lntebaraen personlig
frttga
en omfattande arbetsliisheten
I
I drabbar Sverigehln och det
I-J
finns risk att den blir bestlende. Aven om sl inte blir fallet, tdar
rnycket ftir att erfarenheternafrln girdagens och dagens arbetsmarknad gor
morgondagens arbetsgivareftirsiktigare
nd.r man nyanstdller.Sidana tendenser
har ocks5.redan visat sig. Intresset fcir
allehandapersonlighetstesthar cikat.
Folkvett granskadei nr x l99y nigra
av de test som anvd.ndsfiir att gallra ut
srikande till lediga arbeten. Det finns
alltsi nu anledning att p& nytt ta upp
frigan. Det borde ligga iallas intresseatt
ftirst och fremst fl bort pseudovetenskapliga test frin marknaden - men
oclcsi. vetenskapligt baserade test som
saknarprediktio nsvirde.
Artikeln i Folkvett refererade nigra
undersokandesvenskaartiklar i imner.
Vetenskapligt baserademetoder fanns
med men framftir allt pseudovetenskapI igametoder som grafologioch astrologi.
Man kan forvinas civer att den senare
T\,

sortens personlighetstestalls finner anvindare. Men w5.omstindigheter ryck
g<iradem svLra att utrora. Det d.r <iver
huvud taget besviirligtoch mingaglnger
omcijligt att ualidaa ert personlighets"triffsantest - att objektivt mlta dess
nolikhet". Genren lockar darfor till sig
"lycks<ikare'som
Ir ute efterlattftinjanta Pengar.
Ett ftirsiik att mita validiteten hos
nigra personlighetstestgjordes dock ftir
nigra ir sedan av wl engelsmin, Sreve
Blinkhorn och Charles Johnson. De
publicerade sina r<in i Nature, 20127
december1990. De valde ur tre allmint
spridda test baseradepl explicit formulerade psykologiska modeller.
De kom till slutsarsenatr det finns
mycket lite som ryder pl att resultaten i
personlighetstest har ni.gor som helst
samband med framging i arbetet. Inte
ensde bista personlighe$restenbefanns
"trdffa
vara bra pl. att
ri.tt" vad galler att
fcirutsearbetsprestation.

"lika
patins
hever lika, men i utspidd
"
form flr demaastronomiskaml.tt, efterl l ablir lur ade,is y n n e rh e td e s o m som utspidningarna morsvarar
A
ett sandrrorarr baraandrablirlurade.Sl
/{
korn i solsystemet.Efter utspidning iterI
I* inl.dde lames Randi sitt ftire- sti.r endastmagin. Med irisdiagnostiken
drag pi Medborgarhusetden 13 novem- ftirsvinnerall magi, ochdet
handlar mesr
ber. Randi verkar ftir vir sysrerorganisa- om bortftirklaringar
och efterkonstruktion CSICOP i USA och er enligt egen tioner.
utsago trollkarl, skeptiker och handelsMed ett korttrick visar James att vi
"berlttasakervi
resandei att
redanborde alla glr att lura. I sann sekptikeranda
veta". Till detta kan laggas att James hoppar en
deltagareupp pt podiet ftir att
Randi oclai dr mycket underhillande.
kontrollera att inget gcims bakom borUnderhillningen bcirjar med tvi ak- det. Derefter gcir Randi ett
skedtrick i la
tuella tekniskalurendrejerier.Det fiirsta Uri Geller. Tricket ftiljs
av en presentaexemplet handlar om riktade hogtation av olika vetenskapliga teorier om
larkablar, dvs sldana vilka Ir ftirsedda hur tricket kunde ha utftirts. Alla
ir fel,
med en pil som anger i vilken riktning
hevdar Randi, utan art ftir den skull
str<immen biir gi ftir att ge bastljuditeravslcijahur det egentligengir till.
givning. Det andra handlar om en elekSedanftirra Sverigebesciket
har Jarnes
trisk klocka, med vilken man sdgskunna
besokt Rysslandoch dar studerat mediuppni en 20o/o ftirbattring av sin TV,
cinensfttrfall. Envideofilm frln fd ryska
"healers"
video och stereo- t o m elektronerna "Statshelsan"
visar olika
kommer att gi fortare.
del Ninja-lika i sin framtoning, andra
NarJamessedanberittar om homeomer klassisktmedicinska. De senarefci-
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Om detta er ftirhillandet betriffande
de mest ansedda resten i handerna pi
skolade psykologer, kan man med fog
frlgrsig hur bilden ser ur fcir restenav de
tjinster som bjuds ut till privata och
offentl i ga arbetsgivare.
En kritisk unders<ikningavden delvis
mycket vildvuxna floran av personlighetstester ftirefaller mer angeldgen in
nlgonsin. Folkvett har tagit upp nlgra
metoder till granskning - men detra
har endast kunnat bli skrapningar pi
ytan. En stcirreoch djupare genomging
av branschenborde ligga i bide arbetstagarnasoch arbetsgivarnasin11s55s- e6h
samhdllets.

redrar att mdta blodtryck med slagruta,
samma slagrutasom ftir civrigt anvdnds
till att ftirsiika pivisa att ert glas med
vatten blivit "magiskr".
I en videosnutr stir James sjilv fiir
underhi.llningen di han utftir en operation med barahanderna.I en annanvisas
hur en sl kallad helbrigdagcirareflr sina
talanger avslcijade,f<tr det visar sig att
hans fru sitter bakom scenenoch sufflerar via korwigssd.ndare.
Som avslutandeknorr gcirJamesett
klocktrick, der han lovar att visa hur det
gtr till genom att upprepa numrer i slow
motion. Han visar di hur tricket utfcirs
samtidigt som han gor det en tredje
ging. Si trots att vi trodde att vi ftirstod
blev vi lurade.
Tvl timmars underhillning far t57
personerinneber att fiireningeng<irekonomisk fiirlust pi detta evenemang.James, som definitivt ir vird fler ihcjrare,
behciverbettre reklam ndstaging.
H,fikan Marklund

