genomföra studien. Organisationens riktlinjer studerades till stöd för

utformningen av intervjuguiden och för att få kunskap om huruvida organisationen använde

sig av traditionella urvalsmetoder eller inte. Det visade sig att traditionella urvalsmetoder

användes och var inskrivna i organisationens riktlinjer för rekrytering av ny personal.

Kontaktpersonen kontaktades via e-post och informerades om att studien skulle handla om

rekryteringsansvariga personers syn på urvalsmetoder vid anställning av ny personal. Tid och

plats för intervjun bokades. Till e-posten bifogades informationsbrev/missiv som informerade
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kontaktpersonen om det övergripande syftet med studien, samt att deltagande är frivilligt och

kan när som helst avbrytas om en deltagare upplever någon form av obehag. Missivet ombad

även kontaktpersonen att ta ställning till huruvida föreslagna deltagare önskar vara anonyma

eller ej. Information gavs även om den person som skulle genomföra intervjuerna tillsammans

med kontaktuppgifter till denna och handledare. Resterande respondenter rekryterades via

snöbollsprincipen (Merriam, 2009.) och kontaktades även de via e-post där de informerades

om studiens övergripande syfte. Informationsbrev/missiv bifogades för ytterligare

information. Vid accepterat deltagande bokades även tid för intervju via e-post.

Intervjuerna har genomförts på intervjupersonernas arbetsrum på HR-avdelningarna i

kommunhuset och på stadens lasarett. Genomförandet av intervjuerna tog mellan 60 och 90

minuter.

Innan intervjuerna påbörjades uppmanades intervjupersonen att redovisa sin

inställning till anonymitet. Samtliga deltagare valde att inte bli namngivna i insamlade data.

Sedan tillfrågades deltagaren om det är ok att spela in intervjun.

Bakgrundsfrågorna om intervjupersonen användes som öppningsfrågor för att skapa

en mer öppen atmosfär och för att därmed underlätta för respondenten vid de resterande

frågorna.

Efter intervjuerna ställdes frågan om respondenten kunde rekommendera någon

annan lämplig intervjuperson som uppfyllde kriterierna för deltagande inom eller utanför

organisationen. Sedan gavs feedback om hur insamlad och inspelad data skulle hanteras.

Denna feedback innebar information om att inspelad data först skulle transkriberas och den

digitala filen på diktafonen skulle därefter raderas. Intervjuerna transkriberades löpande efter

hand för att analysarbetet skulle komma igång direkt efter att första intervjun var

transkriberad och för att möjliggöra eventuella justeringar av intervjuguiden och uppföljning

av eventuellt nya vinklar på frågeställningarna.

Design och dataanalys

Insamlad data har till en början lyssnats igenom och överförts till mediaspelaren

VLC. Därefter har ursprungsfilen raderats och insamlad data har sedan systematiskt och

noggrant transkriberats med ordbehandlaren OpenOffice till en textfil. Textfilen

kontrollerades med tanke på deltagarnas önskemål att inte namnges och med avseende på att

textfilen korresponderar korrekt med insamlad data. Textfilen korrigerades för felaktigheter

och sedan skrevs textfilen ut. Den digitala filen på datorn raderades även den. Den färdiga

transkriberingen har vidare överskådligt studerats för att inledningsvis lära känna materialet.
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Dataanalysen har sedan genomförts utifrån ett tematiskt tillvägagångssätt genom att

enskilt för varje tema gått igenom insamlad och transkriberad data och extraherat all

information som var relaterad till det temat. Denna genomgång av transkriberade data

utfördes minst två gånger per tema, enligt Hayes (2000) rekommendation. Extraherad data

som verkade stämma in på två teman inkluderades i båda kategorierna med en korshänvisning

till den andra kategorin. När all data extraherats för varje tema sorterades sedan data under

varje tema för att förstå vad respondenterna egentligen har berättat med avseende på det

specifika temat.

Forskningsetiska överväganden

Intervjupersonerna informerades om att studiens övergripande syfte var att undersöka

deras synpunkter/erfarenheter kring användning av urvalsmetoder vid nyrekrytering, vilket

kunde innebära användning av såväl traditionella urvalsmetoder som arbetspsykologisk

testning. Deltagarna informerades inte om att undersökningen specifikt handlade om deras

synpunkter och erfarenheter kring användning av arbetspsykologisk testning. Frågan om

huruvida deltagarna skulle delges information om studiens specifika syfte i samband med

rekryteringen eller inför själva intervjuerna övervägdes noggrant innan beslutet togs att detta

ej var nödvändigt. Den främsta orsaken till detta beslut var att rekryteringen av deltagare med

en relativt neutral uppfattning om användning av arbetspsykologisk testning skulle kunna

försvåras i det fallet att de informerades om studiens specifika syfte redan i samband med

intresseförfrågan.

Innan intervjuerna påbörjades informerades deltagarna om att de när som helst under

intervjun har rätt att avbryta sin medverkan om obehag skulle uppstå. Deltagarna tillfrågades

innan intervjun om de godkände att intervjun inspelades med diktafon.

Frågeställningen huruvida deltagarna önskade anonymitet eller inte hanterades även

den innan intervjuerna påbörjades. Eftersom ingen av deltagarna valde att förbli anonym

utlovades inte heller fullständig anonymitet. Samtliga deltagare önskade dock att inte bli

namngivna i den slutgiltiga rapporten. Därav utlovades deltagarna att inte heller bli

namngivna i den färdigställda produkten. Efter noga överväganden avkodades och

anonymiserades insamlad data och datafiler förutom färdigställda transkriberingar raderades.

Dessa åtgärder utfördes med syftet att ytterligare skydda deltagarnas integritet.
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3. Resultat

Resultatet från analysen kommer att presenteras utifrån tre teman. Dessa tre teman är

benämnda som; (1) Upplevelser/erfarenheter av traditionella urvalsmetoder; (2) Uppfattningar

om arbetspsykologisk testning; och (3) Organisationen och urvalsmetodiken.

Tema (2) Uppfattningar om arbetspsykologisk testning har två underkategorier som

benämns som (2.1) Fördelar/nackdelar med arbetspsykologisk testning; och (2.2)

Uppfattningar som kan bidra/motverka till en ökad användning av arbetspsykologisk testning.

(1) Upplevelser/erfarenheter av traditionella urvalsmetoder

Rekryterare kan uppleva eller erfara att traditionella urvalsmetoder antingen fungerar

tillräckligt bra eller inte alls är tillräckliga vid urvalet av ny personal. Under detta avsnitt

rapporteras om deltagarnas upplevelser och erfarenheter av att använda sig av urvalsmetoder

som intervju, referensgranskning och granskning av självbiografiska data.

Majoriteten (3 av 5) av deltagarna berättade att de tyckte att de traditionella

urvalsmetoderna vanligtvis fungerade bra. En deltagare uttryckte det som att ”i det stora hela

funkar det väl bra.. det gör det ju” och en annan deltagare berättade hur väl de traditionella

urvalsmetoderna fungerade med att säga, ”gör man det ordentligt.. så tycker jag att det

fungerar bra”.  Detta gällde vid de flesta rekryteringssituationer och om man inte slarvar med

något steg i urvalsprocessen.

Ett flertal av deltagarna uppgav att de vid särskilt svåra rekryteringssituationer som

vissa chefsrekryteringar känner ett behov av att komplettera de traditionella urvalsmetoderna

med andra urvalsmetoder som exempelvis arbetspsykologisk testning. En deltagare berättade

om problem med användning av traditionella urvalsmetoder vid sådana svårare

rekryteringssituationer;

”är det en tjänst som är mer komplex.. att man kanske vill gå lite mer på djupet.. då

är ju tester bra.. att använda.. och det gör vi vid chefsrekrytering.. eller.. när det är en speciell

typ av befattning.. då är det ju bra att använda tester som ett komplement”.

Även om en majoritet av deltagarna berättade att de anser att de traditionella

urvalsmetoderna fungerar bra i de flesta rekryteringssituationer har dessa deltagare även
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redovisat problem med tillämpningen av denna urvalsmetodik. Dessa deltagare berättade om

problem med oärliga referenser och jobbsökanden som verkar bra under intervjun men som

inte lever upp till det senare i anställningen och vid aktuella arbetssituationer. En deltagare

vittnade om sådana problem med traditionella urvalsmetoder med att tala om att ”referenser

som är oärliga finns ju förstås” och ”det finns dom som gör sig jättebra på intervju..som är

väldigt talföra och verbala ”. Denna deltagare tyckte för övrigt att begåvningstest skulle

kunna användas som ett komplement till de traditionella urvalsmetoderna vid tjänster som

kräver t.ex. en spatial förmåga. Deltagaren berättade; ”i vissa roller tänker jag så kan det här

med analytisk förmåga eller begåvningstest kanske kan vara..” och fortsatte; ”man kanske

måste ha en viss typ av spatial förmåga eller nåt annat..”. En annan deltagare berättade också

om problem med jobbsökanden som förställer sig vid intervjuer genom att uttrycka det som

att ”det är jättesvårt.. om du frågar en sökande rakt upp och ner.. en moralisk fråga.. så är

det en sån situation att den sökande vill framställa sig i bästa dager”.

Sådana problem med den traditionella urvalsmetodiken ville dock inte deltagarna

hänvisa till  urvalsmetodiken som sådan utan hänvisade istället till den mänskliga faktorn och

att problemet snarare finns att hitta hos rekryteraren själv. En deltagare exemplifierade detta

med att säga att ”det är ju människor som är involverade tänker jag.. att man på vägen

glömmer bort sin kravprofil för att man hittar en person som var så himla bra”. En annan

deltagare uttryckte det med att säga; ”sen om det är metoderna som det beror på.. eller

människorna som det beror på.. det är svårt att säga”. Med människorna avsåg deltagaren

här enligt min tolkning de rekryteringsansvariga själva.

(2) Uppfattningar om arbetspsykologisk testning

Rekryteringsansvariga personer kan bära på uppfattningar om arbetspsykologisk

testning som kan motverka eller bidra till en ökad använding av sådana test vid rekrytering.

Eftersom rekryteringsansvariga personer även kan vara befattade med uppfattningar som

innebär fördelar eller nackdelar med användning av arbetspsykologiska test som sådana är det

lämpligt att redovisa dessa uppfattningar i en egen underkategori.

(2.1) Fördelar/nackdelar med arbetspsykologisk testning

Rekryteringsansvariga personer kan erfara att arbetspsykologisk testning vid urval av

ny personal kan innebära såväl fördelar som nackdelar vid en urvalsprocess. Under detta

avsnitt redovisas deltagarnas synpunkter om vilka fördelar och nackdelar som de anser att
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arbetspsykologisk testning kan innebära vid rekrytering av ny personal.

En majoritet (4 av 5) av deltagarna redovisade att de anser att arbetspsykologisk

testning vid urval av ny personal till organisationen är ett bra komplement till de traditionella

urvalsmetoderna. En deltagare berättade; ”fast jag tror på att tester är bra.. när man är

osäker eller om man kanske är av olika åsikter i en rekryteringsgrupp.. då tror jag att det är

bra”. En annan deltagare uttryckte fördelen med arbetspsykologisk testning med att säga;

”det blir ytterligare liksom.. ytterligare vinklar liksom att se på kandidaten.. det blir en

information till”.

På tal om nackdelar med arbetspsykologisk testning redovisade deltagarna snarare en

uppfattning om att de inte kan förlita sig på tester än nackdelar med testen som sådana. Denna

uppfattning torde motverka en ökad användning av arbetspsykologiska test. Därför redovisas

denna uppfattning under kategorin (2.2) Uppfattningar som motverkar/bidrar till en ökad

användning av arbetspsykologisk testning.

Ingen av deltagarna redovisade att de känner till hur man kan använda sig av

arbetspsykologisk testning för att motverka kontraproduktivt beteende hos ny personal. På tal

om hur den egna organisationen kan använda sig av arbetspsykologisk testning för att

motverka kontraproduktivt beteende vid nyrekrytering spekulerade en deltagare att; ”det

kanske finns tester som kan se att man har ett riskbeteende på nåt av de här.. det är möjligt..”

och en annan deltagare konstaterade att: ”jag vet faktiskt inte”.

(2.2) Uppfattningar som motverkar/bidrar till en ökad användning av
arbetspsykologisk testning

Rekryteringsansvariga personer kan bära på uppfattningar om arbetspsykologisk

testning som såväl kan bidra som motverka till en ökad användning av sådan testning vid

rekrytering av ny personal. Under detta avsnitt redovisas deltagarnas uppfattningar som kan

bidra eller motverka till en ökad användning av sådan testning.

Uppfattningar som motverkar till en ökad användning av arbetspsykologisk testning

vid urval av ny personal är att en majoritet av deltagarna redovisade att de anser att de

traditionella urvalsmetoderna fungerar bra i de allra flesta rekryteringssituationerna och

endast vill använda arbetspsykologisk testning vid svårare rekryteringssituationer som ett

komplement, vilket redovisas under avsnitten; (1) Upplevelser/erfarenheter av traditionella

urvalsmetoder och (2.1) Fördelar/nackdelar med arbetspsykologisk testning.
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En annan uppfattning som kan motverka arbetspsykologisk testning är att en

majoritet  (4 av 5) av deltagarna inte verkar kunna förlita sig på resultatet från sådana test som

beslutsunderlag vid rekrytering av ny personal till organisationen. En deltagare berättade på

tal om nackdelar med arbetspsykologisk testning utifrån sin tidigare erfarenhet av

arbetspsykologisk testning vid nyrekrytering; ”några nackdelar kan vara.. just om test inte är

tillräckligt säkra.. att man faktiskt inte testmäter.. det som man tror att man ska mäta.. eller

mäter vid ett specifikt tillfälle.. men att det inte är relevant i jobbsituationen”. Deltagaren

resonerade vidare om arbetspsykologisk testning genom att sammanfatta konsekvensen med

att förlita sig för mycket på sådana test med att berätta; ”så förlitar man sig för mycket på

dom testerna så.. så blir det ju fel” och tillade ytterligare genom att säga; ”det kan ju också

vara så att det ställer till det som man har kanske i bakgrunden”.

Majoriteten (4 av 5) av deltagarna redovisade en uppfattning som påvisar att de inte

anser att begåvning är en prediktor för goda arbetsprestationer vid de allra flesta arbeten i

samhället. Istället ansåg deltagarna att begåvningstest endast bör användas vid nyrekrytering

till specifika tjänster som t.ex. kräver analytisk förmåga. Det kan påpekas att en sådan

uppfattning torde motverka en ökad användning av arbetspsykologisk testning vid

nyrekrytering eftersom den minskar antalet möjliga rekryteringssituationer för tillämpning av

sådana test. En deltagare berättade att ”det kanske inte är han som är mest begåvad.. som gör

bäst ifrån sig i jobbet”. Det påvisades en liknande uppfattning av en annan deltagare som

konstaterade att ”begåvningstester.. ja.. tveksamt.. vid specifika befattningar där man ska vara

väldigt kanske analytisk.. eller ha specifika begåvningar”.

Ett flertal deltagare uttryckte uppfattningar som påvisar att begåvade sökanden skulle

kunna vara introverta och även utföra dåliga arbetsprestationer. En rekryteringsansvarig

deltagare berättade; ”du kanske får personer som är bedrövliga i bemötandet i

äldreomsorgen.. du kanske får dåliga pedagoger i skolan.. du får introverta personer som inte

kan..”. På tal om nyttan med begåvade personer ansåg en annan deltagare; ”om man skulle

behöva ha nåt snille som bara satt i en skrubb och löste nåt.. ekvationer.. nämen nåt riktigt

dilemma.. ja.. då kanske den personen är som klippt och skuren”. Deltagaren fortsatte med att

säga; ”Sen behöver man inte vara.. man behöver inte ha nån social förmåga alls.. man kan

sitta med sitt” och avslutade med att säga att det blir; ”en väldigt speciell rekrytering.. såna

har vi inte så många”.
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På tal om vilken vikt de anser resultaten från arbetspsykologiska test som

begåvningstest bör erhålla, ansåg en deltagare att ”då får man ju väga samman.. tänker jag..

det som.. eh.. testet har visat och det man själv har kommit fram till.. det blir ju en

sammanvägning naturligtvis”. En annan deltagare uttryckte denna uppfattning om att

resultaten från urvalsmetoderna bör vägas samman med att säga; ”och att väga samman det..

att det blir en del av helheten.. att intrycken vi får vid intervju..och intrycket vi får från

referenser.. kommer fortsätta att vara väldigt viktiga.. och så blir testerna också viktiga.. och

att de ska ju.. helst stämma överens.. alltså.. att man inte får nån del som avviker.. väldigt

mycket.. då blir det.. men vänta nu”. Till slut avslutade deltagaren resonemanget med; ”jag

tror ändå att det blir en avvägning”. Således ansåg en majoritet (4 av 5) av deltagarna att

resultaten från en arbetspsykologisk testomgång inte ska erhålla någon större vikt än någon

annan urvalsmetod.

När det handlar om uppfattningar som kan bidra till en ökad användning av

arbetspsykologisk testning utfrågades deltagarna om vad de själva tycker om andra

organisationer som använder sig av arbetspsykologiska test, så redovisade en majoritet (4 av

5) av deltagarna en positiv uppfattning av en organisation som använder sig av

arbetspsykologisk testning. En deltagare berättade med tanke på hur hon eller han skulle

uppfatta en organisation som använder sig av arbetspsykologiska test vid nyrekryteringar;

”jag tycker.. då är man väldigt noggrann med rekryteringen.. då skulle jag se det som

positivt”.

När det samtalades om huruvida deltagarna anser att mångfalden eventuellt skulle

kunna påverkas vid tillämpning av arbetspsykologiska tester vid nyrekrytering, så berättade

en majoritet (3 av 5) av deltagarna att de inte trodde att arbetspsykologisk testning skulle

medföra någon negativ särbehandling av jobbsökanden med avseende på ålder, kön eller

etnicitet. På frågan om arbetspsykologisk testning skulle kunna medföra problem med negativ

särbehandling av jobbsökanden svarade en deltagare; ” Nej.. eftersom jag inte tycker att man

ska utgå från det.. enbart.. utan det är som ett komplement..”. Ett flertal deltagare ansåg

istället att de anser att arbetspsykologisk testning snarare skulle kunna bidra till en ökad

mångfald av personalen i organisationen. En deltagare påvisade denna uppfattning genom att

uttrycka; ”beroende på vad man ställer för krav.. så kanske man med test kan komma fram till

andra resultat.. som kan vara gynnande för mångfalden.. som man inte i traditionella frågor

ställer.. under intervjun.”
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(3) Organisationen och urvalsmetodiken

Rekryteringsansvariga personer kan ha upplevelser av organisatoriska förhållanden

som antingen kan motverka eller bidra till en ökad användning av arbetspsykologisk testning

vid urval av ny personal. Under denna kategori redovisas rekryterarnas upplevelser kring

detta.

När det handlar om användning av arbetspsykologiska test vid rekrytering av ny

personal påpekar Mabon (2004) att bra arbetspsykologiska test förutsätter bra testanvändare.

På tal om huruvida organisationen som deltagarna själva är verksamma inom har kompetens

för att använda arbetspsykologisk testning berättade en majoritet (4 av 5) att varken de (eller

annan personal inom organisationen) har detta. En deltagare uttryckte sig; ”nej, vi har hittills

bedömt så att vi gör så lite av den varan.. för vi skulle inte hålla våran kompetens.. då är det

bättre att vi köper det när vi ska ha det.. så..”

En annan förutsättning för att använda sig av arbetspsykologisk testning vid urval av

ny personal är det finns möjlighet att avsätta arbetstid för att genomföra testningen. En

majoritet (4 av 5) av deltagarna anser ej att det för närvarande finns resurser i form av

arbetstid för att praktiskt kunna genomföra en utökad arbetspsykologisk testning inom den

egna organisationen, vilket är en omständighet som motverkar en utökad användning av

arbetspsykologisk testning. När det samtalades om eventuella konsekvenser i det fallet att

organisationen skulle besitta kompetens för att själva genomföra arbetspsykologiska testning

av jobbsökanden, berättade en deltagare; ”först måste man bestämma att man ska göra dom

här testerna och då skulle det inte finnas den tiden.. tänker jag.. utan vi är ju med vid

chefsrekryteringar..” Deltagaren ansåg vidare att det inte heller skulle finnas tid att använda

arbetspsykologiska tester vid chefsrekryteringar; ”skulle vi göra tester där vid varje

chefsrekrytering.. man kanske har två.. en eller två.. förvaltningar som man stöttar.. det skulle

ta väldigt mycket tid.. därför så har vi det upphandlat.. så att säga..”. Deltagaren ansåg

slutligen; ”jag tror inte att det skulle vara möjligt.. och rimligt.. med tidsåtgången”.

I intervjuerna framkom det att ingen av organisationerna som deltagarna var

anställda hos använder sig av utvärdering som ett verktyg för att förbättra urvalsprocessen vid

framtida nyrekryteringar. Apropå denna avsaknad av formella utvärderingsrutiner vid

eventuella felrekryteringar berättade en deltagare att; ”vi har egentligen ingen riktig sån här

rutin att vi sätter oss ner och följer så.. punkt och pricka.. utan det man kommer underfund
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när man gjort en felrekrytering det är ju att det börjar visa sig efter ett tag att den här

personen funkar inte..”. En annan deltagare spekulerade; ”där tror jag att vi skulle behöva bli

bättre”.
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4. Diskussion

Sammanfattningsvis tycker jag att rekryteringsansvariga personer i studien upplever

att traditionella urvalsmetoder fungerar bra i de flesta rekryteringssituationerna. Dock anser

rekryteringsansvariga personer att de i speciella och svåra rekryteringssituationer, som

exempelvis vid nyrekrytering av höga chefer, är i behov av att komplettera de traditionella

urvalsmetoderna med alternativa urvalsmetoder som exempelvis arbetspsykologisk testning.

Att komplettera traditionella urvalsmetoder med arbetspsykologiska test är en viktig fördel

vid svårare rekryteringssituationer eftersom det ger ytterligare information om jobbsökanden

och kan underlätta rekryteringsbeslut. Studiens resultat indikerar även att

rekryteringsansvariga personer inte anser sig kunna förlita sig på resultaten från

arbetspsykologiska test som beslutsunderlag i urvalsprocessen. De kan inte förlita sig på

testresultaten eftersom de anser att den egenskap som testet mäter inte är relevant för tjänsten

och att testresultatet kan motsäga beslutsunderlaget från traditionella urvalsmetoder. Vidare

när det handlar om vilka uppfattningar som kan motverka en ökad användning av

arbetspsykologisk testning vid urval av ny personal påvisar resultatet från undersökningen att

rekryteringsansvariga personer inte anser att begåvning är en bra prediktor för goda

arbetsprestationer vid de allra flesta rekryteringssituationerna. Flera deltagare sammankopplar

även begåvning hos jobbsökanden med vissa personlighetsegenskaper som att de exempelvis

skulle vara introverta och sakna social förmåga. Denna sammankoppling kan påverka

begåvade jobbsökandens anställningsbarhet negativt.

Resultatdiskussion

Studiens resultat som påvisar att deltagarna i studien anser att de traditionella

urvalsmetoderna vanligtvis fungerar bra vid de allra flesta rekryteringssituationerna bekräftar

Mabons (2004) uttalande att arbetsgivare anser att de traditionella urvalsmetoderna ger

tillräckligt bra beslutsunderlag för att kunna göra en god bedömning av jobbsökanden. Dock

bekräftar studiens resultat i detta avseende Mabons uttalande med ett förbehåll. Detta

förbehåll innebär att momenten vid användning av de traditionella urvalsmetoderna enligt

deltagarna måste utföras systematiskt och ordentligt vilket inte specificeras i Mabons

uttalande om arbetsgivares syn på tradtionella urvalsmetoders tillräcklighet. En förklaring till

detta förbehåll kan enligt min tolkning vara att alla deltagarna i studien har genomgått en
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utbildning i kompetensbaserad rekrytering vilket är en modell för att just tillämpa de

traditionella urvalsmetoderna på ett mer systematiskt sätt än innan utbildningen då

jobbsökanden enligt deltagarna t.ex. inte alltid fick samma bemötande.

Genomgången av den internationella forskningen på arbetspsykologisk testning som

mest behandlar begåvnings- och integritetstestning av jobbsökanden talar för att

rekryteringsansvariga personer bör överväga om testning medför falska positiva fall (Cook,

2004), negativ särbehandling (Ones och Viswesvaran, 1998), och negativa reaktioner hos

jobbsökanden (Rosse, Miller och Stecher, 1994). Ingen av deltagarna har berättat att

användning av arbetspsykologiska test vid nyrekrytering skulle kunna medföra nackdelar så

som falska positiva fall, negativ särbehandling eller negativa reaktioner hos jobbsökanden.

Man kan därmed konstatera att falska positiva fall, negativ särbehandling och negativa

reaktioner hos jobbsökanden, inte kan sägas motverka en ökad användning av test vid

rekrytering av ny personal i de organisationer som ingår i undersökningen. Däremot har

deltagarna rapporterat om att de anser att en viktig nackdel med användning av test vid urvalet

av ny personal är att de inte kan förlita sig på testresultatet som beslutsunderlag i

urvalsprocessen. En möjlig förklaring till att deltagarna inte överväger nackdelar som falska

positiva fall, negativ särbehandling och negativa reaktioner hos jobbsökanden kan vara att de

har för liten erfarenhet och inte tillräcklig kunskap om hur man använder arbetspsykologiska

test vid urvalet och därför inte känner till att man bör överväga dessa nackdelar med testning.

Som grund för denna möjliga förklaring finns att ingen av deltagarna har redovisat att de

innehar en aktuell certifiering på något arbetspsykologiskt test. En alternativ förklaring till att

de intervjuade rekryterarna inte överväger falska positiva fall, negativ särbehandling och

jobbsökandens negativa reaktioner vid testning kan finnas i och med att det kan ta tid för

forskningsresultaten att omsättas i den praktiska verksamheten. Möjligen har

forskningsresultaten som påvisar problem med falska positiva fall, negativ särbehandling och

jobbsökandens negativa reaktioner ännu inte nått svenska verksamheter. Det ställdes dock

inga explicita frågor om deltagarna var informerade om dessa forskningsresultat. Därav kan

det vara lämpligt att vidare undersöka utbredningen av rekryteringsansvariga personers

överväganden av falska positiva fall, negativ särbehandling och jobbsökandens negativa

reaktioner i svenska verksamheter vid nyrekrytering.

Genomgången av tidigare forskning av Ones, Viswesvaran och Schmidt (1993)

påvisar att arbetspsykologisk testning i form av integritetstest fungerar bra med avseende på
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att motverka kontraproduktivt beteende som exempelvis stöld och frånvaro hos ny personal.

Studiens resultat indikerar starkt att ingen av deltagarna känner till att arbetspsykologisk

testning med fördel kan användas för att motverka beteenden som stölder, frånvaro och

disciplinära problem. Att belysa denna skillnad i resultat kan få stor praktisk relevans för

organisationerna i studien med det förbehållet att rekryteringsansvariga personer

implementerar integritetstestning som en del i urvalsprocessen. Ett införande av

integritetstestning vid urvalet kan nämligen bidra till bättre effektivitet för organisationerna i

studien. Bättre effektivitet kan uppnås enligt Ones et al. (1993) eftersom integritetstesten

motverkar kontraproduktivt beteende som stölder, frånvaro och disciplinära problem som

annars försämrar såväl anställdas enskilda arbetsprestationer som hela organisationens

produktivitet. Att upplysa om fördelen med att införa integritetstestning vid nyrekrytering av

personal blir även ett viktigt exempel för de rekryteringsansvariga personerna där man endast

använder urvalsmetodiken för att utvärdera jobbsökanden utifrån personlighetens positiva

sida. Det blir viktigt eftersom det belyser att arbetsgivare med fördel kan använda

urvalsmetodiken för att utvärdera jobbsökanden utifrån personlighetens negativa sida för att

öka organisationens effektivitet. Även Mabon (2004) påtalar vikten av att utvärdera

jobbsökandens negativa sida genom att exemplifiera att arbetsgivare som använder sig av t.ex.

Hogans Personlighetsinventorium (HPI) med fördel kan komplettera testanvändningen med

Hogans Deskriptiva Skalor (HDS). Fördelen enligt Mabon (2004) är att en komplettering med

HDS medför att arbetsgivare får en mer fullständig bild av jobbsökandens personlighet och

hur dessa skulle handla i mer stressfulla situationer.

Deltagarna i undersökningen har berättat att de tycker att den viktigaste fördelen med

arbetspsykologiska test vid nyrekrytering är att använda testen som ett komplement till

traditionella urvalsmetoder vid särskilt svåra rekryteringssituationer som t.ex.

chefsrekryteringar. De intervjuade rekryteringsansvariga personerna har även rapporterat om

att de inte kan förlita sig på testresultaten från en arbetspsykologisk testomgång. Det kan

därmed konstateras att deltagarna i studien inte kan förlita sig på testresultaten när de

använder arbetspsykologisk testning som ett komplement vid sidan av traditionella

urvalsmetoder. Enligt min tolkning kan de intervjuade rekryteringsansvariga personerna inte

förlita sig på testresultaten särskilt i situationer när dessa avviker från det övriga

beslutsunderlaget, som då utgörs av resultaten från traditionella urvalsmetoder. Man kan

konstatera att de rekryteringsansvariga personerna i studien i situationer där de anser att de
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inte kan förlita sig på testresultaten från arbetspsykologisk testning då inför rekryteringsbeslut

förlitar sig på resultaten från traditionella urvalsmetoder. Att de intervjuade deltagarna

hamnar i situationer där de förlitar sig på resultaten från traditionella urvalsmetoder vid

användning av arbetspsykologisk testning som komplement liknar enligt min åsikt de

rekryteringssituationer som Mabon (2004) benämner som ”tveksamma fall” (s. 214). Ett

exempel på en tveksam rekryteringssituation skulle kunna vara när rekryteringsansvariga

personer ska välja mellan två jobbsökanden och testresultaten avviker från övrigt

beslutsunderlag. Vanligtvis förlitar sig rekryteringsansvariga personer då på traditionella

urvalsmetoder som exempelvis intervjun istället för att förlita sig på den arbetspsykologiska

testningen. Detta medför att man förlitar sig på en urvalsmetod med en klart lägre prognostisk

validitet och Mabon (2004) konstaterar att rekryteringsansvariga personer som gör sådana

bedömningar kan uppfattas som okunniga. När rekryterare använder arbetspsykologiska test

som ett komplement på ett sådant sätt, som medför att dessa personer hamnar i tveksamma

rekryteringssituationer, så talar det enligt Mabon (2004) för att det inte finns någon

bakomliggande tanke om varför man egentligen använder ett arbetspsykologiskt test. Ett

exempel på en bakomliggande tanke skulle enligt min mening kunna vara att

rekryteringsansvariga personer väljer ut jobbsökanden med högst poäng på t.ex. ett

begåvnings- eller integritetstest efter att inledningsvis ha identifierat dessa egenskaper som

viktiga för att predicera goda arbetsprestationer i anställningen. Om organisationerna i studien

även i framtiden vill fortsätta använda arbetspsykologisk testning som ett komplement till

traditionella urvalsmetoder som t.ex. intervjuer, så är det min åsikt, att de

rekryteringsansvariga personerna bör formulera en sådan bakomliggande tanke inför varje

kommande rekryteringssituation där arbetspsykologisk testning ska tillämpas. Att

rekryteringsansvariga personer inför varje arbetspsykologisk testning använder sig av en

välformulerad bakomliggande tanke kan enligt min åsikt bidra till att organisationerna i

studien minskar antalet tveksamma rekryteringssituationer och att rekryteringsbeslut därmed i

större utsträckning grundar sig på resultaten från urvalsmetoder med högre prognosförmåga.

När det handlar om uppfattningar hos deltagarna som kan motverka/bidra till en ökad

användning av arbetspsykologisk testning indikerar resultatet från undersökningen att vissa

rekryteringsansvariga personer kan vara av den uppfattningen att arbetspsykologisk testning

skulle kunna medverka till en ökad mångfald av personalen i organisationen med tanke på

ålder, kön och etnicitet. Man kan konstatera att en sådan uppfattning inledningsvis skulle
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kunna bidra till en ökad användning av arbetspsykologisk testning vid urvalet om dessa

rekryteringsansvariga propagerar för en ökad mångfaldsrekrytering inom organisationen men

dock på en felaktig grund. Med felaktig grund menar jag att uppfattningen om att

arbetspsykologisk testning skulle kunna bidra till en ökad mångfald inom organisationen inte

ligger i linje med vad tidigare forskning har visat. Forskning utförd av Roth, Bevier, Bobko,

Switzer och Tyler (2001) påvisar att begåvningstestning kan medföra en negativ

särbehandling av vissa grupper i samhället. Att belysa skillnaden mellan vissa deltagares

uppfattningar om att en ökad användning av arbetspsykologisk testning kan medföra en ökad

mångfald och vad forskningen på begåvningstest har påvisat kan få praktisk relevans.

Resultatet kan få praktisk relevans eftersom uppfattningen om att arbetspsykologisk testning

skulle kunna medföra en ökad mångfald hos personalen skulle kunna bidra till en ökad

användning av exempelvis begåvningstest som istället ökar sannolikheten att vissa grupper

bland jobbsökanden skulle få svårt att erhålla anställning hos organisationen. Min

förhoppning är att en redovisning av denna avvikelse kan förhindra att vissa grupper i

samhället ska bli drabbade av en negativ särbehandling genom att härmed upplysa

rekryteringsansvariga personer i organisationer där avvikelsen kan förekomma att vidta

motåtgärder för att motverka negativ särbehandling vid tillämpning av begåvningstestning

som en del i urvalsprocessen vid rekrytering av ny personal.

Det är dock inte troligt att sådan användning av arbetspsykologiska test som t.ex.

begåvningstest skulle medföra en ökad sannolikhet för negativ särbehandling. Som grund för

detta påstående finns resultatet från studien som talar för att deltagarna inte kan förlita sig på

testresultaten från arbetspsykologisk testning. Detta skulle innebära att deltagarna inte heller

skulle kunna förlita sig på testresultaten från en utökad användning av test i syfte att öka

mångfaldsrekryteringen. Eftersom testresultaten vid en sådan användning inte får något

genomslag vid urvalet av jobbsökande föreligger diskrimineringsrisken snarare vid

användning av traditionella urvalsmetoder som intervjuer och referensgranskning.

Mabon (2004) påtalar att när det handlar om diskrimineringsrisken utifrån svenska

förhållanden föreligger risken vanligtvis vid att invandrare presterar språkmässigt sämre än

svenskar på exempelvis begåvningstest. Lämpliga motåtgärder för att motverka en negativ

särbehandling av exempelvis invandrare som söker anställning kan innebära att arbetsgivare

skapar språkliga förutsättningar så att alla jobbsökanden får möjligheten att genomföra

testningen på ett tillfredsställande sätt. Detta kan även förhindra att organisationer hamnar i en
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rättslig process för att användningen av urvalsmetoderna har verkat diskriminerande mot vissa

grupper i samhället och det kan även förhindra själva diskrimineringen av vissa jobbsökanden

som sådan och som innebär onödigt mänskligt lidande för de personer och grupper som

riskerar att drabbas.

Vidare när det handlar om uppfattningar som kan motverka/bidra till en ökad

användning av arbetspsykologisk testning vid urvalet så påvisar tidigare forskning att

rekryterare bör använda sig av arbetspsykologiska test som mäter allmän begåvning vid

urvalet av ny personal. Schmidt och Hunters (1998) forskning på olika urvalsmetoders

prognosförmåga påvisar nämligen att allmän begåvning har enskilt den näst högsta

prognosförmågan av alla urvalsmetoder som ingår i undersökningen. Resultatet från studien

påvisar dock att en majoritet av deltagarna inte anser att begåvning är en bra prediktor när det

handlar om att förutsäga goda arbetsprestationer vid de allra flesta rekryteringssituationerna.

En sådan uppfattning om att begåvning inte skulle kunna predicera goda arbetsprestationer

vid de allra flesta arbeten som finns i samhället är en uppfattning som skiljer sig från

exempelvis Schmidt och Hunters (1998) tidigare forskning som har påvisat att begåvning

enskilt är en bra prediktor. Detta innebär att om man väljer ut de mest begåvade människorna

bland jobbsökanden ökar sannolikheten att arbetsgivaren får en person som levererar goda

arbetsprestationer. Här kan det också påpekas att integritet även enskilt är en relativt bra

prediktor på att förutsäga jobbsökandens arbetsprestationer (Ones, Viswesvaran och Schmidt,

1993).

Det är min tolkning att uppfattningen som de flesta deltagarna har redovisat och som

påvisar  att de inte anser att begåvning är en bra prediktor vid de allra flesta

rekryteringssituationerna medverkar till en ytterst begränsad användning av arbetspsykologisk

testning som ett komplement till traditionella urvalsmetoder vid särskilt svåra

urvalssituationer. Enligt Mabon (2004) är det mycket oklokt att inte använda sig av ett

generellt begåvningstest som utgångspunkt vid urval av ny personal eftersom det inte finns

någon urvalssituation där man inte förbättrar prognosförmågan med tanke på att erhålla rätt

person till rätt arbete med tillämpning av ett generellt begåvningstest.

Istället förlitar sig rekryteringsansvariga personer i organisationerna i

undersökningen på urvalsmetoder med betydligt lägre prognosförmåga som intervjuer och

referensgranskning. På tal om att förlita sig på intervjuer när det handlar om att erhålla rätt

person på rätt plats, så påvisar tidigare forskning om hållbar polisrekrytering (Annell, 2015),



25

att intervjuer snarare bör användas för att sortera bort olämpliga kandidater. Det kan därav

rekommenderas att organisationerna som ingår i studien undersöker vidare huruvida

användningen av intervjuer verkligen är lämpliga för att välja ut rätt person på rätt plats, eller

om urvalsmetoden är lämpligare när det gäller att sortera bort olämpliga jobbsökanden.

För att minska sannolikheten att genomföra felrekryteringar i framtiden som

föreligger när arbetsgivare förlitar sig på urvalsmetoder med låg prognosförmåga bör man

avsätta tillräckliga resurser för att minska denna avvikelse mellan vad tidigare forskning har

påvisat när det handlar om begåvning som prediktor på den ena sidan och

rekryteringsansvariga personers uppfattningar på den andra sidan som talar för att begåvning

inte är en bra prediktor vid de flesta urvalen av ny personal till organisationen. För att skapa

incitament att minska denna avvikelse kan det rekommenderas att organisationerna i studien

använder personalekonomiska modeller för att beräkna den ekonomiska nyttan av ett sådant

förbättrat urvalsförfarande, som tillämpning av generella begåvningstest i kombination med

personlighetstest som t.ex. integritetstest innebär. Annell (2015) påpekar nämligen att

personalekonomiska beräkningar som endast påvisar små differenser i prognostisk validitet

mellan olika urvalsförfaranden vanligtvis kan få en betydande ekonomisk konsekvens för

organisationen.

Ett förändringsarbete som det kan bli tal om kan dock försvåras av att vissa

rekryteringsansvariga personer inte endast kan bära på uppfattningar om att allmän begåvning

inte är en bra prediktor på goda arbetsprestationer vid de allra flesta rekryteringssituationer.

Studiens resultat indikerar även på att vissa rekryteringsansvariga personer kan

sammankoppla begåvning hos jobbsökanden med andra personlighetsegenskaper som att en

begåvad jobbsökande kan vara introvert och ha en bristande samarbetsförmåga. Denna

sammankoppling som vissa rekryteringsansvariga personer gör kan medföra att begåvade

jobbsökande blir mindre önskvärda att anställa i en organisation vid de allra flesta arbeten

som finns i en organisation. Det kommer att bli en utmaning för arbetsgivare att implementera

en utökad användning av arbetspsykologiska test med syfte att höja prognosförmågan i

urvalsprocessen när det kan finnas rekryteringsansvariga personer i organisationen som anser

att de mest begåvade jobbsökanden även är introverta eller helt saknar samarbetsförmåga.

Vidare när det handlar om studiens resultat som indikerar på att rekryteringsansvariga

personer kan sammankoppla begåvning hos jobbsökanden med exempelvis en bristande

samarbetsförmåga vill jag föreslå att man överväger att genomföra undersökningar på detta
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problemområde med syfte att kartlägga fenomenets utbredning bland rekryteringsansvariga

inom organisationer. Det kan även vara intressant och lämpligt att utreda om det är ett större

problem med samarbetet mellan anställda inom organisationer som tillämpar

arbetspsykologisk testning som begåvningstest vid rekryteringen av ny personal och vid de

allra flesta rekryteringssituationerna i jämförelse med organisationer som endast använder sig

av traditionella urvalsmetoder. Annell (2015) har förordat en utökad användning av

begåvningstest, i kombination med andra urvalsmetoder, för en uttalat bättre och mer

träffsäker polisrekrytering. Därav kan det vara lämpligt att framöver utreda om denna utökade

användning har medfört en större andel poliser med samarbetsproblem i jämförelse med mer

traditionellt rekryterade poliser.

Metoddiskussion

När det handlar om reflektioner kring studiens begränsningar och om metodvalet kan

ha påverkat studiens resultat är det min åsikt att det är viktigt att påpeka att det tematiska

angreppssätt som tillämpats i studien, förmodligen har begränsat möjligheten att påvisa nya

vinklar på problemområdet. Det har även försvårat möjligheten att undersöka mer oväntad

information från respondenterna. Ett induktivt angreppssätt hade varit att föredra i det fallet

att undersökningens syfte hade varit att utforska mera obruten mark men eftersom valet av en

kvalitativ metod i den här studien grundar sig på en strävan att få en rikare beskrivning om

hur rekryteringsansvariga personer verkligen uppfattar användningen av arbetspsykologisk

testning vid urval av ny personal kan jag konstatera att metodvalet utifrån denna strävan ändå

varit tillfredsställande. Ett induktivt tematiskt angreppssätt hade också ställt helt andra krav på

utredaren och förmodligen hade en sådan metod krävt en utredare med en gedigen erfarenhet

av att bedriva undersökningar och utrustad med en bättre intervjuteknik för att kunna fånga

upp och utforska oväntad information från respondenterna.
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6. Bilagor

Bilaga 1. Intervjuguide

Bakgrundsfrågor IP

Frågor om IP:s ålder, kön,  högsta utbildning, eventuella certifieringar inom AP-testning och

yrkeserfarenhet av rekryteringsarbete.

Ålder: …........

Kön: □ Man □ Kvinna

Högsta utbildning: □ Gymnasium □ Eftergymnasial utbildning

□ Kandidatexamen □ Magisterexamen

Certifieringar inom arbetspsykologisk testning: □ Ja □ Nej

Yrkeserfarenhet av rekryteringsarbete: □ 2 -5 år □ 6 – 10 år □ 11 -

Bakgrundsfrågor om urvalsmetodik inom organisationen

Hur anser du att traditionella urvalsmetoder fungerar baserat på egna erfarenheter? Finns det

enligt din uppfattning några problem med att endast använda sig av traditionella

urvalsmetoder?

Hur kommer det sig att ni (organisationen) har valt att använda er av dessa urvalsmetoder?



Vad innebär det att urvalsmetoderna är fastslagna enligt riktlinjer i organisationens styr- och

policy-dokument? Finns det möjligheter att förändra beslutsunderlaget i urvalsprocessen?

Har du personliga funderingar kring alternativa urvalsmetoder?

Begåvnings-/personlighetstest?

Givet att organisationen har valt att använda sig av traditionella urvalsmetoder – hur

utvärderar ni eventuella felrekryteringar?

Har ni inom organisationen utbildning för att själva använda arbetspsykologiska test vid

urvalet? Om utbildning saknas - hur skulle ni gå tillväga för att börja använda er av

arbetspsykologiska test vid urval av personal? Vilka konsekvenser tror du att det skulle kunna

få?

Frågor om IP:s uppfattningar om AP:testning

Vad är din personliga åsikt om användning av begåvnings- och personlighetstest vid

rekrytering av ny personal? Fördelar/Nackdelar - Kan du utveckla/hur menar du../.

Vad tror du att begåvnings- och personlighetstest skulle kunna bidra med till

urvalsprocessen?

Om du själv var jobbsökande – hur skulle du då uppfatta en arbetsgivare som  använde sig av

begåvningstestning (personlighetstestning) vid urvalet? Skulle detta påverka din uppfattning

av organisationen/företaget?

Hur tror du att jobbsökande reagerar på att behöva genomföra ett begåvningstest

(personlighetstest)? Kan du utveckla/Vad menar du med../.

Om organisationen du arbetar för skulle införa arbetspsykologiska tester som del i

urvalsprocessen vid nyrekrytering - vilken vikt tror du att resultaten från begåvningstest



(personlighetstest) skulle erhålla vid ett rekryteringsbeslut jämfört med traditionella

urvalsmetoder?

Frågor om urvalsmetoder och kontraproduktivt beteende

Hur fungerar de traditionella urvalsmetoderna när det gäller att motverka icke önskvärda

beteenden (stölder, frånvaro, disciplinära problem) hos ny personal?

Hur fungerar det att använda sig av arbetspsykologiska test vid urvalet för att motverka

kontraproduktivt beteende som stölder, frånvaro och disciplinära problem?

Frågor om urvalsmetoder och rättviseaspekter

Hur påverkas mångfalden av personalen med tanke på ålder, kön och etnicitet av att man

använder traditionella urvalsmetoder vid nyrekrytering? Negativt/Positivt?

Hur tror du att arbetspsykologiska test skulle kunna påverka mångfalden av personalen inom

organisationen med tanke på ålder, kön och etnicitet?

Enligt din åsikt - hur påverkar rättviseaspekter valet av urvalsmetoder med tanke på risk för

diskriminering av vissa jobbsökanden?


