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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka om det finns någon skillnad i prestation 

beroende på om rekryteringstestet har en koppling mellan test och arbetsuppgifter och när 

denna koppling saknas. Ytterligare ett syfte var att undersöka om det finns något samband 

mellan en persons prestation och dennes uppfattning om testet. För att undersöka detta gjordes 

en enkätstudie. En enkät konstruerades som bestod av tre delar; den första delen beskrev ett 

rekryteringsscenario som deltagaren ombads sätta sig in i, den andra delen bestod av ett 

kognitivt test och den avslutande delen bestod av frågor angående hur rättvist deltagaren 

uppfattade testet. Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad i prestation beroende på 

vilket scenario man tilldelats. Inte heller kunde vi finna något samband mellan testresultat och 

upplevelse av rättvisa. Däremot fann vi intressanta könsskillnader i hur rättvist man upplevde 

testet där männen ansåg att testet var mer rättvist än kvinnorna oavsett vilket scenario de 

tilldelats.  Att vi inte fick någon signifikant skillnad mellan grupperna kan bero på att studien 

utfördes på studenter, resultatet hade kanske sett annorlunda ut om studien hade utförts i en 

autentisk rekryteringssituation.  

Abstract 

The aim of this study was to investigate if there is a difference in testperformance depending 

on weather there is a clear connection between recruitment test and work task and when this 

connection does not exist. Another purpose was to investigate if there is a correlation between 

a persons performance and his or her attitudes towards the test. To investigate this a 

questionnaires was used. The designed questionnaire consisted of three parts; the first part 

consisted of a description of a hypothetical scenario in which the test persons were asked to 

put themselves. The second part consisted of a cognitive test and the final part consisted of 

questions concerning the test persons perceived fairness of the cognitive test. The result 

showed no difference in performance depending on which scenario the test person were 

given. There was no correlation between test result and perceived fairness. On the other hand 

we found interesting gender differences where men perceived the as more fair than women 

independent of which scenario they were given. An explanation to why there was no 

significant difference between the groups could be that the participants were students. It is 

possible that the results would have been different if the study had been performed in an 

authentic recruitment situation. 
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Introduktion 

 
Det sägs att personalen är ett företags viktigaste resurs. Därför är det också viktigt att kunna 

hitta rätt person till rätt tjänst inom företaget. Genom att hitta och behålla rätt personal tillför 

man ett stort värde till organisationen. För att hitta rätt personal och kunna behålla den krävs 

både finansiella medel och mycket arbete i rekryteringsprocessen. Företaget måste först 

analysera noga vilka rekryteringsmetoder som resulterar i duktiga och lojala medarbetare för 

att välja rätt metod. Att analysera tjänsten som ska tillsättas och vad den innebär är också av 

största vikt.  Idag används främst tre steg inom rekrytering: ansökningsformulär, referenser 

och intervjuer. Dessa tre steg har dock visat sig ha väldigt låg reliabilitet och validitet vilket 

gör att arbetet med att utveckla bättre och mer pålitliga metoder för rekrytering är mycket 

viktigt (Cook, 2008).  

Något som företagen måste anpassa sig till när det gäller rekrytering är lagar om 

diskriminering för att testet ska bli så rättvist som möjligt och inte utesluta någon grupp av 

människor. Grupper som ofta blir omedvetet diskriminerade när det gäller rekrytering är 

kvinnor, handikappade och äldre. För att kunna locka bra personal till tjänsten och för att 

upprätthålla en god image är det också viktigt att företaget väljer en metod som känns rättvis 

för den sökande. Om metoden inte känns rättvis för personen som söker tjänsten kan detta 

göra att den sökande tackar nej till en eventuell tjänst och får starka negativa känslor för 

företaget. Det kan också göra så att den anställde har mindre motivation på arbetet om denne 

ändå accepterar erbjudandet (Cook, 2008).  

Man har funnit att metoder som fokuserar kring arbetet känns mer rättvisa än metoder 

som fokuserar på personliga drag eller förmågor som inte går att ändra på så lätt hos den 

sökande. Man har även funnit att den vanligt förekommande intervjun upplevs som mer 

rättvis om den är strukturerad och innehåller standardfrågor som ställs till alla sökanden än en 

ostrukturerad intervju. Intervjun upplevs även som mer rättvis om frågorna är jobbrelaterade 

och svarsalternativen tydliga, objektiva och specifika (Cook, 2008).  

En metod man kan använda sig av vid rekrytering är test av mental förmåga. Ett test 

som mäter generell mental förmåga söker svaret på hur bra en individ är på att förstå och 

använda information av olika slag. Generell mental förmåga kan också kallas kognitiv 

förmåga eller intelligens. I ett sådant test kan frågorna variera mellan verbal, numerisk, och 
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abstrakt karaktär.  Många av dessa tester försöker fånga den generella mentala förmågan 

genom snäva och konkreta frågor vilket kan vara ett problem. Man kan försöka frångå den 

problematiken genom att ställa frågor som vilar så lite som möjligt på inlärd information och 

mer på ”ryggradskunskap”. Det finns även mer specialiserade test inom mental förmåga 

såsom kreativitetstest, test för social intelligens och test för emotionell intelligens. Testet för 

social intelligens mäter vad man kan kalla för sunt förnuft och man har sett att dessa test 

korrelerar väl med en individs prestation på jobbet och den generella mentala förmågan 

(Cook, 2008).  

Vad man måste tänka på vid användning av test för mental förmåga är att dessa 

resulterar i rådata som betyder föga om man inte jämför dem med andra individers testresultat 

eller en normalkurva. Man kan då tolka en individs testresultat och se om det ligger över eller 

under det normala resultatet. Man har i test på mental förmåga kunnat se att individer som är 

duktiga på en intellektuell uppgift tenderar att vara bra också på andra intellektuella uppgifter. 

Generell mental förmåga predicerar alltså en individs prestation på jobbet. Detta förklarar 

man beror på att individer med en hög generell förmåga lär sig nya uppgifter snabbare och lätt 

kommer in i rutiner som jobbet kräver. Prestationen på ett test för mental förmåga kan dock 

förbättras en aning genom träning och handledning vilket kan skapa ett problem för 

rekryterare. Om dessa test börjar användas mer frekvent kan utvecklingen bli att de som har 

råd kan gå kurser som tränar upp denna förmåga medan andra inte har de finansiella 

möjligheterna. I värsta fall kan även en industri skapas kring detta där anställda på företaget 

med tillgång till testerna kan sälja dessa till högstbjudande (Cook, 2008).  

Man har också sett att det finns skillnader mellan grupper när det gäller test för mental 

förmåga. Vissa minoritetsgrupper har fått generellt lägre poäng på testet än majoritetsgruppen 

vilket kan skapa problem för företagets mångfald om enbart detta test används vid rekrytering 

(Cook, 2008). Något som är viktigt att tänka på när man använder sig av kognitiva test är att 

det finns vissa könsskillnader när det gäller kognitiva förmågor. Kvinnor är generellt sett 

bättre än män på verbala uppgifter, och män är generellt sett bättre än kvinnor på matematiska 

uppgifter (Kolb & Whishaw, 2003). Ett annat problem är att test för mental förmåga är ganska 

impopulärt bland arbetssökande vilket kan skapa problem. Man har dock sett att strukturerade 

intervjuer, test för jobbkännedom och arbetsprov korrelerar högt med mental förmåga. Man 

skulle då kunna kringgå denna problematik genom att inkludera frågor som rör mental 

förmåga i de ovannämnda testen eftersom de tenderar att kännas mer rättvisa (Cook, 2008).  
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Lundén (2000) beskriver faran med att använda sig av tester och beskriver att många 

som inte är vana att hantera testresultat har en övertro på olika tester i 

rekryteringssammanhang vilket kan leda till att man i övrigt struntar i att göra ett grundligt 

urvalsarbete. Här beskrivs också positiva sidor med tester vid rekrytering. Alla möten mellan 

människor är subjektiva och mycket kan påverka en persons gillande eller ogillande av en 

annan människa. Här kan testet hjälpa till med att ge en mer objektiv bild av den sökande och 

ta bort många av de personliga faktorerna som påverkar. Lundén (2000) understryker här 

också att tester aldrig bör vara det enda beslutsunderlaget utan måste kompletteras med 

exempelvis intervjuer och referenser.   

I en Italiensk studie av Bertolino & Steiner (2007) har testpersonerna fått utvärdera 

vilken rekryteringsmetod de anser vara mest rättvis och sedan rankat ända ner till den metod 

de anser vara minst rättvis. Man fann här att individer tenderar att anse en metod mer rättvis 

ju större inflytande de har över processen och beslutet som följer. Likt tidigare studier har 

man också funnit att jobbrelaterade metoder rankas som mer rättvisa där man kan se tydliga 

kopplingar till arbetsuppgifter som tjänsten innehåller. Man har även sett att medvetenheten 

om att en metod är frekvent använd också gör att den känns mer accepterbar. När företaget 

använder en ny metod som den sökande aldrig tidigare upplevt stämmer inte individens 

förväntningar på vad som bör hända i rekryteringsprocessen vilket kan göra att känslan av 

orättvisa skapas. I studien tar man också upp dilemmat att de sökande verkar uppleva metoder 

som är mindre valida och reliabla mer rättvisa exempelvis ostrukturerade intervjuer vilket 

skapar stora problem. I denna studie fann man att arbetsprov (work sample) var den högst 

rankade rekryteringsmetoden av testpersonerna när det gäller känslan av rättvisa. Resuméer, 

skriftliga ability tests, intervjuer och personliga referenser kom på den näst bästa platsen när 

det gäller rättvisa i denna studie. Personlighetstest och biologisk information rankades som 

neutrala av testpersonerna. Ärlighetstest rankades som ganska negativt medan grafologi 

rankades som den minst rättvisa rekryteringsmetoden. Att arbetsprov och skriftliga ability test 

rankades så pass positivt av testpersonerna är uppmuntrande då dessa metoder har hög 

validitet. Det är positivt därför att företagen vill använda sig av en metod som ger valida 

resultat medan det också är viktigt att de sökande upplever testet som rättvist då detta annars 

kan påverka resultatet av testet (Bertolino & Steiner, 2007). 

I en annan studie av Anderson & Witvliet (2008) har man också låtit deltagarna ranka 

vilka rekryteringsmetoder man tycker mest respektive minst om. Studien är utförd i 
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Nederländerna och forskarna jämför sitt resultat med studier gjorda i USA, Frankrike, 

Spanien, Portugal och Singapore. Här har man funnit liknande resultat som i den italienska 

studien presenterad ovan. Den mest omtyckta metoden generellt i alla dessa länder har varit 

intervjuer vilket innebär en face-to-face situation där den som intervjuar frågar den sökande 

ett antal frågor och bedömer både svaren och den sökandes agerande.  På andra plats kom 

resuméer vilket kan beskrivas som en skriven överblick över den sökandes utbildningar och 

arbetserfarenhet.  På tredje plats rankades arbetsprov där den sökande får utföra en del av vad 

arbetet kommer att innehålla exempelvis en teknisk arbetsuppgift. Fjärde platsen tilldelades 

biografisk information där frågor om arbetserfarenhet och utbildning kompletteras med frågor 

om hobbies, intressen och andra skickligheter eller färdigheter. På femte plats hamnade 

skriftligt ability test där den sökandes förmåga inom exempelvis ordförståelse, matematik och 

generell intelligens utvärderas.  På sjätte plats hittar man personliga referenser där den 

sökandes tidigare arbetsgivare kontaktas av rekryteraren. På sjunde plats rankades 

personlighetstest som går ut på att den sökande i ett ”penna och papper”-test får kryssa i sina 

åsikter om olika saker och om tidigare erfarenheter för att rekryteraren ska kunna bedöma den 

sökandes personlighetsdrag. På åttonde plats hamnade ärlighets- och integritetstest vilket går 

ut på att den sökande får frågor om sina åsikter när det gäller exempelvis stöld och 

erfarenheter när det gäller den sökandes ärlighet.  På nionde plats kom personliga kontakter 

vilket betyder att den sökande känner någon inom företaget som har stort inflytande och kan 

hjälpa den sökande att få jobbet. På sista plats hamnade grafologi där den sökandes handstil 

utvärderas och bedöms för att bilda sig en uppfattning om den sökandes karaktär. Några få 

platser kan variera mellan de olika länderna men generellt är de ganska överrensstämmande. 

(Anderson & Witvliet, 2008). 

I en studie av Ployhart och Harold (2004)  presenterar man ett nytt sätt att se på den 

sökandes reaktioner när det gäller rekryteringstester. Här kombinerar man attributionsteorin 

hämtad från socialpsykologin med de traditionella teorierna kring rekrytering och upplevelsen 

av rättvisa i dessa sammanhang. Teorin kallas Aplicant Attribution-Reaction Theory (AART) 

och författarna har försökt att svara på vad som ligger till grund för den sökandes reaktioner 

istället för att förklara vad som händer när den sökande känner missnöje.  

Attributionsteorin handlar om att människor i sociala sammanhang tillskriver 

värderingar och frågor till olika händelser. I ett rekryteringssammanhang kanske man ställer 

sig följande fråga: varför mottogs jag med den behandlingen medan de andra behandlades på 
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ett annat sätt? Man kan då se orsakerna till en viss behandling på olika sätt, man kan antingen 

se på situationen personligt (internt) och säga att jag fick den behandlingen för att jag gjorde 

någonting fel. Man kan också se det som en orsak av situationen (externt) vilket kan innebära 

att man då anser att behandlingen berodde på andra omständigheter exempelvis att den som 

mottog mig hade en dålig dag (Passer & Smith, 2007).  

I Ployhart och Harolds (2004) teori beskriver man också att när den sökande anser sig 

ha blivit rättvist behandlad tar individen ofta åt sig äran av denna rättvisa behandling. Det vill 

säga att individen tenderar att tycka sig ha skapat denna rättvisa behandling exempelvis 

genom att ha varit extra trevlig. Däremot tenderar man vid en orättvis behandling att skylla 

detta på någon annan faktor. Processen där man tillskriver värderingar och frågor till olika 

händelser är någonting som sker automatiskt och snabbt när någonting viktigt, oväntat eller 

negativt sker. Beroende på om man ser ett utfall som ett resultat av någonting internt och 

personligt eller någon extern faktor varierar också uppfattningen av situationen. Om man 

exempelvis får ett beslut efter en rekryteringsprocess att man inte fått tjänsten i fråga och 

anser att detta beror på organisationen och de som intervjuar tenderar man att känna sig mer 

orättvist behandlad än om man ser att detta kan ha att göra med de individuella 

tillkortakommandena (Ployhart & Harold, 2004). 

Tidigare forskning inom rekrytering har främst handlat om rekrytering ur 

organisationers perspektiv. Som nämnts tidigare finns det stora vinster, inte minst 

ekonomiska, att göra genom att rekrytera rätt person till rätt tjänst. Men en förutsättning för 

att kunna göra detta är att företaget framstår som en attraktiv arbetsgivare så att rätt personer 

söker sig till företaget. Därför har man på senare tid börjat intressera sig för 

rekryteringsprocessen ur den sökandes perspektiv och den sökandes reaktioner (applicant 

reaction). Man är intresserad av attityder, känslor eller tankar en person har angående 

rekryteringsprocessen, hur dessa formas och vad det får för innebörd för processens utgång. 

Det är viktigt att en sökande får ett positivt intryck. Negativa intryck kan leda till att sökande 

uppfattar företaget som en mindre attraktiv arbetsgivare och att den sökande tackar nej till 

jobberbjudanden. Det finns risk att den sökande vidarebefordrar det negativa intrycken till 

andra potentiella sökande som därmed avstår från att söka sig till företaget. Det kan också ge 

företaget dåligt rykte och skulle i värsta fall kunna leda till att detta påverkar företagets 

försäljning av produkter eller tjänster negativt (Hausknecht, Day & Thomas, 2004).  
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För att skapa ett positivt intryck är det viktigt att rekryteringsprocessen upplevs som 

rättvis av de sökande. Forskning om sökandes reaktioner har huvudsakligen grundats på 

tidigare forskning inom ogranizational justice theory. Man har applicerat denna teori för att 

förklara hur sökandes uppfattning om vad som upplevs som rättvist formas och utvecklas och 

därefter påverkar utgången av rekryteringsprocessen. Man brukar inkludera fyra faktorer som 

ligger till grund för detta. Dessa faktorer är resultatet av rekryteringsprocessen (distributive 

justice), de regler och procedurer som användes för att komma fram till resultatet (procedural 

justice), respekt för individen (interpersonal justice) och information som delgivits individen 

(informational justice). De är på dessa fyra faktorer som påverkar den sökandes framtida 

attityder, intentioner, självuppfattning och beteende (Hausknecht et al, 2004).  

(Procedural justice) innebär uppfattning om huruvida metoden som används för 

urvalsprocessen upplevs som rättvis. Om metoden som används upplevs som rättvis upplever 

också den sökande att denne har fått en rättvis bedömning och kan acceptera resultatet som 

rättvist. Det är i den här delen av rekryteringsprocessen som företaget eller organisationen har 

en möjlighet att påverka den sökandes attityd gentemot företaget och försöka förmedla en 

positiv bild. Enligt Gillilands teoretiska modell finns det tio procedural justice rules som 

delas in i tre huvudkategorier. Kategorin formal characteristics inkluderar att metoden för 

urval är baserad på arbetsrelaterad information/prestation, att den sökande känner att denne 

har fått möjlighet att visa sina färdigheter, fått möjlighet att diskutera och ifrågasätta 

testresultat och beslut, och att beslutsprocesserna är konsekventa och lika för alla. Kategorin 

explanation innefattar feedback, att bli informerad under processens gång och att 

kommunikationen mellan sökande och rekryterande är öppen och ärlig. Kategorin 

interpersonel treatment innebär att den sökande känner sig ha blivit behandlad med respekt, 

att den sökande får gehör för åsikter och synpunkter angående processen och att processen 

inte upplevs som kränkande genom att exempelvis stötande frågor ställs. De är dessa tio regler 

som enligt Gillilands teori påverkar den sökandes uppfattning om huruvida processen är 

rättvis eller ej (Bauer, Truxillo, Sanchez, Craig, Ferrara & Campion, 2001).  

Det har forskats mycket på sambandet mellan applicant perception och 

rekryteringsmetodens job relatedness (Bauer et al, 2001; Hausknecht et al, 2004; Schmitt, 

2002). Man har kunnat visa att test som har en tydlig koppling mellan testmetod och 

arbetsuppgifter upplevs som mer rättvisa och fördelaktiga än testmetoder som saknar denna 

koppling. Man brukar använda sig av begreppet validitet när man talar om ett tests ”giltighet”. 
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När det gäller hur rekryteringstest uppfattas ur den sökandes perspektiv brukar man dela in 

begreppet validitet i face validity, som innebär i hur stor utsträckning den sökande upplever 

att innehållet i testet avspeglar innehållet i arbetsuppgifterna, och perceived predictive validity 

vilket syftar på hur väl den sökande upplever att testet kan förutsäga framtida arbetsprestation. 

Ju högre validitet desto mer rättvist uppfattas testet (Hausknecht et al, 2004). Hur man 

upplever ett test kan påverka hur man presterar på testet. Om ett test verkar orimligt eller 

irrelevant för det syfte det används till kan testtagaren få ett negativt intryck av testet. Detta 

kan leda till att testtagaren presterar sämre på testet än vad denne hade gjort om han/hon fått 

ett positivt intryck av testet. Konsekvensen av detta blir att testet inte mäter testtagarens 

förmåga eftersom resultatet påverkas av tesstagarens uppfattning av testet (Schmitt, 2002).  

En stor del av forskningen som har bedrivits inom rekrytering har varit studier där 

deltagarna är universitetsstudenter. Det är svårt att bedriva forskning i en autentisk miljö då 

det är svårt att få tillgång till företag och att få delta i rekryteringsprocessen. Den forskning 

som gjorts i autentisk miljö har främst handlat om statliga bolag och kommunala inrättningar. 

Man har sett skillnader i forskningsresultaten beroende på om metoden innefattar en autentisk 

rekryteringsprocess eller en hypotetisk rekryteringsprocess. Vissa samband har varit starkare i 

hypotetiska fall än autentiska, andra samband svagare. Bland annat har man kunnat se ett 

starkare samband i hypotetiska fall mellan hur rättvis en metod uppfattas och efterföljande 

beteende. Detta förklaras med att i autentiska fall finns det många försvårande omständigheter 

som gör att man inte uppvisar samma beteende som man skulle göra i en hypotetisk situation. 

Man kan känna sig tvingad att tacka ja till ett arbete även om man fått ett negativt intryck vid 

rekryteringen, eller det kan finnas andra fördelar som väger upp, till exempel hög lön, stor 

frihet, stora utvecklingsmöjligheter eller något annat som man värderar högt. I studier med 

hypotetiska fall kan man konstanthålla alla andra faktorer, men verkliga livet är mycket mer 

komplicerat än så. I autentiska situationer går det heller inte att randomisera 

försöksdeltagarna, man har bara de faktiska sökande att tillgå och redan där har det skett ett 

urval som kan vara snedfördelat och inte representativt för befolkningen. En av fördelarna 

med att använda studenter som deltagare i studier är att man får tillgång till ett mycket större 

urval. Däremot kan studenter sakna praktisk erfarenhet av att genomgå en rekryteringsprocess 

(Hausknecht et al, 2004). Men för somliga studier anses studenter som mer lämpliga då de 

troligtvis själva kommer att inom en relativt snar framtid genomgå olika rekryteringsprocesser 
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och det är dessa blivande sökandes åsikter och reaktioner som företagen är intresserade av att 

fånga (Bauer et al, 2001).  

En persons uppfattning om en rekryteringsprocess formas inte bara av själva processen. 

Alla människor har olika förutsättningar och går in i en rekryteringsprocess med olika 

erfarenheter från tidigare rekryteringsprocesser. Om man är bekant med testmetoden uppfattas 

denna som mer fördelaktig än om man inte har utsatts för likande test tidigare. Människor har 

olika personliga preferenser när det gäller testmetoder. En del människor presterar bättre på 

muntliga test, till exempel intervjuer, och andra presterar bättre på skriftliga test. Att få 

tillfälle att visa sina kunskaper och förmågor är ett viktigt inslag i hur vår uppfattning om 

metoden formas (Hausknecht et al, 2004). Man har också kunnat se att personer reagerar olika 

beroende på personlighetstyp. I en studie som undersökte samband mellan 

personlighetsdragen i the big five och sökandes uppfattning om selection fairness (Truxillo, 

Bauer, Campion & Paronto, 2006) fann man en positiv korrelation mellan agreeableness, 

extraversion och openness och uppfattningen om selection fairness och en negativ korrelation 

mellan neuroticism och uppfattningen om selection fairness. Däremot har man funnit mycket 

små korrelationer, eller ingen korrelation alls mellan kön och ålder och applicant reaction 

(Hausknecht et al, 2004). 

Var i rekryteringsprocessen man mäter sökandes reaktioner har stor betydelse. Det finns 

tre olika tidpunkter då mätningar kan ske; före test/före feedback, efter test/före feedback och 

efter test/efter feedback. Den sökandes upplevda prestation och den faktiska prestationen, 

testresultatet, kan ha stor inverkan på den sökandes uppfattning om testet. En sökande som 

upplever att den presterat väl på ett test tenderar att vara mer positivt inställd till testet än en 

sökande som upplever att den inte presterade så väl. Testresultat tenderar att påverka den 

sökandes uppfattning på samma sätt. En person som får dåliga testresultat kan uppleva ett test 

som mer orättvist än om denne får ett bra testresultat. Ett dåligt testresultat kan också leda till 

att den sökande får negativ uppfattning om rekryteringsprocessen som helhet och en negativ 

uppfattning om organisationen (Hausknecht et al, 2004).   

En viktig faktor för att ett rekryteringstest ska uppfattas som rättvist är, som nämnts 

tidigare, att testet är arbetsrelaterat, det vill säga att det som testas är kunskaper eller förmågor 

som är nödvändiga för den sökande att besitta för att kunna göra ett bra jobb. Om den sökande 

inte kan se sambandet mellan det som testas och de arbetsuppgifter som tjänsten innebär kan 
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det leda till att testets validitet ifrågasätts. Testet bör också vara rimligt i förhållande till 

tjänsten för att uppfattas som rättvist. En testtagare som uppfattar ett test som orättvist 

tenderar att prestera sämre på testet. Syftet med den här studien var att undersöka om det finns 

någon skillnad i prestation beroende på om rekryteringstestet har en koppling mellan test och 

arbetsuppgifter och när denna koppling saknas. Ytterligare ett syfte var att undersöka om det 

finns något samband mellan en persons prestation och dennes uppfattning om testet.   

 

Hypotes 1: Det finns en skillnad i prestation på test beroende på om testet är 

arbetsrelaterat eller ej. 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan testresultat och rättviseuppfattning.  

  

Metod 

Instrument 

Till datainsamlingen användes en egenkonstruerad enkät. Enkäten består av tre delar, en 

beskrivning av ett scenario, ett kognitivt test och avslutande delen består av frågor angående 

hur testet upplevdes.  

Första delen beskriver ett scenario som deltagaren ombeds sätta sig in i. Deltagaren ska 

sätta sig in i situationen att han eller hon har sökt en tjänst och sedan blivit kallad att genomgå 

ett rekryteringstest. Två olika scenarier har använts.  Det första handlar om att deltagaren har 

sökt ett arbete på gatu- och parkförvaltningen där arbetsuppgifterna är att sköta om stadens 

parker och grönområden. För tjänsten krävs inte någon särskild utbildning eller erfarenhet. 

Det andra scenariot handlar om att deltagaren har sökt ett arbete som finansanalytiker på 

Finansinstitutet. Deltagarna ska föreställa sig att de har den utbildning och de kvalifikationer 

som krävs för att söka tjänsten. Dessa två scenarion valdes ut för att vi ville ha två tjänster 

som kräver helt olika förkunskaper. Gatu- och parkförvaltningstjänsten är ett praktiskt yrke 

som kräver mer praktiska kunskaper medan finansanalytikertjänsten är mer teoretiskt inriktat 

och kräver mer teoretiska kunskaper. Varje deltagare får en enkät med ett beskrivet scenario 

tilldelat sig. Denna del av enkäten innehåller också instruktioner och exempel på hur 

deltagaren ska gå till väga för att fylla i de följande två delarna av enkäten.  
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Andra delen av enkäten innehåller ett kognitivt test bestående av 20 frågor. De tio första 

frågorna testar ordförståelse där deltagaren får ett ord och ska välja ett av fyra alternativ varav 

ett är en synonym till det givna ordet. De återstående tio frågorna testar matematisk förmåga. 

Här får deltagaren ett matematiskt problem och får välja ett av fyra alternativa svar, varav ett 

svar är rätt. Vi valde att inkludera en verbal del och en matematisk del för att utjämna 

eventuella könsskillnader. Det kognitiva testet genomförs på tid, deltagarna har sju minuter på 

sig att svara på samtliga frågor. Om deltagaren inte kan svaret kan denne välja att chansa eller 

att inte svara alls. Hinner deltagaren inte svara på alla frågor, eller väljer att inte svara, räknas 

de obesvarade frågorna som inkorrekta svar.  

Sista delen av enkäten består av fyra frågor där deltagaren ska fylla i hur denne 

upplevde det kognitiva testet i relation till det scenario som deltagaren tilldelats. Deltagaren 

får fyra frågor, ett exempel är ”om du tänker på den tjänst du sökt, anser du att testet är 

rättvist?” och får välja ett av de förtryckta svarsalternativen ”ja, helt och hållet”, ”ja, delvis”, 

”nej, inte helt fullt”, ”nej, inte alls”. Sist i enkäten ombeds deltagaren fylla i ålder och kön.   

 

Deltagare 

106 personer besvarade enkäten. Av dessa var 82 kvinnor (77 %) och 23 män (22 %). En 

person valde att inte uppge kön på enkäten. Deltagarna var mellan 19 och 45 år (3 personer 

har inte uppgett ålder). Medelåldern för kvinnor är 24,5 år och för män 25,6 år. Deltagarna 

studerade på högskolan och var studenter på lärarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, 

hälsoekonomprogrammet eller läser fristående kurs i psykologi. 

 

Procedur 

Före datainsamlingen gjordes en pilotstudie med sex deltagare. Efter utvärdering av 

pilotstudien beslutades det att testtiden skulle förlängas från ursprungliga fem minuter till sju 

minuter eftersom majoriteten av deltagarna i pilotstudien inte hann slutföra testet innan tiden 

var slut. Vid datainsamlingen besökte testledarna en institution vid en högskola. Fyra olika 

klasser med förläsningar den dagen valdes ut. De lärare som höll i föreläsningarna 

kontaktades och gav testledarna tillstånd att genomföra datainsamling på respektive lärares 

föreläsning. Datainsamlingen skedde i direkt anslutning till föreläsningen, antingen före 
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föreläsningens början eller mitt i, efter en kortare paus.  En av testledarna presenterade 

studien kortfattat och bad deltagarna att noga läsa igenom den första delen. Enkäterna med de 

två scenarierna hade blandats slumpmässigt för att randomisera deltagarna till ett av de två 

villkoren. När samtliga deltagare läst igenom sitt scenario och instruktioner gav testledarna 

klartecken för deltagarna att påbörja det kognitiva testet.  Efter sju minuter meddelade 

testledarna att tiden var slut och deltagarna ombeddes vända på bladet och fylla i de 

återstående frågorna i enkäten. När deltagarna ansåg sig klara lämnades enkäten till 

testledarna.   

 

Statistisk bearbetning 

När samtliga 106 enkäter hade samlats in fördes rådata in i statistikprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). På det kognitiva testet fick man 1 poäng för korrekt 

svar och 0 poäng för inkorrekt svar. Maximalt antal poäng på testet var 20. Svarsalternativen 

på de sista fyra frågorna gjordes om till numeriska värden där 4=”ja, fullständigt”, 3=”ja, 

delvis”, 2= ”nej, inte fullständigt” och 1=”nej, inte alls”. För den avslutande delen kunde 

deltagaren få mellan 4 och 16 poäng, förutsatt att samtliga frågor besvarats. 

 Då vi ville ta reda på om de två scenarierna hade något samband med resultatet på det 

kognitiva testet använde vi oss av en MANOVA med scenarierna som oberoende variabler 

och testresultat och resultat för de sista fyra frågorna angående rättviseuppfattning som 

beroende variabler. För att ta reda på om det fanns något samband mellan testresultat och 

rättviseuppfattning gjordes en korrelation mellan dessa variabler. Då en av variablerna visade 

sig vara skev användes det icke-parametriska tester Spearmans rho. 

  

Resultat 

I studien deltog sammanlagt 106 personer där 52 personer (14 män och 40 kvinnor) besvarade 

enkäten med ”parkförvaltningsscenariot” (PFS).  54 personer (9 män och 42 kvinnor) 

besvarade enkäten med ”finansanalytikerscenariot” (FAS). En deltagare uppgav inte kön och 

tre deltagare valde att inte uppge ålder. 
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I tabell 1 redovisas deskriptiv data från enkäten uppdelat på respektive scenario. Ålder, 

den sammanlagda summan på det kognitiva testet (KOG), delsummorna för orddelen (ORD) 

och den matematiska delen (MAT) samt den sammanlagda poängen för de avslutande 

frågorna som handlade om hur deltagaren uppfattade testet (RÄTTVISA) redovisas med 

medelvärden och standardavvikelser. 

Tabell 1 

Medelvärde och standardavvikelse för ålder, sammanlagt resultat för kognitivt test (KOG),  

delsummor för respektive deltest (ORD och MAT) samt sammanlagda poäng för svaren på frågor  

angående upplevd rättvisa (RÄTTVISA) fördelat på respektive scenario. 
 

  PFS (n=54)  FAS (n=51)  

  m (sd)  m (sd)  

Ålder  24,79 (5,85)  24,64 (4,53)  

KOG  10,94 (3,44)  10,98 (3,40)  

ORD  5,19 (1,95)  5,36 (2,04)  

MAT  5,77 (2,24)  5,68 (2,23)  

RÄTTVISA  6,17 (2,11)  8,00 (2,43)  

 

 

För att avgöra om poängen för de avslutande fyra frågorna om upplevelse av testet kunde 

räknas ihop gjordes en item analys. Då Chronbachs alfa var 0,80 beslutade vi att räkna ihop 

poängen för respektive fråga till en sammanlagd poäng. 

För att testa hypotes 1 gjordes en MANOVA. De beroende variablerna var de olika 

scenariorna, PFS och FAS. De oberoende variablerna bestod av resultatet på det kognitiva 

testet (KOG) och resultatet av de fyra frågorna om hur testet upplevdes (RÄTTVISA). 

Beräkningen gav inget signifikant resultat som stöd för hypotesen, den experimentella 

effekten uteblev. Resultatet av KOG skilde sig inte signifikant åt mellan de olika scenarierna 

(p = 0,444) Däremot hade deltagarna i FAS-gruppen betydligt högre poäng på RÄTTVISA   

(p ≤ 0,001) vilket visar att deltagarna i FAS-gruppen var mer positivt inställda till testet och 

upplevde det som mer rättvist och rimligt än deltagarna i PFS-gruppen. När ålder och kön 
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inkluderades som kovariater visade sig ålder inte ha någon signifikant effekt på resultatet (p = 

0,583); däremot hade kön en signifikant effekt (p ≤ 0,001). Det visade sig att männen 

presterade bättre än kvinnorna på KOG (p = 0.038). En MANOVA gjordes där resultatet för 

respektive del ORD och MAT användes som beroende variabler. Det visade att männen 

presterade signifikant bättre på orddelen av det kognitiva testet (p = 0,034), men ingen 

signifikant könsskillnad i resultat för den matematiska delen uppmättes (p = 0,172). Vi fann 

att ålder hade en signifikant effekt på resultatet av orddelen (p = 0,003) men inte på den 

matematiska delen (p = 0,307). Männens medelålder var 25,6 år och kvinnornas medelålder 

var 24,5 år. För att ta reda på om det fanns någon signifikant åldersskillnad mellan könen som 

kunde förklara varför männen presterade bättre än kvinnorna på orddelen gjordes ett t-test. 

Resultatet av t-testet visade att åldersskillnaden mellan män och kvinnor inte var signifikant 

(p = 0,356). 

En annan könsskillnad som visade sig var att männen tyckte att testet var signifikant mer 

rättvist än vad kvinnorna tyckte oavsett vilket scenario de tilldelats (p ≤ 0,001). Kvinnorna 

presterade något sämre på KOG och tyckte också att det var mindre rättvist än vad männen 

tyckte oavsett vilket scenario de tillhörde. För att testa hypotes 2 och ta reda på om det fanns 

något samband mellan resultat på KOG och RÄTTVISA gjordes en korrelationsberäkning. 

Eftersom data inte var normalfördelad användes det icke parametriska testet Spearmans rho. 

Inga signifikanta samband fanns (p = 0,438), inte heller när ålder och kön kontrollerats för 

med partiell korrelation (p = 0,599). 

Hypoteserna bekräftades alltså inte: det fanns ingen signifikant skillnad mellan PFS och 

FAS när det gällde kognitiv prestation. Det finns inte heller något signifikant samband mellan 

prestation och rättviseuppfattning. Däremot skiljde sig uppfattningen om rättvisa mellan 

grupperna. Deltagarna som tillhörde FAS tyckte att testet var betydligt mer rättvist än vad 

deltagarna i PFS tyckte. Signifikanta könsskillnader uppmättes både vad gäller prestation och 

upplevelse av rättvisa, där männen presterade bättre och upplevde testet som mer rättvist. 

 

Diskussion 

Enligt den här studien presterade man inte bättre på testet för att man tyckte att det var mer 

rättvist. Vi tror att detta kan bero på att det var en hypotetisk situation där deltagarna ombads 
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sätta sig in i scenariot de tilldelats. Att sätta sig in i en situation som man inte befinner sig och 

som är hypotetisk kan vara svårt och det är svårt att genom hela testet ha scenariot i åtanke. 

Om experimentet istället hade utförts i en autentisk rekryteringssituation tror vi att resultatet 

hade sett annorlunda ut. Deltagarna i den här studien var studenter som är vana att utföra olika 

test i form av tentamen och liknande. Studenter är i vardagen högpresterande jämfört med 

resten av befolkningen oavsett situation vilket kan göra att inga skillnader i prestation kunde 

uppmätas mellan de olika scenariona. Vi tror även att motivationsnivån för studenterna låg på 

samma nivå oavsett scenario då studenter är vana att försöka prestera så bra som möjligt. Vi 

tror att motivationsnivån för studenterna inte ändrades beroende på vilket scenario de 

tilldelades utan att den generellt låg på samma nivå. Motivationen kanske hade sett 

annorlunda ut för en individ som faktiskt söker ett jobb på gatu- och parkförvaltningen än för 

en individ som söker ett jobb som finansanalytiker.  

Vi fann i resultatet att männen presterade bättre på testet än vad kvinnorna gjorde vilket 

var ett smått oväntat resultat. De presterade bättre framförallt på orddelen i testet. Detta fann 

vi mycket intressant då det finns belägg för att män generellt är bättre på matematiska 

problem medan kvinnor är bättre på verbal förmåga vilket vi inte fann stöd för här. Vi hittade 

senare en möjlig förklaring till detta då vi fann att ålder signifikant påverkade prestationen på 

orddelen där ju äldre man var desto bättre presterade man på orddelen. Detta tror vi kan bero 

på att ju högre ålder man har desto mer allmänbildning har man kunnat ta till sig som 

exempelvis ordförståelse. Förklaringen till resultatet kan då ligga i att männen hade högre 

medelålder än vad kvinnorna hade. Dock var skillnaden i ålder mellan männen och kvinnorna 

inte stor och man kan därför heller inte se detta som den avgörande orsaken till skillnaden i 

prestation mellan könen. Man kan också ifrågasätta resultatet då männen var 

underrepresenterade i studien eftersom endast 23 män deltog medan 82 kvinnor deltog. 

Vi fick en skillnad i resultat när det gällde uppfattningen om rättvisa mellan de olika 

scenariorna då deltagarna i FAS tyckte att testet var betydligt mer rättvist än vad deltagarna i 

PFS tyckte. Detta pekar mot att deltagarna trots allt försökt att sätta sig in i de olika 

scenariona. Vi tror också att detta kan bero på att deltagarna i FAS såg en tydligare koppling 

mellan test och kommande arbetsuppgifter. Det vi däremot hade förväntat oss var att PFS 

gruppens upplevelse av orättvisa skulle påverka deras resultat negativt vilket det här inte 

gjorde. Att vi fann en könsskillnad i hur rättvist/orättvist man uppfattade testet var intressant. 

Det är något vi inte funnit i litteraturen.  
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När det gäller metoden vi använde oss av kunde vi för att få ett annat resultat använt oss 

av ett annat urval än bara studenter. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om en annan del 

av befolkningen hade testats som inte i vardagen är högpresterande. Reaktionerna hade 

säkerligen också set annorlunda ut om urvalet hade varit ett annat. Om urvalsgruppen inte 

hade varit studenter som är vana vid olika test hade man säkert reagerat starkare på det 

kognitiva testet och kanske tyckt att det var mer orättvist generellt även vid FAS. Men på 

grund av tidsbrist och begränsning anser vi att vi valde ett bra urval för studien. Vi kunde 

även ha valt andra scenarion och då kanske få ett annat resultat. Vi anser ändå att scenariorna 

vi valde var bra och skiljde sig betydligt från varandra. Vi ville ha två olika scenarion som 

skulle lägga grunden till känslan av rättvisa/orättvisa för att se om det påverkade resultatet. 

Resultatet som visar att deltagarna i FAS tyckte att testet var betydligt mer rättvist än 

deltagarna i PFS, visar att vi lyckades med att påvisa skillnaderna mellan de olika 

situationerna. Vi valde två scenarion som ligger rätt långt ifrån varandra då den ena tjänsten 

kräver betydligt mer teoretiska förkunskaper och kvalifikationer medan den andra tjänsten 

kräver mer praktiska förutsättningar. Detta är en skillnad vi lyckades påvisa och vi anser att vi 

skapade den bästa möjliga grunden för vårt experiment med dessa scenarion. Det som kanske 

hade behövts var en utveckling av de olika scenariona för att skapa en känsla omkring dem. 

Exempelvis hade man till FAS kunnat skriva att deltagarna skulle tänka sig in i situationen att 

detta är drömjobbet de alltid velat ha. Det hade kanske kunnat ändra på att motivationen var 

densamma för alla deltagare oavsett scenario. Däremot tyckte vi att enkäten i helhet redan 

innehöll mycket text för deltagarna att läsa. En utveckling av scenariona hade inneburit mer 

text och detta hade kunnat leda till att man som respondent inte orkat läsa allt och hoppat över 

viktiga delar. Vi kände heller inte att vi kunde stjäla mer tid från studenternas föreläsning då 

experimentet redan tog en del tid.  

Något man kan ifrågasätta var att studien innehöll få män. Eftersom vi inte trodde att det 

skulle finnas en könsskillnad i varken resultat på testet eller i uppfattningen om testet tog vi 

heller ingen hänsyn till detta i urvalet. Nu när vi vet att resultatet påvisar en könsskillnad 

skulle vi vilja ta mer hänsyn till detta och försöka skapa ett mer jämfördelat urval när det 

gäller kön. Då kvinnor på högskolan och framförallt på programmen vi valde att utföra 

experimentet är överrepresenterade hade man kunnat vända sig till en mer jämn könsfördelad 

population.  
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Om man ser till det kognitiva testet vi konstruerade för studien är vi nöjda med 

resultatet. Vi fick en bra spridning bland deltagarna där väldigt få fick max antal poäng och 

ingen fick noll poäng. Detta visar att testet var bra anpassat till urvalet, hade urvalet dock varit 

ett annat hade testet fått ändras då det kan se rätt svårt ut för någon som inte gått i skolan på 

länge. Man hade visserligen kunnat göra testet mer inriktat till tjänsterna som deltagarna 

skulle tänkas söka. Men eftersom vi ville att testet skulle se lika ut för båda scenarion valde vi 

att använda ett allmänt kognitivt test. Frågorna som följde efter testet där man fick uttrycka 

sin känsla om orättvisa/rättvisa visade sig också vara bra utformade då Chronbachs alfa visade 

ett högt värde.  

När det gäller vidareforskning skulle vi vilja göra om samma studie i en autentisk 

rekryteringssituation då vi tror att vi skulle få ett något annorlunda resultat. Men det kräver 

mer tid, energi och finansiella medel. Det skulle vara intressant att utveckla ett nytt test som 

skulle kunna passa i faktiska rekryteringssituationer och sedan mäta upplevelsen av rättvisa 

kopplat till resultat på testet med deltagare som befinner sig i en urvalsprocess för två olika 

jobb. Vi skulle även vilja forska vidare i könsskillnaden i frågan. Eftersom vår studie visar att 

det finns en könsskillnad när det gäller både testresultat och upplevelsen av rättvisa/orättvisa 

vore det intressant att utföra en studie som koncentreras till den skillnaden.  
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Appendix 

 

Växjö Universitet  2008-12-03 

Institutionen för Samhällsvetenskap 

 

Hej, 

Vi är två studenter från Institutionen för Samhällsvetenskap vid Växjö Universitet som för 

närvarande samlar material till vår kandidatuppsats. Vi skulle uppskatta om Du tog dig tid att 

besvara uppgifterna i denna enkät. 

Syftet med denna studie är att undersöka attityden till olika test som används vid en 

rekryteringsprocess. Häftet består av tre delar. En introduktionsdel som är väldigt viktig. 

Sedan följer ett test bestående av två delar, en ordförståelsedel och en matematisk del. Den 

avslutande delen består av frågor där vi vill veta vad du tyckte om testet. Vissa av uppgifterna 

kan verka irrelevanta eller svåra men det är av största vikt för studien att du försöker lösa 

uppgifterna efter bästa förmåga. Kontrollera noga att du inte har missat någon fråga. 

Ditt deltagande i studien är självklart frivilligt och du kan avbryta när du vill utan att 

motivera. Du är som deltagare i studien anonym och inga resultat kommer att kunna spåras till 

Dig som respondent.  

 

För frågor som rör studien är Du välkommen att kontakta oss via e-post. 

sfork08@student.vxu.se eller akati08@student.vxu.se 

Vår handledare för uppsatsen finns också tillgänglig om Du har synpunkter gällande studien. 

Andrejs Ozolins, tel: 0470-70 80 00 

Tack för din medverkan! 

Susanna Forsman och Ann-Sofie Karlsson 
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INSTRUKTIONER 

Nedan följer ett scenario som vi vill att du läser noga.  

Föreställ dig följande scenario: 

Föreställ dig att du har sökt en tjänst som finansanalytiker på Finansinspektionen. Som analytiker 
arbetar du med kreditrisker, finansieringsrisker, finansmarknadernas organisation, marknaden och 
risker kopplade till marknadens aktörers beteenden. Du har den utbildning och arbetserfarenhet som 
krävs för tjänsten. Du har nu blivit kontaktad och fått besked om att du har gått vidare i rekryteringen. 
Nästa steg i rekryteringsprocessen är att genomgå ett skriftligt test.  

 

Vänd inte sida! På nästa sida och två följande sidor finns ett test. Det består av två delar, en del med 
frågor om ordförståelse och en del med matematiska frågor. Testet genomförs på tid och du kommer 
att få 5 minuter på dig att fylla i samtliga frågor.  

 

Exempelfrågor: 

Kryssa för det rätta svarsalternativet. 

Ordförståelse 

1. Vilket ord är en synonym till ordet Implicit 

underförstått     medvetet        
sammanhängande  överdrivet 
 

 

 

Matematisk förmåga 

 

2. Vad blir X?  2X + 5X + 13 = 34 
 
X = 5   X = 15 
X = 3   X = 21 
 
 

När du får klartecken, vänd på sidan och påbörja testet. 
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Föreställ dig följande scenario: 

Föreställ dig att du har sökt en tjänst på gatu- och parkförvaltningen. Arbetsuppgifterna består i att 
sköta om stadens grönområden, bland annat gräsklippning och rensning av rabatter. På vinterhalvåret 
ingår uppgifter som snöskottning och sandning av gång- och cykelvägar. Ingen särskild 
yrkesutbildning krävs. Du har blivit kontaktad och fått besked om att du har gått vidare i 
rekryteringen. Nästa steg i rekryteringsprocessen är att genomgå ett skriftligt test.  
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Test ordförståelse 
Kryssa för rätt svarsalternativ. 
 

1. Vilket ord är en synonym till ordet Divergens  
Kyrka    Tillflykt 
Skiljaktighet    Oavbruten 
 

2. Vilket ord är en synonym till ordet Uraktlåtenhet  
En vit lögn    Förbiseende 
Försäljarbonus   Det som blir kvar efter förbränning 
 

3. Vilket ord är en synonym till ordet Ekvivalent  
En olöslig ekvation  Försonlig 
Likvärdig    Exakt densamma 
 

4. Vilket ord är en synonym till ordet Förslagen  
Moraliskt stark   Listig 
Förfrämligad   Ineffektiv 
 

5. Vilket ord är en synonym till ordet Prosaisk  
Överdrivet orolig   Alldaglig 
Upptäck av en slump   Pulserande 
 

6. Vilket ord är en synonym till ordet Pragmatisk  
Rektangulär   Praktisk 
Tvetydig   Komplicerad 
 

7. Vilket ord är en synonym till ordet Ambivalent  
Däggdjur    Enhälligt 
Kluvet    Parasit 
 

8. Vilket ord är en synonym till ordet Perplex  
Komplicerad   Brytpunkt 
Utan motsatts   Förbluffad 
 

9. Vilket ord är en synonym till ordet Konvex  
Inåtbuktande    Utåtbuktande 
Linjär    Ljusbrytande kropp 
 

10. Vilket ord är en synonym till ordet Galvaniserat  
Förvällt   Putsat 
Förzinkat   Karvat ur trä   
 

 
TESTET FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA! 
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Test matematisk förmåga 
Kryssa för rätt svarsalternativ.  
 

1. Vad är medeltalet av 5, 11 och 14 
10   15 
11   30 
 

   
2. Vad blir 120 000 x 3 000?  

160 000 000   3 600 000 
   40 000 000   360 000 000 
 
   

3. Vad är X?  (12 + X) / 2 = 15.  
X = 24   X = 13 
X = 18   X =16 
 
 

4. En produkt kostar 250 kronor. Under rea sänks priset på produkten med 20 %. Efter två 
veckor sänks det nya priset med ytterligare 25 %. Vad kostar produkten efter andra 
sänkningen? 

100 kr    150 kr 
   200 kr    175 kr 
 
 

5. Vad är X? (100 · 0,6) + (40 · 0,5) = X 
X = 90    X = 8 
X = 80   X = 64 

 

6. Vad är figurens area?  
16 cm²   20 cm²  
10 cm²   8 cm²     

      

 4 cm     7cm  

 

 
5cm 

 

TESTET FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA! 
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7. Hur lång tid tar det att köra 9 mil om man håller en snitthastighet av 60 km/h? 
1 tim 45min           45 min 
1tim 15min   1tim 30min 
 
 

8. Hur många timmar är 840 minuter? 
14 tim   7 tim 
11 tim   16 tim 
 
 

9. En aktiefond minskar i värde med 10 % per år. Om fonden är värd 200 000 idag, hur mycket 
är den värd om 3 år? 

170 000    171 475 
145 800   140 000 
 
 

10. Det finns 16 bitar choklad i en chokladask. Bitarna är antingen mörk choklad, ljus choklad 
eller vit choklad. 2/4 av bitarna är mörk choklad, 3/8 av bitarna är ljus choklad. Hur många 
bitar är vit choklad? 

5/8   1/4 
2/16   8/1 
 
 

SLUT PÅ TESTET! 



25 

 

 

Nedan vill vi att du besvara några frågor om hur du upplevde testet. Kryssa i det alternativ 
som stämmer överrens med din åsikt 

 

Om du tänker på den tjänst du sökt, anser du detta test vara rättvist? 

          Ja fullständigt Ja Delvis           Nej inte helt och hållet          Nej inte alls 

 

I förhållande till tjänsten anser du testet vara rimligt? 

          Ja fullständigt Ja Delvis           Nej inte helt och hållet          Nej inte alls 

 

Anser du att testet ger en rättvis bild av dina kunskaper? 

          Ja fullständigt Ja Delvis           Nej inte helt och hållet          Nej inte alls 

 

Anser du att rekryteraren kan se vem som passar bra för tjänsten genom detta test? 

          Ja fullständigt Ja Delvis           Nej inte helt och hållet          Nej inte alls 

 

Ålder:…..år 

 

Kön:  Kvinna  

Man 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 


