MMPI-2-RF skalor
Validitetsskalor
MISS

Antal utelämnade svar

VRIN-r

Växlande svarsinkonsistens – slumpmässigt svarande

TRIN-r

Instämmande svarsinkonsistens – fasta svar

F-r

Infrekvens – sällan förekommande svar i normalpopulation

Fp-r

RBS

Infrekvens-psykopatologi – sällan förekommande svar i
patientpopulation inom psykiatri
Infrekvens-somatik – sällan förekommande svar i
patientpopulation inom somatik
Symptomvaliditet – somatiska och kognitiva besvär
associerade med höga nivåer av överrapportering
Svarstendens – överdrivna minnesbesvär

L-r

Lögn – sällan hävdade moraliska attribut eller aktiviteter

K-r

Korrektion – påstående av god psykologisk anpassning
associerad med höga nivåer av underrapportering

Fs
FBS-r

Högre-ordningens skalor
EID
THD
BXD

Internalisering – problem associerade med sinnesstämning
och affekt
Tankestörning – problem associerade med oorganiserade
tankar
Externalisering – problem associerade med
underkontrollerat beteende

Omstrukturerade kliniska skalor
RCd

Demoralisering – generell olycklighet och missnöje

RC1

Somatiska besvär – diffusa fysiska hälsobesvär

RC2

Avsaknad av positiva emotioner – brist på positiv emotionell
mottaglighet
Cynism – icke-självrefererande övertygelse, att misstro och
ha generellt låga uppfattningar om andra
Antisocialt beteende – regelbrytande och oansvarigt
beteende
Förföljelsetankar – självrefererande övertygelser om att
andra utgör ett hot
Dysfunktionella negativa emotioner – maladaptiv ångest,
ilska och irritabilitet
Avvikande upplevelser – ovanliga perceptioner eller tankar

RC3
RC4
RC6
RC7
RC8
RC9
Somatiska skalor
(specialproblemskalor)
MLS
GIC
HPC
NUC
COG

Hypoman aktivering – överaktivering, aggression,
impulsivitet och grandiositet
Sjukdomskänsla – allmän känsla av fysisk försvagning, dålig
hälsa
Gastrointestinala besvär – illamående, återkommande orolig
mage, dålig matlust
Huvudvärk – värk i huvud och nacke
Neurologiska besvär – yrsel, svaghet, förlamning, förlust av
balans osv.
Kognitiva besvär – minnesproblem, koncentrationsproblem

Internaliseringsskalor
(specialproblemskalor)
SUI
HLP
SFD
NFC
STW
AXY
ANP
BRF
MSF
Externaliseringsskalor
(specialproblemskalor)
JCP

Suicidtankar – idealisering av självmord, tidigare
självmordsförsök
Hjälplöshet – övertygelse om att det inte går att uppnå mål
eller lösa problem
Självtvivel – avsaknad av självförtroende, känslor av
värdelöshet
Ineffektivitet – övertygelse om att vara obeslutsam och
ineffektiv
Stress och oro – upptagenhet med besvikelser, svårigheter
med tidspress
Ångest – genomträngande ångest, rädslor, ofta
förekommande mardrömmar
Benägenhet till ilska – blir arg lätt, otålig med andra
Beteendebegränsande fobier – rädslor som på ett
avgörande sätt förhindrar normala aktiviteter
Flera specifika fobier – rädsla för blod, eld, åska osv.

AGG

Beteendeproblem som ungdom – svårigheter i skolan och
hemma, stölder
Substansmissbruk – aktuellt eller tidigare missbruk av
alkohol och droger
Aggression – fysiskt aggressivt, våldsamt beteende

ACT

Aktivering – exciterad, förhöjd energinivå

Interpersonella skalor
(specialproblemskalor)
FML

Familjeproblem – konfliktfyllda familjerelationer

IPP

Interpersonell passivitet – obeslutsam och undergiven

SAV

Socialt undvikande – undvikande eller ogillande av sociala
evenemang
Blyghet – blyg, benägen att känna sig hämmad och ängslig
med andra
Misantropi – ogillar människor och att vara tillsammans med
dem

SUB

SHY
DSF
Intresseskalor
(specialproblemskalor)
AES
MEC

Estetisk-litterära intressen – litteratur, musik, teater
Mekanisk-praktiska intressen – reparera och bygga saker,
utomhusaktiviteter, idrott

"Personality Psychopathology
Five"
AGGR-r

Aggressivitet – avsiktlig målfokuserad aggressivitet

PSYC-r

Psykotism – verklighetsfrånkopplad

DISC-r

Hämningslöshet – underkontrollerat beteende

NEGE-r

Negativ emotionalitet/neuroticism – ångest, osäkerhet, oro
och rädsla
Introversion - låg positiv emotionalitet – socialt
oengagemang och anhedoni

INTR-r

