
Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling   

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Slutrapport projektgenomförande 

 

- Big Access: Ett personlighetstest med 

design för alla 

Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) 

innovationstävling Innovation för alla.   

  



Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling   

 2 

...........................................................................

................................................................................

.............................................................

..............................................

.....................................................................................

 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Projektsammanfattning  3

2 Målgrupp och behov  4

3 Redogörelse av projektresultatet  5

4 Redogörelse av projektets genomförande  10

5 Vad händer nu?  15

 

 

  



Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling   

 3 

1 Projektsammanfattning 
Organisation/företag:  

 WeCompose AB 

Projekttitel: 

Personlighetstest med design för alla 

Projektets start- och slutdatum: 

20180101-20190630 

Kort beskrivning av projektet och dess syfte (max 200 tecken): 

Syftet med vårt projekt har varit att skapa ett personlighetstest för 

rekrytering som har en design som passar alla. Människor med 

funktionsnedsättningar av olika slag lever idag i ett utanförskap i svenskt 

arbetsliv, inte minst för att rekryterings- och urvalsmetoder inte är 

uppdaterade enligt modern arbetslivsforskning. Matchningen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare görs i allt större utsträckning i automatiserade 

flöden på internet, och där kan evidensbaserade högkvalitativa psykometriska 

personlighetstest göra dessa matchningsverktyg mycket mer effektiva och 

rättvisa. Personlighetstest används, med gott forskningsstöd, ofta i 

rekryteringsprocesser i Sverige idag, men testerna har än så länge inte 

anpassats så att personer med funktionsnedsättningar kan svara på lika 

villkor som andra. De test som funnits på marknaden hittills har således 

diskriminerat bort funktionsnedsatta, vilket vi med utvecklingen av det nya 

testet Big Access har bidragit till att ändra på. 

 

Kort beskrivning av projektets målgrupp och deras behov (max 200 tecken): 

Projektet har haft två primära målgrupper: dels (a) individer med 

funktionsnedsättningar; och dels (b) användarorganisationer (offentlig 

verksamhet, större privata aktörer, samt ATS-system). 

 

a) Individer med funktionsnedsättning har i dagsläget ofta mycket svårt 

att delta i personlighetstester eftersom testerna inte är tillgängliga. 

Målgruppen är heterogen och behoven skiftande, men det handlar om 

både teknisk tillgänglighet och den mer pedagogiska delen som 

påverkar kognitiva delar, samt naturligtvis innehållsmässiga delar. 

 

b) Matchning i urvalssammanhang sker idag ofta baserat på magkänsla 

och likhetseffekter, dvs rätt person kommer inte hamna på rätt plats 

utifrån faktisk kompetens (kompetens definierat som förmågan att 

omsätta personliga egenskaper, begåvning, drivkrafter, utbildning och 

erfarenheter i beteenden som är avgörande i en viss arbetssituation). 

Således har användarorganisationer behov av ett tillgängligt verktyg 

som motverkar diskriminering och skapar fördomsfria urvalsprocesser. 
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2 Målgrupp och behov 
 

Vår primära målgrupp har utgjorts av individer med 

funktionsnedsättning som vill få en rättvis och fördomsfri 

bedömning av sina relevanta kompetenser inför ett specifikt jobb. 

Enligt en SCB-rapport från 2013 ("Förutsättningar i arbetslivet") var det 

då 26 procent av svenskar som uppgav att de hade någon form av 

funktionsnedsättning. I uppräknat antal motsvarar det omkring 1,6 

miljoner människor i Sverige i åldern 16–64 år. Av dessa uppgav cirka 

53 procent, motsvarande drygt 800 000 personer, att deras 

arbetsförmåga var nedsatt. I dag är bara hälften av de med nedsatt 

arbetsförmåga sysselsatta mot 77 procent av den övriga befolkningen. 

Många arbetsgivare har fortfarande få eller inga personer med 

funktionsnedsättning bland sina anställda. Vårt antagande har varit att 

denna snedfördelning påverkas starkt av urvalsprocesser, vilket vi och 

med vårt projekt velat förändra genom att utveckla ett 

personlighetstest som inte diskriminerar funktionsnedsatta i urvals- 

och matchningsprocesser. Urvalsprocesser som berörts i projektet är 

viktiga såväl i rekryterings- som karriärutvecklingsskeden i arbetslivet. 

Vi har i viss mån avgränsat utvecklingen av testet mot vissa typer av 

funktionsnedsättningar, då projektperioden varit kort ur ett 

utvecklingshänseende. Dessa avgränsningar beskrivs mer i detalj nedan. 

Testet vi utvecklat är det första i Sverige som helt enligt WCAG-2.1-

standard möjliggör för individer med funktionsnedsättning att 

kartlägga sin kompetens och sina personliga yrkesegenskaper. På så 

sätt möts dessa individer inte av de trösklar och de fördomar de tidigare 

mött i arbetslivet. Vi har under projektets gång även funnit att 

testningskvaliteten gällande individen förbättras om vi även testar den 

kulturen och attityderna hos den potentiella arbetsgivaren, dvs en slags 

ny innovativ matchningsfunktion (som beskrivs mer utförligt i bilaga 1). 

Våra sekundära målgrupper har varit: (a) användarorganisationer 

som redan använder sig av personlighetstest i rekryterings- och 

urvalsprocesser, framförallt inom offentlig sektor i Europa som vill 

skapa rekryterings- och urvalsprocesser som ger alla människor en 

rättvis möjlighet att få visa sin kompetens; samt (b) större 

kommersiella ATS-plattformar (Applicant Tracking Systems), som 

förser stora delar av arbetsmarknaden med kandidater.   

Redan 2015 introducerades bristande tillgänglighet som 

diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen (2008:567). 2017 

skärptes LOU så att alla som upphandlar IT skall ställa krav på 
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tillgänglighet. 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighets-direktivet 

i kraft i alla EU:s medlemsstater, vilket innebär att offentlig sektor ska 

uppfylla krav på tillgänglighet på webbplatser, intranät, dokument och 

appar. I och med detta har alla organisationer i exempelvis offentlig 

sektorn givits en tydlig skyldighet att säkerställa digital tillgänglighet, 

och det gäller självklart även inom HR-processer såsom rekrytering och 

urval. Eftersom de flesta saknar egen kompetens på området och det 

inte finns nog med expertis på marknaden finns ett mycket tydligt 

behov hos kunderna. Den svenska diskrimineringslagen gäller även för 

företag i den privata sektorn och det är därför troligt att efterfrågan på 

stöd för implementation av tillgänglighet ökar även i den gruppen, 

särskilt bland företag som har en stor närvaro i 

rekryteringssammanhang. Många användarorganisationer känner 

fortfarande inte till dessa krav, men vi upplever att medvetenheten ökar 

relativt snabbt. Inte minst i offentlig verksamhet, där vi exempelvis 

märker att begreppet WCAG bara under projekttidens 18 månader fått 

en mycket större spridning hos svenska myndigheter. 

Matchning i urvalssammanhang kommer genom vårt testverktyg 

således inte att ske baserat på magkänsla och likhetseffekter, utan rätt 

person kommer hamna på rätt plats utifrån faktisk kompetens 

(kompetens definierat som förmågan att omsätta personliga 

egenskaper, begåvning, drivkrafter, utbildning och erfarenheter i 

beteenden som är avgörande i en viss arbetssituation). 

3 Redogörelse av projektresultatet 
 

Vi har med stöd av PTS innovationstävling utvecklat ett 

personlighetstest med design för alla, dvs designat utifrån de 

tillgänglighetskrav som finns definierade enligt WCAG 2.1. Testet är 

anpassat till olika grupper med funktionsnedsättning som vanligtvis 

diskrimineras i arbetslivet.  

De grupper vi fokuserat på i första skedet av framtagandet av testet är: 

- Synnedsättningar med hjälpmedel   

- Kognitiva funktionsnedsättningar   

- Autism 

- Varierande åldrar 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- Dyslexi   

- Svenska som andraspråk 

De variabler vi anpassat för målgrupperna är exempelvis grafisk och 

funktionell design, språk, normgrupper, algoritmer samt automatiserad 

feedback. Testet har utvecklats med nya innovativa item-format, där 

kandidaten kan välja att kartlägga sin kompetens antingen via text eller 

via bilder.  

Målet har varit att ta bort de trösklar som finns för dessa målgrupper i 

rekryterings- och karriärutvecklingsprocesser i svenskt arbetsliv, och 

därigenom skapa fördomsfria och icke-diskriminerande 

beslutsprocesser.  

Testet har redan fått uppmärksamhet internationellt, där exempelvis 

två universitetet i USA vill inleda ett samarbete från hösten 2019. I 

Sverige har flera myndigheter och större företag också visat intresse för 

att använda testverktyget från och med hösten 2019. 

 

3.1 Projektets mål och leveranser 

  
I stor utsträckning har vi lyckats nå de delmål vi satte upp vid 

projektstart. Under projektets gång har vi, trots tydliga och goda 

påminnelser om vikten av att lägga resurser på sälj och marknadsföring 

(från exempelvis PTS go-to-market-workshops), upplevt att vi hade 

kunnat lägga ännu mer tid på marknads- och säljaktiviteter. Självklart 

har vi varit tvungna att ha produktutvecklingen i fokus, men som en 

rekommendation till andra projekt vill vi ändå understryka vikten av att 

inte förringa hårt strukturerat arbete inom marknad och försäljning. Nu 

ser det ut som att vi ändå går starka in i perioden efter projektets slut 

även ur ett försäljningsperspektiv, men det har krävt ett gediget, 

intensivt och uthålligt fokus på kundrelationer. Vi kunde i god 

samverkan med PTS också flytta en mindre del av projektets resurser 

från produktutveckling till marknadsföring och försäljning under de två 

sista projektetapperna. Den möjligheten var guld värd för oss. Nedan 

följer en kortfattad beskrivning av de delmål och projektresultat som vi 

uppnått under projektets gång: 

1. Vi har genomfört en inventering av marknadens ledande 

personlighetstest, där vi fått en oberoende granskning till stånd ur ett 

tillgänglighetsperspektiv. Granskningen leddes externt av ledande 
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objektiva experter på området, och resultatet var tydligt: samtliga tester 

som användes för tillfället (jan-mars 2018) på den svenska 

arbetsmarknaden hade brister ur ett tillgänglighetsperspektiv. Samtliga 

svenska tester diskriminerade vid den tidpunkten på så vis individer 

med funktionsnedsättningar, och vår övertygelse är att det vid dags 

datum fortfarande ser ut på det viset. 

2. Vi har ägnat en stor del av projektets tid och resurser åt 

utvecklingsarbetet kring själva personlighetstestet som omfattat 

teststruktur och format, tillgänglighetsanpassning, innehållsstruktur, 

begreppsvalidering, koncept/interaktionsdesign, form, front end- och 

back end-utveckling. Vi har haft ett nära och mycket fruktbart 

samarbete med tillgänglighetsexperter från Funka, som agerat 

underkonsulter genomgående under hela projekttiden. Detta samarbete 

kommer med allra största sannolikhet att fortsätta även efter 

projekttiden, då vår tydliga ambition är att fortsatt vara en ledande 

testutvecklare och testleverantör ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Element som varit extra viktiga för slutresultatet gällande 

personlighetstestet ur ett tillgänglighetsperspektiv har exempelvis varit  

• Klickytor 

• Generellt förstora texter 

• Rubriksättning  

 

• Förloppsindikator 

• Språk 

• Pedagogisk färgsättning 

• Tydlig fokusmarkering 

• Tydliga felmeddelanden 

• Fortsätt-, backa- och avbrytknapp 

• En positiv och trevlig landningssida 

• Sidfot/avsändare 

En innovativ faktor, som gör vårt test till ett av de allra första i världen 

inom området, är att vi gjort det möjligt för testkandidaten att välja väg 

genom testet. Att antingen beskriva sin kompetens och sina personliga 

egenskaper genom att svara på textfrågor, eller genom att beskriva hur 
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man förhåller sig till utvalda bilder. Båda tillvägagångssätten ger en 

valid bild av kandidatens personlighet sett ur exempelvis ett 

femfaktorperspektiv (som är den mest använda personlighetsteorin i 

arbetslivet internationellt idag). Testet som riktar sig mot 

åldersgruppen 18-35 år ser exempelvis ut på följande vis i de båda olika 

versionerna: 

 

Således har individer med olika typer av funktionsnedsättningar fått en 

utökad möjlighet att på sina egna villkor beskriva sin potential att 

lyckas i olika roller i arbetslivet. Detta i kombination med fördomsfria 

algoritmer, som korrigerar för exempelvis förvärvat dåligt 

självförtroende, gör att dessa individer inte kommer att bli 

diskriminerade i lika stor utsträckning som tidigare. 

3. Användartester har genomförts med personer med olika typer av 

funktionsnedsättningar. Här har det varit viktigt att designa testet så att 

exempelvis relevanta hjälpmedel kan användas av individen i 

testsituationen. Funkas tillgänglighetsexperter har inom detta område 

varit väldigt viktiga med sitt kontaktnät och sin kunskap. 

4. I projektet har vi arbetat noggrant med testets vetenskapliga kvalitet, 

där målbilden är att testet ska bli godkänt och certifierat av oberoende 

kvalitetssäkringsorgan senast 2021. Vi har kontinuerligt utfört 

kriterievalidering och statistiska analyser av format, items och 

skalor. Detta arbete har genomförts i samarbete med flera svenska 

unioversitet, där vi under projekttiden testat ca 10.000 individer med 

olika versioner av testet. Således har vi skapat en god grund för fortsatt 

högkvalitativ utveckling av nya och förbättrade versioner av testet. Vi 

kommer lägga extra mycket kraft på att fortsätta utveckla nya bild-

items och andra innovativa sätt att kartlägga personlighet. Textfrågor 

har varit alltför dominerande på den konservativa testmarknaden, och 

text anser vi inte är den optimala metodiken för vissa 

funktionsnedsättningar. Vi märker också att den yngre generationen i 
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allt större utsträckning väljer andra format än text i sin kommunikation 

med omvärlden. 

5. I projektet har det varit viktigt att under projekttiden utföra 

workshops med medarbetare från myndigheter, individer med 

funktionsnedsättning och arbetsgivare om nya idéer och metoder. Vissa 

moment i utvecklingen har fått väldigt värdefull input från dessa 

workshops, och vi har enklare tagit oss igenom svåra moment i den 

innovativa processen. Arbetsförmedlingens utvecklingsavdelningar 

(som vi skrev sekretessavtal med under projekttiden), flera svenska 

universitet, studenter, individer med funktionsnedsättning, 

tillgänglighetsexperter, psykologexperter, HR-experter; många är dom 

som givit oss avgörande feedback för att ha kunnat ta utvecklingen av 

personlighetstestet i mål. 

6. En tydlig ambition vid projektstart var att designa och utveckla ett 

digitalt kravprofilsverktyg, som syftade till att kunna matcha resultat 

från personlighetstestet mot specifika tjänster. I arbetet med projektet 

fann vi, som tidigare nämnts, och som beskrivs i bilaga 1, att vi behövde 

vässa denna funktion ytterligare för att stärka en fördomsfri 

matchningsprocess mellan individen och organisationen. Resultatet har 

blivit ett slags kultur- och attitydtest som gör att arbetsgivaren bättre 

förstår sina egna förutsättningar gällande att ta emot individer med 

funktionsnedsättning. Detta gör inte bara själva urvalsprocessen 

mindre diskriminerande, utan arbetsgivaren får också ett gediget 

underlag för att kunna organisera on-boarding och introduktion för 

arbetstagaren på ett mer fördomsfritt sätt. Individer med 

funktionsnedsättningar har olika behov gällande struktur och 

information när det fått ett nytt jobb.  

7. Slutligen har vi lagt mycket tid och resurser på affärsutveckling och 

försäljning: där vi definierat kundsegment med många användare av 

den här typen av tjänst. Då tjänsten och verktyget ska vara kostnadsfritt 

ur kandidatperspektivet, blir försäljningen till stor del inriktad mot 

arbetsgivarna och ATS-leverantörerna. Självklart ska vi fortsatt arbete 

med lobbying avseende tillgänglighetsperspektivet så att individer med 

funktionsnedsättningar får kunskap om dessa nya icke-diskriminerande 

testmetoder, men försäljningen har haft användarorganisationerna i 

fokus. Vi har kommit relativt långt i kundbearbetningen, i Sverige har 

flera myndigheter och större företag visat intresse för att använda 

testverktyget från och med hösten 2019.  
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3.2 Viktiga insikter 
 

I projektet har vi gjort många viktiga insikter längs vägen, de tre mest 

centrala är: 

a) Efter att i början ha fokuserat väldigt mycket på de behov 

individen med funktionsnedsättning har, förstod vi längs vägen 

att vi också behövde få kunskap om framgångsfaktorerna hos 

den arbetsgivare som potentiellt skulle anställa individen utifrån 

testförfarandet. Det hjälpte oss att förstå att komplexiteten var 

något större än vad vi från början trott. Vilket nu har hjälpt oss 

att bygga en testplattform som utmanar båda parter i 

urvalsprocessen, så att matchningen blir mindre 

diskriminerande. 

b) Vidare har vi tack vare Funkas tillgänglighetsexperter fått 

ovärderlig kunskap om vilka faktorer som påverkar upplevelsen 

av en testprocess hos individer med funktionsnedsättning. 

Denna kunskap har inte bara hjälpt oss att anpassa testinnehållet 

och testets design, det har i grunden dessutom utmanat oss att ta 

helt nya innovativa vägar inom området testutveckling. 

c) Slutligen bör också det faktum nämnas att vi underskattade hur 

mycket arbete som krävs i marknads- och försäljningsarbete. 

Mycket talar dock för att vi nu kommer att lyckas ändå, men i 

efterhand ser vi att spridningen av testet hade kunnat gå ännu 

fortare om vi hade lagt ännu lite mer resurser på 

försäljningsarbete. 

 

4 Redogörelse av projektets genomförande 
 

4.1 Genomförandeplan/tidplan 
 

Vi har i mångt och mycket följt den tid- och projektplan vi etablerade i 

samband med förstudien. Något som var svårt vid projektets start var 

att förutse vilken typ av bemanning vi skulle ha under en 18 månader 

lång projektperiod, i synnerhet som innehållet i projektet hade en 

väldigt innovativ karaktär. Ett exempel har varit att vi i stället för att 

anställa juniora psykologer har valt att rekrytera psykologkandidater 



Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling   

 11 

som under handledning från senior psykolog bidragit till projektarbetet 

på ett mycket kompetent sätt i sina respektive lärandeprocesser.  

Utifrån vår riskanalys har vi också tacksamt nog inte behövt agera 

utifrån någon alternativ handlingsplan, utan vår nyckelpersonal med 

spetskompetens har fått vara friska och behållit sitt engagemang rakt 

igenom hela projektet. Följande aktiviteter har varit i fokus under hela 

eller delar av projektet: 

Jan 2018       Juni 2019 

Projektledning, styrgruppsarbete, administration ----------------- 

Utveckling och kodning av items/testformat------------------------ 

Skapa valideringskanaler -------------------------------------- 

Test av försöksversioner------------------------------ 

  Försäljningarbete -------------------- 

  Marknad och kommunikation ----- 
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4.2 Projektets budget 
 

Poster 

Budget  

    

Utfall

Andel av totala 

kostnader (%) 

PTS 

finansiering Egenfinansiering

PTS 

finansiering Egenfinansiering

Projektledning, 

produktutveckling, 

affärsutveckling, strategisk 

försäljning, 

styrgruppsarbete och 

admin 

302 375 kr 100 000 kr 302 375 kr 100 000 kr 15 % 

Uveckling, kodning och 

testning av 

items/testformat 

308 000 kr 100 000 kr 308 000 kr 100 000 kr 16 % 

Validering/kundrelationer 210 600 kr 75 000 kr 231 160 kr 100 000 kr 12 % 

Test av försöksversioner 162 300 kr 40 000 kr 174 300 kr 45 000 kr 9 % 

Styrgruppsarbete, Funka 68 000 kr 20 000 kr 60 300 kr 20 000 kr 3 % 

Utveckling av 

items/testformat kravspec 

230 000 kr  100 000 kr 223 000 kr 85 000 kr 11 % 
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ur tillgänglighets-

perspektiv, Funka 

Testledning och 

användartestning 

230 000 kr 100 000 kr 212 000 kr 85 000 kr 11 % 

Resor 90 000 kr 30 000 kr 90 000 kr 30 000 kr 5 % 

Workshops 150 000 kr  150 000 kr  8 % 

Mjukvara, statistikprogram 69 000 kr 25 000 kr 69 000 kr 25 000 kr 4 % 

Kommunikation, 

marknadsföring 

140 000 kr 10 000 kr 140 000 kr 10 000 kr 7 % 

Summa 1 960 135 kr 600 000 kr 1 960 135 kr 600 000 kr  
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Kostnader för underleverantörer 

Underleverantör Funka 

Poster Budget Utfall 

Styrgruppsarbete 88 000 kr 80 300 kr 

Utveckling av 

items/testformat 

kravspec ur 

tillgänglighets-

perspektiv 

330 000 kr 308 000 kr 

Testledning och 

användartestning 

330 000 kr 297 000 kr 

Summa 748 000 kr 685 300 kr 

 

Vi har i vår projektmetodik använt ett arbetssätt som kombinerat agila 

element med gruppsykologiska evidensbaserade metoder för effektivt 

projektarbete. Projektmodellen har i de tekniska delarna av projektet 

baserats på Scrum och delats upp i mindre sprintar som har följts på ett 

överskådligt sätt. På det här sättet har risker minimerats i utvecklingen 

och eventuella åtgärdsbehov har rättats till på en gång, i nästkommande 

sprint.  

Då utveckling av personlighetstest kräver ständiga valideringar och 

normering i större grupper av försökspersoner (minst 150 

personer/försök), har vi säkerställt tillgång till kanaler att hitta dessa 

försökspersoner via flera universitet (utöver de användargrupper vi 

hittat bland personer med olika typer av funktionsnedsättningar).  

 

 

Projektorganisationen har byggts upp av ovan beskrivna delar: 

styrgrupp; projektledare; projektgrupp och referensgrupp. Styrgruppen 
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har representerat projektägarna och haft det övergripande ansvaret för 

projektet. Referensgruppen har haft en rådgivande roll och gett 

synpunkter utifrån de potentiella kundernas perspektiv.  

Projektledaren har lett och koordinerat det praktiska arbetet och har 

även lett projektgruppens arbete med att utveckla testverktyget. 

Projektgruppen har bestått av följande roller: projektledare, 

testutformare, testledare, utvecklare, UX-designer, formgivare, 

granskare av teknik, form och innehåll ur tillgänglighetssynpunkt, 

statistiker/matematiker samt sälj- och marknadsresurs. 

5 Vad händer nu? 
 

Förutom det som ovan beskrivits angående fortsatt utveckling i 

projektet, har vi redan klart med en tydlig riktning framåt. Vi har startat 

ett bolag som ska utveckla den fortsatta affären kring testverktyget, 

Artificial Analytelligence AB, och vi har redan fakturerat flera större 

kunder i ett svenskt perspektiv. Kunddialoger har även inletts med 

internationella användare i såväl USA som i Storbritannien. Det vi under 

de kommande 3-4 åren kommer att fokusera på är att främst: 

 Fortsatt skapa relationer till fler brukargruppar och 

användare med olika typer av funktionsnedsättningar, vars 

feedback är till mycket god hjälp i vårt arbete. 

 Fortsatta diskutera med andra forskningsaktörer där vi 

hoppas kunna dokumentera och publicera delar av vårt 

arbete i framtiden. Först och främst ska testverktyget 

certifieras av oberoende granskningsorgan. Vi har även inlett 

samarbeten med såväl universitet i Sverige och i USA, samt 

större svenska myndigheter för att i förlängningen ansöka 

om forsknings- och innovationsmedel. 

 Fortsatt satsa mycket resurser inom marknadsföring, 

försäljning och kommunikation. Vi räknar exempelvis med 

att under hösten inleda projekt där vi hjälper två av Sveriges 

största logistikföretag (10.000-15.000 anställda) med urvals- 

och karriärutvecklingsprocesser.  

 Strukturera vårt försäljningsarbete, samt lägga en 

försäljningsplan för perioden 2019-2023. Där 

huvudprodukterna kommer vara testenheter, konsulttjänster 

knutna till testverktyget, organisationsanalyser samt 

certifieringsutbildningar 
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 Slutligen kan sägas att andra PTS-vinnare också visat intresse 

av att integrera vårt personlighetstest i sina respektive 

lösningar och tjänster, vilket nog är den allra roligaste 

feedbacken vi fått i det här sammanhanget. 

 

.  
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Bilaga 1. Målgruppens behov och hinder  

Fyll i identifierade behov och hinder för respektive målgrupp samt vilken åtgärd ni identifierat för de olika hindren. I kolumnen 

”Status” beskriver ni hur långt ni kommit i att åtgärda hindret.   

Målgrupp Identifierat behov Identifierat hinder Identifierad åtgärd Status 

Användarorganisationer 

och ATS-system. 

Nytt 

kulturmatchningstest 

/attitydverktyg 

Det räcker inte att vi 

lyckas kartlägga 

hindren för individens 

jobbsökning, vi måste 

också förstå 

arbetsgivarens 

förmåga att ta emot 

dessa individer. 

Utvecklat ett kultur- och 

attitydtest med 15 

skalor, som kartlägger 

arbetsgivarens mognad 

och förmåga att 

rekrytera och utveckla 

individer med 

funktionsnedsättning. 

Vi har en första version 

ute på marknaden, 

men vi måste få in data 

från ytterligare 50 

arbetsgivare för att 

vetenskapligt kunna 

validera metoden i 

enlighet med de kravs 

som ställs från EFPA. 
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