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Psykologisk Metod L Sjöberg AB arbetar med utveckling och användning av 
psykologiska test samt undersökningar av attityder och riskuppfattningar, andra 
psykologiska utredningar och tillämpad forskning. 
  
 Vår affärsidé är att bedriva arbetet i nära anslutning till den aktuella forskningen 
inom psykologin. 
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Sammanfattning 
I denna rapport beskrivs analyser av data från UPP-testningar med sökande och antagna till 
officersutbildning vid Försvarshögskolan. Sökande jämfördes med antagna med avseende på 
skönmålning. Skillnaden i skönmålning var mycket stor (de sökande skönmålade mycket 
mera), och det också skillnaden i sådana testdimensioner som emotionell stabilitet och positiv 
attityd. Jämfört med normdata gav både sökande och antagna högre värden i skönmålning. 
Efter korrektion av testdata för skönmålning kvarstod inga signifikanta eller i övrigt 
nämnvärda skillnader. Dessa resultat stödjer den i UPP-testet använda modellen för 
korrektion för skönmålning. Det visade sig också att korrektionen gav testresultat som inte var 
positivt snedfördelade med många värden i den högre delen av skalan, vilket var fallet med 
okorrigerade data, samt att rangordningen av sökande skilde sig starkt beroende på om 
testdata korrigerades eller ej.  

Inledning 
I diskussionen om skönmålning (“Impression management” eller IM) skiljer man ofta mellan 
sökande (applicants) och redan antagna eller anställda (incumbents). Det blir allt tydligare att 
personlighetstest fungerar olika i dessa två fall [5-6]. Dels kan testdata ha olika struktur och 
dels, vilket är troligare, kan nivån på IM vara olika hög i de två fallen. Metodik för att mäta 
IM bör därför kunna skilja sökande och redan antagna. Om det fungerar är detta en validering 
av metodiken. Syftet med denna rapport är att undersöka validiteten hos den metodik för IM-
korrektion som används av UPP.  

Resultat 
Jag redogör för resultat som kommit från analyser av data från sökande eller antagna till 
officersutbildning vid Försvarshögskolan, som testades med UPP. Testresultat från gruppen 
av antagna utgjorde större delen av de data som beskrivs och analyseras i en särskild rapport 
[13].  
 
Se till att börja med Fig. 1 som ger resultaten för skönmålning.  
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Figur 1. Medelvärden i overt och kovert skönmålning i två grupper och normdata. 
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Skillnaderna är högt statistiskt signifikanta, i båda måtten på skönmålning, se Tabell 2.  
 
Tabell 2. Signifikansprövningar av skillnaderna mellan antagna, sökande och normgrupp med 
avseende på skönmålning.  
                  F                    df                    p 
Overt skönmålning 119.31 2,1454 <0.0005 
Kovert skönmålning 132.12 2,1454 <0.0005 
 
Detta resultat stödjer starkt tidigare undersökningar som alla validerat mätningen av IM i 
UPP-testet [7]. Frågan är nu om skillnaderna i skönmålning kan förklara skillnader i 
testresultat. Jag presenterar här analyser av två skalor, nämligen emotionell stabilitet och 
positiv attityd. Detta är två viktiga dimensioner, som båda är starkt relaterade till skönmålning 
och som skiljer de tre grupperna mycket starkt. De multipla korrelationerna för testskalorna 
mot skönmålning var 0.469 för emotionell stabilitet och 0.395 för positiv attityd. Skalorna var 
alltså i hög grad påverkade av skönmålning, vilket var helt i enlighet med tidigare resultat.   
 
Envägs variansanalyser gjordes för båda dimensionerna, rådata och data efter korrektion för 
skönmålning med hjälp av de två måtten på skönmålning i multipla regressionsanalyser. 
Denna metodik förklaras i detalj i ett appendix till [12], och innebär att man beräknar 
residualerna (standardiserade) i de två regressionsmodellerna. Dessa används sedan som 
beroende variabler i variansanalyserna. Resultat av signifikansprövningarna ges i Tabell 2. 
 
 
Tabell 2. Signifikansprövningar av skillnaderna mellan antagna, sökande och normgrupp med 
avseende på emotionell stabilitet och positiv attityd, rådata och data korrigerade för 
skönmålning. 
                  F                    df                    p 
Emotionell stabilitet, 
rådata 

97.44 2,1454 <0.0005 

Emotionell stabilitet, 
korrigerade data 

2.49 2,1454 0.082 

Positiv attityd, rådata 73.26 2,1454 <0.0005 
Positiv attityd, 
korrigerade data 

1.15 2,1454 0.318 

 
Tabellen visar mycket signifikanta skillnader före korrektion för skönmålning, inga 
signifikanser efter. Fig. 2 och 3 visar medelvärdena i standardiserad form och de ger 
därigenom en bild av storleken på skillnaderna (inte enbart signifikanserna som Tabell 2). 
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Figur 2. Rådata och data korrigerade för skönmålning i tre grupper, emotionell stabilitet.  
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Figur 3. Rådata och data korrigerade för skönmålning i tre grupper, positiv attityd.  

 
Figurerna visar samma tydliga trend. Data från gruppen av sökande avvek starkt före 
korrektion för skönmålning – skillnaderna var mycket stora, omkring 1 standardavvikelse1. 
Man kan också se att gruppen av redan antagna låg något över normdata före korrektion. Efter 
korrektion försvann i stort sett skillnaderna mellan de tre grupperna: de var inte längre 
signifikanta och medelvärdena skilde sig bara obetydligt.  
 
En besläktad fråga är om måtten på skönmålning kan skilja mellan medlemmarna i de två 
grupperna antagna och sökande. En diskriminantanalys gav korrekt klassifikation för 85.3 % 
av de sökande och 65.6 % av de antagna, 76.9 % totalt korrekt klassificerade, ett 
tillfredsställande högt värde, som visar att UPP-testets mätning av IM fungerar bra.  
 

                                                 
1 För konventioner om vilka skillnader som är ”stora” se [3]. Eftersom skalor i psykologiska studier nästan alltid 
har godtyckliga enheter måste frågan om storleken av effekter avgöras på statistiska grunder.  
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Tidigare erfarenheter har visat att fördelningarna av okorrigerade testvärden insamlade i 
skarpt läge är starkt positivt sneda, vilket försvårar användningen av testen.  
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Figur 4. Fördelning av okorrigerade testvärden i emotionell stabilitet. 
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Figur 5. Fördelning av korrigerade testvärden i emotionell stabilitet. 

 
Dessa resultat stämmer bra med tidigare erfarenheter.  
 
Korrektion för skönmålning kan ha stora effekter på individuell nivå. Jag jämförde 
rangordningen i gruppen av sökande (N=218) utifrån de okorrigerade värdena i emotionell 
stabilitet med motsvarande rangordning för de korrigerade värdena. Av de 20 som rankades 
högst i okorrigerade värden var det bara 6 som behöll en plats bland de 20 med högst värde 
efter korrektion, alltså mindre än 1/3. I vissa fall kunde skillnaderna vara enorma. En person 
som låg på delad förstaplats före korrektion föll till plats 145 (av 218), en annan till plats 166.  
 
Man kan möjligen misstänka att vissa testade genomskådar proceduren för korrektion för 
skönmålning. I en särskild undersökning uppmanades de testade att ”lura” testet maximalt 
[11] och en belöning utlovades till den som klarade av denna uppgift. Ingen lyckades. I de 
flesta fallen fångades deras försök upp av skalorna för skönmålning.  Några avvek genom att 
ge låga värden på skönmålning men också i dessa fall påverkades deras testresultat av 
korrektionen.  
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Slutsatser och diskussion 
 
Metodiken för att mäta skönmålning fick starkt stöd i denna undersökning av sökande och 
antagna till officersutbildning vid Försvarshögskolan. Skönmålningen skilde sig starkt mellan 
grupperna av antagna och sökande, vilket var väntat, men visade också att de antagna gav ett 
något högre värde än normgruppen. Liknande resultat fick jag i en studie av anställda i 
servicefunktioner inom ett finansbolag [8]. Dessa hade noga instruerats att testresultaten inte 
skulle påverka deras anställningsvillkor, inte ens rapporteras till företaget på individnivå, men 
de visade ändå en viss skönmålning, jämfört med normdata. Sådana resultat kan ha olika 
förklaringar, t ex att de testade misstänkte att resultaten trots allt skulle delges företaget eller 
en effekt av den allmänna kontexten för testningen. Det är emellertid ingen som helst tvekan 
om att det fanns en stor skillnad i den studie som rapporteras här i IM mellan antagna och 
testade. Resultat av den typ som rapporterats i [4] framstår som aparta. De fann nämligen 
ingen skillnad, vilket inte är vad som skulle väntas, med tanke på att skönmålning är allmänt 
förekommande och stark vid testningar i skarpt läge.  
 
De okorrigerade data visar en positivt sned fördelning vars innebörd är att man har dålig 
differentiering i den övre ändan av skalan. Konsulter som använder konventionella 
personlighetstest har ofta gjort denna iakttagelse vid testningar i skarpt läge: alla (eller de allra 
flesta) av de testade är helt enkelt väldigt bra. För bra för att vara sant?  
 
De okorrigerade data visade mycket stora skillnader mellan grupperna, men dessa försvann 
när korrektionen hade genomförts i enlighet med den metodik som används i UPP-testet. 
Även detta resultat stämmer bra med tidigare forskning med UPP [9].  Diskriminantanalysen 
visade att testets skalor för mätning av skönmålning kunde effektivt skilja mellan sökande och 
antagna.   
 
Debatten om korrektion för skönmålning är omfattande och uppfattningarna om värdet av en 
sådan metodik varierar. I vissa studier har man funnit att validiteten ökar genom korrektion 
[10], i andra att den inte gjorde det [2]. Det är möjligt att de olika resultat man fått i detta 
avseende beror på vilken typ av kriterier som använts. Starkt socialt laddade kriterier kan visa 
sig vara positivt relaterade till skönmålning: de som lyckas imponera på andra i 
arbetssituationer kanske också vet hur man ska bete sig taktiskt i andra sammanhang, som vid 
testning [14]. Personer med drag av narcissism eller psykopati kan bete sig dels på ett 
övertygande, dominerande och självsäkert sätt, dels ha en mycket genomstänkt taktik i en 
anställningsintervju, i en assessment center-situation och vid testning. Det är bara vid testning 
som man kan systematiskt gardera sig mot denna fara, om testet mäter skönmålning på ett 
validerat sätt. Se intressanta exempel i Babiaks och Hares bok ”Snakes in suits. When 
psychopaths go to work” [1].  
 
Christiansen et al. [2] fann i likhet med många andra, och vår egen forskning, att korrektionen 
starkt påverkade vilka beslut som fattades på grundval av testningen – i denna mening var den 
viktig. Se ovan exempel på enorma förskjutningar som kan uppkomma i rangordningen av de 
sökande. Vill man verkligen i första hand anställa dem som bluffat på testet? 
 
Slutsatser: 
 

• Skönmålning visade sig vara en viktig faktor i en anställningssituation 
• Skönmålning kunde effektivt mätas med den metodik som används i UPP 
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• Om måtten på skönmålning användes för att korrigera data på det sätt som används i 
UPP försvann effekterna, vilket är ett starkt stöd för att de korrigerade data gav ett 
sannare mått på personlighetsvariablerna än de okorrigerade data 
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