Anmeldelse Af Talli Ungar Felding

Personligheden til

EKSAMEN

Der er en lang og spændende vej fra læsningen
af søndagsavisens jobsektion til håndtrykket efter kontraktens underskrivelse.
Berit Sander har fulgt jobsøgningens processer – og skrevet en bog om dem.
Der har gennem de sidste år været
debat om brugen af psykologiske test
i erhvervslivet. Især har der været talt
om, at testene ikke altid administreres af psykologer, at testbrugerne ikke altid er dygtige nok til at tolke testene rigtigt, og at deres etiske standard ikke altid er professionel nok.
Desuden har det været diskuteret, om
testene er valide, reliable og ordentligt standardiserede.
Mange test er importeret fra USA
og er blot blevet oversat, uden at den
besværlige og kostbare standardiseringsproces er blevet gennemført i
Danmark. Kombinerer man en dårligt oversat test med en dårligt uddannet testbruger, kan man få ganske
misvisende resultater – for ikke at
nævne den etiske side af sagen.
I erhvervslivet har psykologiske
test i de sidste ca. 20 år mange steder
været set som et tryllemiddel, der
bedre end de traditionelle ansættelsessamtaler og sund fornuft kunne
afgøre, om en ansøger egner sig til et
job, på trods af at det blandt psykologer er alment anerkendt, at testresultater altid er behæftet med usikkerhed og derfor aldrig bør stå alene,
men kun udgøre et aspekt i en samlet
vurdering af en person.

28

Nr. 23 . 1999

En vejledning
Cand.psych. Berit Sander har skrevet
en god brugsbog om emnet: ”Personligheden til eksamen – jobsøgning fra
annonce til psykologisk test”. Bogen
udkom i juni 1999, og en af grundene
til at min anmeldelse først nu er blevet færdig, er at flere jobsøgende
mennesker, der tilfældigt har set bogen ligge fremme på mit skrivebord,
har bedt om at låne den. De har alle
følt sig oplyst og blev opmuntret til at
tage jobsøgningsprocessen mindre
personligt. Det giver en jobsøgende
mere selvtillid at tænke på jobsøgningen som en proces, hvor ikke kun ansøgeren, men også virksomheden
skal ses efter i sømmene.
Denne bog giver ansøgeren en bedre forståelse af både virksomhedens
og rekrutteringskonsulentens motiver for at udsætte ansøgeren for prøver og prøvelser. Bogen giver samtidig ansættere og rekrutteringskonsulenter en bedre forståelse af deres indbyrdes samspil og af, hvordan deres
undersøgelse af ansøgerens faglige
og personlige kvaliteter, påvirker og
opleves af ansøgeren.
Der er ikke tale om en videnskabelig fagbog for psykologer. Bogens intention er at vejlede både jobansøgere

Bog

ANMELDELSE

og ansættere om ansættelsesprocessen. Bogen indeholder desuden en hel
del oplysninger, som burde være barnemad for alle testbrugere, men ikke
altid er det.
Det lyder som en svær opgave at
give gode råd til både ansøgere, ansættere og testbrugere i samme bog,
men Berit Sander holder, hvad hun
lover. Teksten er let læst og meget
overskuelig i opstillingen, med korte

afsnit, mange overskrifter og stikord i
den brede margin, der giver god
plads til læserens notater. Rådene til
jobansøgeren er skrevet i kursiv, og
eksempler fra det virkelige liv er
fremhævet i teksten med grå baggrund.
En mere videnskabeligt anlagt bog
ville nok have været forsynet med et
stikordsregister, men den detaljerede
indholdsfortegnelse med kort resumé

af hvert kapitels hovedindhold, giver
et godt overblik til den læser, der ønsker oplysninger om bestemte delemner.

Plads til læseren
De første fem kapitler beskriver trinene i ansættelsesprocessen: Fordele
og ulemper ved rekrutteringsmetoder som intern rekruttering, netværksrekruttering,
headhunting,
åben annoncering, intern annoncering, uopfordret ansøgning og jobbanker. Gode og dårlige aspekter ved
brugen af rekrutteringskonsulenter
som mellemled mellem ansætter og
ansøger, bedømmelse af ansøgerens
personlighed,
ansættelsesinterviewet og de typer af psykologiske tests,
der anvendes ved ansættelser.
Alle kapitlerne er diskuterende, og
det lykkes Berit Sander at beskrive
trinene i ansættelsesprocessen, som
de opleves af henholdsvis ansætteren og ansøgeren. Ansætteren får en
redelig gennemgang af de mange
forskellige ansættelsesmetoder – både dem, der indebærer brug af eksterne konsulenter, og de gode gammeldags metoder, hvor chefen efter
gennemlæsning af ansøgningerne
vælger nogle ansøgere ud til en samtale.
Man kan ikke påstå, at bogen plæderer for bestemte metode eller udelukker andre. Alle metoder beskrives
på godt og ondt, så læseren kan blive
bevidst om fordele og ulemper ved
den metode, han foretrækker, og blive inspireret til at udvide sin horisont.
Selv er jeg ikke professionel ansætter, bare en klinisk psykolog, der har
været med til enkelte ansættelser på
min arbejdsplads. Jeg er altså ikke
meget velorienteret på området, men
jeg kan sige så meget, at de fejl, jeg i
tidens løb har begået i forbindelse
med ansættelser, alle er beskrevet i
bogen på en klar og spidsfindig måde, endda i korthed. Man kan altså
også som ikke-professionel ansætter
lære noget om faldgruberne og fordelene ved de ansættelsesmetoder,
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man plejer at anvende, og man kan på
den måde raffinere sin måde at bruge
metoden på, hvilken metode eller
blanding af metoder det så end er. Eller man kan blive overbevist om, at
andre metoder end dem, man plejer
at bruge, er mere velegnede til netop
den type ansættelser, man kommer
ud for, fordi argumenterne i bogen er
så klare.
Man mærker tydeligt på detaljerigdommen, at forfatteren har et bredt
og dybt erfaringsgrundlag at trække
på. Den saglige og ikke-tendentiøse
måde at fremlægge materialet på betyder, at læseren får mulighed for at
vurdere og tænke selv.

Tak for ansøgningen
Også rådene til den jobsøgende er fordomsfrie og afbalancerede. Berit Sander er i stand til at se sagen fra ansøgerens side. Hun gør for eksempel
opmærksom på det måske banale,
men samtidig meget væsentlige faktum, at det ikke kun gælder om at få
et prestigefyldt job, det gælder om at
blive ansat et sted, hvor man vil blive
tilfreds med at være, hvor man vil få
udfordringer, der passer til ens ønsker og erfaringer, og hvor virksomhedskulturen er sådan, at man personligt vil føle sig tilpas. Hvis virksomheden fx benytter sig af uetiske
metoder ved ansættelsen, bør man
tænke sig grundigt om, før man accepterer et stillingstilbud, for hvad siger ansættelsespolitikken om firmaets personalepolitik mere bredt betragtet?
Man får det råd at skrive sin ansøgning sådan, at den kommer i den rigtige bunke, når ansætteren sorterer
ansøgningerne i tre grupper: De – på
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papiret – kvalificerede, måske kvalificerede henholdsvis ikke-kvalificerede. Man bør i ansøgningen dokumentere besiddelse af de kvalifikationer,
der efterspørges, men man skal læse
stillingsopslag kritisk, især hvis de er
indrykket for en virksomhed af et
stort rekrutteringsfirma. Sammenligner man annoncer fra nogle af disse
rekrutteringsfirmaer, kan man opleve, at de er så ens i sprog og udseende, at man kan få mistanke om, at de
afspejler rekrutteringsfirmaet snarere
end de annoncerende virksomheder.
Denne relevante kritik af konsulentfirmaerne bør også sætte tanker i
gang hos de virksomhedsledere, der
overlader noget så vigtigt som jobbeskrivelsen til en ekstern konsulent.
Der er gode råd til ansøgeren om at
skrive ansøgninger og gode råd til ansætteren om, hvordan man behandler
ansøgninger. Berit Sander fastslår, at
det er uetisk ikke at bekræfte modta-

gelsen af ansøgninger eller ikke at
sende afsluttende afslag til alle de
mennesker, man har ulejliget og opfordret til at bruge tid og energi på at
søge.
Bogen har interessante betragtninger over brugen af konsulenter
ved rekruttering: Nogle virksomheder bruger konsulenter for at
slippe for ansvaret, men det kan
aldrig blive andet end ledelsens
ansvar at ansætte nye medarbejdere, herunder at bruge et konsulentfirma med høje etiske
standarder og pålidelige test.
Konsulenten må til gengæld
sørge for ikke at blive trukket
ind i virksomhedens interne
magtkampe, pointeres det.
Konsulenter inviterer typisk flere ansøgere til indledende interview, end
en travl chef har tid til, hvilket er en
fordel for ansøgerne.
Nogle konsulenter kører hele ansættelsesforløbet selv, men Berit Sander råder til, at virksomheden deltager i det indledende interview, dels
fordi konsulenten ikke kan være ekspert i at vurdere specialiserede faglige kvalifikationer på alle områder,
dels fordi ”kemien”, altså den intuitive sympati eller antipati mellem en
ansøger og en virksomhedsleder, har
en betydning, som konsulenten ikke
har mulighed for at vurdere.
Det sidste kapitel, ”Personlighedstestning er kommet for at blive”, er
mere alment og mindre brugsorienteret. Her får man lidt historisk baggrund for anvendelsen af psykologiske test i erhvervslivet, og forfatterens holdning til faglige spørgsmål
træder mere frem.

Ville det ikke være rart for en sagfører
at kunne frasortere de ansøgere til
advokatfuldmægtigstillingen, der kunne finde
på at forgribe sig på klientkontoen?
Hvornår vælge test?
Herhjemme har forsvaret den mest
omfattende erfaring i brug af test inden for rekrutteringsområdet, og testene anvendes udelukkende af psykologer. Sælgere er en anden faggruppe, som man har lang tradition for at
teste. Denne tradition skyldes dels, at
sælgerens personlighed er så afgørende for, om salget lykkes, dels at det er
så nemt entydigt at måle, hvilke sælgere der er gode, dvs. har gode salgsresultater. Ved lederudvælgelse bruges testning mere og mere ud fra samme argument som ved udvælgelse af
sælgere, nemlig at den personlige måde at udføre jobbet på er afgørende
for succes. Bogen fraråder derimod
brugen af personlighedstest til frasortering af ansøgere til elevpladser, fordi personligheden ikke er færdigdannet i 17-18-årsalderen. Her er personligt interview mere velegnet, selv om
det er mere tidskrævende.
På områder, hvor personligheden
har stor betydning for varetagelsen af
jobbet, og hvor succes i jobbet kan
måles forholdsvis entydigt, giver det
god mening at anvende test ved ansættelse. På områder, hvor faglig ekspertise er afgørende for succes, fx hos
akademikere med lange, specialiserede faglige uddannelser, er det mindre
relevant at personlighedsteste, hedder det, fordi den faglige præstation,
ikke den personlige måde at yde præstationen på, er afgørende. Derfor ser
man sjældent testning ved ansættelse
af læger, forskere, og journalister.
Jeg forstår godt argumentet, men
jeg er ikke enig: En læge med en ustabil personlighed kan fx give en hospitalsafdeling mange problemer ved at
udvise uetisk adfærd i forhold til pa-

tienter og personale eller ved at stjæle
narkotika fra medicinskabet. En forsker, der er kvartalsdranker, kan have
en stærkt svingende arbejdsevne, der
gør ham uegnet som underviser, osv.
Burde man ikke netop personlighedsteste folk, der søger ansvarsfulde stillinger med høj selvforvaltning og ringe kontrol udefra?
Når man ikke har tradition for at
personlighedsteste inden for dette
område, skyldes det måske mere en
overdreven respekt for højtuddannede end et manglende behov for at
kende ansøgernes personlige egenskaber. Ville det ikke være rart for en
sagfører at kunne frasortere de ansøgere til advokatfuldmægtigstillingen,
der kunne finde på at forgribe sig på
klientkontoen? Spørgsmålet er snarere, om de test, der anvendes på rekrutteringsområdet i dag, kan afsløre
alkoholisme, antisociale tendenser,
depression osv.

Tre dage på kursus
Personlighedsstruktur og personlighedsbrister afsløres som bekendt
bedst af projektive test. Berit Sander
fortæller imidlertid, at sådanne test
kun sjældent bruges i rekrutteringssammenhæng. Det er de psykometriske test, der oftest bruges i erhvervslivet. Det siges ikke direkte, hvorfor
projektive test sjældent bruges ved
rekruttering, men bogen nævner, at
sådanne test – også i erhvervslivet –
kun må bruges af psykologer. Selvfølgelig kunne man forestille sig, at
mange ansøgere ville føle sig krænket, hvis de skulle udsættes for de
test, man bruger ved diagnosticering
af alvorlige sindssygdomme. Men
man må konstatere, at de test, der er

bedst egnede til afdækning af personlighedsbrister, næsten ikke anvendes
ved en rekruttering.
Berit Sander påpeger, at kvaliteten
af de psykologiske test, der anvendes
på rekrutteringsområdet i dag, er meget svingende. Blandt andre statistikere med særlig indsigt i psykometri
har kraftigt kritiseret dårligt udviklede og dårligt dokumenterede test, der
oven i købet anvendes af folk, der har
en dårlig uddannelse i testning, testteori og psykologi. Det er endvidere
meget vanskeligt at vurdere testkvalitet. Testbrugernes etik er ligeledes
meget svingende: Nogle virksomheder har udarbejdet en bevidst og velbeskrevet procedure for anvendelsen
af test, andre har for stor respekt for
testene og testresultaterne og for lidt
respekt for den person, der testes.
Et problem ved de tests, der anvendes i erhvervslivet i dag, er altså, om
de overhovedet kan forudsige uønsket adfærd og psykisk ustabilitet hos
en jobansøger. Et andet problem er, at
testbrugerne ofte er pinligt dårligt
uddannede. Berit Sander refererer fra
en europæisk undersøgelse fra 1998,
udført af de europæiske psykologforeninger (EFPPA), at 75 % af testbrugerne i Europa er ikke-psykologer, og
at ca. en tredjedel af testbrugerne
hverken er psykologuddannede eller
uddannede i psykologisk testning.
Blandt de psykologuddannede testbrugere i Europa er kun halvdelen
specialtrænet i at anvende testene,
konkluderer undersøgelsen! I Danmark er situationen endnu værre:
Kun ganske få procent af testbrugerne i erhvervslivet er psykologer. Den
typiske uddannelse for testbrugere i
Danmark er et tredageskursus i en gi-
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ven test, hvorefter brugeren får et brugercertifikat!
Når man tænker på, hvor velreguleret
testarbejdet er i den kliniske sektor, virker
testbrugen i erhvervslivet hårrejsende uprofessionel. Her er virkelig et område, som
Dansk Psykolog Forening burde bruge mange ressourcer på at få reguleret, for både
virksomhedernes, jobansøgernes og psykologstandens omdømmes skyld.
Personlighedstestning i erhvervslivet er
nemlig kommet for at blive, konstaterer bogen afslutningsvis. Team-arbejde, der kræver gode samarbejdsevner, bruges mere og
mere, samarbejdsevnen afhænger af personligheden, derfor er personligheden i stigende grad en vigtig faktor ved ansættelser. Ca.
60 % af de større danske virksomheder bruger test ved ansættelser, og de anvender
dem på flere og flere personalekategorier.

Rip, Rap og Rup
Bogen har ingen intention om at være videnskabelig, men skal man som fagpsykolog reflektere over dens emne og budskab,
kan man godt få den tanke, at erhvervspsykologien, som den ser ud i dag, bygger langt
mere på common sense end på psykologisk
teori:
”Kemi” er fx et ord, man bruger i daglig
tale til at betegne den lidt luftige, ubevidste,
intuitive sympati eller antipati, der findes
mellem mennesker, men det er ikke noget
videnskabeligt begreb. Ved gennemlæsning
af bogen faldt jeg over flere luftige begreber
af denne art: ”Rip-Rap-Rup-effekten” er betegnelsen for det faktum, at ansættere ubevidst foretrækker ansøgere, der ligner dem
selv. ”Rosenthal-effekten”, også kaldet
”Pygmalion-effekten”, betegner det faktum,
at positive forventninger skaber positive resultater. ”Halo-effekten” betegner den mekanisme, der får intervieweren til at se en
ansøger i et bestemt lys, præget af forhåndsviden, altså en farvning af interviewerens
dømmekraft og objektive neutralitet, hvilket
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kan ske, hvis der er en kendt eller anerkendt
person blandt ansøgerne. Sådanne overfladiske hverdagsbegreber ser ud til at være
det grundlag, som rekrutteringskonsulenterne bygger deres daglige arbejde på.
Erfaringer fra hverdagslivet er vigtige nok
i praktisk psykologarbejde, det er jo erfaring, der bevirker, at en gammel rotte i faget
ofte har bedre konkrete resultater end en nybegynder. Men man får det indtryk, at erhvervspsykologien ikke har meget andet
end overfladisk systematiseret erfaring som
teoretisk grundlag. Der er ingen forsøg på at
forklare, hvad mekanismer som ”Halo-effekten”, ”Rosenthal-effekten” og ”Rip-RapRup-effekten” egentlig er begrundet i. Man
får dog det indtryk, at der er tale om ubevidste mekanismer. Da begrebet om det ubevidste stammer fra den psykoanalytiske teoridannelse, får man den tanke, at psykoanalysen er den teori, der ligger bag de hverdagsbegreber, erhvervspsykologien benytter sig af.
Også et begreb som ”Rapport”, som i bogen benyttes til at beskrive den gensidigt tillidsfulde atmosfære, der skal etableres mellem ansøgeren og intervieweren, for at der
kan foregå en kvalitetsdialog mellem de to
parter, er et begreb fra den psykoanalytiske
teori. Gad vidst, hvor mange af de rekrutteringskonsulenter der opererer i Danmark i
dag, der er klar over det?
Sandsynligvis er det netop den større teoretiske viden om indrepsykiske og mellemmenneskelige forhold og om testteori, personlighedsteori og psykopatologi, der gør
psykologuddannede personer til bedre rekrutteringskonsulenter end dem, der har et
tredages-kursus i en bestemt test som teoretisk baggrund.
Alt i alt er der tale om en glimrende og anbefalelsesværdig bog for en meget bred målgruppe: Både jobsøgende, ansættere og rekrutteringskonsulenter burde kende den.
Bogen lever helt op til sin intention om at
oplyse bredt og give stof til eftertanke.

