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Inledning 
 
De flesta personlighetstesten inom arbetspsykologin mäter normalpersonlighet och är inte 
inriktade på avvikelser åt det ena eller andra hållet. Detta har fått många konsulter att söka sig 
till test som kan ge en kompletterande bild av negativa aspekter på personligheten, som t ex 
psykopati. Det är emellertid bara ett fåtal test som arbetar med denna typ av dimensioner. Det 
mest kända exemplet är HDS, som emellertid inte validerats i någon nämnvärd utsträckning 
(Fico, Brady, & Hogan, 2008).  
 
En aktuell sammanställning av forskningen (O'Boyle Jr, Forsyth, Banks, & McDaniel, 2011) 
tar upp de tre viktigaste aspekterna på den mörka sidan, nämligen 
 

• psykopati 
• Machiavellianism  
• narcissism  

 
I denna forskningsnotis redogör jag för vårt utveckling av skalor som mäter dessa aspekter. 
Narcissism finns sedan länge inom UPP-testet, men de två övriga är nykonstruerade. Se även 
begreppsförklaringar i Appendix.  
 

Narcissism  
Skalan mäter förekomst av stark och mycket positiv självuppskattning samt självupptagenhet 
(narcissism). Detta är en dimension som på extrem nivå kan leda till stora problem, inte minst 
om den finns hos chefer (Board & Fritzon, 2005; McFarlin & Sweeney, 2010; Weiss, 1950) 
 
Dimensionen mäts i UPP med 8 testfrågor, α = 0.79. Den har begreppsvaliderats mot NPI-16 
(Ames, Rose, & Anderson, 2006), som är validerat ett mått på narcissism.  Reliabiliteten hos 
den översatta versionen av NPI-16 var 0.64 Korrelationen mellan de två måtten var = 0.63, 
korrigerat för mätfel = 0.80. UPP-testets skala är alltså reliabel och begreppsvaliderad. En 
person med högt värde i skalan har en mycket hög uppfattning om den egna personen. UPP-
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testets mått på självförtroende korrelerade i denna studie 0.48 med självuppskattning, ett 
ganska högt värde men samtidigt stöd för att behandla de två dimensionerna som separata. I 
praktiskt arbete kan extremt höga, eller låga, värden i självuppskattning vara intressanta att 
följa upp.  
 

Datainsamling 
 
De skalor som presenteras i denna forskningsnotis bygger på data som samlades in via 
Internet. 151 personer deltog, varav 58 % var kvinnor. Åldern varierade mellan 18 och 74 år, 
median 40 år. Drygt hälften hade högskoleutbildning.  
 

Machiavellianism 
Sedan ganska lång tid har denna dimension varit av intresse för psykologer (Christie & Geis, 
1970). Dimensionen mäter en cynisk och manipulativ attityd i kombination med extrem 
egoism, därtill inspirerad av Machiavellis klassiska bok "Fursten"  (från 1500-talet). Den 
skala som konstruerades av Christie och Geis är lång och numera delvis föråldrad; en bättre 
och modernare version med inriktning på företag och organisationer har publicerats av 
Dahling et al. (Dahling, Whitaker, & Levy, 2009). För min studie av denna skala översatte jag 
den amerikanska och konstruerade en lika lång (16 item) ny skala på svenska med likartad 
inriktning. Den översatta skalan hade hög reliabilitet (0.81) vilket även den svenska hade 
(0.90). De två skalorna korrelerade 0.90. Alltså är den nykonstruerade svenska skalan 
begreppsvaliderad på hög nivå.  
 

Psykopati 
Denna skala mäter s k subklinisk psykopati, alltså en mindre utpräglad form av 
personlighetsstörning än vad man vanligen menar med psykopati (Babiak & Hare, 2006). För 
att konstruera och validera en svensk skala översattes den skala som publicerats av Levenson 
et al. (Levenson, Kiehl, & Fitzpatrick, 1995). Datainsamlingen var den samma som för 
Machiavellianism.  
 
Levensons skala i svensk översättning  hade en reliabilitet på 0.83, den nykonstruerade 
svenska skalan (18 item) 0.72. De två skalorna på psykopati korrelerade 0.87. Alltså hade den 
svenska skalan hög begreppsvaliditet.  
 

Skönmålning 
 
De tre skalorna som mäter personlighetens mörka sida relaterades till skönmålning, se Tabell 
1.  
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Tabell 1. Korrelationer mellan skönmålning och de två nya skalorna inom personlighetens 
mörka sida.  

 Psykopati Machiavellianism 

Kovert skala på 
skönmålning  

-,624** -,472** 

Overt skala på 
skönmålning  

-,629** -,519** 

 
I praktisk tillämpning korrigeras dessa skalor på samma sätt som övriga för skönmålning. Att 
korrelationerna är negativa betyder att värdena uppjusteras i den mån som en testad person 
skönmålat.  

Slutsats och diskussion 
Det lyckades bra att konstruera och begreppsvalidera nya skalor för att mäta psykopati och 
Machiavellianism. I fortsatt arbete kommer dessa skalor att studeras mera ingående. De läggs 
till i UPP-testet version 2.3, med normdata insamlade på sätt som beskrivs ovan Visserligen är 
dessa data insamlade i oskarpt läge men i och med korrelationen för skönmålning är de ändå 
relevanta, och stickprovet är tillräckligt stort.  
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Appendix  
 
 

Begreppsförklaringar UPP-testet: Den mörka sidan av 
personligheten 

Testskala Mycket högt värde (>7) utmärks av de flesta eller 
alla av nedanstående beteenden: 

Självuppskattning 

/narcissism 

Mycket hög självuppskattning, på gränsen till 
”självförälskelse”, kan innebära svårigheter i en 
chefsposition: vill inte ta kritik, negligerar andras behov 

Machiavellianism  En cynisk och manipulativ attityd, utpräglad egoist 
Psykopati Manipulativ, kortsiktig, obehärskad 
 
 
 
 


