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Kan ett datoriserat arbetspsykologiskt UPP-test genomskåda 
skönmålning? Resultaten är inte så optimistiska 

 
Skönmålning i personlighetstest, vilka ofta används som urvalsmetod vid rekrytering 
är ett stort problem. Skönmålade svar och orealistiska resultat kan leda till felaktiga 
beslut och misslyckade rekryteringar. Detta examensarbete var skrivet inom ramen 
för ett forskningsprojekt ”Studier avseende ett nytt svenskt arbetspsykologiskt test 
Understanding Personal Potential (UPP)”. UPP-testets konstruktör hävdar att testet 
reducerar över 90% av effekten av skönmålning (Sjöberg, 2015). Syftet med den 
föreliggande studien var att undersöka om UPP-testet kan genomskåda skönmålning. 
Studien hade en experimentell design och genomfördes 2011-2012. Av 60 personer 
som rekryterades till studien genomförde 48 UPP-testet vid två tillfällen; majoriteten 
var studenter i kursen Human Factors ur ett individperspektiv vid Högskolan Väst. 
Vid första testtillfället uppmanades deltagarna att svara ärligt på testets frågor. Vid 
andra testtillfället var uppgiften att försöka framställa sig själva så bra som möjligt 
för att kunna få sitt drömjobb. Ett beroende t-test användes för att mäta 
medelvärdesskillnader i samtliga skalor mellan dessa två tillfällen. Resultatet visade 
att UPP-testet inte klarade av att korrigera skönmålning på ett effektivt sätt. I 15 av 
24 skalor hade medelvärdesskillnader mellan poängvärdena från det första och det 
andra tillfället en stor eller måttlig effekt d. Resultaten är svåra att diskutera i 
förhållande till tidigare forskning, eftersom tidigare studier om UPP-testet inte har 
genomgått en kollegial granskning (eng. peer review) och ofta är svårtolkade. 
Resultaten diskuteras i relation till tidigare forskning om alternativa sätt att ”komma 
åt” skönmålningsproblemet. 

 
Nyckelord: rekrytering, skönmålning, personlighetstest, UPP-test, experiment 

 
 

Can a computerized work psychological UPP-test detect social 
desirability? The results are not so optimistic 

 
Social desirability in personality tests which is often used as the selection method 
for recruitment is a big problem. Faked responses and unrealistic results can lead to 
wrong decisions and unsuccessful recruitment. This thesis was written in the context 
of a research project "Studies on a new Swedish labor psychological test 
Understanding Human Potential (UPP)". The author of the UPP test claims that the 
test reduces over 90% of the effect of social desirability (Sjöberg, 2015). The purpose 
of the present study was to investigate whether the UPP test can detect social 
desirability. The study had an experimental design and was conducted in 2011-2012. 
Out of the 60 people who were recruited to the study, 48 took the UPP test on two 
occasions; the majority were students in the course Human Factors from an 
individual perspective at University West. At the first test session the participants 
were asked to honestly answer the test questions. At the second test session they 
were asked to try to portray themselves as good as possible in order to get their dream 
job. A paired samples t-test was used to measure the mean difference in all scales 
between these two occasions. The results showed that the UPP test was not able to 
correct for social desirability effectively. In 15 of the 24 scales the mean difference 
between the scores from the first and the second rounds had a large or moderate 
effect (d). The results are difficult to discuss in relation to previous research because 
previous studies on the UPP test are not peer reviewed and often are difficult to 
interpret. The results are discussed in relation to previous research on alternative 
ways to "get at" the problem of social desirability.  
 
Nyckelord: recruitment, social desirability, personality test, UPP test, experiment 
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Personalen är den viktigaste resursen som en organisation har. Det är ett gammalt uttryck som 
myntades på 80-talet men som är aktuellt än idag. Det finns en enkel förklaring till det – utan 
personal finns ingen verksamhet. Många organisationer idag är väl medvetna om det och lägger 
mycket pengar för att öka sin attraktionskraft som arbetsgivare. De erbjuder olika fördelar som 
till exempel kompetensutveckling, flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag med mera, allt för att 
locka till sig potentiella medarbetare (Dyhre & Parment, 2013). Men det svåraste är kanske inte 
att få många ansökningar på en rekryteringsannons, utan att välja ut den lämpligaste kandidaten.  

Rekrytering av personal är en viktig process som oftast består av många komponenter – 
arbetsanalys, annonsering, anställningsintervju, testning, referenstagande, personbedömning 
(Kahlke & Schmidt, 2009). Ett av de vanligaste bedömningsinstrumenten idag är 
personlighetstest som har funnits sedan 1917 (Gibby & Zickar, 2008). Tidigare forskning visar 
att personlighet är en effektiv prognosfaktor i arbetslivet, eftersom den kan förklara varför 
människor agerar som de gör i olika arbetsrelaterade situationer (Roberts, Kuncel, Shiner, 
Caspi, & Goldberg, 2007; Tett & Burnett, 2003). Personlighet har till exempel visats ha 
samband med arbetsprestation (Barrick, Mount, & Judge, 2001), arbetstillfredsställelse (Judge, 
Heller, & Mount, 2002) och ledarskap (Judge, Bono, Ilies, & Gerhardt, 2002).  

Alla forskare är dock inte lika positiva till användning av personlighetstest som en 
urvalsmetod. Ett av de största problemen med personlighetstestning i arbetslivet som nämns av 
bland annat Morgeson, Campion, Dipboye, Hollenbeck, Murphy och Schmitt (2007) är 
skönmålning. Skönmålning, som även kallas för social önskvärdhet, innebär att en person 
försöker att framställa sig bättre än vad han eller hon är i verkligheten (Sjöberg, 2013a). 
Professor Lennart Sjöberg (2012) som har konstruerat ett svenskt arbetspsykologiskt test, 
Understanding Personal Potential (UPP) menar att hans test bygger på en unik metodik som 
korrigerar för skönmålning på ett effektivt sätt. Syftet med den föreliggande studien var att 
undersöka om det går att genomskåda skönmålning med hjälp av UPP-testet.  
 
Personlighetstest och skönmålning 
 
Personlighet är de psykiska egenskaper som utmärker en person (NE, 2016b). Dessa 
karaktärsdrag och reaktionsmönster kan mätas med hjälp av ett personlighetstest (NE, 2016c). 
Många sådana test är så kallade självrapportstest, vilket innebär att de består av olika 
påståenden som testpersonen erbjuds att ta ställning till och bedöma hur bra dessa beskriver 
honom eller henne. Trots att personlighetstest används idag av mer än hälften av alla större 
företag, är denna bedömningsmetod en av de mest omdiskuterade (Kahlke & Schmidt, 2009). 
En vanlig fråga som ofta tas upp angående användningen av självrapporterade personlighetstest 
vid urval är huruvida man kan lita på testresultat eller inte. För det första, är det relativt lätt att 
genomskåda ett självrapporttest (Sjöberg, 2013a). Många testfrågor är formulerade på ett sätt 
som gör det möjligt att förstå vad de syftar till att mäta och ge ett taktiskt svar. För det andra, i 
skarpt läge, exempelvis vid anställningsintervju eller testningar inför en anställning, visar 
många människor tendens till skönmålning. Om ett personlighetstest används som urvalsmetod 
vid rekrytering kan skönmålning vara ett stort problem, eftersom skönmålade svar och 
orealistiska resultat varken är önskvärda eller användbara för testanvändare. I värsta fall kan de 
leda till felaktiga beslut och misslyckade rekryteringar.  

Enligt Sjöberg (2012) finns det tre generationer av personlighetstest idag. Första 
generationens personlighetstest utvecklades på 1920-talet och hade mycket komplicerade 
teststrukturer. Ett av de största problemen med dem var att de krävde erfarna testanvändare och 
gav en mycket komplex bild av personligheten. Några exempel på sådana personlighetstest är 
Cattells 16pf, PPA och MBTI. Andra generationens personlighetstest slog igenom på 1990-
talet. Dessa test bygger på femfaktorsmodellen och är enklare än första generationens 
personlighetstest, då de fokuserar på betydligt färre övergripande dimensioner (Sjöberg, 2012). 
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Några exempel på sådana test är NEO-PI-R och HPI. Problemet med de första generationernas 
personlighetstest är att de inte kan hantera skönmålning på ett effektivt sätt. Sjöberg (2012) 
hävdar att han har löst detta problem i UPP-testet, som representerar den tredje generationens 
personlighetstest.  
 
Metoder för att hantera skönmålning 
 
Det finns många olika metoder för att hantera skönmålning i personlighetstest. Nedan 
presenteras några av dem. Ett av de vanligaste sätten att försöka undvika skönmålade svar är 
att använda ett ipsativt testformat (Sjöberg, 2015). Det innebär att varje påstående eller fråga 
innehåller två eller flera svarsalternativ och testpersonen uppmanas att välja det alternativet 
som beskriver honom eller henne bäst (NE, 2016a). Sjöberg (2013a, s. 6) ger ett exempel på en 
sådan fråga: ”Vilket passar bäst in på dig av följande två påståenden: (A) När jag ska tala inför 
en grupp känner jag mig lugn och samlad. (B) Jag får lätt många nya idéer.” Enligt Bowen, 
Martin och Hunt (2002) har denna metodik utvecklats speciellt för att eliminera skönmålade 
svar. I sin studie jämförde forskarna skönmålning i ett ipsativt och ett normativt test. Normativa 
test, till skillnad från ipsativa test, använder en Likert-skala som går från ”inte alls” till ”i hög 
grad” där testpersonen uppmanas att bestämma i vilken grad ett påstående stämmer in på honom 
eller henne (NE, 2016a). Studieresultatet visade att deltagarna som genomförde ett ipsativt test 
låg på samma nivå på skönmålning oavsett om de uppmanades att svara ärligt eller ”fuska”. 
Däremot i ett normativt test låg den ”skönmålade” gruppen betydligt högre på skönmålning än 
den gruppen som svarade ärligt (Bowen et al., 2002). Resultatet kan bero på att det blir mycket 
svårare för testpersonerna att skönmåla i ett ipsativt test, eftersom alla alternativ är socialt 
önskvärda och det är svårare att identifiera vilket svarsalternativ som är ”bäst” (Stark et al., 
2014). Metoden har dock även nackdelar. För det första, är det endast möjligt att jämföra 
testpersonen med sig själv (Bowen et al., 2002). Det gör ipsativa test olämpliga för rekrytering 
och urval där det är viktigt att kunna jämföra kandidaterna med varandra. För det andra, finns 
det risk att ipsativa test ger en felaktig bild av testpersonen. Eftersom totalpoängen är alltid 
samma, betyder det i extrema fall, till exempel om testet innehåller endast två skalor, att om 
testpersonen har höga värden på ena skalan, ligger han eller hon lågt på andra skalan (Bowen 
et al., 2002). Problemet minskar dock när antal skalor som används i testet ökar. Dessutom 
menar Sjöberg (2013a) att ipsativa test inte är särskilt omtyckta av testpersoner då de tar långt 
tid att genomföra och det kan vara svårt att ”välja mellan äpplen och päron”.  

Ett annat sätt att förebygga skönmålning är att varna testdeltagare att skönmålning kan 
upptäckas och leda till negativa konsekvenser för den aktuella personen (Sjöberg, 2015). 
Dwight och Donovan (2003) analyserade 15 studier vars syfte var att undersöka effekter av en 
sådan varning. Resultatet visade att varning hade en varierad effekt på skönmålning, samt att 
vilken typ av varningen som användes påverkade dess effektivitet. I 7 av 15 studier hade 
varning en medelstor till stor effekt på skönmålning. Mest effekt hade varning när testdeltagarna 
varnades för både möjligheten att upptäcka skönmålning och för eventuella konsekvenser av 
det. Även McFarland (2003) som genomförde en studie där han undersökte varningens 
påverkan på testpersonernas reaktioner, ser positivt på denna metod. Syftet med hans studie var 
att undersöka om varning kan påverka testdeltagarna attityd till och motivation att genomföra 
testet på ett negativt sätt. Resultatet visade att varning inte hade några negativa effekter på 
testdeltagarnas reaktioner samtidigt som den hade en positiv effekt på skönmålning. Gruppen 
som varnades för att en skala för social önskvärdhet skulle användas och att höga värden på den 
skalan skulle straffas hade lägre värden på de flesta skalorna än gruppen som inte fick en sådan 
varning.  

En annan metod för att hantera skönmålning är att ta hänsyn till responstid för varje 
testuppgift (Sjöberg, 2015). Att det tar längre tid för att svara oärligt än för att svara ärligt är en 
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gammal uppfattning som har fått stöd av tidigare forskning (McDaniel & Timm, 1990; 
Walczyk, Schwartz, Clifton, Adams, Wei, & Zha, 2005). Att behöva mer tid för att fundera hur 
man ska svara på en testfråga för att framställa sig själv så bra som möjligt kan låta logiskt. Det 
finns dock motsägande forskning som visar att det faktiskt tar mindre tid för att svara taktiskt 
än att svara ärligt (George, 1990, refererat i Holden et al., 2001). Hsu, Santelli och Hsu (1989) 
menar att det är enklare att ljuga och därför krävs det mindre betänketid. Enligt Holden, Kroner, 
Fekken och Popham (1992) beror den tid som det tar för en person att svara på en fråga på 
personens kognitiva schema. Om en testperson har en avsikt att framställa sig själv på ett socialt 
önskvärt sätt byter han eller hon sitt kognitiva schema mot ett skönmålat schema. På det sättet 
behöver testpersonen inte extra tid för att fundera på hur han eller hon ska svara för att ge en så 
positiv bild av sig själv som möjligt.  En studie av Holden et al. (2001) som syftade till att 
undersöka om det tar mer eller mindre tid för att ljuga än att svara ärligt visade resultat som 
stödjer den sistnämnda teorin. 

Nästa metod att minska skönmålning som nämns av Sjöberg (2015) är att använda fler 
svarsalternativ än bara två. En studie av Khorramdel (2014) där deltagarna delades i två grupper 
och erbjöds att svara på testfrågor som innehöll två respektive sex svarsalternativ, visade att det 
förekom mindre skönmålning i gruppen som hade fler responssteg än i gruppen som endast 
hade två alternativ att välja mellan. Resultatet kan bero på att svarsformat som kräver att 
testpersonen ska välja ett av flera svarsalternativ är mindre transparent och gör det svårare för 
personen att gissa ”rätt” svar (Jackson, Wroblewski, & Ashton, 2000). Det är dock viktigt att 
notera att användning av en Likert-skala med flera svarsalternativ kan minska skönmålning men 
inte eliminerar den helt (Khorramdel, 2014).  

En annan metod att hantera skönmålning som beskrivs av Bäckström och Björklund 
(2013) är itemneutralisering. Ofta är testfrågor formulerade på ett sätt som gör det lätt för en 
testperson att förstå vilket svarsalternativ som är mer socialt önskvärt. Om frågorna kan 
formuleras om så att de blir mer neutrala blir det svårare för testpersonen att avgöra hur han 
eller hon ska svara för att framställa sig på ett mer positivt sätt. Denna metod kan användas för 
att omformulera frågor i ett befintligt personlighetstest utan att påverka testets validitet och 
reliabilitet (Bäckström, Björklund, & Larsson, 2014). Ett exempel på ett originalpåstående kan 
vara ”Vissa grupper av människor är helt enkelt underlägsna andra” (Linder & Olafsdottir, 
2011). Eftersom påståendet bryter mot svenska normer i samhället, är det troligt att testpersonen 
kommer att ta avstånd från det för att inte framstå som fördomsfull. För att påståendet ska bli 
mer neutralt kan det formuleras på ett följande sätt ”Vissa grupper är mindre lämpade att inneha 
en maktposition än andra” (Linder & Olafsdottir, 2011). Det finns studier som visar att 
neutralisering av testfrågor har goda effekter på skönmålning (Bäckström, Björklund, & 
Larsson, 2009; Bäckström & Björklund, 2016).  

Ett annat sätt att hantera skönmålning är att använda skalor som mäter social önskvärdhet, 
till exempel den klassiska Crowne-Marlowe skalan (Crowne & Marlowe, 1960). Det är en skala 
som bygger på idén om att de flesta människor någon gång beter sig på ett sätt som bryter mot 
sociala normer, och den som förnekar det troligen svarar taktiskt. Ett exempel på ett sådant 
påstående är ”Jag har aldrig kastat skräp på gatan”. Enligt Sjöberg (2013a) är det inte rimligt 
att påstå att man aldrig har gjort det, eftersom de allra flesta har någon gång skräpat ner på 
offentliga platser. Om en person svarar taktiskt på denna fråga för att ge en positiv bild av sig 
själv, är det troligt att han eller hon svarar taktiskt även på andra frågor. Skalor för social 
önskvärdhet mäter tendensen att svara på ett socialt önskvärt sätt och utifrån dessa mätningar 
korrigerar testpersonens poängvärden. Enligt Sjöberg (2015) kan denna metod eliminera ca 
90% av skönmålning. Alla forskare delar dock inte denna uppfattning. Ellingson, Sackett och 
Hough (1999) genomförde en studie där de undersökte om ett personlighetstest som använder 
skalor för social önskvärdhet kan effektivt korrigera skönmålning. Resultatet visade att testet 
inte klarade av att göra det på ett tillfredsställande sätt. Det finns en uppfattning att skalor för 
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social önskvärdhet inte kan mäta skönmålning och därför inte bör användas för det. Uziel 
(2010) menar att dessa skalor passar bättre för att mäta ett särskilt personlighetsdrag – 
interpersonellt inriktad självkontroll (eng. interpersonally oriented self-control).  

 
UPP-testet och skönmålning 
 
UPP-testet som betyder Understanding Personal Potential, utvecklades av professor Lennart 
Sjöberg (2012). Det är ett relativt nytt datoriserat arbetspsykologiskt test som till största delen 
bygger på självskattningar. Testet är avsett för vuxna människor som talar flytande svenska. 
Förutom dimensioner enligt femfaktorsmodellen ”Big Five” mäter UPP-testet 
personlighetsdimensioner av särskild vikt i arbetslivet, samt arbetsmotivation och 
arbetsattityder. För en mer detaljerad beskrivning av UPP-testets skalor se 
instrumentbeskrivningen i metodavsnittet. Enligt Sjöberg och Nettelman (2016) avser testet inte 
att mäta intellektuella färdigheter.  

UPP-testet hanterar problemet med skönmålning med hjälp av två särskilda taktikskalor, 
overt och kovert mätning. En overt skala (öppen mätning) bygger på samma principer som den 
klassiska skalan av Crowne-Marlowe (Crowne & Marlowe, 1960). Denna skala består av olika 
påståenden om vanliga men inte eftertraktade beteenden, till exempel ”Jag har aldrig tyckt 
intensivt illa om någon” eller eftertraktade men ovanliga beteenden, till exempel ”Innan jag 
röstar läser jag noga alla partiernas program” (Sjöberg, 2013a). En kovert skala (dold mätning) 
består av samma typ av påståenden som i den övriga delen av UPP-testet, men dessa korrelerar 
högt med den overta skalan. På det sättet löser UPP-testet ett problem som kan uppstå om en 
testperson har läst på om testmetodiken och kan identifiera dessa påståenden för att räkna ut 
hur de ska besvaras på bästa sätt (Sjöberg, 2013a). Båda skalorna har begreppsvaliderats och 
korrelerar högt sinsemellan och med Crowne-Marlowes skala. Beroende på hur testpersonen 
har svarat på påståenden som mäter skönmålning korrigerar testet hans eller hennes 
poängvärden. UPP-testet använder en unik metodik som korrigerar varje skala separat, eftersom 
tendensen att skönmåla kan vara varierande för olika dimensioner.  

Sjöberg (2015) beskriver flera studier vars resultat visar att användning av taktikskalor är 
ett mycket effektivt sätt att hantera skönmålade svar som eliminerar ca 90% av effekten av 
skönmålning. Enligt Sjöberg finns det även andra resultat som stödjer denna metod. UPP-testet 
registrerar svarstid i sekunder för varje uppgift och enligt Sjöberg (2013a) använder de som 
skönmålar mer även mer tid för att svara på testfrågorna. Dessutom ombeds testdeltagarna i 
slutet av testet att svara på frågan om de har skönmålat. Både de som svarar ”ja absolut” och 
”nej, absolut inte” tenderar att skönmåla mer (Sjöberg, 2013a).   

Enligt Sjöberg (2013b) har UPP-testet en god validitet som har beskrivits i tjugotal studier 
publicerade i testkonstruktörens egna rapporter som inte har genomgått en kollegial granskning 
(eng. peer review). Totalt har fyra olika typer av validitet dokumenterats: begreppsvaliditet, 
validitet mot självbedömd arbetsprestation, validitet mot proxykriterier och validitet mot 
externa kriterier (Sjöberg, 2009b). Samma studier som nämns ovan har även undersökt UPP-
testets reliabilitet som har visat tillfredsställande resultat (Sjöberg, 2010; Sjöberg, 2013b).  
 
UPP-testet och tidigare forskning  
 
Ett sätt att studera om ett personlighetstest kan korrigera skönmålning på ett effektivt sätt är att 
be en grupp personer att genomföra testet vid två olika tillfällen. Första gången instrueras 
deltagarna att ärligt svara på testfrågorna medan andra gången bes de att försöka framställa sig 
själva bättre än i verkligheten. Sedan jämförs resultaten mellan dessa två tillfällen. Alternativt 
kan man fördela deltagarna i två grupper och be ena gruppen att svara ärligt och den andra 
gruppen att försöka få så bra testresultat som mjöligt. Sedan jämförs resultaten mellan dessa två 
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grupper. Pauls och Crost (2005) är dock kritiska till detta sätt att studera skönmålning, eftersom 
de har funnit en viss skillnad mellan skönmålning i skarpt läge och under instruktioner att 
”fuska”. Pauls och Crost menar att till skillnad från människor som är tillsagda att ”fuska”, 
försöker arbetssökande inte att få så höga värden som möjligt på alla skalor. Deras mål är 
snarare att framställa sig själva så bra som möjligt på de skalor som är viktiga för arbetet de 
söker. Därför bör specifika instruktioner, till exempel att tänka på ett särskilt jobb som 
testdeltagarna ska försöka att få användas istället för ospecifika instruktioner ”framställ dig 
själv så bra som möjligt”. På det sättet kommer testningen likna mer en testning inför en riktig 
anställning, enligt Pauls och Crost. 

Det har gjorts ett antal studier som har undersökt UPP-testets förmåga att korrigera 
skönmålning. I en av studierna jämfördes testresultat mellan två grupper, i skarpt och oskarpt 
läge (Sjöberg & Wolgers, 2012). Ena gruppen bestod av sökande till officersutbildning vid 
Försvarshögskolan och den andra gruppen bestod av personer som redan var antagna till samma 
utbildning. Båda grupperna genomförde UPP-testet och resultatet visade att de sökande hade 
högre värden i emotionell stabilitet och positiv attityd än de antagna. Efter korrektionen av 
poängvärdena fanns det dock inga signifikanta skillnader mellan grupperna. I en annan studie 
som beskrivs i Sjöberg (2015) delades 133 deltagare i två grupper och fick olika instruktioner 
när de skulle genomföra UPP-testet. Ena gruppen uppmanades att svara ärligt, medan andra 
gruppen ombads att tänka på ett drömjobb som de gärna ville ha. Uppgiften var att försöka 
framställa sig själva så bra som möjligt för att få jobbet. Resultatet visade signifikant skillnad 
mellan grupperna i 7 av 13 skalor innan korrektionen och ingen signifikant skillnad efter 
korrektionen. Vilka skalor som det handlade om framgår dock inte i studien. 2012 startade 
Sjöberg (2012) en tävling mot UPP-testet där han uppmanade Internetanvändare att försöka att 
”lura” testet. Den personen som skulle lyckas att få samma okorrigerade och korrigerade värden 
lovades ett pris. 21 personer deltog i tävlingen men ingen lyckades att få höga testvärden i 
kombination med låga värden i skönmålning (Sjöberg, 2012).  

Alla studier som har undersökt UPP-testets förmåga att korrigera för skönmålning som 
författaren har lyckats finna tycks jämföra resultat mellan två olika grupper. Det hade dock varit 
intressant att se om man kan få liknande resultat om man jämför testresultat mellan samma 
personer vid två olika tillfällen.  
 
Syftet 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om UPP-testet kan genomskåda skönmålning. 
Hypotesen är att om UPP-testet kan korrigera för skönmålning på ett effektivt sätt ska det inte 
finnas någon skillnad mellan poängvärdena från första (ärliga svar) och andra (skönmålade 
svar) omgången.  
 

Metod 
 
Detta examensarbete är skrivet inom ramen för ett forskningsprojekt ”Studier avseende ett nytt 
svenskt arbetspsykologiskt test Understanding Personal Potential (UPP)”, som initierades av 
professor Anna M. Dåderman. Datainsamlingen genomfördes i både forsknings- och 
undervisningssyfte. Dåderman är certifierad användare av UPP-testet och var intresserad av att 
undersöka om testet kan genomskåda skönmålning. Samtidigt var hon kursansvarig för kursen 
Human Factors ur ett individperspektiv vid Högskolan Väst, vars mål var bland annat att kunna 
beskriva vilken roll psykologiska faktorer hade för riskbedömning och beslutfattande. 
Deltagandet i studien var en frivillig del av kursen som syftade till att få en ökad förståelse för 
eventuella risker vid rekrytering, samt få en ökad medvetenhet om egna egenskaper.  
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Deltagare och urval 
 
Deltagare i studien var studenter och lärare vid Högskolan Väst, samt deras närstående. Samplet 
bestod av två grupper. Den första gruppen bestod av 26 studenter som läste kursen Human 
Factors ur ett individperspektiv vid Högskolan Väst under HT 2011, 2 lärare och 2 närstående 
personer till deltagarna. Den andra gruppen bestod av 24 studenter som läste kursen Human 
Factors ur ett individperspektiv vid Högskolan Väst under HT 2012, 2 lärare och 4 närstående 
personer till deltagarna. Dessa två grupper betraktas som en grupp i denna studie. Anledningen 
till att 4 lärare och 6 närstående personer till deltagarna fick vara med i undersökningen var för 
att öka antal deltagare. Experimentledaren hade tillgång till 30 avgiftsfria ID-nummer vid varje 
testtillfälle, vilka krävs för att kunna göra testet, men bara 26 respektive 24 studenter deltog i 
kursen. Totalt rekryterades 60 personer genom ett bekvämlighetsurval, av dem 23 män och 37 
kvinnor. Data avseende ålder samlades inte in, eftersom det inte ansågs vara viktigt för 
resultatet. Alla deltagare var dock myndiga. Undersökningen genomfördes vid två tillfällen. 
Bortfall vid första testtillfället var 4 personer och vid andra testtillfället 12 personer. 
Deltagandet i studien skedde på frivilligt basis. För att motivera deltagarna att vara med vid 
båda testtillfällen erbjöds de att ta del av sina resultat från första omgången (ärliga svar) som 
belöning efter att ha genomfört experimentdelen (skönmålade svar) (se proceduren nedan). 
Belöningen ansågs vara värdefull eftersom UPP-testet är ett kommersiellt test som kostar att 
genomföra. Dessutom är det inte möjligt att få göra testet i ett annat syfte än forsknings- eller 
rekryteringssyfte, då endast certifierade användare av testet får hantera det.  
 
Procedur 
 
Experimentledaren Anna M. Dåderman fick en lista från UPP-testkonstruktören professor 
Lennart Sjöberg med inloggningsuppgifter (testID och motsvarande lösenord) till 
Internetplattform som testet skulle genomföras på. Undersökningen genomfördes vid två 
tillfällen. Vid första testtillfället delade experimentledaren ut personliga testID och 
motsvarande lösenord till studiens deltagare tillsammans med instruktioner om hur och var 
undersökningen skulle genomföras. Deltagarna ombads att svara på testets frågor så ärligt som 
möjligt, utan att försöka framstå annorlunda än vad de brukar vara. Studenterna i kursen Human 
Factors ur ett individperspektiv genomförde testet i ett datarum efter föreläsning medan 
experimentledaren fanns i ett annat rum, i fall deltagarna ville ställa några tekniska frågor. 
Lärarna och närstående personer till deltagarna fick genomföra testet på egen hand. Svaren 
skickades till en Internetbaserad server där de bearbetades och lagrades i en kodad form, dvs. 
inga personliga uppgifter fanns tillgängliga, utan endast deltagarnas testID.  

När experimentledaren fick resultaten i form av elektroniska dokument (se Bilaga 1) via 
sin e-postadress skickade hon nya personliga testID och motsvarande lösenord till deltagarna. 
Anledningen till att varje deltagare fick två olika testID, till exempel DC003 och DD003, ett 
för varje testtillfälle, var för att experimentledaren skulle kunna koppla resultaten från första 
omgången till resultaten från andra omgången. Tillsammans med inloggningsuppgifterna fick 
deltagarna även nya instruktioner. Enligt dessa skulle samma test genomföras en gång till men 
den här gången skulle deltagarna tänka på ett jobb som de gärna ville ha när de genomförde 
UPP-testet. Uppgiften var att framställa sig så bra som möjligt för att få sitt drömjobb. Vid detta 
tillfälle fick alla deltagare genomföra testet på egen hand. När experimentledaren fick resultaten 
från andra omgången (skönmålade svar) via sin e-postadress skickade hon resultaten från första 
omgången (ärliga svar) till deltagarna. Det utgjorde en utlovad belöning som syftade till att 
hjälpa deltagarna att förstå sina personliga egenskaper bättre. 

Etiska överväganden. Innan undersökningen informerades deltagarna muntligt om fyra 
forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2010). Informationskravet uppfylldes då 
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deltagarna fick veta om undersökningens syfte samt att deltagandet i studien var frivilligt och 
kunde avbrytas när som helst. Eftersom deltagarna själva fick välja om de ville delta i 
undersökningen uppfylldes även samtyckeskravet. I instruktionerna till UPP-testet 
informerades de om sin rätt att hoppa över de påståenden de inte ville eller kunde ta ställning 
till. Konfidentialitetskravet uppfylldes då deltagarna garanterades största möjliga 
konfidentialitet genom att testresultaten sparades efter det att de har avidentifierats. Endast 
experimentledaren hade tillgång till listan där unika testID kopplades till deltagarnas namn. 
Denna lista tillsammans med personuppgifterna förvarades på ett säkert ställe otillgänglig för 
obehöriga. För att uppfylla nyttjandekravet informerades deltagarna om att insamlade data 
endast skulle användas för forskningsändamål och inget annat. 
 
Instrument 
 
I undersökningen användes UPP-testet som mäter dimensioner enligt femfaktorsmodellen ”Big 
Five”, personlighetsdimensioner av särskild vikt i arbetslivet, samt arbetsmotivation och 
arbetsattityder. För en detaljerad beskrivning av skalorna och exempel på påståenden som 
används i testet se Tabell 1. UPP-testet använder en så kallade stanineskala som innebär att 
insamlade data anpassas till en normalfördelning och fördelningen delas upp i nio lika stora 
steg (Psykologiguiden, 2016).  

Eftersom UPP-testet kontinuerligt utvecklas är det svårt att säga hur många frågor studiens 
deltagare fick svara på. Något som tydligt framgår i resultatdelen är att vissa deltagare fick 
svara på fler frågor än andra deltagare, då första delgruppen genomförde testet under HT 2011 
medan andra delgruppen svarade på testfrågorna under HT 2012. Det resulterade i en skillnad 
i antal egenskaper som mättes för varje deltagare. I dagsläget innehåller testet över 300 
uppgifter, av dem 250 självrapportsfrågor, 32 uppgifter att identifiera emotioner i 
ansiktsuttryck, 12 frågor om testdeltagarens stämningsläge vid testtillfället, samt 8 avslutande 
frågor om testdeltagarens attityd till testet (Sjöberg & Nettelman, 2016). Testdeltagare erbjuds 
att ta ställning till olika påståenden på en femgradig skala från 1 till 5, där 1 motsvarar stämmer 
absolut inte och 5 motsvarar stämmer absolut.  
 
Undersökningsdesign  
 
Denna studie var en experimentell studie som genomfördes med hjälp av en kvantitativ metod, 
eftersom syftet var att jämföra poängvärden mellan två testtillfällen med hjälp av beroende t-
test. Då det handlade om samma personer som deltog i studien vid två olika tillfällen utgjorde 
deltagarna sin egen kontroll.  
 
Databearbetning 
 
Insamlade data var rådata som bearbetades av UPP-testets datoriserade system. De individuella 
värden bestod av staninevärden som kan ha värden mellan 1 och 9. Dessa staninevärden 
matades in och analyserades med hjälp av statistiska dataprogrammet SPSS. Med hjälp av 
deskriptiv data beräknades medelvärden (M) och standardavvikelser (SD). Beroende t-test 
användes för att analysera skillnaden mellan variablerna som samlades in vid två olika 
testtillfällen. Gränser för att skillnaden skulle anses statistiskt signifikant drogs vid p < .05, det 
vill säga att risk att skillnaden berodde på slumpen var 5%. Cohens d räknades ut online med 
hjälp av anvisningar från http://www.psychometrica.de/effect_size.html#cohen. Följande 
riktlinjer användes: d < .3 är en liten effekt, d mellan .3 och .6 är en måttlig effekt och d > .6 är 
en stor effekt (Cohen, 1988). 
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Tabell 1 
Skalor som mäts av UPP-testet samt exempel på påståenden 
 

Skala Exempel på påstående Höga värden utmärks av följande egenskaper 
Samarbetsvilja Ibland har jag en känsla av att arbetskamraterna undviker mig Är samarbetsvillig, lyssnar till andras råd, blir 

sällan försenad med uppgifter 
Kreativitet När jag ställs inför ett problem brukar det gå fort att hitta en ny 

infallsvinkel 
Får lätt nya idéer, har intresse för nya uppslag 

Emotionell intelligens Jag kan sällan förutse hur jag kommer att reagera emotionellt på 
viktiga händelser 

Förstår både sitt eget och andras känsloliv, kan 
hantera svåra känslomässiga lägen 

Social förmåga Jag är bra på att få igenom min vilja Kan etablera och behålla goda relationer, kan 
lösa sociala problem 

Grad av positiv 
grundattityd 

Jag önskar att jag aldrig lärt känna en del människor jag har mött 
i arbetslivet 

Är positiv, bidrar till en god stämning omkring 
sig, hakar inte upp sig på motgångar  

Uthållighet När jag misslyckas tar jag nya tag och försöker igen Ger inte upp trots misslyckanden, kan ta itu 
med uppgifter i god stämning trots motgångar 

Självförtroende Även om jag först tycker något är svårt, brukar jag klara upp det 
ganska snabbt 

Har ett grundläggande förtroende till sin egen 
förmåga, tar gärna på sig nya utmaningar 

Perfektionism Jag har ofta fått beröm för att jag varit så noggrann  Är mycket noggrann även med mindre viktiga 
detaljer 

Social säkerhet Att ta kontakt med en okänd person är inget problem för mig Har lätt att ta och få kontakter med andra 
människor, är orädd för att uppträda offentligt  

Självuppskattning Jag är medlem i en liten grupp som kan få stor betydelse i 
samhället 

Mycket höga värden kan tyda på 
självförälskelse 

Självständighet Vad andra tycker om mig är inte så viktigt för mig Kan agera självständigt utifrån vad han/hon 
själv tror på, är skeptisk till chefer och experter 

Utåtvändhet 

 

Jag är ganska blyg och säger inte mycket i de flesta sammanhang Är social, energisk, söker sig till andra 
människor, är en bra ledare 
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Tabell 1 (fortsättning)  
   

Skala Exempel på påstående Höga värden utmärks av följande egenskaper 
Emotionell stabilitet Jag oroar mig aldrig i onödan Kan hantera stress på ett lugnt sätt, blir inte 

nervös i sociala sammanhang 
Öppenhet Det är påfrestande att behöva tänka om och jobba efter nya idéer Är kreativ, nyfiken, gillar nya idéer och 

förändringar, är intresserad av det mesta 
Följsamhet Det har hänt att jag skällt ut någon på jobbet Är hjälpsam, empatisk, bryr sig om andra 

människor, har lätt att samarbeta 
Noggrannhet Jag är noga med minsta detalj i mitt arbete Är väl organiserad, disciplinerad, målinriktad, 

pålitlig, kontrollerar noga viktiga detaljer 
Arbetsvilja På jobbet går tiden med snigelfart Arbetar hårt och koncentrerat, tar korta raster, 

tänker ofta på sitt arbete 
Arbetsintresse Jag tar med arbetsuppgifter hem och jobbar på fritiden, för det är 

så intressant och spännande 
Är engagerad i sina arbetsuppgifter, kan 
glömma tid och rum när han/hon arbetar 

Arbetstillfredsställelse Jag är tillfredsställd med mitt arbete Trivs bra med sitt arbete, söker sig inte till 
andra arbetsuppgifter 

Resultatorientering Det är mycket viktigt för mig att mitt arbete leder till resultat Är inställd på att få resultat, värderar högt både 
sina egna och företagets prestationer 

Förändringsvilja Människor har mycket större kapacitet för att lära sig något nytt 
än vad många tycks tro 

Gillar förändringar som leder till förbättringar, 
ser förändringar som intressanta utmaningar 

Kontrollorientering Enligt min erfarenhet har det varit viktigt att noga kontrollera 
medarbetares och arbetskamraters arbete 

Vill inte delegera, tenderar att styra och 
kontrollera andra människor 

Ekonomisk motivation Jag tänker mycket på hur jag ska kunna tjäna mera pengar Värderar pengar, är försiktig med utgifterna, 
väljer arbete utifrån ekonomisk ersättning 

Balans arbete – övrigt liv Mitt arbete kräver så mycket att jag inte får en stimulerande fritid Upplever inte att arbetet stör hans/hennes 
övriga liv, och tvärtom 

Skönmålning 1 (kovert) Jag är ibland så spänd att jag har svårt att sova  
Skönmålning 2 (overt) Jag kan inte tänka mig att betala någon ”svart” för ett arbete  

Not. Sammanställning efter Sjöberg (2009a) och Sjöberg och Nettelman (2016).
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Resultat 
 

I Tabell 2 presenteras deskriptiva data för testresultaten vid två testtillfällen. Vid tillfälle ett 
mättes ärliga svar och vid tillfälle två mättes skönmålade svar. Presenterade medelvärdena M1 
och M2 är data efter korrigering för skönmålning. Tabellen redovisar även för skillnader mellan 
poängvärdena, samt resultat av signifikansprövning. 

Studieresultatet visade att vid andra testtillfället fick deltagarna högre värden, jämfört med 
första testtillfället, på kreativitet, uthållighet, perfektionism, självuppskattning, utåtvändhet, 
emotionell stabilitet, öppenhet, noggrannhet, arbetsintresse, resultatorientering och 
förändringsvilja. Dessa resultat hade en stor effekt d och innebar att UPP-testet inte lyckades 
att korrigera skönmålade svar på ett effektivt sätt. Även resultat som hade en måttlig effekt d 
kan vara av intresse: vid andra testtillfället hade deltagarna högre värden på social förmåga, 
självförtroende, följsamhet och kontrollorientering. 

Nedan presenteras exempel på hur testresultaten när det gäller kreativitet, följsamhet och 
perfektionism fördelades på en normal kurva vid två tillfällen. Figurer visar samtliga deltagare 
som genomförde testet vid första respektive andra testtillfället. Poängvärdena är korrigerade 
med hjälp av skalorna för skönmålning.  

 
Figur 1. Figuren till vänster visar fördelningen av testresultatet när det gäller kreativitet vid 
första testtillfället (ärliga svar) och figuren till höger visar resultatet från andra testtillfället 
(skönmålade svar). 

 
Figur 2. Figuren till vänster visar fördelningen av testresultatet när det gäller följsamhet vid 
första testtillfället (ärliga svar) och figuren till höger visar resultatet från andra testtillfället 
(skönmålade svar). 
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Tabell 2 
Medelvärden (M), standardavvikelser (SD) och resultat från beroende t-test 
 

Not. M och SD avser staninevärden som är korrigerade för skönmålning. Olika antal n beror på att UPP-testet var under utveckling när undersökningen genomfördes, 
vilket resulterade i att deltagarna svarade på olika antal frågor, beroende på när de gjorde testet. Konsekvensen av detta blev att olika antal skalor mättes för olika 
personer. Beräkningar av Cohens d gjordes av författaren online med hjälp av anvisningar från http://www.psychometrica.de/effect_size.html#cohen. Siffrorna är 
avrundade till två decimaler. För detaljerad beskrivning av skalor se Tabell 1. 

  Testtillfälle ett Testtillfälle två     
Skala n M1 (SD1) M2 (SD2) MM1-M2 (SD) t p d 
Samarbetsvilja 48 5.54 (1.66) 5.08 (1.51) -0.46 (1.99) -1.60 < .117 -0.29 
Kreativitet 48 4.44 (2.06) 6.38 (1.72) -1.94 (2.15) -6.25 < .001 -1.02 
Emotionell intelligens 48 4.75 (1.80) 5.00 (1.68) -0.25 (2.34) -0.74 < .463 -0.14 
Social förmåga 48 5.65 (2.05)  6.27 (1.58) -0.63 (2.60) -1.67 < .101 -0.34 
Grad av positiv grundattityd 48 5.25 (2.13) 5.38 (1.36) -0.13 (2.54) -0.34 < .735 -0.07 
Uthållighet 48 4.73 (2.01) 6.06 (1.44) -1.33 (2.44) -3.78 < .001 -0.76 
Självförtroende 48 5.65 (2.04) 6.21 (1.62) -0.56 (2.27) -1.72 < .092 -0.30 
Perfektionism 48 4.83 (1.93) 6.83 (1.91) -2.00 (2.70) -5.14 < .001 -1.04 
Social säkerhet 34 5.62 (2.08) 6.09 (1.29) -0.47 (2.49) -1.10 < .278 -0.27 
Självuppskattning 34 5.68 (1.95) 7.56 (0.79) -1.88 (2.03) -5.42 < .001 -1.27 
Självständighet 29 6.76 (2.53) 6.83 (2.25) -0.07 (2.27) -0.16 < .871 -0.03 
Utåtvändhet 48 5.00 (2.04) 6.81 (1.27) -1.81 (2.25) -5.59 < .001 -1.07 
Emotionell stabilitet 48 4.90 (2.03) 6.08 (1.40) -1.19 (2.29) -3.59 < .001 -0.68 
Öppenhet 48 4.50 (1.80) 6.63 (1.35) -2.13 (1.93) -7.62 < .001 -1.34 
Följsamhet 48 5.33 (2.10) 6.50 (2.05) -1.17 (2.29) -3.53 < .001 -0.56 
Noggrannhet 48 5.19 (2.29) 6.98 (1.50) -1.79 (2.18) -5.69 < .001 -0.93 
Arbetsvilja 48 5.13 (2.13) 5.56 (1.64) -0.44 (2.58) -1.18 < .245 -0.23 
Arbetsintresse 48 4.73 (1.99) 6.90 (1.63) -2.17 (2.52) -5.96 < .001 -1.20 
Arbetstillfredsställelse 48 5.17 (1.92) 4.94 (1.31) -0.23 (2.17) -0.73 < .467 -0.14 
Resultatorientering 48 3.98 (1.84) 6.08 (1.94) -2.10 (2.38) -6.12 < .001 -1.11 
Förändringsvilja 48 4.46 (1.89) 5.90 (1.80) -1.44 (2.14) -4.65 < .001 -0.78 
Kontrollorientering 34 6.32 (2.06) 7.29 (1.92) -0.97 (2.11) -2.68 < .011 -0.49 
Ekonomisk motivation 29 6.41 (1.57) 6.41 (1.90) -0.00 (2.28) -0.00 1.000 -0.00 
Balans arbete – övrigt liv 48 5.23 (2.03) 5.40 (1.54) -0.17 (2.52) -0.46 < .649 -0.09 
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Figur 3. Figuren till vänster visar fördelningen av testresultatet när det gäller perfektionism vid 
första testtillfället (ärliga svar) och figuren till höger visar resultatet från andra testtillfället 
(skönmålade svar). 
 
Dessa tre figurer utgör ett exempel på hur UPP-testet misslyckades att korrigera skönmålning 
på ett effektivt sätt. Anledningen till att just kreativitet, följsamhet och perfektionism valdes ut 
som exempel är att dessa illustrerar en tydlig skillnad mellan testtillfälle ett och testtillfälle två. 
Om testdeltagarnas poängvärden var relativt normalfördelade vid första omgången, såg det 
annorlunda ut vid andra omgången när deltagarna ombads att försöka framställa sig själva bättre 
än i verkligheten.  

Eftersom fördelningen av poängvärdena var skev vid andra testtillfället genomfördes 
Wilcoxon signed-rank test, som är ett motsvarande icke-parametriskt test till beroende t-test, 
för att kontrollera om resultaten håller. Testresultatet visade signifikant skillnad i medianvärden 
mellan testtillfälle ett (ärliga svar) och testtillfälle två (skönmålade svar) i samma skalor som 
presenteras i Tabell 2. Det innebär att även om man jämförde medianerna var det tydligt att 
UPP-testet inte klarade av att korrigera skönmålning på ett effektivt sätt.  
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om UPP-testet kan genomskåda skönmålning. 
Resultatet visade att testet inte klarade av att korrigera skönmålade svar på ett effektivt sätt. I 
15 av 24 skalor hade skillnad mellan svaren från första och andra omgången en stor eller måttlig 
effekt d.  
 
Resultatdiskussion  
 
Resultatet av denna studie går emot testkonstruktörens egna resultat av tidigare studier som 
undersökte UPP-testets förmåga att korrigera skönmålade svar. Det är dock svårt att diskutera 
resultatet i förhållande till tidigare forskning. Problemet beror på att många av tidigare studier 
om UPP-testet inte är publicerade utan dess resultat presenteras i testkonstruktörens egna 
rapporter som inte genomgått en kollegial granskning (eng. peer review) (Sjöberg, 2009b, 
2013a, 2013b; Sjöberg & Wolgers, 2012). Några studier är presenterade i en artikel som har 
publicerats i en vetenskaplig tidskrift men Sjöberg (2015) var den enda författaren. Dessutom 
är de presenterade resultaten svårtolkade och hänvisar till egna, tidigare genomförda, studier. 
Sjöberg (2015) beskriver resultaten av fyra olika studier och hävdar att UPP-testet lyckades att 
eliminera ca 90% av effekten av skönmålning. Det är dock svårt att se hur Sjöberg fick dessa 
resultat. I en av studierna presenterade i artikeln studerades två grupper av personer som 
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genomförde UPP-testet med olika instruktioner – ”svara ärligt” och ”fuska”. Enligt Sjöberg 
(2015) visade resultaten signifikant skillnad mellan grupperna innan korrektionen och ingen 
signifikant skillnad efter korrektionen. Studien liknar denna studie och det hade varit intressant 
att jämföra resultaten. Det är dock svårt att göra eftersom data presenterade i artikeln avser 
standardiserade värden. Sjöberg presenterar inte resultatet från t-test, till exempel t och p 
värden, som visar signifikansnivå. Det framgår inte heller vilka skalor som skiljde mellan 
grupperna innan korrektionen för skönmålning.  

Om vi bortser från de resultaten som testkonstruktören fick i sina studier eftersom de är 
svåra att kontrollera, vad kan resultat från den föreliggande studien bero på? Kan det vara så att 
de metoder som används i UPP-testet för att upptäcka skönmålning inte är så effektiva som de 
hävdas vara? Testets metodik för att hantera skönmålning bygger på två taktikskalor – overt 
och kovert mätning. Dessa skalor består av olika påståenden om vanliga beteenden som inte är 
socialt önskvärda och ovanliga beteenden som är socialt önskvärda. Den personen som svarar 
”fel” på dessa uppgifter anses försöka skönmåla sig och får sina poängvärden korrigerade av 
testet uppåt eller neråt. Enligt Sjöberg (2013a) är det en effektiv metod som eliminerar de flesta 
effekterna av skönmålning. Alla forskare är dock inte lika positiva till användning av 
taktikskalor. Ellingson et al. (1999) genomförde en studie vars syfte var att undersöka om ett 
personlighetstest som använder skalor för skönmålning kan korrigera skönmålning på ett 
effektivt sätt. Testet som användes i studien var ABLE som mäter 13 personlighetsskalor och 
används i amerikanska armén. Ellingson et al. utformade metoden i sin studie på ett liknande 
sätt som användes i den föreliggande studien. En grupp av personer ombads att genomföra testet 
vid två tillfällen. Första gången fick deltagarna instruktioner att svara ärligt medan andra gången 
ombads de att framställa sig själva så bra som möjligt. Trots att resultatet på gruppnivå var 
tillfredsställande, misslyckades testet att korrigera poängvärden på individnivå på ett effektivt 
sätt. Ellingson et al. kom fram till att korrektionen av skönmålning med hjälp av taktikskalor 
inte var tillräckligt effektiv. Dessa resultat är i linje med resultaten som presenteras i den 
föreliggande studien, som även den visar att användning av skalor för skönmålning inte är en 
effektiv metod. UPP-testet misslyckades att korrigera skönmålade svar på både individ- och 
gruppnivå (se Tabell 2 för resultat på gruppnivå).  

Problemet med skalor för skönmålning är att dessa kan missgynna personer som är 
annorlunda på ett positivt sätt. Dessa skalor mäter vanliga beteenden som inte är socialt 
önskvärda och ovanliga beteenden som är socialt önskvärda. Några exempel på påståenden som 
mäter skönmålning beskrivs av Sjöberg (2013a): ”Jag har aldrig kastat skräp på gatan” och 
”Innan jag röstar läser jag noga alla partiets program”. Om en person svarar att han eller hon 
alltid läser alla paritets program innan röstningen anser testet att personen ljuger och kommer 
att höja eller sänka personens poängvärden. Men hur rätt är det att göra det? Även om de flesta 
av oss inte läser genom alla partiets program innan vi röstar, finns det faktiskt personer som gör 
det. Ska de verkligen straffas för att de är annorlunda och svarar ärligt? Uziel (2010) menar att 
skalor för skönmålning inte har något med skönmålning att göra utan istället skulle passa bättre 
för att mäta ett särskilt personlighetsdrag – interpersonellt inriktad självkontroll (eng. 
interpersonally oriented self-control).  

Sjöberg (2013a) menar att han har funnit resultat som stödjer den metodiken för 
skönmålning som används i UPP-testet. Exempelvis registrerar testet svarstid för varje uppgift, 
och enligt Sjöberg tar det mer tid att svara på frågorna för dem som försöker att lura testet än 
för dem som svarar ärligt. Problemet är att forskare inte är överens och det finns delade 
meningar om det tar mer eller mindre tid för att svara taktiskt. Vissa forskare har exempelvis 
funnit att taktiska svar kräver mindre tid än ärliga svar (George, 1990, refererat i Holden et al., 
2001). En förklaring till detta kan vara att det är enklare att ljuga (Hsu et al., 1989). Författaren 
till denna uppsats anser dock att både ärliga och taktiska svar kan ta tid. Om en testfråga är 
formulerad på ett sätt som kräver fundering är det naturligt att sådana uppgifter tar mer tid att 
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besvara. Men sedan finns det personer som behöver mer tid även för enklare uppgifter, 
exempelvis de som inte har svenska som modersmål, eller de som allmänt läser lite 
långsammare än andra, till exempel personer med dyslexi (Vellutino, Fletcher, Snowling, & 
Scanlon, 2004). Att det tar mer tid för en person för att svara på en fråga än för en annan person 
behöver alltså inte innebära att han eller hon ljuger.  

Pauls och Crost (2005) påstår att skönmålning ser annorlunda ut i skarpt och oskarpt läge. 
Många av Sjöbergs studier om UPP-testet har genomförts i skarpt läge, där en grupp av sökande 
till utbildning eller arbete jämfördes med en grupp av personer som testades i oskarpt läge 
(Sjöberg, 2013a; Sjöberg & Wolgers, 2012). Denna studie genomfördes i oskarpt läge där 
studiedeltagarna ombads att göra UPP-testet vid två tillfällen. Vid första testtillfällen var 
uppgiften att svara ärligt och vid andra testtillfället skulle deltagarna ”fuska”. Skulle resultaten 
se annorlunda ut om studiedeltagarna var riktiga arbetssökande? Pauls och Crost menar att 
arbetssökande som skönmålar i ett personlighetstest inför en anställning inte försöker att få 
högsta poängvärden på alla skalor. Arbetssökandens mål är snarare att få höga poängvärden 
endast på de skalor som, exempelvis enligt annonsen eller personens egen uppfattning, anses 
vara viktiga för arbetet han eller hon söker. För att testproceduren i en undersökning ska likna 
verkligheten så mycket som möjligt rekommenderar Pauls och Crost att använda specifika 
instruktioner som uppmanar testdeltagare att tänka på ett särskilt arbete som de ska försöka att 
få. I denna studie uppmanades deltagarna att tänka på sitt drömjobb vid andra testtillfället. 
Eftersom alla har olika drömjobb är det troligt att olika personer försökte framställa sig själva 
på olika sätt. Kreativitet är exempelvis viktigare för vissa än för andra arbeten. Det är möjligt 
att de skönmålade svaren hade sett annorlunda ut om alla studiedeltagare tänkte på ett och 
samma jobb. Å andra sidan är vissa skalor, till exempel samarbetsvilja och noggrannhet lika 
viktiga för de flesta potentiella drömarbeten. Dessutom anser författaren inte att det är viktigt 
på vilket sätt och hur mycket studiedeltagarna ”fuskade”. Ett test som hävdar kunna eliminera 
ca 90% av effekten av skönmålning ska kunna göra det i alla lägen.  

 
Metoddiskussion 
 
De data som presenteras i resultatdelen samlades inom ett forskningsprojekt som författaren har 
tagit del av. Eftersom författaren inte varit med från början och istället fått berättat för sig hur 
undersökningen genomfördes kan författarens bild som framgår i denna studie skilja något från 
verkligheten. Det är dock inte troligt då experimentledaren som också är handledare av detta 
examinationsarbete har läst och godkänt texten. Dessutom fick författaren själv genomföra 
UPP-testet med exakt samma instruktioner som övriga deltagare.  

Under processen visade det sig att UPP-testet var under utvecklingen då datainsamlingen 
genomfördes HT 2011 och HT 2012. Det resulterade i att olika deltagare svarade på olika antal 
frågor/påståenden beroende på när de genomförde testet. I sin tur resulterade det i olika antal 
skalor som mättes för varje testdeltagare. Till exempel fick endast 29 personer svara på frågor 
som mätte självständighet medan de flesta skalorna mättes för 48 personer. En annan svaghet 
av denna studie är antal undersökningsdeltagare som genomförde UPP-testet vid två tillfällen 
– 48 personer. Även om deltagare som skulle genomföra testet vid båda tillfällena utlovades en 
belöning – egna resultat från första omgången (ärliga svar) var belöningen kanske inte 
tillräckligt attraktiv för alla då 8 personer valde att inte göra testet andra gången och 4 personer 
valde att inte göra testet överhuvudtaget. Vissa forskare väljer att betala sina deltagare för att 
motivera dem att vara med i sin studie. Sjöberg (2015) gav exempelvis varje deltagare av en av 
sina studier 400 SEK. Frågan om forskare ska ha möjlighet att betala för deltagande i studier 
har diskuterats av bland annat Savulescu (2010) och Grady (2001). Problemet är att om 
ekonomisk ersättning är för stor kan den locka personer, som inte är intresserade av forskning 
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utan enbart är ute efter den ekonomiska ersättningen. Dessutom ökar risken för en otillbörlig 
påverkan av forskaren på deltagarna.  

En av de största metodologiska styrkorna av denna studie är att för resultatanalys användes 
beroende t-test, dvs. varje studiedelatagare jämfördes med sig själv. Det är svårt att hitta två 
olika grupper som är så lika som en grupp som jämförs med sig själv, där ålder, erfarenheter 
och andra egenskaper matchas med samma ålder, erfarenheter och andra egenskaper.  

 
Praktiska och teoretiska implikationer 
 
Eftersom UPP-testet är avsett som en urvalsmetod vid rekryteringar bör det användas med 
försiktighet med tanken på resultatet av denna studie. Testanvändaren rekommenderas inte lita 
blint på testresultaten utan bör diskutera dem tillsammans med testpersonen. Förslag på frågor 
som kan användas vid ett sådant tillfälle finns i en av rapporter som testanvändaren kan ladda 
ner (Sjöberg, 2013a). Även om intervjuguiden är tänkt mer för att ge en fördjupad förståelse i 
”varningssignaler” kan den också användas för att undersöka om testpersonen känner igen sig 
i sina resultat.  

Resultatet som framgår i denna studie bidrar till testteori genom att visa att skalor för 
skönmålning inte är så effektiva som de ibland påstås vara. Det är tydligt att det behövs mer 
forskning som undersöker förbättringsmöjligheterna. Denna metod kan kanske kombineras 
med andra metoder, till exempel itemneutralisering som beskrivs av Bäckström och Björklund 
(2013).  
 
Förslag på fortsatt forskning 
 
Ett av de största problemen med UPP-testet är att endast testkonstruktören har tillgång till hela 
testet. Till exempel är det svårt att säga hur exakt en korrektion för skönmålning går till i UPP-
testet, eftersom dessa uppgifter inte är offentliga. Enligt Dåderman får inte ens certifierade 
testanvändare, som har genomgått en utbildning, tillgång till exakta frågor som ingår i testets 
två taktikskallor (personlig kommunikation, 16 maj 2016). Information om vilka testfrågor som 
mäter respektive skala lämnas inte heller ut av testkonstruktören. Allt detta begränsar 
möjligheter till oberoende forskning. Det är dock viktigt att andra forskare än testkonstruktören 
får tillgång till hela testet för flera objektiva studier.  
 
Slutsatser 
 
Resultaten av denna studie är inte lika optimistiska som testkonstruktören tidigare fann i sina 
studier. Det är svårt att säga om det beror på antal deltagare, oskarpt läge eller något annat. Men 
ett test som hävdar att kunna eliminera ca 90% av effekten av skönmålning ska kunna göra det 
i vilket läge som helst.  
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Bilaga 1. Exempel på en rapport som en testperson kan ta del av.  

 

UPP: Understanding Personal Potential 

Kandidatrapport 

Testutlåtande för TestID: AD11 

Testningen genomfördes 2016-04-09 

Testet påbörjades 2016-04-09 17:47 

Normdata: Standard 

Ansvarig för testningen: Professor Lennart Sjöberg 

 
Psykologisk Metod AB www.psykologisk-metod.se 
Box 50 info@psykologisk-metod.se 
182 11 Danderyd 08-755 72 34 
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LÄS DETTA FÖRST 
 
Detta utlåtande är baserat på testningen med UPP- testet. Testet har god reliabilitet och validitet.  Resultaten har jämförts med en 

omfattande normdatabas. Tolkningarna utgår från de kvantitativa värden som erhållits i de olika testvariablerna, innehållet i de 

testfrågor som ställdes och från forskning inom personlighetspsykologi. Man måste emellertid komma ihåg att alla tester har en viss 

osäkerhet när det gäller tillämpning på en enskild testad person.  

Kommer du att känna igen dig i testresultaten? Kanske, kanske inte. Testvärdena bygger givetvis på dina egna bedömningar, men 

från dem är det tre steg till testrapporten. För det första summeras flera bedömningar i varje skala i testet. För det andra sätts det 

skalvärde som erhålls på det sättet i relation till en normgrupp på ca 1000 personer som tagit testet. Det är sällan man vet hur man 

ligger till i förhållande till en stor normgrupp. För det tredje korrigeras värdena för "skönmålning", som i sin tur ofta är omedveten. 

Med skönmålning menas att testsvaren ger en lite överdrivet positiv bild. I de flesta fall känner man ändå igen sig, men undantag kan 

förekomma av dessa skäl. 

Se sid. 6 i denna rapport för förklaringar av testvariablerna. 

Skalan i UPP-testet 
Skalan går från 1 till 9 och är en s.k. stanineskala. Medelvärdet är 5 och standardavvikelsen 2.  Testpoängen på en sådan skala 
fördelar sig enligt en normalfördelning på följande sätt i normgruppen: 

Testpoäng Andel i normgruppen som har denna 

poäng i procent 

1 4 

2 7 

3 12 

4 17 

5 20 

6 17 

7 12 

8 7 

9 4 
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Personlighet 
Sociala funktioner 

(Social förmåga, Emotionell intelligens, Samarbetsvilja, Utåtvändhet, Följsamhet, Social säkerhet, Individualism) 
 
 
Hon kan ha vissa problem med sina relationer till andra människor. Andras tankar och känslor kan vara svåra att förstå för henne. Hon 

samarbetar med de flesta utan att det "gnisslar", men ibland kan det bli brister i samarbetsviljan. Det händer emellanåt att hon inte kommer 

igång med arbetsuppgifter och hon kan framstå som kritisk till överdrift. Hon är i första hand intresserad av sitt inre liv, och kan visa en tendens 

till självupptagenhet. Hon tänker inte så mycket på omvärlden. Det händer att hon råkar in i konflikter med andra människor och är ibland 

negativt inställd till dem. Hon har uppenbart svårt att ta nya kontakter och upplever för det mesta kontaktskapande som något påfrestande och 

negativt. När hon träffar nya människor är hon många gånger nervös och osäker. Hon undviker om hon kan att ta personliga kontakter. Hon 

agerar bara då och då på egen hand och föredrar att följa råd hon får från andra.  

Emotionell anpassning 

(Emotionell stabilitet, Uthållighet, Grad av positiv grundattityd, Självförtroende, Självuppskattning) 
 
 
Hon har en tendens att vara känslomässigt instabil och kan ha svårt att klara av mycket krävande situationer och arbetsvillkor. Humöret är 

ibland ojämnt och hon kan ha en tendens till nervositet och nedstämdhet. Hon känner svårigheter så kraftfullt att hon kan utveckla en tendens 

att ge upp. Hon ser ibland livet och människorna i en positiv dager, ibland i en mera negativ. Hon trivs tämligen bra i de flesta situationer och 

med de flesta uppgifter, men kan också reagera negativt. Hon har ett genomsnittligt självförtroende. Hon har inga tydliga tendenser att undvika 

svåra uppgifter men söker inte heller efter spännande utmaningar. Hon gör oftast en verklighetsnära utvärdering av hinder. Karriär och 

framgång är relativt viktiga för henne men hon är inte uteslutande inställd på att bli en vinnare utan är också inriktad på samarbete. Hon tar 

ledningen då och då, men lika ofta avstår hon från det.  

Noggrannhet 

(Noggrannhet, Perfektionism) 
 
 
Hon är ytterst noggrann och planerar sitt arbete på ett förträffligt sätt. Hon är verkligen pålitlig och fullföljer sina åtaganden i alla delar. Hon vet 

absolut var saker hon behöver för jobbet finns, och hennes arbetsplats gör ett städat intryck. Hon är mycket engagerad i att få alla detaljer rätt, 

och kontrollerar noga och många gånger att så är fallet innan hon känner sig klar med en uppgift. Hon vill sällan ta risken att pröva radikalt 

annorlunda och kreativa uppslag. Hon är rädd för att bli kritiserad för att ha gjort något fel, allt måste vara perfekt och vattentätt. Detta medför en 

risk för förseningar.  

Kreativitet 

(Kreativitet, Öppenhet) 
 
 
Hon får bara vid enstaka tillfällen idéer och är inte heller så intresserad av nya uppslag. Hon är troligen inställd på att arbeta med sedan länge 

kända och väl fungerande metoder. Hennes intressen är inte så många. Omväxling lockar henne inte. Hon är ganska 

konventionell.  
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Arbetsmotivation och attityder 
Arbetsmotivation 

(Arbetstillfredsställelse, Arbetsvilja, Arbetsintresse) 
 
 
Hon gillar sitt arbete och trivs bra när hon jobbar. Hon ser arbetet som en viktig del av livet och det ger henne ofta stor tillfredsställelse. Hennes 

arbetsvilja är på genomsnittlig nivå. Hon är engagerad i sina arbetsuppgifter och tänker stundtals på dem även på fritiden. När hon arbetar flyger 

tiden och hon kan ofta glömma tid och rum. Arbetsuppgifterna är för henne en positiv och utvecklande del av tillvaron.  

Resultatorientering 

Hon är rätt så fokuserad på att hennes arbete ska ge resultat.  

Förändringsvilja 

Hon är ointresserad av att arbeta med förändringar. Ibland kan hon tycka att förändringar är stimulerande men ofta mera som tröttsamma. 

Kontrollorientering 

Hon är i hög grad inriktad på att följa upp och kontrollera andras arbete. Hon föredrar när så är möjligt att göra saker själv framför att lita på 

andra. Hon känner sig många gånger skeptisk till att kolleger och medarbetare arbetar enligt planerna och gör rätt.  

Ekonomisk motivation 

Hon är i hög grad engagerad i sin ekonomi.  

Balans arbete - övrigt liv 

Det finns konflikter för henne mellan arbete och familj. Krav på jobbet leder till att familjelivet störs, eller tvärtom. Situationen kan bli problematisk 

för henne.  

Om tolkning av testresultaten 
 

Nedanstående kommentarer bygger på att testdata varit av acceptabel kvalitet. Se nästa avsnitt, "Kvalitetssäkring av testningen", för information 

om datakvalitet. Är denna ej tillräcklig rekommenderas omtestning. 

Det finns ingen garanti för att resultaten blir som den testade kanske väntat sig, och det av flera skäl. Visserligen bygger testresultaten på 

testsvaren, men dessa har sedan bearbetats i flera steg. Svaren har satts i relation till en normgrupp och det är sällan man själv vet hur man 

ligger till i förhållande till en stor grupp av människor: över eller under genomsnittet, och hur mycket? Testresultaten är också korrigerade för 

skönmålning, som kan vara helt omedveten. 

Inget psykologiskt test är perfekt, och resultaten får inte tas som Sanning med stort S. Man kan vara tillfälligt ur slag när man gör testningen . 

eller tillfälligt på strålande humör. Detta påverkar resultaten. 

Människor varierar från en situation till en annan. Personligheten som den mäts med detta test är främst inriktad på hur man fungerar i 

arbetssituationer. 

Resultaten är alltså rensade från .skönmålning.. Hur går det till egentligen? Det är en ganska komplicerad statistisk procedur som kan vara svår 

att genomskåda. Läs i testmanualen eller på vår hemsida www.psykologisk-metod.se om hur det går till, eller kontakta Psykologisk Metod, 

info@psykologisk-metod.se. Se vidare användarmanualen och den tekniska manualen. 
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Översikt av testresultatet (Staninepoäng) 
 

Arbetsfunktioner 

 

Dimensioner enligt femfaktorsmodellen (”Big Five”) 

        

Arbetsmotivation och arbetsattityder 

             
 

4 Samarbetsvilja 

1 Kreativitet 

3 Emotionell intelligens 

1 Social förmåga 

3 Grad av positiv grundattityd 

2 Uthållighet 

4 Självförtroende 

9 Perfektionism 

1 Social säkerhet 

4 Självuppskattning 

1 Individualism 

1 Utåtvändhet 

2 Emotionell stabilitet 

1 Öppenhet        

3 Följsamhet 

9 Noggrannhet 

4 Arbetsvilja 

6 Arbetsintresse 

5 Arbetstillfredsställelse 

4 Resultatorientering 

1 Förändringsvilja 

7 Kontrollorientering 

7 Ekonomisk motivation 

2 Balans arbete - övrigt liv 

25 
 



   

Översikt av testdimensioner 
 Personlighetsdimensioner av särskild vikt i arbetslivet 

Dimensionens namn Högt värde (>5) utmärks av goda egenskaper i de flesta eller alla av nedanstående beteenden i arbetet: 

Samarbetsvilja Samarbetar gärna och i positiv anda med chefer och kamrater, lyssnar till andras råd, blir sällan försenad med 
uppgifter 

Kreativitet Har lätt att få nya idéer och uppslag, även av de mest originella och oväntade slag; i vissa sammanhang kan detta 
verka störande 

Emotionell intelligens Förstår sig på eget och andras känsloliv, kan hantera svåra emotionella lägen hos sig själv och andra 

Social förmåga Kan klara av att etablera och behålla goda relationer, löser upp sociala problemknutar 

Grad av positiv grundattityd Är i grunden positiv, hakar inte upp sig på motgångar eller på andras sociala oförmåga, sprider en god stämning 
omkring sig 

Uthållighet Ger inte upp trots misslyckanden, kan skaka av sig motgångar och ta itu med nya uppgifter i god stämning, låter sig 
inte nedslås. Värden >7 kan medföra en viss ovilja att ge upp trots att det är berättigats 

Självförtroende Har ett grundläggande förtroende till den egna förmågan, tar gärna på sig nya uppgifter och utmaningar. Värden >7 
kan innebära orealistiskt självförtroende 

Perfektionism Höga värden i denna testvariabel tyder på mycket hög noggrannhet och upptagenhet med detaljer, även mindre 
viktiga sådana, vilket är en nackdel i nästan alla sammanhang, särskilt om värdet är >7 

Social säkerhet Har lätt att ta och få kontakter, inte orolig för att uppträda offentligt, bra ”minglare”, ingen "blyghet" 

Självuppskattning >7 innebär mycket hög självuppskattning, på gränsen till ”självförälskelse” vid extrema värden, vilket för en chef kan 
medföra ledningsproblem 

Individualism Höga värden beskriver person som går sin egen väg, vad andra tycker är mindre viktigt för honom/henne. Kan vara 
skeptisk till vad chefer och andra tycker 

 Dimensioner enligt femfaktormodellen ("Big Five") 

Dimensionens namn Högt värde (>5) utmärks av goda egenskaper i de flesta eller alla av nedanstående beteenden i arbetet: 

Utåtvändhet Social, energisk, tycker om att ta kontakter och har lätt för det 

Emotionell stabilitet Klarar av stress och svårigheter utan att bli nervös, har ett lugnt humör, låter sig inte provoceras 

Öppenhet Tycker om abstrakta idéer, är öppen för nya tankar, vill gärna lära sig nytt 

Följsamhet Högt värde innebär stor vilja och förmåga att anpassa sig efter situationens och andra människors krav, ibland på 
bekostnad av egna åsikter och prioriteringar. Mycket lågt värde kan innebära vilja att främst gå sin egen väg, att 
lyssna lite på andra 

Noggrannhet Kontrollerar noga alla viktiga detaljer men lägger inte ned alltför mycket tid på små och oviktiga detaljer 

 Arbetsmotivation och arbetsattityder 

Dimensionens namn Högt värde (>5) utmärks av goda egenskaper i de flesta eller alla av nedanstående beteenden i arbetet: 

Arbetsvilja Arbetar hårt och koncentrerat och i god stämning, tar korta raster, är ofta upptagen av tankar om arbetet 

Arbetsintresse Är intresserad av sina arbetsuppgifter, går upp i dem, kan uppleva "flow" 

Arbetstillfredsställelse Trivs bra med jobbet, söker sig inte till andra uppgifter 

Resultatorientering Inställd på att få resultat, ser den egna och företagets prestation som något mycket viktigt 

Förändringsvilja Intresserad av förändringar som syftar till förbättringar av olika slag, ser möjligheten till förändringar som en intressant 
utmaning och som en möjlighet till kreativ problemlösning 

Kontrollorientering Höga värden: Vill inte delegera, angelägen om att i detalj styra och kontrollera. Låga värden, som är motsatsen, kan 
innebära risk för att en chef alltför lite styr och följer upp personalens arbete 

Ekonomisk motivation En hög grad av ekonomisk motivation innebär att pengar betyder mycket och att det är känns tillfredsställande att få 
inkomster; motsatsen innebär att man inte bryr sig så mycket om pengar 

Balans arbete . övrigt liv Upplever inte att arbetet stör möjligheterna till ett rikt övrigt liv med familj och vänner – eller att familjen ställer krav 
som stör möjligheten att göra ett bra jobb 
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Källor till information om UPP-testet och testning 
 
Om UPP-testet: teori, utveckling, utvärdering 
Se denna länk för en utförlig rapport: http://www.psykologisk-metod.se/Bortom_Big_1_noc.pdf 
Om personlighetstest i allmänhet 
Se denna länk för en översikt av området: http://swoba.hhs.se/hastba/abs/hastba2000_009.htm 
Om testmetodik 

Magnusson, D. (2003). Testteori. Stockholm: Psykologiförlaget. 
Professor Lennart Sjöbergs forskning 

Personlig hemsida: http://www.dynam-it.com/lennart/ 
Blogg om psykologisk forskning http://lennartsjoberg.blogspot.com/ 

Blogg om testning och psykometrik http://psyktester.blogspot.com/ 

Frågor om testningen besvaras av Lennart Sjöberg 

lennart@psykologisk-metod.se 
08- 755 72 34 

Om testkonstruktören 
Professor Lennart Sjöberg. leg. psykolog, specialist inom psykometrik, har varit Psychometric Fellow vid Princeton University och Educational 

Testing Service, disputerade vid Stockholms universitet inom området psykometrik, var professor i psykologi vid Göteborgs universitet (1970-

88) och Handelshögskolan i Stockholm (1988-2006), gästprofessor i Berkeley och vid Stanford-universitetet samt forskare vid holländska och 

belgiska forskningsinstitut, konsult vid Environmental Protection Agency, Washington, DC, adjungerad professor vid universitetet i Trondheim 

2002-2009, tidigare ordförande i Sveriges Psykologförbunds vetenskapliga råd och HRK:s metodnämnd, ledamot av Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademin och Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi, författare till ca 600 vetenskapliga arbeten. Medlem 

av redaktionen av flera vetenskapliga tidskrifter. 
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