
1 

  

 Behövs personlighetstester för att 
kunna skapa bra projektgrupper? 

  

 

 
 
 
 

ARI BASHA 
 HENRY REBANE 

 
 

 



2 

  

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 
MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning 

 
Stockholm, Sverige 2009 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Behövs personlighetstester för att kunna 
skapa en bra projektgrupp? 
 
 
av 
 
Ari Basha 
Henry Rebane 
 
 
 

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 
MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning  
 
KTH Industriell teknik och management 
Industriell produktion 
SE-100 44 STOCKHOLM 



 

Sammanfattning  
 
För att man ska lyckas med ett projekt så är det ytterst viktigt att man har en 
projektgrupp som är kompetent och som arbetar bra. Gruppen ska helst vara 
anpassad till projektet och det ska finnas en variation av personligheter.  
 
Hur skapar man då sitt dream team? 
Det finns en hel del olika tillvägagångssätt och olika syn på en lyckad/bra 
projektgrupp. I detta arbete definieras en bra grupp som en grupp som 
arbetar effektivt för att uppnå dem uppsatta målen utan att man stöter på 
enkla problem längst vägen. Detta görs genom att man kompletterar 
varandra.   
För att man ska få en bra projektgrupp så finns det en del faktorer som man 
bör tänka på. Dels så handlar det om motivation, hur gruppen sätts samman, 
antalet medlemmar samt rollerna i gruppen. Men en annan faktor som vi har 
valt att fokusera oss på är om personlighetstester skulle kunna vara till en 
fördel vid utformningen av en bra projektgrupper. 
 
Dessa tester är utformade på så sätt att man får svara på ett antal frågor med 
olika svarsalternativ, där det inte finns något fel eller rätt svar. Utifrån 
svaren så kan man se hur en individ tänker när det gäller problemlösningar, 
konflikter, hur man lär sig på bästa sätt samt hur man fungerar ihop med 
andra individer.  
 
Syftet är den att vi ska titta på och undersöka om personlighetstester behövs 
hos Telecom företaget Ericsson för att man ska kunna skapa en bra 
projektgrupper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
In order to succeed with a project it is essential that you have a project team 
that is competent and who works well. The group should preferably be 
adapted to the project and there should be a variety of personalities.  
 
How do you create your dream team?  
There are a lot of different approaches and different views of a successful / 
good team. In this work we define a good team as a group that is working 
effectively to achieve the goals without having to encounter simple 
problems at the way. This is done by team members complementing each 
other.  
In order to get a good project, there are some factors you should consider. 
First, it refers to motivation, the group assembled, the number of members 
and roles of the group. But another factor that we have chosen to focus on is 
whether personality tests could be an advantage in designing a good project 
teams.  
 
These tests are designed so that it may answer some questions with different 
answers, where there is no wrong or right answer. Based on the answers you 
can see how an individual thinks in problem solving, conflict, how you learn 
best and how to work together with other individuals.  
 
The aim is that we should look at and examine the personality tests required 
by the Telecom Company Ericsson in order to be able to create a successful 
project teams. 
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 1. Inledning 
 

 1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle så arbetar man mer och mer med projekt, i alla slags 
organisationer, vare sig man har det som sitt huvudsakliga ändamål eller vid 
sidan av sin verksamhet. Det kan handla om att man vill utveckla 
organisationen, effektivisera verksamheten eller att se till så att man uppnår 
uppsatta mål (variationen är stor och ett projekt i en organisation kan handla 
om i princip vad som helst). 

För att man ska kunna lyckas med ett projekt så har individerna i en 
projektgrupp ett stort ansvar. Därför är det av vikt att man lägger ner tid på 
att hitta dem rätta individerna med de rätta egenskaperna som passar för 
varje specifikt projekt. Om man utvärderar individerna så vet man vilka som 
skulle passa bäst för projektet och vilka grupp man skulle kunna bilda för att 
få en varierande kompetens i gruppen.  

I dagsläget ligger fokus på hur man arbetar när man väll har sina 
gruppmedlemmar och inte på att man ska hitta de rätta individerna.  

 

 

 1.2 problemformulering 
 
I denna rapport så kommer frågan om hur vida personlighetstester är 
nödvändiga för att skapa en bra projektgrupp att behandlas. Det är väldigt 
avgörande att man har individer som fungerar tillsammans men som också 
tänker olika i en projektgrupp. Om man inte har en blandning av olika 
personligheter som gör att man tänker och resonerar olika så ökar chanserna 
till misslyckande. Detta arbeta ska visa hur verkligheten hos ett etablerat 
Telecom företag, Ericsson, ser ut.  
 
 
 1.3 Syfte 
 
Denna rapport har som avsikt att titta på om personlighetstester skulle 
utgöra någon skillnad gällande skapandet av projektgrupper hos Ericsson. 
Dessutom så kommer Ericssons befintliga metoder att analyseras och 
utvärderas.  

 

 1.4 Avgränsning 
 
Då projektarbete är ett brett område så har frågeställningen ställts så att 
arbetet inte blir för omfattande och bred så att tidsbegränsningen hålls. En 
avgränsning har utförts så att personlighetstester ligger i fokus vid 
skapandet av en bra projektgrupp. Plus att företaget Ericsson studeras och 
granskas.  



 

 2. Metod 
 

 2.1 Litteraturstudie 
Inledningsvis så försökte gruppen hitta litteratur gällande 
gruppsammansättningen i olika projekt samt hur man sätter samman 
effektiva team. KTHB (Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek) blev då 
utgångspunkten och den första hållplatsen i sökandet. Det visade sig att det 
inte fanns väsentlig litteratur där och då utvidgades sökområdet till alla 
högskolor i Sverige. Denna litteratur var begränsad och efter samtal med 
Anders Hansson så kontaktades Sofia Ritzen (Integrerad produktutveckling 
– universitetslektor vid KTH) och Anna Jerbrandt (industriell ekonomi och 
organisation – forskare vid KTH) som jobbar en del med projekt. De bidrog 
med litteratur samt förslag på att söka i vissa databaser efter artiklar 
gällande detta område. När sökande fortsatte så ändrade gruppen sin 
sökning och riktade sig nu mer på personlighetstester vid 
gruppsammansättning. I och med detta så kunde litteratur som handlade om 
det första skedet i bildandet av en grupp hittas. Med hjälp av de olika 
litteraturerna fick arbetet sin utformning.  
 
 
 2.2 Empirisk studie 
För att förknippa vad litteraturen säger med verkligheten så har ett 
väletablerat Telecomföretag valt att granskas. Studien skedde via en 
intervju.  

Intervjun gjordes med företaget Ericsson på deras kontor i Hallonbergen. 
Intervjuobjekt var Håkan Nordlander som har haft flera års erfarenhet som 
projektledare för större avknoppningsprojekt på Ericsson. Avknoppning 
innebär när företag säljer av delar av sin verksamhet till andra företag. Detta 
görs ofta i projektform för att klara av att hantera allt arbete som rör 
flyttningen.   
I bilaga 1 finns intervjufrågorna samlade. 
 

 



 

 3. Faktorer som har betydelse vid skapandet av 
projektgrupper 
 
 3.1 Optimalt antal medlemmar i projektgrupper 
Innan man sätter igång med att välja ut medlemmar till sin projektgrupp bör 
man tänka på hur många som ska finnas i gruppen eftersom det till stor grad 
påverkar gruppens effektivitet. Först och främst finns det många olika 
varianter på projekt. Från små, enkla och korta till väldigt omfattande och 
långsiktiga projekt, som t.ex. tunnelbyggen eller utveckling av nya 
flygplansmotorer osv. Därför går det inte alltid att påverka hur många 
medlemmar som ska finnas i gruppen. Har man möjlighet till det finns 
undersökningar som listat ut hur många medlemmar som är optimalt att ha 
med i gruppen.  

Exakt antal medlemmar som är lämpligast att ha i ett team varierar från 
olika forskningsresultat. Ju färre medlemmar desto mindre variation och 
kompetens som hamnar i gruppen. Men ju fler medlemmar desto mer 
effektivt förlorar man. De flesta studier tyder på att grupper mellan 5-10 
medlemmar är mest effektivt. Om man har hand om ett stort projekt med 
kanske 50 medlemmar eller mer kan det vara klokt att bryta ned projektet i 
flera mindre ömsesidigt beroende projekt med var och en på ca 8-10 
medlemmar. Nackdelen med detta är att kommunikationen försvåras vilket 
inte får underskattas. 

 
Figur 1. En kurva som visar sambandet mellan antalet gruppmedlemmar 
och gruppens effektivitet. 
(källa: Building effective project teams, Robert K. Wysocki)  

  



 

 3.2 Motivation till arbete avgörs av hur projektgruppen bildas 
Hur ett team bildas har en stor betydelse för medlemmarnas motivation att 
tillhöra teamet. Man kan lägga mycket tid och fokus på att välja ut rätt 
medlemmar till sin projektgrupp men om deltagarna inte har motivation till 
att förändra sitt arbetssätt är det förgäves gjort eftersom de inte kommer att 
prestera såsom önskas.  
Framgångsrika individualistiska medarbetare är ofta negativt inställda till att 
förändra sina arbetssätt för att ingå i ett team. Förändringen kan ses som en 
förlust av makt till förmån för gruppen, när man kanske tidigare själv 
rapporterat direkt till chefen. Teamstrukturen kan också innebära en viss 
förlust av självständighet. Tidigare har man blivit lämnad ifred av chefen – 
nu ska plötsligt ett helt team lägga sig i ens arbete. Tanken på att ingå i ett 
team kan även väcka osäkerhet och rädsla över att inte räcka till, att inte 
veta vad som förväntas. Därför är det viktigt att se till att teamets 
medlemmar respekterar teamstrukturen så att de kan samarbeta på ett 
konstruktivt sätt. 
För att motivera medarbetarna till att arbeta i grupp finns flera saker att 
tänka på. Det kan röra sig om att förbereda medlemmarna genom att 
tillhandahålla utbildning i teamutveckling, tydliggöra ansvar och 
befogenheter osv. Men det är något som är utanför ramarna för detta arbete 
och därför inte kommer att behandlas vidare. 
 
  



 

  
 
 4. Personlighetstester - för att välja ut 
teammedlemmar 
 
 4.1 Inledning 
Först och främst är det kandidaternas specifika kunskaper som är avgörande 
för om de blir aktuella för att jobba i ett team. Behöves en 
datorprogrammerare till ett team spelar det ingen roll vad man har för övriga 
egenskaper så länge man inte kan programmera. Men har man, som 
projektledare, däremot flera programmerare att välja bland och alla är 
kapabla att klara av jobbet – hur ska man då göra för att skilja dom åt och 
bestämma vem som ska få jobbet? Förmodligen skulle varje programmerare 
prestera olika bra i olika förhållanden beroende på hur bra de trivs i miljön 
med de övriga teammedlemmarna. Därför vore det väldigt användbart att 
kunna analysera personligheterna för sina kandidater för att därmed kunna 
förstå bättre i vilka situationer som respektive kandidat skulle passa bäst i. 
Målet är att få något sätt att se vilka personer som passar bra ihop med 
varandra i ett team och vilka inte. 
 
Det finns olika typer av personlighetstester gjorda för just detta. Flera av de 
mer kända testerna är ursprungligen utvecklade från berömda psykologer 
för att ta reda på hur människor tänker eller lär sig saker och ting. Idag finns 
det många olika typer utav tester för att mäta allt ifrån social förmåga, 
kreativitet, motivation, integritet osv.  
 
Viktigt att tänka på är att alla projekt ser olika ut. IT-projekt kräver ofta 
anylytiskt och logiskt tänkande medan vissa projekt kräver mer kreativt 
tänkande för att lösa problem. Vissa projekt kräver mycket av båda. Därför 
bör teammedlemmarnas förmågor efterlikna det som projektet kräver. 
 
Slutligen är målet att uppnå balans i gruppen. Alla personer har vissa 
svagheter eller väldigt tydliga personlighetsdrag. Genom att ha variation i 
sitt team ökar chanserna för att vissa medlemmars svagheter täcks igen av 
andra. 

 
I boken "Building effective project teams", skriven av Robert K. Wysocki, 
har de använt tre typer av tester som tillsammans används för att välja ut rätt 
människor till sitt team. Testerna är för att avgöra hur man tänker, hur man 
löser problem och hur man hanterar konfliktlösning. Resultaten från testerna 
används för att sedan försöka skapa en balans på varje område genom att 
försöka matcha rätt personer med varandra likt ett pussel. Det är en 
noggrann och effektiv metod och eftersom alla dessa tre tester är väldigt 
enkla att förstå och åskådliggöra beskrivs de mer utförligt härnäst och 
förklaras hur de ska utnyttjas för att välja ut personer till sitt team. 

 



 

 4.2 HBDI - Hermann Brain Dominance Instrument  
HBDI är ett verktyg utvecklat för att ta reda på hur människor föredrar att 
tänka, indelat i fyra kategorier. Det avgör dels vilken del av hjärnan som 
man oftast tänker med. Vänstra hjärnhalvan är logiskt tänkande, ord och 
språk, matte och vetenskap. Högra hjärnhalvan är den kreativa sidan med 
känslor och fantasi, bilder och symboler. Alla människor använder både 
delar av hjärnan men domineras mer av den ena eller andra. Vanligast är att 
man använder vänstra hjärnhalvan till större del. 

Vidare bestäms två kategorier till, cerebralt och limbiskt tänkande. Bilden 
nedan visar hur tabellen för HBDI ser ut med resultat inritat. Vänstra 
hjärnhalvan motsvarar A och B kolumnen rimligtvis medan C och D 
motsvarar högra delen av hjärnan. Den övre delen uppfyller cerebralt 
tänkande medan den nedre motsvarar limbiskt tänkande.  

Figur 2. Cirkeln används som verktyg för att avgöra personligheten hos en 
individ. 
(källa: Building effective project teams, Robert K. Wysocki)  

 

A: Analytiskt och logiskt tänkande, matematik och problemlösning.  

Exempel på yrken är tekniskt krävande, ingenjörs- eller finansjobb.  

B: Organiserande, administrativ och planerande. 

Exempel på yrken är managers, revisorer och ekonomer. 

C: känsliga, emotionella, musikaliska och människorelaterade. Ofta 
musiker, lärare, psykologer eller sjuksköterskor. 

D: Artistiska och fantasifulla, kreativa människor. Jobbar ofta som 
entreprenörer, rådgivare, artister. 
 



 

Dock behöver man inte domineras av endast en del utan kan ha två eller tre, 
tom alla fyra sidor. Exemplet ovan domineras av både A och B vilket 
antyder på att han både tänker analytiskt och gillar att arbeta med detaljer. C 
och D delen är relativt låga vilket innebär att personen använder dom 
delarna ibland. Blir resultaten inom något område mindre än 33poäng (alltså 
inom den minsta, innersta cirkeln) så undviker man att använda det 
tankesättet. 

Relaterat till projektarbete kan de olika delarna bidra med olika kompetens. 
En person med höga A poäng kan vara bra för att lösa problem och ta hand 
om tekniska aspekter för projektet. Skulle person i fråga däremot ha t.ex 
låga C poäng så kan han uppfattas som kall och ointresserad av annat som 
rör projektet. En person med höga B poäng är bra att ha för att organisera 
och planera arbetet och ta hänsyn till detaljer. Tillsammans med höga C 
poäng är personen duktig med människor och kan bygga relationer, som kan 
vara värdefullt i politiska projekt osv. 

Styrkan med HBDI är att inte bara projektmedlemmar kan göra testet utan 
själva projektet kan undersökas och fastställas vilken typ det är. Resultaten 
visas på samma sätt i ett diagram och utifrån det kan man se bl.a. hur 
mycket analytiskt tänkande och hur mycket organisatoriskt arbete som 
projektet kräver. Med hänsyn till det borde medlemmarna till teamet väljas 
med liknande förmågor. Om ett visst projekt kräver mycket kreativitet och 
är känsligt och människorelaterat så bör någon i gruppen ha väldigt hög C 
och/eller D poäng för att klara av att hantera projektet. 

 
  
 4.3 LSI – Learning Styles inventory 
Förutom att alla människor tänker olika så skiljer sig de flesta åt hur de 
föredrar att lära sig nya saker. Hur man lär sig hänger mycket ihop med hur 
man fattar beslut och hur man löser problem, vilket båda är väldigt viktiga 
aspekter i ett teamarbete. Hur det hänger ihop förklaras längre fram, men 
genom att balansera teammedlemmarnas förmågor att lära sig kommer 
projektgruppen att vara bättre förberedd för att kunna lösa problem som 
uppstår. 

Learning Styles Inventory (LSI) är ett verktyg utvecklat för detta av David 
Kolb år 1981. Teorin bygger på att det finns fyra olika typer av 
inlärningsstilar. För att förklara dessa på enklast möjliga sätt visas ett 
exempel. Anta att man vill lära sig att simma. Om man vill läsa om 
principen av flytegenskaper i vätskor så är det "abstract conceptualization" 
(tänka). Om man vill hoppa in i poolen men vill ha någon vid sin sida ifall 
man börjar sjunka så är det "active experimentation" (göra). Om man 
hoppar in i poolen och försöker lista ut hur man gör medan man håller på att 
sjunka så är det "concrete experience" (känna). Slutligen, om man vill stå 
och se på från sidan ett tag och se hur andra gör när de simmar är det 
"reflective observation" (titta). Alla dessa modeller kan utnyttjas av varje 
person till en viss grad, men alla föredrar vissa metoder mer än andra. 

Dessa fyra inlärningssätt delar in människor i fyra olika inlärningsområden. 



 

Figur 3.  illustration av resultat från LSI.  
(källa: Building effective project teams, Robert K. Wysocki)  

 

Assimilating – De som hamnar i denna kategori är bra på att samla in och 
representera information, mer fokuserade på idéer och koncept snarare än 
människor. De vill ha data och information för att se helhetsbilden på 
situationen. De är alltså mer intresserade av  att förstå det logiska i 
någonting än det praktiska värdet. Inte direkt resultatsorientade, arbetar ofta 
inom tekniska eller specialistyrken, såsom projekledare. På bilden ovan är 
första exemplet en variant av en Assimilator. 

Diverging – Dessa typer kännetecknas av att de gillar att titta på 
alternativen och se situationen från flera perspektiv. Iaktar hellre än att 
agera. Gillar att brainstorma och har ofta många varierade intressen. I en 
projektgrupp kommer de ofta att att tänka utanför ramarna och föreslå 
lösningar som andra inte tänkt på. 

Accomodating – Typiskt för dessa typer är resultatorienterade och vill få 
saker gjorda i praktiken. De är anpassningsbara och kan enkelt förändra sig 
beroende på förhållande. De är bra med människor och teamplayers. Mer 
spontana än logiska. I ett projektarbete bidrar de ofta till bra känsla av 
lagarbete och är ofta fredsbevarare också. 

Converging – Dessa hittar lösningen på problemet men kommer inte att 
utföra den. Deras styrka ligger i förmågan att förvandla concept och idéer 
till praktisk användning. Inte speciellt människoorienterade och arbetar 
hellre med tekniska uppgifter och problem. Bra på att välja ut rätt lösning 
från många alternativ. I ett projektteam är dessa de mest resultatorienterade 
medlemmarna. De kommer att driva teamet till handling genom att hjälpa 
att fokusera på vilket tillvägagångssätt som är bäst och mobilisera teamet till 
handling. 

 

 

 



 

 

Figur 4. Bild på en modell för problemlösning 
(källa: Building effective project teams, Robert K. Wysocki)  

 

I början av detta avsnitt skrevs att hur man lär sig hänger ihop med 
problemlösning och beslutsfattande. Bilden ovan visar en vanlig använd 
modell som beskriver hur man löser affärsproblem. Processen består utav 
fem olika steg. Första steget består av att definiera och avgränsa problemet. 
Detta görs bäst av assimilators eftersom de kommer att se oberoende på 
saken och försöka rama in problemet. Om man hoppar vidare lite är steg 
fyra fasen där lösningsalternativen ska reduceras ner till några få som ska 
planeras. Kriterier för att välja ut bästa lösningen måste definieras och 
fördelar och nackdelar ska utvärderas. Detta  är convergers bra på att göra 
osv. Poängen med detta är att visa hur allt hänger ihop. 

På liknande sätt kan visas att inlärningsförmåga avgör hur man fattar beslut 
i en grupp. 

Det viktiga här är att man försöker uppnå en balans i gruppen så att man har 
med minst en medlem av varje sort. Som exempel kan beskrivas att ifall 
man saknar en diverger i gruppen så kommer man att hoppa över steg tre i 
processen. Istället för att ta sig tid för att se problemet från flera olika 
perspektiv och identifiera alternativa lösningar som andra inte tänkt på 
kommer gruppen att hetsa sig till en enda lösning. Om den lösningen visar 
sig vara dålig kommer gruppen att få problem. 

 

 4.4 SDI - Strength Deployment Inventory 
Det tredje och sista personlighetstestet handlar om hur man löser konflikter. 
Det är inte särskilt svårt att förstå att det är en väldigt viktig del att kunna 



 

hantera i projektarbete. Viktigt att tänka på är att konflikter är både bra och 
dåligt. Ifall de saknas kan gruppen lätt hamna i grupptänk där alla är 
överrens om situationen och det inte finns någon som kan ifrågasätta 
gruppens tänk och komma med alternativa idéer och strategier. Konflikter 
kan själklart vara dåliga eftersom de kan sätta stopp för framsteg och 
prestation. Om man inte lyckas hantera konflikter på ett bra sätt finns det 
risk att man undviker att ta itu med saken och hoppas att det löser sig själv. 
Vilket det sällan gör och oftast leder till det värre. 

Strength Deployment Inventory är ett test som skapades av Elias Porter, år 
1971, efter att ha utvecklat det i över 10 år. Testet talar om för en hur man 
beter sig i en situation som fungerar bra respektive hur man beter sig i en 
konfliktsituation. 

Testet bygger på teorin att människor, både i enighet och i konflikter, väljer 
sitt beteende i första hand för att skydda det som är viktigt för dom. Alla har 
olika motiverande värden och resultatet från testet beror på vilka värden 
som är viktigast för den personen. 

Det finns tre olika typer av motiverande värderingar och fyra kombinationer 
av dessa tre vilket tillsammans ger sju olika alternativ. 

Altruistic-nurturing – oroar sig för andras välbefinnande och skydd. 

Assertive-directing - fokuserar på resultat och att organisera människor och 
andra resurser för att producera dessa resultat så effektivt som möjligt. 
Dessa personer gillar att vinna och måste ses som vinnare. 

Analytical-automizing - oroar sig över att den bästa metoden används och 
det har genomtänkts grundligt. Brukar ofta vara individualister och 
självförsörjande. De är inte beroende av andra för att uppnå sina resultat. 

Flexible-cohering. Denna värderingsstil är en blandning av alla de tre 
föregående. Dessa personer tenderar att ta alla synpunkter i beaktande innan 
något ingripande. Därför är det troligt att de skulle kunna vara effektiva 
projektledare, i alla fall bra lagspelare. 

De sista tre värderingstilarna är olika kombinationer från två av de tre första 
kategorierna och heter Assertive-nurturing, Judicious-competing och 
Cautious-supporting. 
På samma sätt som de föregående testerna bidrar personer, med olika typer 
av motiverande värden, med olika styrkor (och svagheter) till gruppen. För 
att utnyttja detta på bästa sätt ska återigen balans försöka uppnås så att så 
många varianter som möjligt "bakas" in i gruppen.  

Det är även bra för teammedlemmarna själva att lära sig och identifiera 
vilken typ av konflikthanterare dom själva är, för att på så sätt kunna 
använda den kunskapen för att hantera relationer och eventuella konflikter 
på ett bättre sätt. 

Slutligen visas nedanför en bild på triangeldiagrammet med resultat inritat 
och tillhörande förklaring. 



 

Figur 5. Illustration av ett resultat från SDI-testet 
(källa: Building effective project teams, Robert K. Wysocki)  

 

För att tolka bilden ska varje hörn motsvara de tre grundvärdena och sidorna 
motsvarar de tre blandningarna från två typer av värden. Mittencirkeln 
motsvarar blandning av alla tre typer. Pilens början visar hur personen beter 
sig i en fungerande situation och pilens slut visar hur den beter sig i en 
konfliktsituation. 

Denna person är väldigt aggresiv och resultatdriven, som indikeras av 
närheten till det röda hörnet vid pilens början. Men i en konfliktsituation 
förändras personens attityd, för att ta en mer analytisk synpunkt på 
problemet. I båda fallen är personen långt ifrån det blåa hörnet vilket visar 
på låga sociala förmågor. Han kommer att ta lite hänsyn till andras tankar 
och känslor. 
 

4.5 Andra populära personlighetstester som är gratis 
Av de tester som finns tillgängliga på marknaden är de flesta organiserade 
av olika företag och kostar pengar, bl.a samtliga tre tester som beskrevs 



 

ovanför. Det finns även en del gratisvarianter tillgängliga på internet, vissa 
mer seriösa, andra mindre.  

De mest respekterade och vanligast förekommande testerna som används 
världen över är  MBTI och Firo-B. Dessa tester går att hitta, kopierade 
varianter, gratis på internet och är att rekomendera om man inte vill betala 
för tjänsten. Anledningen är att dessa test är trygga och säkra att göra 
eftersom de är så pass vanliga och välkända. Det är lätt att känna igen 
karaktären på frågorna och resultaten är därmed ofta väldigt trovärdiga och 
träffsäkra. Gör man ett test som man inte känner till sen tidigare och inte vet 
vem som har utvecklat är risken att man inte vet vad man får ut från det. Är 
resultaten pålitliga? 

 

 4.6 MBTI 
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är förmodligen världens mest använda 
personlighetstest. Det utvecklades under 1940-talet byggt på studier av den 
kända schweiziske psykiatern C.G Jung. I projektgruppsammansättning är 
det användbart genom att använda förståelsen för personers olikheter till att 
undvika konflikter och dra nytta av deras olika styrkor. Testet är uppbyggt 
kring fyra olika skalor varav varje skala har två motsatta svarsalternativ. 

Extraversion – Introversion (E – I) anger vart en person vänder sig för att 
få energi: Om man är beroende av att ha liv, rörelse och människor att prata 
med för att fylla på med energi, föredrar man en extravert stil. Den som 
helst laddar batterierna genom att vända sig inåt för eftertanke, föredrar en 
mer introvert stil. 

Sensing – Intuition (S – N) anger vad som uppfattas som mer verkligt, 
vilken slags information man mest naturligt uppmärksammar: Konkreta 
fakta som de är (sensing) eller fakta, som de kan bli, t.ex. idéer om vad som 
är möjligt (intuition). 

Thinking – Feeling (T – F) beskriver på vilka grunder man bedömer fakta: 
"Thinking" är att föredra en logisk, objektiv analys, där uppgifter betonas 
framför relationer. "Feeling" är att göra en subjektiv analys där 
konsekvenser för inblandade personer eller värderingar betonas. 

Judgement - Perception (J – P) visar hur man förhåller sig till världen. 
"Judgement" är att man vill ha "koll på läget" medan "perception" är att 
förhålla sig spontant till det som dyker upp. 
 
Alla människor använder sig av det ena eller andra alternativet, vid varje 
skala, vid olika tillfällen. Men aldrig båda samtidigt och inte med samma 
tilltro. 

Testet är väldigt enkelt att tolka. Genom att besvara ett antal frågor kommer 
man vid varje skala få ett förhållningssätt som dominerar, det sättet blir ens 
resultat på den skalan.  T.ex kan man få resultetet ENTP (denna person är 
alltså extravert-intuitiv-thinking-perceptive). Kombinerar man de olika 
perspektiven på så många sätt som möjligt får man 16 olika alternativ, där 



 

alla människor hamnar i något utav de 16 alternativen. 

Till skillnad från de tidigare testerna som beskrevs så kan inte MBTI-
resultaten sättas in i något "cirkel-diagram". Utan man får sin 
bokstavskombination och får därefter läsa sig till vad det innebär. Hur man 
är som person, hur man förmodligen lär agera vid exempelvis en konflikt 
och vad man kan tänka på för att komma överrens med oliktänkande 
personer. 

För att ge exempel på en person förklaras ENTP exemplet från ovan. ENTP 
har ett stort behov av utmaningar och omväxling. Den starka sidan är 
utåtriktad intuition. Man stimuleras av nya möjligheter och ser till att 
omsätta dem i praktiken. Detta är den typiske entreprenörstypen. Man är 
ofta mentalt snabbt och otålig. Tålamodet kan vara särskilt kort inför 
människor som man uppfattar som irrationella eller tankemässigt tröga. En 
uttalad svaghet är uthållighet i rutinarbeten. 



 

 5. Diskussion 
 

 5.1 Fördelar och nackdelar med tester 
I förra kapitlet beskrevs olika teorier om människors personligheter. Men 
vad ska en projektledare dra för slutsatser av detta? Bör man använda tester 
vid sammansättandet av grupper eller klarar man sig lika bra (eller bättre) 
utan dem? 

Det finns flera identifierade fördelar med att använda tester. Samtliga tester 
som beskrivits i denna rapport har fördelen att det inte finns något rätt eller 
fel svar (finns ingen bra eller dålig profil). Det gör att det inte finns en risk 
för att kandidaterna blir utsatta för diskriminering. Resultaten blir enbart bra 
om de kombineras på rätt sätt och endast dåliga om man råkar samla många 
likasinnade så att variationen uteblir. 

Däremot skiljer sig de olika testerna åt vad gäller tolkningen av resultaten. 
Enligt Robert K. Wysocki som var författare till de tre första testerna HBDI, 
LSI och SDI bör alla tre användas för att ta hänsyn till olika perspektiv. 
Målet är att, på varje test, försöka uppnå ett varierat "resultatcirkel-diagram" 
med sina medlemmars poäng inritade. Där olika personers svagheter täcks 
igen av andra. Då har man lyckats uppnå en balans och därmed gjort allt i 
sin makt för att få en effektiv projektgrupp. Nedanför är en bild på hur det 
kan se ut efter att man sammanställt sina resultat med HBDI och SDI. 

Figur 6. Olika resultat från HBDI och SDI sammanfattade 
(källa: Building effective project teams, Robert K. Wysocki)  

 

Att få resultaten utskrivna i sådana cirkeldiagram är troligtvis det enklaste 
och smidigaste sättet att kategorisera personers egenskaper. Man får en bra 
överblick och kan sedan enkelt se vilka som passar ihop med varandra och 
vilka inte. Till skillnad från MBTI-testet där det endast finns 16 olika typer 
av människor. Det kan förmodligen bli rörigt att försöka hålla isär på de 
olika bokstavskombinationerna. På liknande sätt fungerar Firo-B som också 
är ett av de mest använda testerna. I det här fallet kan det nog vara mer 
användbart för personerna själva som utför testet att kunna utnyttja 



 

informationen från resultaten för att utveckla sig själva. 

En annan väldigt viktig aspekt är tillförlitligheten - att testerna 
överrensstämmer med verkligheten så mycket som möjligt. Det går inte 
direkt att vetenskapligt bevisa att det som står på pappret gäller i 
verkligheten. Verkligheten är oftast inte så enkel att den kan kategoriseras 
till t.ex fyra olika inlärningstyper. Dessutom finns det, för att vidareutveckla 
inlärningsförmågor, flera olika varianter på tester som alla liknar varandra, 
men beskriver inlärningsförmågorna på olika sätt. Däribland några tester 
som har fem och vissa har sju olika stilar för inlärning. Vilket av dom är 
mest korrekt och stämmer bäst med verkligheten? Nedanför är en bild som 
visar Memletics version av LSI – Learning styles inventory. 

Figur 7. resultatdiagram av Memletics Learning styles inventory 
(källa: http://www.learning-styles-online.com/inventory/) 

 

I detta avseende kan MBTI-testet förmodligen ha en viss fördel eftersom det 
är det populäraste och mest använda testet världen över och unikt i sitt slag, 
vilket kan öka dess trovärdighet gentemot andra tester. Men även MBTI har 
kritiserats för att verkligheten inte kan beskrivas i endast 16 olika typer. 

Vidare har alla tester en gemensam svaghet – resultaten baseras på hur 
personen, som utför testet, besvarar frågorna. Alltså kan olika personer 
uppfatta frågorna olika och kanske svara på det sätt som man skulle vilja 
vara på och inte är i nuläget egentligen, eller att man svarar såsom man tror 
att chefen vill att man svarar. Då försvinner hela poängen med testet när 
säkerheten försvinner. Dock kan det säkert undvikas om man tydligt 
påpekar att det inte finns något rätt eller fel svar och att man inte kan 
"straffas" om man svarar på ett visst sätt. 

De allra flesta personlighetstester kostar pengar att få ta del utav. HBDI 
testet kostar 499$ att göra vilket för privatpersoner kan låta dyrt, men för 
företag ofta en obetydlig summa ifall det generar resultat. Om ett företag 
ska börja använda personlighetstester kommer det ändå bli en kostnad för 



 

dem p.g.a att det kräver tid utav personen som får ansvaret för detta. Att då 
snåla på detta genom att leta efter tester som är gratis verkar dumt. Därför 
bör man utesluta alla okända tester och satsa på de som är seriösa och 
rekommenerade. 

 
 5.2 Jämförelse av teorin med Ericsson 
Så hur ska man göra i praktiken? I intervjun på Ericsson undersöktes hur de 
jobbar för att sätta ihop nya projektgrupper. Ericsson är ett av Sveriges 
största företag med över 80.000 anställda världen över och jobbar ibland 
med väldigt stora projekt. Förmodligen borde en stor hänsyn tas till att rätt 
människor hamnar i projekten?  

Håkan Nordlander hade varit projekledare för ett stort avknoppningsprojekt 
inom Ericsson som involverade över 600  Ericsson-medarbetare som skulle 
flyttas över till kanadensiska företaget Aastra. Projektet involverade en stor 
personal med många mellanchefer och undergrupper. Enligt Nordlander 
användes inga tester för att rekytera medlemmar till gruppen. De första två-
tre veckorna bestod av ett intensivt jobb för att rekrytera folk till projektet. 
Det gick oftast till så han diskuterade med en styrgrupp, som bestod av högt 
uppsatta chefer inom företaget, om en post som måste uppfyllas. Sedan när 
de undersökt om vilka som hade kompetens för uppdraget var det ofta 
rekomendationer från olika chefer om en viss kandidat vore lämplig. 
Speciellt när han själv inte kände till kandidaten hade rekomendation ofta en 
avgörande betydelse. När frågan ställdes om någon form av hänsyn togs till 
deras personligheter blev svaret att han försökte få variation genom att inte 
bara rekrytera optimister och de som var framåt utan balansera det med 
personer som hade en mer negativ inställning. Sen försökte Nordlander få 
ungefär hälften av medlemmarna sådana som skulle stanna kvar i företaget 
och resten skulle övergå till Aastra. (Men det är något som var specifikt för 
just detta projekt.)  

I övrigt fick vi veta att det inte fanns möjlighet att utvärdera kandidaterna 
noggrannare. Anledningen var dels tidsbrist, fanns helt enkelt inte tid för 
detta och praktiska problem som att det inte fanns tillräckligt med 
tillgängliga anställda som hade kompetensen som behövdes. Men 
Nordlander påpekade att han inte hade upplevt något problem med att fel 
människor rekryterats och att deras metoder fungerade bra och förmodligen 
inte kommer att förändras framöver. 

Det största problemet, som uppstår för företag vid skapandet av grupper, är 
förmodligen tillgängligheten av personal. Det var anledningen till att 
intervjun ville genomföras med ett stort företag såsom Ericsson är. 
Anledningen var tron om att möjligheterna för företaget, att välja ut 
medlemmar till projekt, förhoppningsvis var fler. Men det visade sig att det 
fortfarande var svårt att hitta rätt typ av personal. En faktor som säkert 
påverkar är att företaget är utspritt. Bara i Stockholm finns flera kontor med 
olika avdelningar men även utomlands är Ericsson väldigt utspritt. Vilket 
gör att kommunikationen emellan försämras och kan göra det svårare att 
samordna personal, till skilllnad från företag som har en enda gemensam 



 

arbetsplats. 

Det blir även ett stort problem rent administrativt om olika tester på 
personalen ska utföras och förvaras undan för att senare kunna användas. 
Om man antar att ett företag ska börja använda tester, hur ska de i så fall gå 
tillväga med processen? Antingen kan de utföra testerna när en ny grupp ska 
skapas. Då blir testresultaten aktuella men är förmodligen omständigt att 
genomföra eftersom det kräver tid av de anställda och försenar arbetet med 
att sätta ihop gruppen. Det andra alternativet skulle kunna vara att utföra 
dessa tester när varje ny person anställts till företaget, som en extra del 
under arbetsintervjun, för att sedan samla alla svaren i en databas. 
Eventuellt skulle personen som jobbar med detta kunna lägga in 
kommentarer i databasen om de anställdas resultat, ifall de skulle passa in i 
en viss typ utav grupp etc. Det förhindrar inte arbetets gång för övrig 
personal och gör att man kan analysera testresultaten från sidan och därmed 
mycket snabbare kan komma till ett beslut om vilka som ska få vara med i 
den nya gruppen. 

 
 5.3 Slutsatser 
Så vad blir slutsatsen? Frågan som ska försöka besvaras är om man får 
bättre resultat av att använda personlighetstester. I så fall måste man nog 
först veta vilken typ utav grupp det handlar om. I de flesta fall är svaret 
ganska enkelt, nej! Det är förmodligen inte värt besväret.  

Endast i vissa fall bör det övervägas, tillfällen där fokus ligger mer på själva 
gruppen och inte arbetet som de utför. Exempelvis olika konsultföretag som 
har "elitgrupper" som jobbar med väldigt varierande uppgifter. Där gruppen 
jobbar tillsammans under flera år och måste anpassa sig till varje ny uppgift 
som uppstår. Helt enkelt kan det beskrivas som att ju mer av projektet som 
beror på gruppens medlemmar och inte utav yttre faktorer, desto mer 
anledning finns det att använda tester. 

Testernas uppgift är att ta reda på vilka personligheter som passar ihop med 
varandra för att därmed avgöra hur effektivt gruppen kommer att arbeta. 
Men som tidigare beskrevs finns flera andra faktorer som spelar in i detta. 
Gruppens storlek och hur motiverade medlemmarna är kommer att avgöra 
om de arbetar bra tillsammans eller inte. Om man misslyckats med detta kan 
"rätt" personligheter blir fel ändå. Det är två väldigt enkla faktorer att 
påverka, men som ändå har så pass stor betydelse för utloppet. Att använda 
tester är en ganska omfattande process vilket inte är garanterat att ge 
resultat. Det kräver dessutom tid och pengar när det kan användas till annat. 
Bara genom att försöka få medlemmarna motiverade och förberedda för 
teamarbete och hålla sina grupper små till antalet medlemmar har man gjort 
mycket i förebyggande syfte. Skulle man utöver det använt tester, men 
misslyckats med föregående punkter, har man använt testerna förgäves. 
Därför är rekommendationen i de flesta fall att inte använda tester. 

I Ericssons fall har deras system fungerat bra och varför ska man laga något 
som inte är trasigt? Ericsson är nog inte den typen av företag som har nytta 
av detta. 



 

I de fall man bestämmer sig för att använda tester rekomenderas följande 
punkter. För att öka tillförlitligheten bör välkända tester användas, som 
tillhandahålls av företag som utbildar inom projektledning. Inga 
gratisversioner eller kopior på de kända originalen. Tester som kan 
åskådliggöras i diagram är att föredra eftersom de förenklar tolkningen av 
resultaten oerhört. Slutligen är det bästa tillvägagångssättet förmodligen att 
genomföra tester i samband med arbetsintervjun och spara resultaten till 
senare användning. 
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 7. Bilagor 
 
Bilaga 1    
 
Intervjufrågor:  
 

1. Kan ni kort beskriva er bakgrund på Ericsson? 
   - hur länge ni har jobbat på företaget? 
   -vilka är era arbetsuppgifter? 
 
2. Vilka typer av projekt har ni varit med och jobbat med? 
 
3. Kan ni beskriva hur det går till när ett nytt projekt startas? 
 
4. Hur sköts (vem sköter) rekryteringen av medlemmar till 
projektgruppen? 
 
5. Finns en viss metod/system som tillämpas? 
- varierar det från projekt till projekt? 
 
6. Används någon form av tester?  
- fungerar det bra? Är projekten lyckade och är ni nöjda med 
resultaten och i så fall varför? 
 
7. Önskar ni att det kunde göras annorlunda? 
 
8. Tilldelas teammedlemmarna tydliga roller i gruppen eller är 
det dom själva som får hitta sin roll i gruppen? 
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