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Abstract 
This paper reports four articles in a literature overview on the topic of the interview formats 
situational interview (SI) and behavior description interview (BDI).The paper examines four published 
articles written after 2002. Selected articles are from the PsycINFO and PsycARTICLES 
databases. The purpose of this paper is to examine how SI and BDI influences judgment of 
candidates in an interview and how the candidate feels about the fairness of the process. One 
article shows that in both formats (SI and BDI) the interview questions can be given to interview 
candidates, all candidate scores are elevated but relative order is maintained. The articles 
showed small differences between SI and BBI and the formats are considered complementary. 
Both formats were considered as fair by the candidates. But the structure helped non-subject 
experts to asses candidates equally well as subject experts when SI scale was used. 
 
Keywords: Situational interview, behavior description interview  



 

Sammanfattning 
Arbetet sammanfattar fyra artiklar inom intervjuformaten situationsintervjuer (SI) och 
beteendebeskrivande intervjuer (BBI) i en litteraturöversikt. Arbetet sammanställer resultaten i 
fyra artiklar skrivna efter 2002. Artiklarna valdes ut ur PsycINFO och PsycARTICLES. 
Uppsatsens syfte är att söka hur situations- och beteendebeskrivande intervjuer påverkar 
personbedömningen vid intervjun samt hur intervjuerna upplevs av de sökande.  
En artikel visade att intervjufrågorna i båda formaten kan ges till intervjukandidaterna, det 
förändrade inte inbördes förhållanden mellan kandidaterna, även om värden var något högre 
för kandidater som fått frågorna. Artiklarna visade små skillnader mellan SI och BBI, de ansågs 
vara kompletterande. Situations- och beteendebeskrivande intervjuer ansågs även överlag rättvisa 
av kandidaterna. Däremot hjälpte struktur icke-ämnesexperter att bedöma kandidater med lika hög 
tillförlitlighet som ämnesexperter.  
 
Nyckelord: Situationsintervju, beteendebeskrivande intervju  
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Inledning 
När företag eller organisationer behöver ny personal är det vanligt att rekrytera personal utanför 
företaget. Problemet företaget eller organisationen ställs inför är att välja ut lämpliga personer 
för anställning. Till hjälp i urvalsarbetet finns en rad olika sätt att samla in data om 
kandidaterna och analysera deras kvalifikationer, till exempel genom intervjuer och 
personlighetstest. I dessa görs direkta och indirekta bedömningar av personligheten och 
erfarenheten hos personen. Det finns olika sätt att utföra intervjuer på. Det kan vara enskilda 
intervjuer, dubbelintervjuer och gruppintervjuer. Strukturerat eller ostrukturerat. Struktur 
innebär att frågemallar och skalor används, för att alla kandidater ska få besvara samma frågor 
och bedömas efter samma system av skalor. Intuitivt eller empiriskt, är det den intuitiva känslan 
av att hittat rätt kandidat som styr valet eller använder intervjuaren mer empiriska mått exv. 
skalor? 
 
I en urvalssituation är de allra flesta forskare överens om att strukturerade intervjuer är ett bra 
sätt att hitta rätt person på. Genom en strukturerad intervju ges alla sökande samma chans att 
göra bra ifrån sig samt att felbedömningar på grund av intervjuarens förutfattade meningar 
minskas (Campion, Palmer, & Campion, 1997). I föreliggande arbete kommer Campion m.fl., 
(1997) metod att användas. Denna metod bygger på att: 
 

1. Frågorna baseras på jobbanalysen 
2. Samma frågor ställs till alla kandidater 
3. Sufflering, följdfrågor och överförtydligande av frågor begränsas 
4. Frågor med kontrollerad validitet och reliabilitet ställs (ex. SI och BBI) 

 
Situationsintervjuer (SI) innebär att personen ställs inför en kritisk situation och skall då svara 
på hur denne skulle reagerat och bete sig om situationen uppstår. Det andra intervjuformatet är 
en beteendebeskrivande intervju (BBI). Där ställs personen inför en kritisk situation och skall då 
svara på hur denne tidigare har reagerat och betett sig. Till båda formaten medföljer en skala 
som är speciellt utformad för att svaren skall bedömas korrekt och objektivt. Skalorna är 
baserade på den aspekt som intervjuaren önskar få upplysning om igenom frågorna. Om frågan 
är skriven för att bedöma exempelvis struktur i arbetet eller flexibilitet, så är skalorna utarbetade 
för att ge bedömaren en referensram för bedömningen (Figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Exempel på förankring av skala på frågan om struktur i tidigare jobb 
 
Skalan förankras genom att använda exempelvis beskrivningar av kandidatens påståenden (se 
figur 1). Skalorna och frågorna (SI & BBI) utvecklas tillsammans för att bedöma samma 
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sak(samma aspekt). Dessa skalor och deras utformning har intervjurespondenten inte 
kännedom om.  
 

Bakgrund 
Rekrytering och urval är en viktig investering för företag och organisationer. Det är ett beslut 
som har stor betydelse för alla parter. Eftersom rekrytering innebär en lång process, med allt 
från att upprätta en kravprofil, annons, gallring och intervjuer kommer ordet rekrytering att 
ersättas med urval i detta arbete. Att hitta rätt person till jobbet är viktigt för ett företag eller en 
organisation eftersom ett felaktigt urval kan bli mycket kostsamt (Irving, 2004). De främsta 
kostnaderna ligger i medarbetarens underprestation, men även på om en ersättare måste hyras 
in under övergångsperioden. Sedan tillkommer ytterligare kostnader då ny personal ska hittas, 
så som annonskostnader, inhyrda konsulter och intervjuer som skall hållas. 
 
Intervjun är den allra vanligaste urvalsmetoden. I en undersökning av 450 organisationer med 
över 1000 anställda visade det sig att 98 procent av organisationerna använder intervjuer 
(Danielsson, 2003). Enligt Danielsson (2003) visar vidare forskning också att den information 
som fås under en intervju tenderar att väga tungt när det slutgiltiga beslutet skall fattas. 
 
Enligt Irving (2004) är vanliga fel som kan uppstå vid en bedömning att intrycken bygger på den 
erfarenhet intervjuaren har sen tidigare samt dennes referensram. Behovet av att snabbt komma 
till ett beslut lurar oss att fylla eventuella luckor med tolkningar som bygger på önskningar och 
förutfattade meningar. Som bedömare är det lätt att färgas av det första intrycket som fås av en 
människa och sedan filtrera efterföljande information genom detta första intryck. Intervjuarens 
egen sinnestämning, psykisk eller känslomässig obalans, kan också påverka dennes sätt att 
bedöma genom att tolkningarna i samtalet färgas. Stereotypa bilder som att ”Skåningar är dryga” 
eller ”Norrlänningar är rejäla” kan också skapa problem om intervjuaren utgår ifrån det och i 
samtalet ställer frågor som bekräftar dennes fördomar (Irving, 2004). En strukturerad intervju 
innebär att frågeområden och frågor är bestämda i förväg. Intervjuaren skall då bara läsa upp 
frågorna och anteckna svaren. Eventuellt kan intervjuaren förtydliga frågan eller be personen 
förtydliga svaren (Andersson, 1994). Enligt Andersson (1994) kan det kännas som en 
tvångströja, att den naturliga kontakten minskas och att intervjun mer liknas vid en utfrågning 
än ett samtal. Enligt McDaniel, Whetzel, Schmidt, & Maurer (1994) har däremot strukturerade 
intervjuer en högre validitet (.44) när det gäller att förutsäga jobbprestationer än vad 
ostrukturerade intervjuer (.33) har. McDaniel m.fl. (1994) tror dessutom att skillnaden är ännu 
större eftersom deras ostrukturerade intervjuer i studien var mer strukturerade än vad vanliga 
ostrukturerade intervjuer brukar vara. McDaniel m.fl. (1994) får medhåll från Campion m.fl., 
(1997) som anser att få slutsatser är så bevisade som den att struktur ger högre validitet och 
reliabilitet i intervjuer. 
 
I intervjuer är det viktigt att veta vad det är som bedöms. Vare sig det är den kognitiva 
förmågan, framtida arbetsprestationer eller personligheten. På området för personlighet finns en 
välanvänd tolkning, den så kallade femfaktorteorin eller ”the Big Five” som den också kallas. I 
denna teori ställs fem faktorer upp för bedömning av en människas personlighet. Extraversion, 
agreeableness, conscientiousness, neuroticism samt openness to experience (McCrae & John, 
1992). På svenska skulle dessa faktorer motsvaras av utåtriktning, vänlighet/överenskommande 
/samverkande, samvetsgrann, känslomässig instabilitet och öppenhet för nya erfarenheter. Även 
om personlighet till viss grad kan bedömas i intervjuer så är formaten (SI & BBI) dåliga på att 
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mäta de aspekter av personligheten som är intressanta (conscientiousness och neuroticism) vid 
en arbetsintervju (Barrick, Patton, & Haugland, 2000). 
 
Situationsintervju (SI) och beteendebeskrivande intervju (BBI) är två olika metoder att 
strukturera intervjuer på. Situationsintervjun har funnits sedan 1980 (Latham, Saari, Pursell, & 
Campion, 1980) och beteendebeskrivande intervjun sedan 1989 (Janz, 1989). Båda formaten 
har genom åren blivit accepterade som giltiga och fungerande (Huffcutt & Arthur, 1994; 
McDaniel m.fl., 1994). 

Problemformulering 

Rekrytering och urval är något som alla företag och organisationer har gemensamt. Ett av de 
vanligaste sätten att gå tillväga vid ett urval är intervjun. Konkurrensen om jobben ökar och 
därmed också vikten av att få rätt man på rätt plats. Ett vanligt problem i en intervjusituation är 
att intervjuaren för snabbt bildar en uppfattning om personen och sen försöker bekräfta den 
bilden under återstående delen av intervjun. För att underlätta intervjusituationen för 
intervjuaren är det fördelaktigt att använda struktur i intervjuerna.  
 
Den här uppsatsen söker närmare svar på två av dessa strukturerade intervjuer. I arbetet används 
ordet struktur enligt Campion m.fl., (1997). Exempel på frågorna i dessa format är följade: 
 
Exempel på SI enligt Campion m.fl., (1997): 

1. Antag att en medarbetare inte följer gängse arbetsinstruktioner för ert arbete. 
Medarbetaren har mer erfarenhet än dig och påstår att hans sätt att göra arbetet är mer 
effektivt. Skulle du använda den nya arbetsmetoden din kollega använder? 

2. Antag att du ska hålla en säljpresentation och du får svåra frågor som du inte kan svaret 
på. Vad skulle du göra? 

 
Exempel på BBI enligt Campion m.fl., (1997): 

1. Baserat på din tidigare erfarenhet, vilken är den viktigaste handling du har gjort för att 
hjälpa en medarbetare? 

2. Kan du ge oss exempel på tillfällen då du arbetat fram material till en säljträff då 
resultatet var väldigt bra? 

 
Intervjuaren behöver veta vad frågorna ämnar undersöka och eventuella problem i användandet 
av dem.  

Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur situations- och beteendebeskrivande intervjuer påverkar 
personbedömningen vid intervjun.  
 

Frågeställningar 

Hur påverkas personbedömningarna vid situations- och beteendebeskrivande intervjuer? 
Hur upplevs intervjuerna av de sökande? 
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Metod 
Arbetet utgörs av en litteraturöversikt. Det formatet valdes eftersom det lättast kunde besvara 
arbetets syfte och författarnas intresseområde. I arbetet används endast tryckta källor som är 
öppna för allmänheten. Specifika artiklar har valts subjektivt för att bäst besvara arbetets syfte. 
För att öka arbetets objektivitet har påståenden både för och emot strukturerade intervjuer följts 
upp. 
 

Litteratursökning 

I undersökningen har huvudsakligen vetenskapliga artiklar använts. Artiklarna kommer primärt 
från PsycINFO och PsycARTICLES. Fokus har legat på dessa två databaser eftersom de bäst 
matchat ämnet men även Emerald och Ebesco har använts för att kontrollera om det finns 
relevanta bidrag från närbesläktade discipliner. Sökorden som använts är ”situational interview” 
och ”behavioral description interview”. Anledningen till användandet av dessa två mycket 
begränsade termer är att formaten har ett mycket väldefinierat namn i engelsk litteratur och 
artiklar. Sökningarna gjordes på fulltext, där så var möjligt, samt i alla tillgängliga datafält till 
exempel i abstrakt eller som ord i andra datafält. Flertalet artiklar som hittades daterade mellan 
1980-2006. För att begränsa materialet ligger fokus på den forskning som gjorts de senaste fem 
åren inom området. Elva artiklar som bedömdes relevanta inom området är publicerade från 
2002-2007. Därur valdes de fyra artiklar som låg närmast arbetets syfte. Dessa sammanfattas för 
att sedan jämföras. 
 

Analys 

Artiklarna sammanfattades för att få en övergripande bild av hur de olika forskarna gått tillväga, 
vilken metod och vilket urval de använt sig av samt om studien var kvalitativ eller kvantitativ. 
Därefter studerades och sammanställdes artiklarnas resultat, vilka styrkor och svagheter som 
finns i och mellan de två intervjuformaten samt hur dessa belyses genom artiklarna. Intressanta 
källor som återkommer ofta har följts upp och studerats för att se om de kunde ge ytterligare 
relevant information. Artiklar som motsäger varandra har studerats för att få en objektiv bild av 
problemområdet. 
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Resultat 

Studie 1 

Situational and Patterned Behavior Description Interwiews: A Comparison of Their Validity, Correlates, 
and Perceived Fairness (Day & Carroll, 2003). 
 
Artikeln ställer situationsintervjuer (SI) mot beteendebeskrivande intervjuer (BBI). 
 
Kort om artikeln: 
Storlek:  120 personer 
Metod:  Laboratorieexperiment, Mellangruppsdesign 
Intervjurespondent (den som bedöms):  Studenter 
Intervjuare (den som ställer frågorna):  2 utbildade intervjuare 
Intervjubedömare (den som bedömer svaren):  2 utbildade intervjuare 
Vad bedömdes:  Förmåga att förutsäga framtida studieprestation 
  
Frågeställningar: SI och BBI jämfördes på följande sätt. 
1. Hur intervjupoängen påverkas av att studenterna fått ta del av intervjufrågorna innan 
intervjun eller ej.  
2. Intervjupoängens förmåga att förutsäga akademisk prestation. 
3. Hur rättvisa de olika intervjuerna upplevdes. 
4. Jämförelse mellan SI och BBI. Deras relation till kognitiv förmåga och tidigare erfarenhet, 
samt deras ökade giltighet bortom erfarenhet och begåvning.  
 
Metod: I studien ingick 120 studerande varav 73 var kvinnor och 47 var män från ett 
Universitet i Kanada. Undersökningen gjordes i två steg, först ett grupptest följt av individuella 
intervjuer. 
Frågorna: Frågorna togs fram med hjälp av 15 experter inom området, allt från professorer, 
psykologer och studenter. Frågorna var baserade på kritiska händelser som är jobbrelaterade och 
därefter fick psykologiteststudenter skatta dem på en ett till fem skala där ett betydde inte alls 
viktigt och fem var extremt viktigt. De sex kritiska händelserna som ansågs som mest betydelsefulla 
valdes sedan ut för att översättas till situationsintervjufrågor samt beteendebeskrivande frågor. 
Därefter fick ytterligare en expertgrupp granska frågorna för att se att SI och BBI matchade 
varandra, de ändrade på frågorna till dess de hade kommit överens. Sedan testades frågorna på 
åtta studenter för att undersöka att de var tydliga och gick att mäta på rätt sätt, varpå två av 
frågorna togs bort eftersom den ena överlappade en annan fråga samt att den andra visade på 
väldigt små skillnader i svar bland studenterna. De fyra återstående frågorna handlade om 
ledarskapsmeriter, grupparbetsmeriter, studiemeriter samt studiemotivation. 
Datainsamling: Under grupptestet fick studenterna fylla i personuppgifter och deras kognitiva 
förmåga testades. I slutet av testet blev studenterna inbjudna till del två, den personliga 
intervjun och ett schema sattes upp. För att öka motiveringen för studenterna att ställa upp och 
engagera sig i undersökningen fanns ett pris på 50 dollar till de två som lyckades få högst poäng 
på intervjun. Intervjun syftade till att välja ut studenter till ett påhittat specialiserat 
psykologiprogram.  
 
Alla studenter fick sedan ett förseglat kuvert med instruktioner om det specialiserade 
psykologiprogrammet. Studenterna fick veta att informationen i kuverten var till för att 
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förbereda sig inför den kommande intervjun. Studenterna delades slumpvis in i 2 grupper där 
ena gruppen bara fick information om programmet, medan den andra gruppen även fick 
kompletterande information som bestod av en kopia av frågorna (antingen SI eller BBI 
frågorna). I brevet framgick att exakt samma frågor kommer att ställas under intervjun och att 
dessa kunde användas till att förbereda sina svar (bedömningsskalorna delgavs ej). 
 
Intervjuerna hölls sedan tillsammans av en man och en kvinna som var utbildade i att bedöma 
SI och BBI frågor. De som fått kompletterande uppgifter delades slumpvis upp så att ena hälften 
gick till situationsfrågeintervjun och de andra gick till beteendebeskrivande intervjun. Samma 
gällde för gruppen som bara fått information om programmet, ena hälften valdes slumpvis ut till 
SI och andra till BBI. Intervjuarna hade ingen kännedom om vilka studenter som fått frågorna i 
förväg och studenterna hade fått restriktioner om att inte säga något om vilken information de 
hade tillhandahållit före intervjun. Alla studenter fick också ange hur pass rättvisa de upplevde 
att intervjuerna var. 
 
Analys: Intervjusvaren bedömdes av intervjuarna på en femgradig skala där ett var dåligt svar och 
fem var utmärkt svarat. Intervjuarna bedömde studenterna var för sig och efter intervjun pratade 
de ihop sig och enades om en bedömning. 
 
Studenterna gav också sitt medgivande till att forskarna skulle få ta del av deras medelbetyg från 
universitetet vid slutet av terminen. Möjliga poäng för medelbetyg ligger mellan 0 - 4,3. 
 
Resultat: Resultaten sammanställdes med hjälp av en 2 x 2 variansanalys (ANOVA). För tabeller 
och uträkningar se Day & Carroll (2003). 
 
1. Det antogs att de studenter som fått intervjufrågorna i förväg skulle få högre poäng på 
intervjun än de som inte fått ta del av frågorna, vilket också visade sig stämma. Däremot spelade 
det ingen roll vilken av intervjuerna studenterna deltagit i. 
 
Day & Carroll: För att komma åt problemet med intervjufrågorna, att de kandidater som fått se 
frågorna i förväg presterade bättre diskuteras om det bör göras nya frågor inför varje intervju 
eller rent ekonomiskt att helt enkelt ge alla sökanden frågorna innan intervjun för att ge alla 
samma chans att förbereda sig. 
 
2. Det undersöktes också om någon av intervjuerna kunde förutsäga studenternas medelbetyg. 
Höga resultat på både SI och BBI predicerade ett högre medelbetyg, men ingen signifikant 
skillnad mellan de två intervjuerna erhölls.  
 
Day & Carroll: Det finns därför en möjlighet att en person som fått se frågorna i förväg och 
därför presterar bättre under intervjun favoriseras, fastän de inte behöver betyda att han/hon 
betygsmässigt är bättre. Så för att det ska bli så rättvist som möjligt är det viktigt att antigen alla 
får ta del av frågorna före intervjun eller att ingen får det. 
 
3. Studien undersökte också hur rättvist personen upplevde att intervjun var och resultaten 
visade att studenterna som fått se frågorna i förväg upplevde det som mer rättvist än de som inte 
fått se frågorna, men det var ingen skillnad mellan intervjuformaten. 
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Day & Carroll: Både SI och BBI ansågs som rättvisa och båda har visat sig vara lika bra 
prediktorer för framtida resultat. I och med det spelar det ingen roll vilket av intervjuformaten 
som används och lämpligt är då att använda samma metod för alla sökanden. Då minimeras 
risken att personerna ska känna att de anställs på olika villkor. De som fått frågorna i förväg 
upplevde det som mer rättvist än de som inte fått det och därför kan det vara bra att ge frågorna 
i förväg till alla sökanden. 
 
4. Till sist undersöktes vilken betydelse tidigare erfarenhet och kognitiv förmåga har. 
Beteendebeskrivande intervjuer korrelerade högre med tidigare studieerfarenhet och 
situationsintervjuer med kognitiv förmåga. 
 
Day & Carroll: BBI korrelerade högre med tidigare studieerfarenhet och SI högre med kognitiv 
förmåga. Därför ska företag som inte vill ha intervjuformat som är riktat mot kognitiv förmåga 
använda BBI medan företag där tidigare erfarenhet inte är lika viktigt skall använda sig av SI. 
Trots att både SI och BBI förutsäger framtida prestationer bra, samt att båda anses som rättvisa 
går det inte fullt ut att jämställa dem eftersom de faktiskt undersöker olika saker, kognitiv 
förmåga respektive tidigare erfarenhet. 
 
Begränsningar: I studien gavs studenterna uppfattningen av att de skulle söka till ett påhittat 
specialiserat psykologiprogram. Trots att det ställts upp och försökts liknas vid en riktig intervju 
kanske studenterna skulle ha varit mer motiverade om det hade varit på riktigt. För att få 
studenterna mer motiverade fanns ett pris på 50 dollar till de två studenter som presterade bäst. 
Intervjusituationen liknade verkligenheten så långt som det var möjligt genom miljön där 
intervjun hölls. Majoriteten av studenterna var motiverade och hade förberett sig för intervjun, 
en del studenter kom till och med uppklädda, vilket de inte är en vanlig dag i skolan och många 
av dem var nervösa. Dessa faktorer tyder på att situationen speglade en riktig intervjusituation 
och majoriteten av eleverna var mycket engagerade i intervjuprocessen. 

Studie 2 

A practitioner-based analysis of interviewer job expertise and scale format as contextual factors in 
situational interviews (Maurer, 2002).  
 
Kort om artikeln: 
Storlek:  Naiva (studenter) = 48 personer, 

Experter (poliser) = 48 personer  
Metod: Laboratorieexperiment, 

Mellangrupps (experter vs. naiva) & 
inomgruppsdesign (SI vs. konventionella 
strukturerade intervjuer) 

Intervjurespondent (den som bedöms):  Skådespelare (6 olika personligheter) 
Intervjuare (den som ställer frågorna):  En erfaren polisman 
Intervjubedömare (den som bedömer svaren):  Naiva & experter enligt ovan, med och utan SI skalan 
Material presentation: Inspelade videoband  
Vad bedömdes:  Förmåga att bedöma med hög träffsäkerhet och 

samstämmighet. 
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Frågeställningar/Hypoteser: Det undersöktes hur arbetserfarenhet inom tjänsten som det 
rekryteras till påverkar hur träffsäker och samstämmig rekryteringen blir enligt bedömningar på 
SI skalan alt. konventionella skalan. Två grupper användes som bedömare av materialet, en med 
experter på området (polisgrupp) och en grupp med studenter som ansågs ha mindre kunskap 
(naiva) om kvalifikationerna för yrket. Dessutom prövades om formatet på intervjun hade 
signifikant påverkan på resultatet. Två format användes, en situationsintervjubaserad skala och 
en konventionell intervjuskala i enlighet med Campion m.fl., (1997). 
 
Följande hypoteser ställdes: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Skalformatshypoteser 
1. Experter som bedömde kandidaterna genom att använda SI -
förankrade skalor kommer att vara signifikant träffsäkrare än de 
experter som använde konventionella intervjuskalor. 
2. Experter som bedömde kandidaterna genom att använda SI -
förankrade skalor kommer att vara signifikant mer samstämmiga 
(mindre varians på svar) än de experter som använde 
k i ll  i j k l  

Jobberfarenhetshypoteser  
3. Experter som bedömde kandidaterna genom att använda SI -
förankrade skalor kommer att vara signifikant träffsäkrare än de 
studenter som använde SI - förankrade skalor. 
4. Experter som bedömde kandidaterna genom att använda SI -
förankrade skalor kommer att vara signifikant mer samstämmiga 
än de studenter som använde SI - förankrade skalor. 

JA 

JA NEJ 

NEJ 

Intervjumetod att 
rekommendera:  
SI skala bör användas av 
experter 

Kombinerade hypoteser 
5. Studenter som bedömde kandidaterna genom att använda SI -
förankrade skalor kommer att vara signifikant träffsäkrare än de 
experter som använde konventionellt strukturerade intervjuskalor. 
6. Studenter som bedömde kandidaterna genom att använda SI -
förankrade skalor kommer att vara signifikant mer samstämmiga 
(mindre varians på svar) än de experter som använde konventionellt 
strukturerade intervjuskalor  

Intervjumetod att 
rekommendera: 
Konventionell skala kan 
användas av noviser 

Intervjumetod att 
rekommendera: 
SI skala bör användas 

NEJ JA 

Figur 2 Relationsbeskrivning av hypoteser 
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Figur 2 visar dels relationen mellan möjliga utfall samt faktiskt resultat. Tjock pil indikerar 
faktiskt resultat som påvisas nedan. 
 
Metod: Studentgruppen bestod av 48 studenter som studerade företagsämnen och polisgruppen 
bestod av 48 poliser från polisväsendet vid universitetet. Efter inspektion av medelålder 
konstaterades att åldern på de deltagande var snarlika. Utöver dessa grupper skapades även två 
grupper för att säkerställa videomaterialets giltighet genom att se till att det var fritt från icke 
tänkta ledtrådar i form av beteende, verbala utsagor samt tekniska frågor. 
 
Situationsintervjuskalan skapades över 6 månader i samarbete med kunniga personer i det lokala 
polisväsendet. Resultatet blev 15 olika scenarion och förankrade (definierade) ändpunkter i SI 
skalan.  
 
Konventionellt strukturerade intervjuskalan som skapades liknade den beskriven av Lin, Dobbins, & 
Farh (1992) (refererat i Maurer, 2002), genom att modifiera en 5 punkters Likertskala som 
redan fanns i bruk vid det lokala polisväsendet.  
 
Stimuli bestod av videoinspelade intervjuer (med skådespelare) där intervjuerna utfördes av 
samma polisman. I materialet fanns 6 olika personligheter som var baserade på de 15 scenarion 
och de ankare (riktvärdena i skalan) som fanns i SI skalan. Materialet innehöll personligheterna 
av en normalpresterande man, en normalpresterande kvinna och en normalpresterande man 
vars uppgift var att ge ett dåligt första intryck. Den sistnämnda visade till en början dåligt 
intresse, var konfronterande och gav dålig respons. För att skapa ett realistiskt spann över 
möjliga kandidater samtidigt som tidsaspekter togs hänsyn till skapades även en högpresterande 
man och en högpresterande kvinna samt en lågpresterande man. Tre skådespelare (två män och 
en kvinna) valdes för att vara representativt för ett normalt urval för denna position. 
 
Fyra grupper skapades och korrigeringar gjordes för att kompensera för ordningsföljdsproblem i 
materialet, men alla kombinationer kunde inte skapas på grund av för liten testgrupp. 
Alla personligheterna användes lika många gånger. 
 
Datainsamling: Polisgruppens datainsamling skedde genom att slumpvis välja ut mindre 
grupper (2-6 personer) ur en större grupp av (ca 20 st) poliser på en utbildning som polisen höll. 
För att kontrollera att poliser som var med i utvecklingen av SI skalan inte överlappade 
testgruppen så gjordes insamlingen 6 månader efter utvecklingsprocessen. Innan 
intervjubedömningarna gjordes gavs en kort introduktion (5 till 12 min) och presentationen av 
materialet tog i snitt 9,5 minuter. Bedömarna fick ingen information utöver videomaterialet om 
kandidaten. De fick också instruktioner att oberoende bedöma varje svar direkt efter att svaren 
angavs. 
 
Studentgruppens datainsamling skedde genom att studenter fick en extra merit om det ställde 
upp i samband med en nybörjarkurs i Human Resource (HR). Bedömningspasset började med 
en 12,5 minuter lång introduktion om SI som metod och meningen med undersökningen, samt 
bedömningsförfarandet. Bedömningen skedde sedan på samma sätt med samma skalor som 
poliserna. 
 
Resultat: Experterna var mer träffsäkra och samstämmiga när SI skalan användes, hypotes 1 & 2 
bekräftades, men experterna visade sig inte vara mer träffsäkra och samstämmiga än studenterna 
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när båda fick använda SI skalan. Hypotes 3 & 4 kunde därför inte bekräftas. Slutligen visade det 
sig att studenter var mer träffsäkra och samstämmiga än poliser då studenterna hade SI skalan 
och poliserna hade en konventionell strukturerad skala, hypotes 5 & 6 bekräftades. 
 
Maurer: Det var intressant att hypotes 5 och 6 visade på en skillnad trots att de ”normala” 
skalorna var utvecklade enligt Campion m.fl., (1997). De såg ut enligt följande: 
a) konsekvens i frågor som ställs samt deras ordning, b) göra bedömningar endast på första 
svaret genom att förbjuda uppföljningsfrågor, c) bedömning sker på varje givet svar för sig, d) 
mekaniskt sammanräkna bedömningar över alla presenterade scenarion. Detta visar att 
erfarenheter om jobbet som det skall rekryteras till inte är nödvändig när SI skalan används. För 
HR personal gör detta att tillskott av annan personal från organisationen minskar. 
 
Begränsningar: Studenterna antas vara naiva i vad som krävs av en polis, vilket de inte 
nödvändigtvis behöver vara. Det är möjligt att resultatet inte är generaliserbart utanför 
polisstyrkan på denna ort eller detta arbetsområde. Arbetet som rekryteringen hade i åtanke i 
denna studie krävde visserligen akademisk examen, år av erfarenhet i fältet och träning i jobbet. 
Det är viktigt att bekräfta resultat i mer komplexa jobb (exempelvis chefspositioner) eller jobb 
där hög arbetsskicklighet krävs (exempelvis ingenjör, sjuksköterska, revisor). Det är inte känt 
varför expertis i området inte bidrar till signifikans i denna studie. Eller om expertiskunnande 
visar sig på andra dimensioner av bedömningar som kan vara värdefulla i rekrytering. 
Testgruppens storlek/studiens storlek var beroende av pragmatiska omständigheter på orten. 
Samt att en större grupp möjligtvis skulle kunna ge bättre och tydligare resultat. Intervjun 
presenterades genom videoband, så möjligheten att ställa frågor efterliknar inte 
intervjusituationen. Detta är i fallet för SI skalan inte ett problem då skalan inte tillåter att 
intervjuaren ställer följdfrågor, samt att intervjuaren håller sig strikt till utsatta frågor i 
frågeformuläret. Men i fallet för de konventionella intervjuerna är materialet av lika hög kvalité, 
då denna skala inte förbjuder sådana frågor. Det finns ingen konventionell studentgrupp.  

Studie 3 

Personality Saturation in Structured Interviews (Roth, Van Iddekinge, Huffcutt, Eidson, & Schmit, 
2005). 
 
För att veta hur mycket en intervju kunde förutsäga om en persons personlighet studerade 
forskarna i denna artikel likheterna mellan intervjuresultat och personlighetstest. Det 
undersökte intervjuernas förmåga att förutsäga personlighetsfaktorer enligt femfaktormodellen 
(Big Five). De undersökte hur mycket av personligheten som en strukturerad intervju kunde 
fånga upp. För att jämföra gjordes två studier, en som använde SI format och en som använde 
BBI format. 
 
Kort om artikeln: 
Storlek: SI=164 personer, BBI=435personer 
Metod: 2 Befintliga företag, Mellangruppsdesign (SI, BBI) 
Intervjurespondent (den som bedöms): SI = Redan anställda, BBI = Arbetssökande 
Intervjuare (den som ställer frågorna): SI = Forskarna, BBI = Chefer/rekryterare 
Intervjubedömare (den som bedömer svaren): Chefer/rekryterare 
Vad bedömdes: Indirekta möjligheten att mäta personlighet via SI och 

BBI formaten 
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SI undersökningen. 
Metod: Situationsintervjun utformades för att analysera kritiska händelser som är jobbrelaterade 
enligt Latham 1989 och Latham & Sue-chan, 1999 (refererade i Roth m.fl., 2005). 
Personlighetsfaktorer ingick inte i varken frågeutvecklingsfasen eller i definitionen av 
jobbområdet. Fyrtionio ämnesexperter skrev 235 kritiska händelser. Därefter sorterade två 
forskare individuellt in de kritiska situationerna i 10 olika kategorier inom jobbets ramar. För 
att mäta dessa kategorier skapades situationsfrågor. Chefer och VD:s fick sedan ge kommentarer 
på dessa frågor och vissa ändringar gjordes. De 10 frågorna gavs sedan till en grupp 
ämnesexperter som bedömde varje frågas frekvens i jobbet samt hur viktiga de var. Sex frågor 
valdes ut som hade hög frekvens och som ansågs som mest viktiga. Slutligen skapades skalor till 
varje fråga genom att fråga flera grupper med ämnesexperter. 
 
Undersökningen gjordes i en klädbutik som sökte medarbetare. Befintlig personal i 16 butiker 
(N=164) ombads delta i intervjun och svara som om de sökte till den positionen de redan hade. 
Innan intervjuerna hölls gjorde varje deltagare ett personlighetstest i form av ett Goldberg test för 
att mäta personlighet enligt femfaktormodellen (FFM). Resultatet från dessa tester analyserades 
först efter att all datainsamling var klar. Alltså hade ingen av intervjuarna någon kunskap om 
hur det hade gått för de individer de skulle intervjua. 
 
Resultat: Korrelationen mellan personlighet och intervjubedömningarna var, både på 
individuell frågenivå som på sammantagen nivå mycket låg. På det hela taget över matrisen av 
FFM och av de sex frågorna var det bara två av de 30 kombinationerna som gav signifikanta 
resultat. Vilket är vad som kan förväntas av slumpen. Dessutom var inget av resultaten mellan 
sammanlagda intervju- och personlighetsvärden enligt FFM signifikanta. 

BBI undersökningen. 
Metod: För att skapa BBI skalorna gjordes en strukturerad arbetsanalys för att hitta 
nyckelbeteenden och aspekter inom jobbet. Dessa användes sedan för att skapa frågorna enligt 
Janz, 1982, 1989 (refererade i Roth m.fl., 2005), samt att formen för intervjun anpassades efter 
dessa. 
 
Även i denna studie användes en klädbutik (dock inte samma som i SI studien). Chefer på 
butiken intervjuade kandidater som sökte till en post som kundkontaktschef. Femhundrafyrtio 
kandidater intervjuades sammanlagt och urvalet gjordes i två steg. Först gjordes ett antal 
personlighetstest för att gallra ut lågpresterande sökanden. Testen avsåg bedöma kandidaternas 
villighet att stanna kvar i företaget, mäta hur mycket personerna vill svara i likhet med företaget, 
etc. Efter personlighetstesterna gick 435 kandidater vidare till fas 2, intervjufasen. Denna relativt 
höga andel som passerade steg ett (79,8%) indikerar på att fortsatta värden inte kommer att 
påverkas i allt för hög utsträckning. I fas 2 användes de frågor som skapats tidigare (se ovan).  
 
Kandidaterna i denna studie var i en verklig situation, detta borde skapa motivation att verka 
bra när de fyllde i personlighetstesterna. Alltså finns impression mangagement (IM) 
representerat i detta material. Dessutom breddar denna studie nuvarande kunskap i ämnet som 
är gjord på universitetsstudenter. Studien innehöll väsentligt fler deltagare så resultatet torde 
vara ett svar på Barrick m.fl. 2000 (citerat i Roth m.fl., 2005) förfrågan om test på större 
grupper. 
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Resultat: För att kontrollera effekten av bortfallet av data i form av gallringen i fas 1 gjordes tre 
olika korrelationsberäkningar för att kompensera för variansbegränsningen detta skapade. 

• En observerad korrelation, som tillåter forskare och beslutsfattare att se korrelationerna 
som kan förväntas i en BBI som jämförts med personlighetstester.  

• En korrigerad korrelation, som visar korrelationen den beräknas till efter korrigering för 
bortfallet av testdeltagare i fas 1. 

• Samt en korrelation som korrigerats för såväl bortfallet i fas 1 som för precisionen i 
papper och pennatesterna. Endast resultat av intresse rapporterades. 

 
Det fanns signifikanta korrelationer vid 11 av de 70 möjliga fallen. Även om detta är mer än vad 
som kan förväntas av slumpen så var ingen av korrelationerna speciellt stor då den högsta 
korrelationen var (.18) på frågan tänkt att besvara hur hårt kandidaten arbetar mot deadlines. 
Studien undersökte även underkategorier till FFM, men även dessa visade samma låga 
korrelationer mellan intervjubedömningar och personlighetstest över personlighet.  
 
Roth m.fl.: Det finns ett antal begränsningar i denna studie. Endast en SI och en BBI jämfördes 
mot personlighetskriterier. Andra intervjuer av samma sort kan ge andra resultat och intervjuer 
av annan typ kan vara bättre på att förutsäga personlighet. Ett annat problem är att i studien 
användes endast två olika personlighetstest som bas, samt att endast två arbetsplatser, båda tungt 
fokuserade på kundservice, undersöktes.  

Studie 4 

Verbal and Nonverbal Impression Management Tactics in Behavior Description and Situational 
Interviews (Peeters & Lievens, 2006). 
 
Studien handlar om Impression Management (IM), med det menas de strategier och de uttryck 
som används för att påverka det intryck kandidaten förmedlar under intervjun. IM kan vara 
verbalt, att personen till exempel ger komplimanger till intervjuaren och försöker få sig själv att 
framstå som extra bra. IM kan också vara icke-verbalt genom att personen ler extra mycket, söker 
ögonkontakt samt nickar instämmande. Strukturerade intervjuer är ett bra sätt att komma åt 
problemet eftersom att det då är samma frågor och styrning av alla. Denna studie fokuserar på 
situationsintervjuer (SI) och beteendebeskrivande intervjuer (BBI). 
 
Kort om studien 
Storlek: 175 personer 
Metod: Laboratorieexperiment, 

Mellangruppsdesign (SI, BBI) 
Intervjurespondent (den som bedöms): Studenter 
Intervjuare (den som ställer frågorna): 4 utbildade studenter 
Intervjubedömare (den som bedömer svaren): 4 utbildade studenter 
Vad bedömdes: Hur intervjurespondenten beter sig i de SI resp. BBI.  
 
 
Här har ett urval skett, endast två av studiens hypoteser redovisas eftersom övriga faller utanför 
ramen för detta arbete. 
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Frågeställning/Hypotes: Olika intervjuformat leder till olika IM strategier. I en 
beteendebeskrivande intervju berättar personen om hur denne har agerat i en tidigare situation 
och pratar därför mer om sig själv. Samtidigt är personen mer utsatt i en BBI eftersom 
situationen kanske inte alltid var positiv. Personen försöker då få sig själv att framstå bra trots 
det genom att visa sin bästa sida. I en situationsintervju handlar det istället om hur personen 
tror att den skulle reagera i situationen som intervjuaren beskriver. Inget givet svar finns vilket 
kan leda till att personen söker bekräftelse hos intervjuaren.  
 
1. Den intervjuade kommer att ha mer fokus på personen som intervjuar i en situationsintervju 
jämfört med i en beteendebeskrivande intervju genom att försöka hålla med intervjuaren. 
2. Den intervjuade kommer att ha mer fokus på sig själv i en BBI jämfört med en SI genom att 
prata om hur de lyckats bra i olika situationer. Den intervjuade kommer även att ha en mer 
försvarande ton vid en BBI än i en SI.  
 
Metod: 190 studenter från ett universitet i Belgien, varav 64 % var kvinnor, deltog i studien, 
medelåldern var 23 år. Varje år ges en kurs på skolan som ger studenterna möjlighet att göra ett 
test i utbildande syfte. Tanken är att studenterna skall få möjlighet till nyttig feedback om sin 
personlighet och sina förmågor. Eftersom testet var i utbildande syfte så gjordes inget urval utan 
alla studenter fick delta. Studenterna började med att fylla i testformulär som handlade om 
självförtroende, upplevd kontroll, femfaktormodellen, m.m. Därefter besvarades två korta 
frågeformulär om samarbete och ledarskap. Undersökningen avslutades med en strukturerad 
intervju.  
 
Intervjuarna hade fått instruktioner att om kandidaten inte svarade på hur denne handlade i en 
given situation, fick de tillåtelse att upprepa frågan samt en gång säga ”fortsätt”. Intervjuerna 
filmades och en vecka efteråt fick alla studenter ett skrivet omdöme om sin personlighet och 
profil. Slutresultaten baserades på 175 studenter, 15 uteslöts av olika anledningar, som att 
intervjuerna inte filmades, m.m. 
 
Endast den sista delen av studenternas test, den strukturerade intervjun är intressant i denna 
studie. Därför kommer fokus härefter att ligga på den. Studenterna delades upp i två grupper, 
den ena fick gå på en situationsintervju och den andra på en beteendebeskrivande intervju. 
Därefter delades studenterna upp inom respektive intervjusituation så att hälften fick 
instruktionen att svara på frågorna så ärligt som möjligt, medan den andra hälften fick 
instruktionen att göra så gott intryck de bara kunde.  
 
Fyra kvinnor som läste psykologi kodade intervjuerna, (M=22 år). De hade fått gå en tre timmar 
lång utbildning i hur de skulle tänka på och räkna verbala samt icke-verbala 
intrycksstyrningsresponser. Verbala taktiker kodades under intervjun genom att intervjuaren 
skrev ner vad studenten svarade. Icke-verbala responser kodades efteråt genom att gå igenom 
videoinspelningen med ljudet av och räkna hur många gånger studenten log, gestikulerade, 
nickade, sökte ögonkontakt, mm. Kodarna kände inte till instruktionerna som studenterna 
hade fått före intervjun. För ytterligare förklaring av kodningen samt uträkningar se Peeters & 
Lievens (2006). 
 
Resultat: Studenterna hade mer fokus på intervjuaren i situationsintervjuerna än i de 
beteendebeskrivande intervjuerna vilket bekräftar hypotesen. Studenterna i BBI var mer 
självfokuserade och mer verbalt försvarande än de i SI, vilket även bekräftar den ställda 
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hypotesen. Det var ingen signifikant skillnad mellan de olika intervjuformaten vad gäller icke-
verbala responser.  
 
Peeters & Lievens: Eftersom undersökningen var i utbildande syfte betyder det att studenterna 
inte var lika förberedda inför intervjun som vid en riktig anställningsintervju. En ytterligare 
begränsning i den här studien är att endast en kortversion av SI och BBI utfördes. Intervjun 
omfattar endast 3-6 minuter/person. En längre intervju hade gett studenterna möjlighet att 
använda mer verbala och icke-verbala responser. Ytterligare en begränsning i en verklig intervju 
är att BBI och SI tar olika lång tid att utföra. I en BBI intervju skall personen beskriva en 
situation som den varit med om vilket tar längre tid än i en SI där intervjuaren ger en given 
situation där personen skall svara på hur han/hon hade agerat. En genomsnittlig SI tar ca 45 
minuter och en BBI tar 60 minuter. Detta leder till att personer i en BBI intervju ges mer tid för 
verbala och icke-verbala responser. 
 

Sammanfattning  

 
Day & Carroll (2003) kom i sin studie fram till att de studenter som i förväg hade fått ta del av 
intervjufrågorna hade högre resultat i både SI och BBI. Intervjuformatet hade dock inte någon 
inverkan på resultatet. Situationsintervjuer och beteendebeskrivande intervjuer var lika bra på 
att förutsäga framtida betyg. Båda intervjuformaten ansågs även rättvisa av studenterna. Enda 
skillnaden som lyftes fram var att BBI hade högre korrelation med tidigare erfarenheter och SI 
korrelerade mer med kognitiv förmåga.  
 
Maurer (2002) kom i sin studie fram till att experter var mer träffsäkra och samstämmiga med 
hjälp av SI skalan än utan den. Däremot var det ingen skillnad mellan experter och studenter, 
utan båda var lika träffsäkra och samstämmiga. Studenter var dessutom både mer träffsäkra och 
samstämmiga med hjälp av SI skalan än vad experter utan skalan var. 
 
Roth m.fl. (2005) kom i sin studie fram till att både SI och BBI formatet korrelerade lågt med 
personlighetsfaktorerna i femfaktorteorin.  
 
Peter & Lievens (2006) kom i sin studie fram till att studenterna hade mer fokus på intervjuaren 
under en situationsintervju än under en beteendebeskrivande intervju. Studenterna visade sig 
också vara mer självfokuserade och självförsvarande i en BBI än i en SI. Ingen signifikant 
skillnad mellan formaten i antalet icke-verbala responser kunde noteras. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Intervjuformatet är den vanligaste metoden att använda vid ett urval. Något som på senare tid 
kommit att bli mer diskuterat är hur strukturerade intervjuer kan förbättra resultatet på urvalen. 
Det är viktigt att få rätt man på rätt plats direkt för att undvika onödiga kostnader. Detta arbete 
har studerat två av de strukturerade intervjuformaten, nämligen situationsintervju och 
beteendebeskrivande intervju. Syftet var att klargöra hur situations- och beteendebeskrivande 
intervjuer påverkar personbedömningen vid intervjun. 
 
För att kunna arbeta effektivt med intervjuer gäller det att veta vilka resultat som fås i en 
intervju. Enligt Day & Carrol (2003) påverkar det alla kandidaterna lika mycket om de får 
materialet i förväg i både SI eller BBI, detta torde kunna ha betydelse eftersom alla då har lika 
stor fördel av materialet (intervjufrågorna). Skillnaden mellan inga frågor i förväg och frågor i 
förväg försvinner när alla har frågorna och detta upplevs även som mer rättvist. Men hur 
påverkar det då personbedömningen? Eftersom ojämna kandidatresultat torde skapa felaktiga 
urval i slutändan är detta ett steg för att skapa ett jämnare startfält. Validiteten och reliabiliteten 
påverkades inte heller av om intervjufrågorna gavs ut till kandidaterna i förhand eller efteråt. 
Dessutom så kan det antas att detta borde minska stressen i intervjusituationen då kandidaten 
vet vilka frågor denne ska svara på och kan förbereda sig. Hela urvalsprocessen upplevs som mer 
rättvis och mindre stressande för kandidaterna, vilket gör att företaget kan få ett gott rykte och 
anseende genom ryktet som kandidaterna sedan sprider. Som Day & Carrol (2003) säger är det 
mer ekonomiskt att ge frågorna till alla kandidater än att satsa stora resurser på att hemlighålla 
frågorna samt att utveckla nya med jämna mellanrum. 
 
Maurer (2002) fann att genom att använda SI skalor så kunde naiva intervjubedömare prestera 
minst lika bra som experter utan dessa skalor. Detta har främst betydelse i situationer där det kan 
vara dyrt eller svårt att få hjälp av experter vid urvalet då kan HR personal som redan är insatta i 
urvalsprocessen göra urvalet med lika gott resultat, förutsatt att skalorna är korrekt utformade. 
Detta kan anses som en stor styrka i samband med ovan nämnda diskussion av Day & Carrol 
(2003) då det torde kunna utarbetas SI alternativt BBI skalor som HR personal kan använda 
och då denna utvecklingskostnad bara torde uppkomma en gång. Eftersom det enligt Day & 
Carrol (2003) går att ge ut material till kandidaterna i förväg så torde materialet hålla längre och 
behovet av expertkunnandet blir en engångsinsats i själva utvecklingsfasen av arbetet. Genom 
detta ges möjligheten att på ett mer effektivt sätt använda experternas bidrag till 
lämplighetsbedömningen av kandidaten. 
 
Dock behöver HR personal och andra rekryterare bli medvetna om de begränsningar som verkar 
finnas enligt Roth m.fl. (2005), nämligen att vissa relevanta delar av personligheten är svåra att 
fånga i en intervju. Vidare föreslås att intervjuerna kompletteras med ett personlighetstest som 
den sökande får fylla i innan intervjun. Den vägs sedan samman med intervjun då det slutgiltiga 
beslutet skall fattas. Ytterligare begränsningar är, det som Peeter & Lievens (2006) nämner, att 
de olika intervjuformaten ger olika svarsstrategier. I BBI gavs mer självfokuserande och 
självförsvarande uttalanden, detta är i sig kanske inte så konstigt eftersom formatet kräver att 
kandidaten ger uttalanden från sitt eget förflutna. Eftersom en persons förflutna sällan är 
perfekt så försöker kandidaterna verka som goda kandidater trots de misstag de faktisk har 
begått. Motsatsen i SI är då att kandidaterna kan fantisera fram ett handlingsmönster som 



 16 

kanske inte är exakt samma som faktiskt handlande. Kandidaterna är då också mer benägna att 
söka respons hos intervjuaren i form av nickningar, medhåll, m.m. Det är därför viktigt att 
intervjuare är medvetna om skillnaderna så de inte tar ett felaktigt beslut. Genom att använda 
olika frågeformat kan balans åstadkommas för att ge en optimal blandning av anamnes, SI och 
BBI frågor samt eventuellt ett eller flera test av personlighet. Med detta material kan intervjuare 
förhoppningsvis komma lite närmare ett optimalt val. 
 
Detta för tankarna vidare på vad intervjuformaten egentligen tillför. Det verkar vara ett ganska 
intressant område att studera just nu eftersom det finns ny forskning om SI och BBI. Men är 
det egentligen några nyheter? Eller är det bara en form av test som sker muntligt istället för 
skriftligt som var dominerande tidigare? Vilken information förloras genom att endast utföra en 
SI eller en BBI? Måste de kompletteras med en vanlig intervju (ostrukturerad och mer ingående) 
som går in på bakgrund, vad kandidaten gjort tidigare i livet, erfarenheter denne har som ligger 
utanför det tilltänkta jobbet, osv?  
 
Samtidigt som de båda intervjuformaten anses som likvärdiga vad gäller validitet, reliabilitet och 
rättvishet så grundas de ju ändå på två helt olika saker. I en BBI ska personen svara på hur 
denne handlat tidigare i en situation och i en SI svarar personen på hur denne skulle reagera i 
situationen som kommer. Enligt Day & Carroll (2003) avser BBI att undersöka tidigare 
erfarenheter och SI på kognitiv förmåga. Men är en situationsintervju det bästa sättet att testa 
just kognitiv förmåga, vilka andra metoder att testa kognitiv förmåga på finns? Är någon annan 
metod till och med bättre? I en situationsintervju ges stor möjlighet för kandidaterna att söka 
bekräftelse hos intervjuaren och säga vad de tror förväntas av dem att säga, det som Peeter och 
Lievens (2006) i sin studie kallar impression management. Andra skulle även kalla det för fusk, 
att kandidaten hittar på och försöker förgylla sig själv och att ge en alltför felaktig bild.  
 
Övriga begränsningar är att alla artiklarna är skrivna i västvärlden. De bygger på den standard 
som finns i väst och kan därför med stor sannolikhet bara användas här. Dessutom är, som 
många av forskarna själva skriver, mycket av forskningen fortfarande på laboratorienivå. Det är i 
huvudsak studenter som utgör undersökningsgrupperna vilket leder till att det inte är en verkligt 
generaliserbar situation. Dessutom är endast två varianter av intervjuformat redovisade så andra 
slutsatser skulle ha kunnat bli aktuella om dessa tagits in i arbetet.   
 
Framtida forskning skulle kunna undersöka hur väl intervjuerna mäter framgångar inom studier 
och arbete. Hur bra prediktorer de egentligen är, om SI och BBI på tidig nivå kan sålla ut vilka 
som kommer göra bäst ifrån sig. Day & Carrol (2003) kom i sin studie fram till att båda 
metoderna var lika bra att förutsäga studieprestationer, men blir det samma resultat i en 
arbetssituation? Framtida forskning borde även inriktas mer på verkliga situationer istället för 
laboratorieexperiment för att de ska bli mer generaliserbart.  

Metoddiskussion 

Urvalet av artiklarna utgjordes endast av artiklar som innehöll termerna SI och BBI. Även om 
ett bredare urval kunde ha gett andra träffar som hade belyst området på ett annat sätt, påverkar 
detta inte bidraget som de utvalda artiklarna har gett till området. Författarna anser dock att 
sådana artiklar med allra största sannolikhet skulle ha påträffats vid sökningarna då det inte är 
troligt att någon skriver en artikel som motsäger de artiklar som använts i uppsatsen och som 
inte använder begreppen situationsintervju och beteendebeskrivande intervju. 
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De artiklar som har använts för att besvara arbetets syfte är alla hämtade från peer-reviewed 
artikeldatabaser så de anses av författarna som trovärdiga. Artiklarnas författare är dessutom 
självkritiska och ger ett seriöst intryck genom bra källhänvisningar, m.m. Till bakgrunden har 
några svenska böcker använts, vilka är mer subjektiva i sin form, bl. a. Andersson (1994) och 
Danielsson (2003), men ändock lämpliga att använda för att ge läsaren en snabb introduktion 
innan problemområdet presenteras.  
 
Reliabilitet anger tillförlitligheten och brukbarheten av mätinstrument och måttenhet (Ejvegård, 
2003). Forskningsinstrumenten skall vara neutrala till sin verkan, de ska kunna ge samma 
resultat vid andra tillfällen, det vill säga att om någon annan genomför undersökningen skall 
han eller hon kunna komma fram till samma resultat och slutsatser (Denscombe, 2000). Arbetet 
går att upprepa genom att söka upp de källor som presenterats och det är därför reliabelt. 
 
Validitetsbegreppet handlar om att arbetet mäter det som den avses mäta (Wolming, 2000). När 
det gäller forskningsdata handlar begreppet validitet om hur data speglar sanningen, reflekterar 
verkligheten och täcker de avgörande frågorna (Denscombe, 2000). Det är inte säkert att 
kommande författare skulle komma fram till exakt samma slutsatser eftersom tolkningen till viss 
del är subjektiv även om detta försökts undvikas genom att följa upp källor och ta med både de 
som talar för och som talar emot SI och BBI. På så sätt kan arbetet även antas ha god validitet.  
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