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Inledning 
 
Om man kan dra slutsatser från resultatet på ett personlighetstest beror på datas kvalitet. Det 
är ett problem vid testning att kvaliteten varierar från person till person. Somliga testade har 
haft alltför lågt engagemang i testningen eller missförstått uppgifterna på ett eller annat sätt. 
Då blir resultaten osäkra eller kanske helt oanvändbara. Det är därför viktigt att mäta 
testmotivationen. I vår forskning har vi tagit fram metodik för sådan mätning.  
 
Det finns ett flertal aspekter på testdatas kvalitet, förutom skönmålning, att ta hänsyn till: 
 

• Differentiering, dvs. spridning av svaren; motsatsen är att den testade personen har 
haft en tendens att svara med samma alternativ på alla testuppgifter  

• Ja-sägartendens, dvs. tendensen att instämma i testuppgifter oavsett deras innehåll 
• Slumpmässiga svar, eller svar som tyder på att den testade uppfattat 

testuppgifterna på annat än det avsedda sättet 
 
Skälen till att välja dessa tre mått var följande. 
 

• Personer som har en tendens att välja samma svarsalternativ för alla frågor (liten intra-
individuell spridning), t ex mittalternativet, är troligen sämre motiverade och deras 
testresultat bygger på mindre information 

• Personer som håller med om många påståenden som är positivt formulerade oavsett 
vad de handlar om (ja-sägartendens) är troligen sämre motiverade och deras 
testresultat är därför osäkra 

• Personer som avvisar påståenden som är negativt formulerade oavsett vad de handlar 
om (nej-sägartendens) är troligen sämre motiverade och deras testresultat är därför 
osäkra 

• Personer som svarar slarvigt, slumpmässigt eller utifrån en särpräglad egen 
uppfattning om testfrågorna ger svar som är svagt korrelerade med gruppens 
genomsnittliga svar. Observera att detta mått är oberoende av nivån på svaren; det 
handlar om att få ett mått på avvikande struktur i svarsmönstret. 

 
Jasägartendensen beräknades dels som det genomsnittliga svaret på alla testuppgifter som var 
formulerade i positiv riktning. Nej-sägartendensen var motsvarande mått på negativt 
formulerade testuppgifter. Dessa två mått korrelerade -0,42. Ett samlat mått på jasägartendens 
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skapades genom att beräkna deras medelvärde, efter vändning av de negativt formulerade 
uppgifterna1.  

 

Mätning av kvalitet 
  

De fyra måtten på testkvalitet beräknades för alla i testdatabasen för UPP-testet , 973 
personer. Alla variabler var korrigerade för skönmålning. Se Tabell 1 för sambanden mellan 
de fyra kvalitetsmåtten. Tabellen visar också reliabiliteten för de tre kvalitetsmåtten. Den har 
beräknats som korrelationen mellan måtten beräknade på var sin halva av mängden av 
testuppgifter, uppjusterad enligt Spearman-Browns formel, s.k. split-half reliabilitet 
(Magnusson, 2003). Stabilitetsvärdena bygger på Studie 3 och 4, se (Sjöberg, 2008), 
sammanlagt 107 testade personer.  
  
Tabell1 Interkorrelationer mellan mått på testningens kvalitet. 
  Ja-

sägartendens 
Intra-

individuell 
spridning 

Intra-
individuell 
korrelation 

Reliabilitet 
(split-half) 

Stabilitet 

Ja-sägartendens  1,00 -0,67 -0,85 0,75 0,84 
Intra-individuell 
spridning -0,67  1,00  0,40 0,92 0,82 

Intra-individuell 
korrelation -0,85  0,40  1,00 0,94 0,84 

 
Tabellen visar att de tre måtten hade god reliabilitet och stabilitet och samvarierade som 
väntat. De har använts för att bilda ett sammansatt mått på datakvalitet, efter vändning av 
måttet på jasägartendens. En rimlig tolkning är att dessa kvalitetsmått ger uttryck för den 
testade personens motivation och det engagemang och den omsorg som han eller hon 
investerar i uppgiften. Fortsatta analyser som nu redovisas för första gången stödjer starkt den 
tolkningen. 
 

Resultat 
 
Kvalitetsmåttet samvarierade med: 
 
• Testningens konsekvenser – datakvaliteten var högre vid testning i skarpt läge 
• Ålder – äldre testade hade högre datakvalitet 
• Kön – kvinnor hade högre datakvalitet 
• Utbildning – högre utbildning var förknippad med högre datakvalitet 

 
Dessa samband är rimliga och kan anses vara begreppsvalideringar av mätningen av 
datakvalitet. Samtliga var statistiskt signifikanta. Spannet i datakvalitet (standardiserade 
värden) över variationen i de oberoende variablerna var: 
 

                                                 
1 En annan möjlighet som också prövades var att beräkna ja-sägartendens över samtliga uppgifter oavsett om de 
var positivt eller negativt formulerade. Detta gav ett kvalitetsmått med mindre tydlig relation till övriga 
kvalitetsdata och till residualen i modellen för förklaring av de sammansatta kriteriemåtten.  
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• Testningens konsekvenser – 0,68 
• Ålder – 0,30 (5 åldersgrupper) 
• Kön – 0,12 
• Utbildning – 0,35 (4 utbildningsgrupper) 

 
Den absolut största betydelsen hade alltså testningens konsekvenser. Om dessa var viktiga 
lade de testade ner större engagemang i sina svar, vilket ju är högst rimligt. 
 
 För att studera datakvalitetens betydelse bildades ett sammansatt mått av proxykriterierna 
(utom balans). Den multipla korrelationen för prognos av detta sammansatta kriterium var 
0.60 med samtliga personlighetsvariabler som oberoende variabler. Absolutbeloppet av 
residualen i regressionsekvationen beräknades för varje person. Den genomsnittliga 
residualen beräknades sedan för percentilgrupper i datakvalitet, se Fig.1. Figuren visar det 
väntade sambandet: lägre datakvalitet gick samman med större residual, alltså sämre förmåga 
hos testdata att förklara eller predicera kriterierna. Detta är ytterligare stöd för vår metodik att 
mäta datakvalitet.  
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Figur 1. Residual i regression av sammansatt kriterium mot samtliga personlighetsvariabler. Residualen i 
absolutbelopp och efter standardisering.  

 
Slutsatser 
 
Måtten på datakvalitet var mycket tillförlitliga och hade de förväntade egenskaperna. De 
analyser som presenterats här ger starkt stöd för den använda metodiken. 
Normdatainformation finns om alla de använda måtten varför varje enskild ny testning kan 
enkelt utvärderas med avseende på datakvalitet och testmotivation. Detta är ett stort framsteg 
och ytterligare en unik fördel med UPP-testet.  
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Vid den praktiska användningen av testet integreras information om testdatas kvalitet i 
testrapporten för varje person, tillsammans med de två måtten på skönmålning och 
information om antalet ej besvarade testuppgifter. Om värdet på kvaliteten är lågt, 2 eller 
mindre på den 9-gradiga stanineskalan som vi använder, finns anledning att behandla 
testresultaten mycket försiktigt, kanske att göra om testningen efter utredning av skälen till 
den låga kvaliteten. Fig.1 tyder på att det är särskilt de extremt låga kvalitetsvärdena som bör 
ge anledning till försiktighet.  
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