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PSYKOLOGISKE TESTER 
dirligere enn sitt' rykte? 

• 

lj0ene. I stedet for dokumentasjon og 
apenhet om testenes fordeler og 
mangler, har jeg inntrykk av a m0te 
hemmelighetskremmerier og mis
tenksomhet. Da jeg ringte ti! et byra 
om opplysninger jeg visste de hadde 
om testen, ble jeg spurt om hva jeg 
skulle bruke den til. Da jeg endelig 
fikk artikkelen, var navnet pa artik
kelforfatteren klippet bort sammen 
med de tretten f0rste sidene av artik
kelen. Nar jeg sp0r om hvordan te
stresultatene blir behandlet og skaret, 
blir jeg henvist ti! utenlandske byraer 
jeg aldri bar h0rt om. Nar jeg sp0r om 
hvem som bar Jaget testen, blir jeg 
fortalt om amerikanske professorer 
jeg aldri har h0rt om , og som jeg 
heller ikke finner i de offentlige for
tegnelsene over professorer i USA. 
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Av dr philos Paul Moxnes 

I USA er psykologiske tester mer 
vanlig brukt enn hos oss. Kanskje 
ikke sa mye innen nreringslivet , men i 
forvaltningen. Nar det gjelder a ta 
testpsykologien pa alvor, kan vi ikke 
sammenlikne oss med USA. I USA 
bar de et meget stort utvalg av tester , 
srerlig kunnskapspn.'.lver. De bar ogsa 
utviklet faglige standarder og offentli
ge retningslinjer til bruk ved testing 
som vare fagpsykologer enna ikke bar 
begynt pa . I de amerikanske hi'tndb0-
kene blir testene vurdert ut fra den 
forskning man har om dem og de 
resultater forskningen har kastet av 
seg. Testens sterke og svake sider blir 
gjennomgatt etc. 

I Norge foregar det ganske annerle
des fordi de testene som dominerer 
markedet , ikke er de samme som 
brukes innen de psykologiske fagmi-
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Likevel kan jo de testene som fin
nes pa det norske marked vrere gode 
og tjene sine seleksjonsformal. Men 
ingen bar unders0kt dette , sa jeg vet 
det ikke. Kanskje holder de hva de 
'lover, selv om omstendighetene rundt 
testene faglig sett er uvanlige. Det er 
et klart behov for en norsk test
handbok etter amerikansk m0nster, 
f0rst og fremst for brukere, men skre
vet av folk som star utenfor selgerin
teressen. Det burde vrere i norske 
personalfolks interesse selv a s0rge 
for at en slik hi'tndbok kan bli utgitt og 
ajourfort med jevne mellomrom. 

Krav til test 
Testen ma vrere valid og reliabel. 

Dette er ikke krav som bare akaderni
kere trenger a bry seg med, som jeg 
bar h0rt noen personalfolk si. Begre
pene lyder akademiske, men menin
gen bak dem er h¢yst praktisk -
nemlig om testen er det den gir seg ut 
for a vrere. Validitet er et sp0rsmal 
om gyldighet. A gi blaffen i om testen 
er gyldig, er det samme som a gi 
blaffen i om man kj0per katta i sek
ken. Hvem ville gi blaffen i om den 
flybilletten man kj0per er gyldig eller 
ikke? Eller om man bestiller en Mer
cedes og gir blaffen i om man far 
levert en trabil? Det eneste tilfellet 
der man med god samvittighet kan se 
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bort fra om testen er valid eller ikke, 
er nar man ikke er interessert i selve 
testen , - bare i a kj¢pe den. Hvis det a 
eie testen eller flybilletten betyr mer 
enn om den fungerer slik den ska!, da 
kan man selvsagt se bort fra validitets
sp0rsmalet. Hvis man ikke har tenkt a 
reise med billetten, kan det jo vrere 
det samme med validiteten. 

Kanskje er det blitt slik for mange 
personalfolk at a vise ti! at bedriften 
bruker en psykologisk test er et sym
bol pa at bedriften er med, er i 
bresjen . Hvis denne symbolfunksjon 
er det viktigste - ikke om testen virker 
eller ikke - ja , da trenger man jo ikke 
bry seg om validitet. 

Men hvis man vii at testen ogsa ska! 
gj0re en seleksjonsjobb, ikke bare ha 
symbolverdi, ma man vite om testen 
bade er valid og reliabel. At testen er 
reliabel betyr at den ikke maier feil. 
Det finnes kanskje ogsa personalfolk 
som gir blaffen i reliabilitet. Et typisk 
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eksempel pa et reliabelt maleinstru
ment er en tommestokk. Den viser at 
garasjen din er like lang i <lag som i 
gar. Hvis den badde vist store lengde
forskjeller hver gang du malte, sa ville 
du ha kastet «tommestokken». Den 
ville ikke ha vrert noe skikkelig male
instrument. Psykologiske tester med 
lav reliabilitet, dvs som gir upatitelige 
malinger, b0r ogsa kastes. 
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Validitet og reliabilitet - eller gyl
digbet og n0yaktigbet pa norsk - ma vi 
ta alvorlig bvis testen ska! brukes 
alvorlig, At en test er reliabel er en 
n0dvendig, men ikke tilstrekkelig be
tingelse for at den er valid. Kanskje 
litt vanskelig, men elementrert. Relia
biliteten sier noe om malefeil. Validi
teten om vi maier noe annet eon det 
som er meningen. Hvis store deler av 
testresultatet kan forklares ut fra dar
lig validitet og reliabilitet, blir det lite 
tilbake av testresultatet som kan for
klares ut fra egenskaper ved den per
son som testes. Da blir testen av liten 
praktisk verdi. Om <let finnes noen 
tester pa <let norske lederseleksjons
markedet i dag med h0y validitet og 
reliabilitet, vet jeg ikke. 

Straff eansvar 

I andre land eon vart er det forbun
det med straffeansvar ikke a ta sp0rs-
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malet om en tests validitet alvorlig. I 
USA har en f0deral kommisjon utar
beidet visse retningslinjer for psyko
logiske tester for at disse ska! kunne 
godkjennes til seleksjonsbruk uten a 
bryte den strenge anti-diskrimine
ringsloven i USA. Det f0rste punkte.t 
i disse retningslinjene handler nett
opp om validitet. Testen ska! male det 
den hevder a male, og dette skal 

Testen «Stemmer" ofte med ens egen oppfat
ning. Men den beh0ver ikke vrere riktig av den 
grunn. 

kunne dokumenteres ved foresp0rsel. 
I tillegg kreves <let at <let testen maier 
ska! vrere av betydning for den aktu~l- -
le stillingen. Det er altsa ikke nok at 
testen maier <let den bevder den ma
ier' det den maier ma ogsa vrere 
relevant for den jobben man selekte
rer til. Hvis en test ikke oppfyller 
disse kravene og dermed gir resultater 
som diskriminerer visse grupper i 
samfunnet, sa er bruken av testen 
forbundet med straffeansvar. 

De beinbarde kravene for a doku
mentere validitet som ligger innebyg
get i de amerikanske retningslinjene, 
er ofte vanskelig a innfri i praksis. Det 
bar da ogsa reist seg en storm av 
protester mot kravene. Men rettssa
ker reist bade mot fagpsykologer og 

legfolk som bar brukt tester man 
mener ikke holder mal, star na frem 
pa rekke og rad. Nedgangen i bruk av 
psykologiske tester i USA kan forkla
res ut fra disse strenge kravene. En 
del tester holder ikke mal. Norge 
ligger klart apent for bruk av tester 
som ikke ville vrere lovlig a bruke i 
Statene. Noen burde se pa hvordan 
de utenlandske testene brukt i Norge 

star i forbold til de amerikanske kra
vene. Muligheten for import av an
nenrangs produkter er klart til stede. 
Pa denne maten fremstar Norge i dag 
som et testpsykolo,gisk u-land. 

I de amerikanske foderale retnings
linjene vises <let til faglig standarder 
utarbeidet av Den amerikanske psy
kologforeningen. I Norge bar vi dess
verre ikke utarbeidet noen tilsvar
ende krav. Dette burde vrere en snar
lig oppgave for Norsk Psykologfore
ning. Nar forhapentligvis fagpsykolo
gene for alvor engasjerer seg mer i 
bruk av psykologiske tester i nrerings
livet, regner jeg med at de faglige 
standarder ogsa vil komme. 

Egne erfaringer 

La meg si litt om de erfaringer jeg 
bar gjort med de firmaer som selger 
seleksjonstester til nreringslivet i <lag. ......, 

Mitt inntrykk er at testselgerne spe- ,..... 
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Psykologiske 
tester kan f0re 
personalfolk 
bak lyset. 

kulerer i personalfolks usikkerhet 
mht egen kompetanse nar det gjelder 
psykologiske tester. Personalfolk blir 
Jett overkj0rt av overbevisende argu
mentasjon fordi de selv f0ler de har 
Lite fagkunnskap a Stille Opp med. 
Dessuten begynner det a bli mange 
ledende bedrifter som enten bruker 
eller har sagt seg villig til a pr0ve ut en 
psykologisk test. Dette har begynt a 
skape et «Vi ogsa»-press. Kan bedrif
ten lenger ta sjansen pa a la vrere a 
bruke noe som stadig flere ledende 
bedrifter ser ut ti] a bruke? 

Etter hvert som testene har vrert 
brukt en stund, vii testselgerne samle 
opp stadig flere vitnesbyrd om at 
testene fungerer. Bedriftsledere star 
frem og sier at dette var testen for oss . 
«Testen 10ste vart seleksjonsproblem. 
Den gir svrert gode resultater». Slike 
vitnesbyrd har en sterk appell - som 
vitnesbyrd alltid har. Folk som sier de 
har «opplevd det selv», virker trover
dige - og det er vel heller ingen grunn 
ti! a tvile pa deres troverdighet. Men 
som alle vitnesbyrd - om de sa er av 
religi0s, parapsykologisk, paramedi
sinsk eller oversanselig karakter, sa 
har de det til felles at de ikke har 
beviskraft i vitenskapelig forstand. 
Fremf0relsen av vitriesbyrd er en ma
te a overbevise pa - ikke a be vise. 

Testen «Stemmer» 

En annen mate a overbevise pa er a 
be den potensielle testkj0per a pr0ve 
testen pa seg selv. Min erfaring er at 
de fleste vii oppleve at testen «Stem
mer» nar de tar den pa seg selv. La 
meg si litt om dette. Da jeg var pa 
Liseberg Tivoli sist, var jeg sammen 
med tre studenter. Aile betalte vi kr 
10,- for a fa en personlighetskarakte
ristikk av en maskin som tolket hand
skriften var - en sakalt psykografolo
gisk pr0ve. Jeg ble karakterisert med 
ti adjektiver og sannelig stemte atte, 
kanskje ni ogsa, svrert godt pa ~eg. 
Det samme gjaldt for de andre tre. 
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MJNI 
TEST 

Altsa en fenomenal psykodiagnostisk 
maskin! Atti-nitti prosent klaff. Rad
de vi ikke visst bedre, skulle vi gjerne 
ha kj0pt den - selv om den nok ville 
ha vrert dyr. 

Dette er et fenomen vi kjenner 
igjen fra ukebladenes astrologi-spal
ter. Prinsippet er at personlighetsbes
krivelsene ville ha stemt godt ogsa om 
vi hadde byttet dem mellom oss. Jeg 
pleier a kalle denne effekten for «gull
fisk-effekten», etter den opplevelsen 
de fleste av oss hadde som husker 
pausebildet med sv0mmende akvarie
fisker i fjernsynets barndom. Den 
gang, som na, kunne TV-titterne med 
egne 0yne se at gullfiskene faktisk 
sv0mte i takt med musikken. 

Denne gullfisk-effekten bestar av at 
vi s0rger for at vare sanseinntrykk 
stemmer overens med hverandre. Vi 
ser gullfiskens slag med halen nar den 
raker takten i melodien' men overser 
Jett de gangene den ikke gj0r det. Det 
gj0r faktisk litt «vondt» de gangene vi 
ikke kan unnga a se at den sv0mmer i 
utakt. Slik s0rger vart sanseapparat 
for at inntrykkene heist faller pent pa 
plass. Denne effekten har vrert pa 
kvakksalvernes og spakonenes side i 
artusener. Det er en effekt som sel
ger. Det er mirakeldoktorens effekt. 
Vi s0rger selv for at han far rett ved a 
overse de gangene han tar feil. 

Jeg har likevel opplevd at personal
folk som er blitt testet «pa pr0ve», har 
statt opp og sagt at «dette stemmer 
ikke». Og jeg har opplevd at testsel
geren da har sagt at «Du tar feil. Det 
er ingen grunn ti! a betvile testresulta
tet. Det er bare du som ikke kjenner 
deg selv godt nok«! Hvordan skal en 
ikke-ekspert pa tester klare a tro pa 
sin egen vurdering nar testeksperten 
sier det motsatte, og nar testen attpa 
til har tatt to timer a fylle ut, er laget 
av en professor i psykologi og blitt 
skaret og tolket av en computer ved et 
universitet i USA? Mitt rad kan bare 
vrere: Ikke vrer redd for a uttrykke 
uenighet med testselgeren om testre-

sultatet. Du har sannsynligvis mer rett 
enn han vii at du ska! tro. 

Jeg har ikke foretatt noen systema
tisk gjennomgaelse av de testene som 
selges i dag. Men mitt inntrykk er: De 
er for dyre i forhold ti! den innsats 
som ligger bak utviklingen av dem. 
Ska! den h0ye prisen borge for testens 
kvalitet? Nar man betaler sa mye, ma 
vel testen vrere god? Dette er ikke 
alltid tilfellet. Jeg har fatt inn testbro
sjyrer pa bordet som presenterer tes
ter bygget pa teoriene ti! kjente per
sonligheter blant fagpsykologene, 
med henvisning til deres kjente og 
banebrytende verker. Men brosjyre
ne unnlater a opplyse at disse teoriene 
er forlatt for mange ar siden, at verke
ne ble utgitt for krigen, og at de attpa 
ti! handlet om dyrs psykologi, og at 
den kjente professoren na har vrert 
d0d i mer enn 25 ar. Garsdagens 
psykologi blir altsa presentert som om 
den skulle vrere dagens. Dette er a 
f0re personaJfolk bak lyset. 

Skal vi si nei? 

Kan man da bare s0rge for a kj0pe 
tester solgt av fagpsykologer, og sa 
vrere trygg pa at man far prima vare? 
En psykolog som lever av a selge 
tester, er i dag ikke n0dvendigvis 
noen garanti sa Jenge det ikke finnes 
faglige standarder, for denne type 
praksis. Min erfaring er ogsa at de 
faglig-etiske retningslinjer som ska! 
forplikte psykologene i ut0velsen av 
deres yrke, har Jett for a bli oversett 
nar det er penger som er det sentrale 
motivet for yrkesut0velsen. Min er
faring er at det i denne bransjen f0rst 
og fremst er markedskreftene som 
teller, ikke de faglige krav. Det 
Svenske Tjenestemansforbundet har 
sagt nei til psykologisk testing. Selv 
synes jeg ikke vi ska! si nei ti! psykolo
giske tester i Norge - ikke enna. Vi 
ska! heller se pa det som foregar som 
eksperimentering, som fors0k pa a 
finne frem til metoder arbeidslivet har 
behov for. Vi trenger ogsa denne type 
erfaringer. Ikke all nyskapning fore
gar ved universiteter og h0yskoler. 
Det praktiske livs folk er ofte de som 
finner praktiske !0sninger pa arbeids
livets problemer. Men det er bade 
umoralsk og i siste instans 0delegg
ende a selge noe ved a utgi det for noe 
det ikke er - oar man vet dette. Jeg ser 
frem ti! den dagen testbyraene tilbyr 
sine data til en vitenskapelig institu
sjon for systematisk a ga gjennom 
erfaringene med tanke pa forbed
ringer. -


