
Psykologiske tester 
Norge er et u-land 

Testmarkedet her i landet 
domineres av enkeltpersoner og 
byraer som sfjrger for at 
utenlandske tester blir 
importert og oversatt til norsk. 
Srerlig synes dette a gjelde tester 
rettet mot seleksjon av 
mellomledere i det private 
nreringsliv. 

Av Paul Moxnes 

-

Bruk av psykologiske tester 
bar blomstret opp de siste 
arene. I Norge bar vi, i 
motsetning til i USA, ingen 
faglige standard er, 
retningslinjer eller lover for 
bruk av psykologiske tester i en 
arbeidslivssammenheng. I 
forhold til de amerikanske 
kravene fremstar Norge som et 
u-land nar det gjelder 
psykologiske tester. Vi ligger 
belt apent for import av tester 
som ikke vii bli tillatt brukt i 
USA. 

"My imagination soars. I need a job that can encompass it." 

Psykologiske tester har bade positive 
og negative sider. Det negative ved en 
test kan oppsummeres i disse 8 punk
tene: 
l. Den kan invadere folks privatliv. 

En · svensk fagforeningsrapport 
(Psykologiska Test, TCO/SAM
KO, Stockholm 1981), viser at det 
ikke er uvanlig at testadministrato
rer ikke respekterer integriteten til 
den som blir testet. 

2. Den kan diskriminere visse grup
per i samfunnet ( kvinner, eldre, 
utlendinger etc). 

3. Den kan bli misbrukt ved at den 
anvendes pa andre grupper enn de 
den er utpn1Jvd pa. 

4. Den kan legge vekt pa ting som er 
irrelevant for den aktuelle jobben. 

5. Den kan vrere influert av situa
sjonsbestemte faktorer (som testsi- I 

tuasjonen, tr0tthet , prestasjons
angst o I). 

6. Den kan gi et darlig resultat p g a 
inkompetanse hos testadministra
torcn. 

7. Den kan bare male det som er 
utviklet i folk, ikke deres potensial 
for utvikling. Testen reflekterer 
det en person har !cert, ikke det 
han kan lrere. Tar man testresulta
tene pa alvor, kan de derfor lede 
folk med utviklingsmuligheter inn 
pa feilspor ved at testen selekterer 
dem inn bare pa omrader de allere
de behersker. 

8. Man kan jukse pa tester. I USA 
finnes det konsulentbyraer der 
man kan lrere seg a besvare psyko
logiske tester. 
Det positive ved en test er at den 

tross alt, hvis den er profesjonelt laget 
og brukt, gir et mer valid resultat enn 
mange andre enkeltstaende metoder. 

Srerlig gjelder dette rene kunnskaps
tester. Dern est de testene som maier 
ulike kognitive evner, som ulike 
former for intelligens. Mest diskuta
bel validitet har de mange tester som 
hevdes a male personlighetsegenska
per - i seg selv et tvilsomt og i 
psykologien omdiskutert begrep. · 

Test og intervju 

Fordi det er Jett a se svakheter ved 
psykologiske tester, h0rer vi stadig: 
«Testen ma ikke vrere det eneste 
redskap i seleksjonen. Testen b0r 
alltid brukes sammen med annen in
formasjon, f eks et intervju.» Na er 
det det med testcn at alle krever den 
ska! vrere valid, men ingen krever det 
samme av intervjuet. Den som tar pa 
seg bryderiet med a unders0ke inter
vjuets validitet, finner et srerdeles 



s0rgelig resultat. Intervjuet er ikke 
blitt vist a kunne forbedre testresulta
tet. Det intervjuet tilf!llrer er - pa sitt 
beste - bare mer «St0y», altsa mer 
tilfeldig informasjon. Pa sitt verste 
setter intervjuet sitt preg pa selek
sjonsprosedyren med bevisste eller 
ubevisste «tilb0yeligheter» hos inter
vjueren (man ser gjennom «fargede 
briller» , projiserer seg selv inn i an
dre, 0nsketenkninger farger synet pa 
andre , ser man noe man liker , liker 
man mye mer etc) . Intervjuet er der
for etter manges mening et darlig 
alternativ ti! test - selv om det nok 
kan bli sett pa som positivt av den 
som har fordeler av a ta sine egne 
«skjevheter» inn i seleksjonsprose
dyren. 

Intervjuets svakhet 

Intervjuets st0rste svakhet er at 
man har Jett for a vurdere det meste 
hos s0keren likt. Fremstar f!l)rst s0ke
ren som negativ , har man Jett for a se 
flcre negative sider , og omvendt. Et 
generelt hovedinntrykk er stort sett 
det man tar ut av intervjuet. Slik er 

Norge er et u-land nar det 
gjelder psykologiske tester som 
brukes ved utvelgelse av kandi· 
dater til bestemte stillinger. Vi 
ligger apne for import av tester 
som ikke tillates brukt i USA. Vi 
trenger faglige standarder og 
lovgivning om bruk av psyko
logiske tester, skriver cand 
psycol Paul Moxnes ved Psyko
logisk lnstitutt, Universitetet i 
Oslo. 

I denne artikkelen vurderer 
Moxnes bade de positive og 
negative sider ved psykologiske 
tester og setter opp krav som 
ban mener ma kunne stilles til 
bade testen og den som skal 
broke den. 

tester bedre egnet ti! a ta frem flere og 
gjensidige uavhengige sider ved 
s!l)kerne. 

At et godt intervju er bedre enn en 
god test, er nok en illusjon som man
ge liker a ha. Psykologer selv har i 
mange ar brukt tester som eneste 
grunnlag for psykiske diagnoser. Be
driftsledere har i langt st0rre grad 
vrert villig ti! a la seg lede av sine 
intervjuerfaringer. I noen kretser tror 
man at en ansettelsesbeslutning blir 
bedre om man !egger et intervju ti! 
grunn for en psykologisk test , eller 
aller heist pa toppen av den. Men a 
legge et invalid intervju pa toppen av 
en valid test, gj0r ikke det samlede 
resultat bedre, tvert imot, man gj0r 
det darligere. Selv om en slik kombi-

Ambition 

nasjon intuitivt sett kan virke riktig , 
sa er den empirsk sett mindre valid. 
Ved hjelp av intuitive metoder kan 
man nok ta et resultat som man er 
mer forn0yd med, men det er allike
vel et darligere resultat. I dag er det 
trolig vanlig praksis a legge resultater 
fra en invalid test sammen med resul
tatene fra et invalid intervju. Det man 
da oppnar er utelukkende en effekt 
pa linje med astrologispaltene i uke
bladene. Vi vet fra malinger av slike 
effekter at de gir 70 ti! 80 pst «klaff» . 

Kj~per ansvarsfrihet 

Det man da har kj0pt av testbyraet 
er egentlig ikke en valid seleksjons
metode, men ansvarsfrihet for selek
sjonsprosedyren. En viss ansvarsfri
takelse skaffer testbyraet seg pa sin 
side ved a trekke oppdragsgiveren 

sapass mye med i informasjons0kings
prosessen at byraet alltid kan skylde 
pa feil eller manglende informasjon 
fra fra firmaet hvis noe gar gait . Slik 
kan feilen alltid plasseres hos den 
andre part. En «vellykket» seleksjon
sprosedyre kan pa samme mate like 
gjerne vrere en folie a deux mellom 
oppdragsgiver og testbyra. 

Hvis vi ska! s0ke etter alternativer 
ti! psykologiske tester, er ikke inter
vjuet det eneste alternativet. Vi har 
Assessmentsenter og biodata , men 
ogsa mer velkjente metoder som re
feranser, tidligere yrkeserfaring, sko
lekarakterer, pr0veansettelser o I. 

Alternativer 

La meg kort si noc om disse alter
nativene . Karakterer fra skolen har 
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vist seg a ha en viss, men !av sam
menheng med senere suksess i yrkes
livet. Tidligere yrkeserfaring er vist a 
ha en !av gyldighet som seleksjonskri
terium. Pr0veansettelser og opplre
ringsperioder har en god validitet som 
seleksjonsmetode. Assessment-sen
ter, der man kombinerer ulike selek
sjonsprosedyrer, har vist en moderat 
h0y validitet i de unders0kelsene som 
foreligger nar det gjelder suksess som 
leder. Dette gjelder de assessment
sentrene som studiene i forskningslit
teraturen er basert pa , ikke alt det 
som i dag sier seg a vrere Assessment
senter. Et spennende alternativ ti! 
den psykologiske testen synes de sa
kalte Biodata-skjema a vrere (hvor 
gammel var du da du apnet din f0rste 
bankkonto , da du hadde ditt f0rste 
innlegg i avisen , da du debuterte 
offentlig osv) , men her trenges mer 
forskning. De fleste bedrifter er for 
sma ti! selv a samle tilstrekkelige data 
for a utvikle gode biodata-skjema. Et 
samarbeid mellom bedrifter ma ti!. Vi 
kunne trenge et forskningskonsorti
um av bedrifter . 

Prf:lveansettelser er best 

Konklusjonen blir den gamle : Jo 
nrermere man kommer jobben, jo 
bedre grunnlag har man for seleksjon . 
Av de fjerne metodene, som intervju 
og test, er test den mest valide. En 
bedre metode er nok assessment-sen
ter, men ogsa atskillig dyrere . Den 
dyreste metoden , pr0veansettelse , er 
uten tvil den beste. Av de billige 
metodene synes biodata-skjema a 
vrere lovende. Men i dagens situasjon 
har vi, generelt sagt , ingen bedre 
alternativer enn tester nar det gjelder 
validitet sett i forhold til kostnader. 
Om det i Norge overhode anvendes 
valide tester i nreringslivets selek
sjonsarbeid, vet jeg ikke. 

Testselgerne tilpasser seg 

For den som ska! kj0pe en test er 
det ikke Jett a vurdere hva som er en 
god eller en darlig test. Testselgernes 
hemmelighetskremmeri omkring tes
tene sine gj0r det heller ikke Jett a 
vurdere hva det er som tilbys. Mitt 
inntrykk er at mange av testene kan 
selges fordi personalfolk flest er usik
re pa sin egen faglige tyngde - noe 
konsulentfirmaene vet a spi11e pa. 
Den kritikken som er kommet mot 
psykologiske tester og konsulentfir
maer i de siste arene, ser ikke Ut ti! a 
ha hatt stor virkning hverken pa teste
ne eller pa brukerne. Testselgerne 
synes a ha en egen evne ti! a tilpasse 

seg kritikken, slik at produktet frem
deles blir salgbart. Nar en psykologisk 
test blir avsl0rt som en darlig test, kan 
den raskt bli omd0pt ti! a vrere f eks 
en personbeskrivelse. Nar den ogsa 
viser seg a fungere darlig som person
beskrivelse , kan den alltids omd0pes 
ti! a vrere en informasjonsguide osv. 
Nar testen viser seg ikke a kunne sta 
pa egne ben, blir det fort sagt at den 
bare er ment a vrerd et supplement ti! 
andre metoder osv. Disse «psykolo
giske testene» synes a vrere uhyre 
tilpasningsdyktige pa et marked der 
behovene er store og udekkede. 

Svensk advarsel 

Hvem beskytter markedet mot sli
ke utvekster? Sa godt som ingen. For 
noen ar siden kom riktignok en 
svensk rapport utgitt av den svenske 
tjenestemannsorganisasjonen TCO. 
Her blir det advart mot mye av den 
praksis som drives i Sverige pa dette 
omradet. Rapporten forte11er om 
konsulentbyraer som utgir seg for a 
vrere eksperter pa ansettelsestester, 
som omgir seg med hemmelige prose
dyrer og ukjente professorer. Den 
forteller om konsulenter i forsvarspo
sisjonen , om foreldede tester , om 
kyniske tilbakef0ringer av testresulta
ter' om inkomptetente radgivere' 
men ogsa om forn0yde kunder som 
egentlig ikke brydde seg sa mye om 
hva disse konsulentene foretok seg , sa 
lenge det «fungerte bra». Konklusjo
nen pa tjenestemannsforbundets rap
port fra 1981 var «Si nei ti! psykolo
gisk testing.» 

Behov for lovgivning 

Vi ma unnga en slik tilstand i Nor
ge. Det vi trenger er faglige standar
der og en lovgivning om bruk av 
psykologiske tester. Loven ma kreve 
at testene ikke virker diskriminerende 
p g a kj0nn, nasjonal opprinnelse , 
sosial-0konomisk status o I. Faglige 
standarder ma dra opp retningslinjer 
for bruk av testene . Data om testene 
ma kunne fremlegges pa foresp0rsel. 
Det man b0r kunne kreve av en test 
er forslagsvis dette: 
1. Testens validitet ma kunne demon

streres ved hjelp av empiriske data. 
Disse data ma vise at testen kan 
predikere visse viktige sider ved 
utf0relsen av den aktuelle stil
lingens arbeidsoppgaver. 

2. Testens validitet ma vrere basert pa 
studier som anvender generelt ak
septerte vitenskapelige metoder. 

3. Testen ma vrere utpr0vd pa alle 
aktuelle samfunnsgrupper, f eks pa 
kj0nn, der dette er mulig. 

4. Hvis egne empiriske data for vali
ditet ikke foreligger ' ma det kunne 
vises ti! validitetsresultater fra fag
litteraturen. Disse studiene ma da 
vrere foretatt pa jobber, mennesker 
og situasjoner som er sammenlign
bar med dem testen na ska! anven
des pa. 

Det b0r ogsa kunne stilles krav ti! 
den som administrerer testen , f eks: 
1. Testadministrator ma kjenne ti! og 

forsta den relevante litteraturen 
om den testen han bruker. 

2. Han ma kjenne ti! og forsta de 
problemer som er forbundet med 
bruk av testen. 

3. Han ma vise at han gar inn for a 
unnga «bias» i valg av test, maten 
han administrerer testen pa og ma
ten han tolker testresultatene pa. 

4. Han ma kunne vise at det formalet 
testen er utviklet for stemmer over
ens med det formalet han bruker 
den for. 

5. Og han ma tolke resultatet som et 
ma! pa atferd i en situasjon, og 
ikke gj0re resultatet ti! en absolutt 
karakteristikk av den som blir 
testet. 
Jeg mener at den som blir tilbudt 

psykologiske tester til hjelp i selek
sjonsarbeidet, b0r sp0rre om i hvilken 
grad testen og testministratoren opp
fyller kravene i disse punktene. 

Norske tester 

Det vi trenger i dag er en enkel 
oversikt over de psykologiske tester 
som finnes i Norge i dag, - en oversikt 
som kan informere brukerne, evalue
re testene og stimulere til h0yere 
teststandard . Vi trenger norske tester 
utviklet spesielt for norske forhold. 
Vi trenger ogsa gode oversatte uten
landske tester, men da tilpasset nors
ke forhold. Og vi ma pr0ve a ga nye 
veier, f eks innen biodata-omradet. 
Ikke minst trenger vi retningslinjer 
for testbruk i form av krav fra myn
dighetene og standarder utarbeidet av 
fagfolk. Og vi trenger et forsknings
konsortium av norske bedrifter i sam
arbeid med etablerte forskningsinsti
tusjoner, som kan samle data og fore
s!a nye tiltak. -


