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Sammanfattning 

Den enkla tillgången till Internet, datorer och smarttelefoner innebär nya tekniska 

möjligheter till begåvningstestning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om 

det blir någon skillnad i resultat när ett begåvningstest för deduktiv förmåga utförs på två 

olika plattformar, dator och smarttelefon. I ett experiment med inompersonsdesign 

undersöktes skillnaderna mellan plattformarna när det gällde nivå hos testpoäng och 

användbarhet. Dessutom studerades begåvningstestets test-retest-reliabilitet. Inga 

signifikanta skillnader mellan testresultaten för det två plattformarna observerades. Test-

retest-reliabiliteten var dock låg och varierade mellan r = .372 för smarttelefon och r = .526 

för dator. Den låga reliabiliteten kan förklara varför poängnivåerna vid olika plattformar 

inte kunde skiljas åt. Gällande användbarheten indikerar resultatet att deltagarna föredrog 

att ta testet på dator framför smarttelefon, där även de mest mobilvana svarade till 

smarttelefonernas nackdel. Rekommendation för fortsatta studier är att replikera 

experimentet med större urval, samt att även testa med övriga handhållna datorer, som 

pekplattor.  

 

Nyckelord: smarttelefon, persondator, begåvningstest, användbarhet 

 

  



 

Abstract 

The easy access to the Internet, computers and mobile devices brings new technological 

means of ability testing. The aim of this thesis is to investigate whether there is any 

difference in the results when an ability test of deductive reasoning is administered with 

two different platforms, computer and smartphone. In an experiment with within-subjects 

design the differences between platforms when it came to the level of the test score and 

usability were investigated. In addition, the test-retest reliability in the ability test was 

assessed. No significant differences between the scores from the platforms were observed. 

However, test-retest reliability was low and between r = .372 for smartphone and r = .526 

for computer. The low reliability can explain why the score levels with different platforms 

could not be separated. The usability results indicate that the participants preferred to take 

the test with a computer, rather than with a smartphone, where even the most experienced 

users of smartphones disfavor test delivered on smartphone. It is recommended to replicate 

the experiment with more participants, and also with other handheld platforms, like tablet 

PC. 
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Inledning 

Kommunikationstekniken har utvecklats under de senaste årtiondena och idag har de flesta 

människor konstant och direkt tillgång till Internet. Dessutom disponerar 99% av alla 

arbetssökanden en dator. För rekrytering av personal har detta inneburit att en stor andel av 

arbetspsykologiska tester genomförs på distans via Internet (Mabon, 2014). 

Testning kan utföras på flera olika sätt. Dels genom ”proctoring: den testade kommer till 

en lokal där testningsförfarandet genomförs under övervakning”, eller på distans, där ”aspiranten 

väljer tid och plats som passar honom eller henne” (Mabon, 2014, s. 499). Ett exempel på 

distanstestning är så kallad screening där företag använder sig av arbetspsykologiska test. Fler och 

fler företag erbjuder denna form av urvalsmetod där man i ett tidigt skede, redan i samband med 

att någon söker en tjänst, kartlägger personens kapacitet, potential och personlighet med hjälp av 

online-test (Morelli, Mahan, & Illingworth, 2014). Ett exempel är Transportstyrelsen som från år 

2011 kräver att alla lokförare, förare vid spärrfärd samt växlare i huvudspår ska genomgå 

yrkespsykologisk bedömning (www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Lokforarkorkort/).  

Därför får samtliga sökanden automatiskt ett webbaserat screeningtest som mäter logisk och 

perceptuell förmåga skickat till sin mejladress i samband med sin ansökan. Testet genomförs i 

hemmiljö och tar ca 40 minuter att färdigställa (www.tcc.se/rekrytering.html). Utifrån resultatet 

väljs sedan vilka kandidater som ska gå vidare i urvalsprocessen. 

Fördelar med testning på distans är att det går att bedöma och testa ett större antal 

kandidater på kortare tid än med den traditionella metoden manuell bedömning, dessutom troligen 

till en mindre kostnad för företaget (Mabon 2014; Tippins & Adler, 2011). Nackdelar kan vara att 

de personer som är vana att söka arbete på traditionellt vis genom att antingen fysiskt eller 

elektroniskt skicka in sin ansökan, inte vill göra tester och därmed väljer att avstå från att söka 

(Laumer, Eckhardt, & Weitzel, 2012). Risken finns då att kvalificerade kandidater förloras. Det 

finns även risken för fusk, störningsmoment under själva testningen samt olika tekniska fel. 

Idag har många människor tillgång till smarttelefoner, som kan beskrivas som en avancerad 

mobiltelefon i gränslandet mellan mobiltelefon och en dator (Andersson, 2015). Den direkta 

tillgången, både till Internet och smarttelefoner innebär nya förutsättningar för begåvningstestning. 

Det behövs helt enkelt inte en dator för tillgång till Internet, utan kandidater kan utföra tester även 

via andra plattformar som pekplatta och smarttelefon. 
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Bakgrund 

En global testleverantör har som affärsidé att sälja online-baserade personlighets- och 

begåvningstester. Dessa har fram till år 2015 kunnat genomföras på persondator. Förtaget har nu 

utvecklat testplattformen i en av sina begåvningstester så att gränssnittet även fungerar då 

testpersonen väljer en handhållen dator, som pekplatta och smarttelefon. Tekniken innebär 

kortfattat att systemet känner av vilken typ av terminal testpersonen använder och rättar sig efter 

det. Nu frågar sig testleverantören om det finns någon generell skillnad i resultatet beroende på 

vilken plattform testpersonen använder. Då examensarbetet är en offentlig handling har 

testleverantören valt att vara anonyma. Jag kommer därför att kalla det aktuella testet för 

”begåvningstestet” och företaget som ”testleverantören” i uppsatsen. 

Teori och tidigare forskning 

Vid 28 th Annual SIOP Conference i Houston, Texas konstaterade Glubovich och Boyce 

(2013) att av över 12 miljoner arbetssökande, var det år 2013 14,3% som gjorde anställningstest 

och jobbansökan med sin mobiltelefon. Detta ska jämföras med 9,6% föregående år 2012 

(Glubovich & Boyce, 2013). Gutierrez och Meyer (2013) presenterade vid samma konferens hur 

arbetssökanden upplever att göra arbetspsykologiska tester via dator eller en mobil enhet, och fann 

att det upplevdes som både svårare och mindre rättvist att använda mobiltelefon. Vid 

begåvningstest upplevde deltagarna även att de presterade sämre med mobiltelefon. Gutierrez och 

Meyer (2013) fann även att arbetssökanden föredrog att göra arbetspsykologiska test på en dator 

framför mobiltelefon.  

Lawrence, Wasko, Delgado, Kinney, och Wolf (2013) fann inga skillnader mellan 

plattformarna där de sökande använt mobiltelefon och dator när de genomförde personlighetstest. 

Arthur, Doverspike, Muñoz, Taylor, och Carr (2014) visade att poäng och resultatet för 

personlighetstester var lika oberoende av val av enhet, men vid begåvningstester fick personerna 

lägre poäng när test genomförts med en mobiltelefon. 

Mabon (2014) menar att ett uppenbart problem med att förmedla tester via smarttelefoner 

är att storleken på skärmen är mindre än på vanliga datorer; ”den brukar vara klart mindre än 

vanliga datorer; en uppgift vars lösning grundar sig på förmågan att t ex särskilja komplicerade 

bildmönster kan vara svårt att lösa med den bildstorlek som förekommer i smarttelefoner” (s. 499). 

Dessutom kan man fråga sig om testet presenteras på samma vis för alla användare i de olika 

gränssnitten.  
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Definition av användbarhet 

Datorer påverkar våra liv och vår vardag i högsta grad, och samspelet mellan användaren 

och datorn måste fungera för att datorn ska kunna utföra de tjänster vi vill (Allwood, 1998). 

Allwood menar att datorerna används för att vi ska öka vår produktivitet och att effektiva och 

produktiva datorprogram kännetecknas av hög grad av användbarhet.  

En definition av begreppet ”användbarhet” är den internationella ISO-standarden ISO 

9241:11 (1998) som fokuserar på tre områden. Det första är ”effektivitet” som handlar om den grad 

av ansträngning användaren behöver lägga ner i systemet. Det andra är ”ändamålsenlighet” som 

förklarar i vilken utsträckning en uppgift blir avklarad och slutligen ”tillfredsställelse” som kopplas 

till graden av positiva känslor som systemet förmedlar till användarna (ISO 9241-11, 1998). 

Reliabilitet och validitet för mätinstrument 

Mabon (2014) beskriver reliabilitet som ”precisionen i mätinstrumentet” och Borg och 

Westerlund (2012) anser att tecknet på god reliabilitet hos ett mätinstrument är att det vid mätning 

av samma fenomen ger samma resultat oavsett situation och tidpunkt. Den uttrycks i form av en 

reliabilitetskoefficient som anger sambandet mellan mätningarna, exempelvis delar av ett test, där 

värdet alltid ligger mellan 1 och 0. Det perfekta reliabla testresultatet ger värdet 1 medan 0 betyder 

att all varians är felvarians (Skorstad, 2008, s. 229).  

Enligt Mabon (2014) kan reliabiliteten påverkas av flera olika faktorer, bland annat testets 

utformning, bristande standardisering, själva administreringen av testet, testkandidaternas 

”dagsform” samt utvärderingen och tolkning av testresultatet. Skorstad (2008) poängterar att 

reliabiliteten säger något om testpoängen, inte om själva testet, där grundprincipen är att skillnaden 

i resultatet beror på mätfel, där ett exempel kan vara att testpersonen fått med sig erfarenheter som 

påverkar utfallet vid omtestning.  

Borg och Westerlund (2012) beskriver tre olika sätt att uppskatta reliabiliteten: intern 

reliabilitet som handlar om i vilken utsträckning alla delar i ett mätinstrument mäter samma 

begrepp. Den interna reliabiliteten kan både beräknas med hjälp av ”split-half” – metoden där man 

helt enkelt delar testet i två likvärdiga halvor och den ena delens resultat korreleras med den andra 

hälftens resultat och även beräknas med så kallad Chronbachs alpha. 

Chronbachs alpha innebär kortfattat att istället för att korrelera två slumpmässigt valda 

testhalvor, som vid split-half-metoden, beräknas medelvärdet av alla korrelationer mellan alla 

möjliga indelningar av ett tests uppgifter i halvor (Skorstad, 2008). Ett annat sätt är en parallell 
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variant där samma individer testas med ett likvärdigt test med samma svårighetsgrad eller innebörd 

och som ska ge likvärdigt resultat. Slutligen, som jag även ska använda mig av i denna studie, test-

retest-reliabilitet som handlar om att samma instrument ska ge samma resultat vid upprepade 

mätningar. Reliabiliteten uppskattas då genom att korrelera resultat från två olika testtillfällen för 

samma individer. De vanligast förekommande sätten att värdera reliabilitet är genom test-retest 

och genom intern konsistens (Skorstad, 2008). Korrelationskoefficienten vid test-retest kan 

beräknas med två olika typer av beräkningar: Pearsons korrelationskoefficient och Spearmans 

korrelationskoefficient (Mabon, 2014). Minsta acceptabla reliabilitetskoefficient anses vara r = 0,7 

och rekommendationer för reliabilitetsintervallet är att det ska ligga mellan 0,7 och 0,9. Det finns 

dock inte något test som har perfekt reliabilitet, men målet är att få så bra stabilitet som möjligt 

genom att reducera de omständigheter som kan påverka utfallet (Skorstad 2008).  

Validitet handlar om i vilken utsträckning testet mäter det som det avser att mäta (Mabon, 

2014). Det finns fyra huvudtyper av begreppet validitet: 

 Face-validitet (ytvaliditet) baseras på en subjektiv bedömning av hur relevanta 

frågorna i testet är. 

 Begreppsvaliditet som beskriver hur väl ett test faktiskt mäter det begrepp som 

avses. 

 Innehållsvaliditet där man ser om testets frågor motsvarar den verklighet man avser 

att mäta. 

 Kriterierelaterad validitet som speglar sambandet mellan testresultat och 

prestationen på ett annat kriterium, till exempel förutsäga framgång för en viss 

befattning. 

 

 Positiv och negativ transfer 

Allwood (1998) menar att vi bör ta hänsyn människans analogiska tänkande och hur 

individer utnyttjar sin tidigare förkunskap och överför till ett annat sammanhang. Ett exempel är 

att personen betraktar smarttelefonen som en persondator, där tidigare kunskaper utnyttjas vid 

exempelvis bearbetning och hantering av text. Detta analogiska tänkande benämns transfer, som 

både kan generera positiva och negativa effekter. Positiv transfer uppstår när uppgiften väl stämmer 

med användarens tidigare erfarenhet av liknande välbekanta förhållanden. Negativ transfer kan 

uppstå när en individ ska utföra en bekant uppgift på ett nytt sätt. Dessa ”övningseffekter” kan även 
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uppstå när samma försöksperson får genomföra upprepade tester och antingen presterar bättre, eller 

allt sämre efter hand. Detta benämns differentiell transfer och kan uppkomma när beteendet i en 

betingelse varierar beroende på vilken annan betingelse som kommer före (Shaughnessy & 

Zechmeister, 1994). Eftersom denna undersökning är upplagd med en så kallad 

inompersonsdesign, har jag valt att balansera eventuell övningseffekt med att variera ordningen på 

betingelserna (plattformarna), det vill säga hälften av försöksdeltagarna får göra testerna enligt en 

ordningsföljd och den andra hälften med en annan ordningsföljd. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om begåvningstest som utförs med en 

dator med tangentbord, mus och bildskärm respektive med smarttelefon med touchfunktion ger 

samma resultat, eller inte. Undersökningen syftar även till att ge djupare förståelse om hur 

deltagarna upplevde att göra begåvningstestet på en dator jämfört med smarttelefon. 

 

Frågeställningar:  

Blir det någon generell ökning eller sänkning av testresultat beroende på om 

begåvningstestet utförs via en dator eller en smarttelefon?  

Vilken reliabilitet har testet när det ges via dator respektive smarttelefon? 

Vilken plattform föredrar testpersonerna? 

Metod 

Deltagare  

Deltagarna utgjordes av 42 studenter vid Luleå tekniska universitet. Vid datakodningen 

identifierades dock tre deltagare som ej hade fullgjort alla fyra testomgångar. Därför exkluderades 

dessa vid analysen. Det var 23 kvinnor och 16 män som deltog. Åldern varierade från 20 till 59 år. 

 

Instrument 

Testinstrumentet är ett begåvningstest för deduktiv förmåga som är utvecklat av ett globalt 

testleverantörsbolag. I testet presenteras logiska problem i form av matriser innehållande ett flertal 

objekt. En cell är markerad med ett frågetecken. Varje objekt får förekomma endast en gång per 

rad och kolumn och testpersonen ska ange vilket objekt som kan uppträda i cellen med 
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frågetecknet. Uppgiften liknar de problem som ska lösas i s.k. Sudoku. Se Bilaga 1 för en skärmbild 

av testet. Uppgifterna slumpas fram vilket enligt testleverantören motverkar fusk och eventuella 

träningseffekter. Kandidaten får veta om svaret är rätt eller fel omedelbart efter sitt svar. Testet är 

adaptivt, vilket innebär att ju fler rätt man har desto svårare blir nästa uppgift och tvärtom. Testet 

har sex svårighetskategorier. Testet är tidsbegränsat till 6 minuter och beräknad tidsåtgång 

inklusive instruktioner är 8 minuter. Före testet får kandidaten instruktioner om hur testet ska 

utföras och två övningsuppgifter. Testresultatet anges på en niogradig skala (standard nine), där 

poängen jämförs mot en generell internationell normgrupp (Bilaga 5). 

Enkät 

En efterföljande kortare enkät skapades med huvudsyfte att få en djupare förståelse om hur 

deltagarna upplevde att göra begåvningstestet på en dator jämfört med smarttelefon och sekundärt 

med avsikt att samla in data som ålder, kön och tidigare erfarenhet och vana av de olika 

plattformarna. Enkäten innehöll nedanstående frågor relaterade till själva testsituationen: 

 Vilken plattform, mobil eller PC, skulle du säga att du använder mest i din vardag? 

 Med vilken plattform kunde du arbeta snabbast? 

 Med vilken av plattformarna, PC eller mobil, tror du att du fick bäst resultat? 

 Vilken plattform var enklast att använda? 

 Vilken plattform stressade dig mest? 

 Hur ofta löser du Sudoku-problem? 

 Uppstod det några problem under testprocessen?  

 Om svaret är Ja – notera kortfattat vilka problem. 

 Vad tycker du kan förbättras? Vad skulle du vilja ändra på? 

Design 

Den oberoende variabeln var typen av plattform: dator eller smarttelefon. Beroende variabel 

var prestationen i form av poäng på standard nine-skala. Varje testdeltagare testade bägge 

plattformarna (två gånger på dator och två gånger på smarttelefonen), och ordningsföljderna 

varierades enligt en ABBA och BAAB-design. Konkret innebar detta att hälften av 

försöksdeltagarna fick göra testerna enligt en ordningsföljd och den andra hälften med en annan 

ordningsföljd. Att upprepa testet två gånger per plattform gav förutsättningar för att bestämma test-

retest-reliabilitet och för att observera eventuell inlärningseffekt. 
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Procedur 

Deltagarna värvades med hjälp av lärare på Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

och jag fick även komma ut och informera kortfattat om experimentet för elever vid en föreläsning 

på psykologiprogrammet. Lärarna skickade även ut en inbjudan och information via mail om 

experimentet. Informationen bestod av en kortfattad beskrivning av experimentet samt en första 

fråga om individen har tillgång till eller äger en smarttelefon (Bilaga 2). Detta för att säkerställa att 

deltagarna kunde använda både dator och smarttelefon.   

För att få så bra förutsättningar som möjligt genomfördes experimentet i en av Luleå 

tekniska universitets datasalar med datorer som har samma tillverkare, modell och prestanda. Av 

praktiska skäl fick deltagarna använda sina egna smarttelefoner. Deltagarna fick först muntlig 

information om vad undersökningen handlade om, etiska principer, konfidentialiteten samt hur data 

skulle hanteras och användas. Jag delade sedan slumpvis in deltagarna i två grupper som namngavs 

grupp 1 och grupp 2 där gruppnumret bestämde i vilken ordningsföljd de olika plattformarna skulle 

användas. Länk, inloggningsuppgifter samt i vilken turordning plattformarna skulle användas för 

varje grupp visades på datasalens bildskärm samt på ett informationsblad som delades ut (Bilaga 

4). Därefter påbörjades försöket och efter varje avslutat deltest fick testdeltagarna genomföra en 

ny inloggning och registrering. Att göra testet totalt fyra gånger – inklusive pauser och ny 

inloggning för varje nytt deltest innebar ca 45 minuters total testtid.  

Databearbetning 

Data från testen skickades i en Excel-fil från testleverantören och innehöll poäng på stanine-

skala (standard nine) för varje uppgift och person.  

Statistikprogrammet SPSS användes för jämförelser mellan plattformarnas testresultat, 

beräkning av reliabiliteter samt för analys av plattformarnas användbarhet. 

Avgränsning 

Gränssnittet för det aktuella testet är utvecklat för alla handhållna datorer som pekplattor 

och smarttelefoner. Denna undersökning har begränsats till att endast undersöka smarttelefoner, 

eftersom skärmstorleken skiljer sig markant åt mellan pekplattor och smarttelefoner. 

Etik 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning är det fyra krav som ska följas. Dessa är informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Principerna är framtagna för att ge 

stöd för forskare och undersökningsdeltagare om oenighet uppstår mellan forskningskravet och 

individskyddet. Informationskravet samt samtyckeskravet är uppfyllt då deltagarna informerades 

om syftet, vad medverkan innebar samt villkor för deltagandet i experimentet. Deltagarna har även 

informerats om att experimentet var frivilligt. Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet är 

uppfyllt genom att försöksledaren är medveten om att uppgifter som direkt eller indirekt kopplas 

till deltagarna ska hanteras varsamt och förvaras så att obehöriga ej kan ta del av informationen. 

Deltagarna har delgetts information om att resultaten från denna studie ej ska nyttjas för andra 

ändamål. 

Resultat 

För att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad mellan att färdigställa 

begåvningstestet med dator och med smarttelefon genomfördes beroende t-test. Analysen visade 

ingen signifikant skillnad varken vid första eller andra tillfället mellan dator och smarttelefon. 

Medelvärdespoängen vid dator var något högre än vid smarttelefon.  

 

Tabell 1     

Medelpoäng (M), antal deltagare (n) och standardavvikelse (SD) för respektive plattform 

och tillfälle. 

Plattform Tillfälle M n SD 

Dator 
1 4,92 39 1,826 

2 5,69 39 1,592 

Smarttelefon 
1 4,56 39 1,971 

2 5,87 39 1,824 

 

För att undersöka huvudeffekten av plattform (dator och smarttelefon) och tillfälle (1 och 

2) genomfördes en 2 x 2 faktoriell ANOVA med upprepad mätning på bägge faktorerna. Resultatet 

visar att det inte blev någon generell poängskillnad mellan de olika plattformarna. Som förväntat 

framgår en träningseffekt, F(1, 41) = 12.95, p = .001 (Figur 1). Illustrationen visar att inlärningen 

dock är lika snabb oavsett plattform vilket indikeras av frånvaron av signifikant interaktion mellan 

plattform och tillfälle. 
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Figur 1. Medelpoäng för respektive plattform vid första respektive andra tillfället. 

 

För att undersöka begåvningstestets test-retest-reliabilitet beräknades Pearsons r mellan 

poäng vid alla par av betingelser (Tabell 2). 

 

Tabell 2   

Korrelationer mellan samtliga mättillfällen 

 

Tillfälle 1 2 

 

Tillfälle Smarttelefon Dator Smarttelefon Dator 

1 
Smarttelefon  .312 .372* .401* 

Dator .312  .432** .526** 

2 
Smarttelefon .372* .432**  .521** 

Dator .401* .526** .521**  
* Signifikant vid α = 0,05    
** Signifikant vid α = 0,01    

 

Test-retest-reliabiliteten var vid smarttelefon r = .372 och vid dator r = .526. Reliabiliteten 

är alltså låg. Övriga samband var lägre än reliabiliteten vid dator (Tabell 2). Skillnaden i reliabilitet 

mellan plattformarna går inte att säkerställa statistiskt. För detta skulle ca 200 deltagare krävas. För 
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att illustrera reliabiliteten vid dator och smarttelefon visas poängen vid mättillfällena för varje 

individ i figurerna 2 och 3. Vid perfekt reliabilitet skulle observationerna samlas längs den 

heldragna linjen. Nu är stora skillnader i poäng mellan mätningarna vanliga. 

 

 

Figur 2. Deltagarnas poäng vid första och andra mättillfället med dator. 

 

Figur 3. Deltagarnas poäng vid första och andra mättillfället med smarttelefon. 

Enkät efter genomfört experiment. 

Det var totalt 41 personer som svarade på enkäten, 25 kvinnor och 16 män. Åldern varierade 

från 20 till 59 år. För att undersöka vilken plattform deltagarna föredrog att göra testerna på utgick 
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jag från deltagarnas enkätsvar. Undersökningen visade att 63,4% upplevde datorn som enklast att 

genomföra testet på, 24,4% upplevde smarttelefonen och 12,2% upplevde det lika enkelt i båda 

plattformarna (Figur 4).  

 

 

Figur 4. Deltagarnas preferenser för plattform. N=41. 

 

På frågan om vilken plattform som deltagaren kände sig mest stressad av att använda 

svarade totalt 41 personer av vilka 41,5% angav smarttelefon som mest stressande medan 24,4% 

svarade datorn och 34,1% upplevde båda plattformarna som lika stressande (Figur 5). 
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Figur 5. Deltagarnas uppfattningar om hur stressande plattformarna är.  

 

Av deltagarna svarade 61,0% att de använder smarttelefon mer än dator till vardags. Av 

dessa ansåg 28% att smarttelefon var enklast att använda medan 58% upplevde att datorn var 

enklast. Övriga 14% upplevde ingen skillnad i användarvänlighet mellan plattformarna (Figur 6). 

 

 

Figur 6. Mest användarvänlig plattform enligt de som brukar smarttelefon oftare  än dator. 

Deltagarnas kommentarer 

I fritextsvaren förekom kommentarer om brister och fördelar hos testet och förslag på 

ändringar. En deltagare skrev att instruktionerna ”var onödigt långa för en så simpel uppgift”. En 

annan ansåg att instruktionen var överflödig och att informationen mest ”var i vägen”.  

Några deltagare påpekade att testet inte såg lika ut på smarttelefon som på dator (välja 

symboler och så vidare). En annan deltagare upplevde däremot att det kändes ”generellt bättre på 

smarttelefonen för att skärmen är mer kompakt och därmed behöver man inte flytta blicken så 

mycket och det är mycket lättare att se helheten”. 

En deltagare skrev om upplevd stress: ”Jag hade nog behövt förbereda mig mentalt för att 

inte stressa upp mig lika mycket. En uppmaning att man inte ska stressa hade gjort att jag hade fått 

mer rätt då jag tagit mer tid för varje uppgift”. Ett förslag till lösning var att istället för 

tidsbegränsning kunde testet ha ett fast antal uppgifter och lösningstiden kunde få indikera 

prestationen.  

28%

58%

14%

Upplevd 
användarvänlighet 

Smarttelefon

Dator

Lika enkelt i
båda
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Flera deltagare ansåg att testupplägget var bra, ”dock hade det varit kul om man fick se det 

rätta svaret de gånger man svarade fel”.  

Flera av deltagarna uppgav att skärmbilden i smarttelefonen var “problematisk” Bilden i 

telefonen behövde "scrollas" för att man skulle se längst ned. ”Det tog lite tid”. En annan skrev: 

”Symbolerna skyls delvis när man använder smarttelefon”.  

En deltagare uppgav att ”Jag råkade klicka på "fel svar" när jag egentligen ville testa om 

figuren passade” och föreslog någon typ av konfirmationsknapp. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om begåvningstest som utförs med en 

dator med tangentbord, mus och bildskärm respektive med smarttelefon med touchfunktion ger 

samma resultat, eller inte. Det gick inte att påvisa signifikanta skillnader mellan testresultaten vid 

de två plattformarna vare sig när det gäller poängnivå eller reliabilitet. En viss träningseffekt gick 

att bekräfta, men den var måttlig. Resultatet går i linje med tidigare forskning som inte funnit någon 

generell skillnad mellan plattformarna (Lawrence et al., 2013). Andra studier har dock påvisat att 

testtagarna får lägre poäng när test tagits med smarttelefon jämfört med dator (Arthur et al., 2014).  

Reliabiliteter varierade mellan r = .353 för smarttelefon och r = .512 för dator. Detta är 

lägre än gränsen för acceptabel reliabilitet, r = .7 (Skorstad, 2008).  

Den låga reliabiliteten indikerar att slumpspridningen i data var stor, vilket kan förklara 

varför eventuell nivåskillnad i poäng mellan plattformarna inte gick att urskilja. 

Ett antal faktorer som kan ha bidragit till den låga reliabiliteten kan vara själva 

konstruktionen av testet, där det lönar sig att svara på så många uppgifter som möjligt och där inga 

poängavdrag görs vid fel. Detta innebär att benägenheten att chansa ökar, särskilt mot slutet om 

flera uppgifter återstår och testpersonen känner tidsbrist. En annan orsak kan vara att 

testinstruktionerna inte är bra utformade och kan tolkas på olika sätt. Även orsaker som störningar 

i testmiljön, dagsformen hos deltagarna, motivationsbrist och inställning till logisk testning samt 

stressfaktorer kan ha påverkat. Det kan även röra sig om testtagarens interaktion med systemet och 

de olika gränssnitten som exempelvis förståelsen för hur och var man skulle markera det rätta 

svaret, eller kontrollen över återstående tid.  
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Svaren i enkäten ger stöd för Gutierrez och Meyers (2013) resultat att testdeltagare upplever 

utförande med smarttelefon som svårare, mindre rättvist samt med sämre prestation. Smarttelefon 

fick klart lägre bedömning i användarvänlighet. Även de mest mobilvana (använder smarttelefoner 

mest till vardags) föredrog datorn som plattform. Plattformen smarttelefon uppfyller därmed inte 

Nielsens (1993, s. 26) kriterium att ett system ska vara behagligt att använda och användarna ska 

känna sig nöjda och tycka om att arbeta i systemet. 

Metoddiskussion  

För att få så bra förutsättningar som möjligt genomfördes experimentet i kontrollerad form 

i en av Luleå tekniska universitets datasalar med datorer som har samma tillverkare, modell och 

prestanda. Deltagarna fick använda sina egna smarttelefoner vilket är en fördel med tanke på 

Allwoods teori om transfer där vikten av att användarens tidigare erfarenhet stämmer väl överens 

med liknande välbekanta förhållanden framhålls.  

Det som kännetecknar ett experiment med hög intern validitet är att experimentets 

uppläggning gör att det går att besvara frågeställningen (Kjellberg & Sörqvist, 2015). Därför 

utfördes denna undersökning som en inompersonsdesign, vilket innebar att varje deltagare fick 

göra samma test både på dator och på smarttelefon. Bägge plattformarna testades två gånger och 

ordningsföljderna varierades enligt en ABBA och BAAB-design. Konkret innebar detta att hälften 

av försöksdeltagarna fick göra testerna enligt en ordningsföljd och den andra hälften med en annan 

ordningsföljd. En fördel med inompersonsdesign är att man eliminerar effekter av att personerna i 

experimentets betingelser skiljer sig åt (Kjellberg & Sörqvist, 2015). Att låta samma person 

upprepa samma test flera gånger, så kallad test-retest är en lämplig metod för att öka reliabiliteten 

i mätvärden (Kjellberg & Sörqvist, 2015). 

För att få kontroll på ovidkommande variabler och motverka effekter av till exempel 

träning, trötthet och transfer nämner Kjellberg och Sörqvist (2015, s. 242) tre åtgärder: lägga in 

tillräckligt och lagom långa pauser beroende på experimentets karaktär, låta deltagarna göra 

övningsuppgifter före själva testet och slutligen motbalansera betingelserna. I detta experiment fick 

varje deltagare naturligt en paus efter varje avslutat deltest, eftersom ny inloggning och registrering 

gjordes inför varje ny testning. Varje testomgång startades med ett antal övningsuppgifter som 

deltagarna måste genomföra för att kunna starta testet vilket enligt Kjellberg och Sörqvist (2015) 

dels kan stabilisera sättet de genomför testet på, men också motverka eventuella 

motivationseffekter. I stället för att låta alla deltagare göra testerna i samma ordning, roterades 
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ordningen enligt ABBA- och BAAB-design vilket skapar förutsättningar att ordningseffekter tar 

ut varandra. 

Kjellberg och Sörqvist (2015, s. 207) framhäver att det alltid är fördelaktigt med så många 

deltagare som möjligt eftersom det ger en större tillit till resultatet och slutsatsen. Den största 

utmaningen i denna undersökning var att få tillräckligt många personer att delta. Rekrytering 

skedde framför allt bland studenter vid Luleå tekniska universitet via mail och muntlig information. 

En lärdom att ta med sig för framtiden är att intresserade får anmäla sin medverkan och inte bara 

få en allmän inbjudan. En power-analys gjordes i efterhand för att beräkna hur många testpersoner 

som skulle behövas för att statistiskt kunna bevisa reliabilitetsskillnad mellan plattformarna. 

Analysen visade att det behövs 200 personer. 

Den totala testtiden kanske också vara en av orsakerna till att få deltog. Att göra testet totalt 

fyra gånger inklusive pauser och ny inloggning för varje nytt deltest innebar ca 45 minuters total 

testtid. Dessutom är testet ett logiskt begåvningstest vilket i sig kan uppfattas som skrämmande 

och obehagligt. 

Nackdelen med inom-personsdesign är att deltagarna påverkas på ett eller annat sätt av att 

ha varit i tidigare betingelser (Kjellberg & Sörqvist, 2015). När en och samma individ testas flera 

gånger sker vanligtvis en liten prestationsökning beroende på inlärning. Men om resultatet kraftigt 

ökar eller minskar från ett deltest till ett annat kan det bero på till exempel motivationseffekter eller 

att deltagarna blivit störda av någon eller något under testningen. För att minimera all form av 

störning under själva experimentet uppmanades deltagarna att stänga av ljudet på sin smarttelefon, 

men det gick inte att kontrollera om deltagaren exempelvis fick en avisering om SMS eller mail 

som kunde störa.  

Ett misstag var att inte klargöra för deltagarna vad de skulle göra efter avslutad testomgång. 

Eftersom de fick arbeta i sin egen takt och blev klara olika snabbt satt en del kvar på sina platser 

och började Internet-surfa, läste på FaceBook eller småpratade med andra. En del lämnade lokalen 

och tog en rast, vilket också kan ha inneburit stress och frustration hos de som jobbade lite 

långsammare och satt kvar.  

Förslag på vidare forskning 

Trenden att låta arbetspsykologisk testning ske på både tid och plats som arbetssökanden 

själv väljer är verklighet och kommer inte att försvinna. Det är av största vikt att mätinstrumenten 

är utformade så att testtagaren kan prestera maximalt i testningen. Att störningseffekter kan 
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uppkomma i obevakad testmiljö är en faktor som måste tas på allvar. Framtida forskning bör 

undersöka om det uppstår någon skillnad i testresultat som erhålls i en kontrollerad miljö jämfört 

med obevakad. Att jämföra experimentsituationens förhållanden med hur testet används i 

verkligheten är viktig (Denscombe, 2016). 

Det vore även givande att replikera detta experiment med utökad urvalsstorlek och med 

slumpmässigt urval.  

Testet är utvecklat för alla handhållna datorer och eftersom skärmstorleken skiljer sig 

avsevärt mellan pekplattor och smarttelefoner vore det lämpligt att undersöka om det blir någon 

skillnad i testresultat mellan pekplatta och dator. 

Min förhoppning är att denna uppsats ska inspirera till mer forskning om hur 

arbetspsykologiska mätinstrument fungerar och upplevs i olika miljöer och med olika plattformar 

och gränssnitt.  
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Bilaga 1 

Skärmbild på begåvningstestet 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Mail till psykologistuderande vid Luleå tekniska universitet. 

 

 

 

 

Kom på ett spännande experiment! 

 

Experimentet handlar om det är någon skillnad när man färdigställer problemlösningstest 

på PC/laptop vs smarttelefon. 

I experimentet är psykologistudenter från alla årskurser inbjudna. Som du vet när det 

gäller en kvantitativ studie; ”ju fler desto bättre”. 

 

Vill du vara med på ett spännande experiment är du varmt välkommen att delta torsdag 

den 14 april kl. 10.15 – ca 11.15 i sal A1120. 

Det enda du behöver ha med dig är en mobiltelefon (med touchfunktion). 

Din medverkan är värdefull och betyder mycket för att jag ska kunna färdigställas 

studien. 

 

Tack på förhand, Helena Forsgren genom Rickard Nilsson 

 

  



 

 

Bilaga 3 

 

Enkätfrågor 

Allmänt 

Ålder (födelseår): 

Kön 

Mailadress (frivilligt, ange samma som i testet): 

 

Instruktioner  

Dina svar är mycket värdefulla för att kunna färdigställa studien. Svara genom att ringa in och/eller skriv ditt svar. Svaren 

kommer endast att användas till denna studie och materialet kommer att behandlas strikt konfidentiellt och anonymt. 

1. Vilken plattform, mobil eller PC, skulle du säga att du använder mest i din vardag? 

PC  Mobil  Båda lika mycket 

 

2. Med vilken plattform kunde du arbeta snabbast? 

PC  Mobil  Lika snabbt i båda 

 

3. Med vilken av plattformarna, PC eller mobil, tror du att du fick bäst resultat? 

PC  Mobil         Lika prestation på båda 

 

4. Vilken plattform var enklast att använda? 

PC  Mobil         Lika enkelt i bägge 

 

5. Vilken plattform stressade dig mest? 

PC  Mobil   Lika stressande 

 

6. Hur ofta löser du Sudoku-problem? 

Aldrig  Sällan    Ofta    Mycket ofta 

 

7. Uppstod det några problem under testprocessen?  

Ja  Nej  

 

Om svaret är Ja – notera kortfattat vilka problem. 

  

 

8. Vad tycker du kan förbättras? Vad skulle du vilja ändra på? 

 

Ett stort TACK för din medverkan!  



 

 

Bilaga 4 

Uppgift 

Du ska få genomföra ett problemlösningstest under totalt fyra testomgångar, två gånger på PC samt två gånger på din 

mobiltelefon.  

Här kommer den information du behöver för att kunna logga in och genomföra testet: 

Gå till www.maptq.com och logga in med nedanstående lösenord (notera att det är ett nytt lösenord för varje 

testomgång). 

När du loggat in i systemet kommer du först att få registrera dig och därefter påbörja testet. Efter varje avslutat test, 

får du göra en ny inloggning via länken och registrera dig på nytt. Följ därefter ordningschemat för den grupp som du 

tillhör. OBS! Använd samma mail-adress för varje inloggning. Du kommer att få en feed-back på ditt testresultat 

(från första testomgången), levererat till din mail efter avslutad testning. 

 

Grupp 1 

Ordningsföljd   Lösenord 

1. Smarttelefon Phone1ett 

2. PC Comp1ett 

3. PC Comp2tva 

4. Smarttelefon Phone2tva 

 

    

Grupp 2  

Ordningsföljd   Lösenord 

1. PC Comp1ett  

2. Smarttelefon Phone1ett 

3. Smarttelefon Phone2tva 

4. PC Comp2tva 

    

     

Efter avslutad testning får du gärna svara på medföljande enkät.  

 

Viktig information: Dina svar är mycket värdefulla för att kunna färdigställa studien, all information hanteras strikt 

konfidentiellt. Det är viktigt att du känner dig trygg och har du frågor eller kommentarer direkt efter du slutfört ditt 

test får du gärna kontakta mig, helena.forsgren@cesab.se  

   

Tack för din medverkan, Helena Forsgren  

http://www.maptq.com/


 

 

Bilaga 5 

Generell internationell normgrupp 

 

 

 

 

 

 


