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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om Suzanne Retzingers språkliga markörer för 

skam och verbala beteenden för att dölja skam kan användas för att mäta skam i enkätform 

utifrån Thomas Scheffs skamteori. Jag konstruerade ett mätinstrument bestående av 30 

påståenden avsedda att mäta generell skam.  

 

Mätinstrumentet administrerades i enkätform till 180 studenter vid Karlstad universitet varav 

4 respondenter togs bort från datamaterialet på grund av bristande standardisering. Med den 

polytoma raschmodellen analyserades data från 176 respondenter, varav 124 var kvinnor och 

52 var män.  

 

Resultatet visade att mätinstrumentets 30 påståenden inte bör användas tillsammans för att 

försöka mäta skam då analysen indikerade flerdimensionalitet. Vidare upptäcktes skillnader i 

påståendenas sätt att fungera för olika urvalsgrupper (kön, åldersgrupp och 

utbildningsinriktning) – vilket innebär att jämförelser mellan grupperna är missvisande.  

 

En endimensionell och invariant underskala bestående av 4 påståenden, baserade på språkliga 

skammarkörer, identifierades och den kan vara användbar för framtida forskning. Jag drar 

därför slutsatsen att Suzanne Retzingers forskning om språkliga markörer för skam är 

användbar för att mäta skam via enkätundersökningar men att projektet att skapa ett 

instrument för att mäta generell skam kräver mer tid. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper was to investigate whether Suzanne Retzinger’s linguistic cues for 

shame and verbal behaviors for hiding shame could be used to measure shame in surveys 

based on Thomas Scheff’s theory of shame. I created a measurement instrument consisting of 

30 statements, which were all meant to measure general shame.  

 

The instrument was administrated to 180 respondents studying at Karlstad University, of 

whom 4 respondents were removed from the data set due to lack of standardization. With the 

polytomous rasch model used for the analysis, data from 176 respondents were analyzed, of 

whom 124 respondents were female and 52 were male. 

 

The result showed that the measurement instrument’s statements should not be used together 

because the analysis indicated multidimensionality. Further, differences in the statements way 

of functioning for different sample groups (gender, age groups and education orientation) 

were discovered – which implies that comparisons between sample groups are inaccurate.  

 

A unidimensional and invariant subscale consisting of 4 statements, based on linguistic cues, 

were identified and may be useful for future research. It was therefore concluded that Suzanne 

Retzinger’s research about linguistic cues for shame is useful for measuring shame in surveys 

but that the project to develop an instrument for measuring general shame requires more time. 
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FÖRORD 

 

”My experience suggests that some social scientists have become all 

too comfortable in the Procrustean bed of the N-O-I-R typology, so 

that my only hope of engendering the needed discomfort is to be 

downright obnoxious.” – Duncan (1984. s. 129). 

 

I denna uppsats kommer en omfattande kritik mot traditionella kvantitativa metoder och 

definitionerna som de baseras på att föras fram, syftet är inte att förolämpa – snarare att peka 

ut bristerna för att därefter föra fram andra lösningar på problemen. Det är också anledningen 

till att kritik mot Stevens definition av mätning och mätskalor ägnas åtskilliga sidor. Fem 

åsikter som förekommer hos vissa som använder kvantitativ metod (”statisism”) tas också upp 

– felaktiga antaganden som är ett resultat av en underlåtenhet att problematisera mätning och 

som får konsekvenser för forskningen.  

 

Min kurskamrat Joel Nilsson använde Scheffs teori om stolthet och skam i en hemtenta under 

B-kursen i sociologi. Vi pratade om denna fascinerande teori och Joel sa att det skulle vara 

intressant att göra en kvantitativ studie eftersom att forskningen om stolthet och skam verkade 

vara kvalitativt inriktad. Från början tänkte vi skriva en uppsats tillsammans men blev 

varnade för att det då kan bli problem i betygsättningen, så därför valde vi att skriva 

uppsatserna var för sig. Vi kontaktade Bengt Starrin som är professor i socialt arbete och 

arbetar inom socialt arbete vid institutionen för sociala och psykologiska studier. Han har 

länge forskat om just stolthet och skam och gav oss tipset att fokusera på Suzanne Retzingers 

forskning om skammarkörer när vi skulle konstruera påståenden. Professorn rådde oss även 

att begränsa våra arbeten till att handla om skam då stolthet ofta enbart definierats som 

skammens motsats. Efter att ha läst in oss på Scheffs och Retzingers forskning så valde vi att 

dela upp arbetet som så att Joel skulle konstruera frågor av de kroppsliga markörerna för skam 

och de utmanande beteendena medan jag skulle fokusera på de språkliga markörerna och de 

verbala beteendena. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Daniel Bergh fil. dr. i sociologi som tagit sig tid 

att handleda mig, ge mig litteratur om mätning samt lära mig raschanalys. Och inte minst för 

att han gett mig tillgång till datorprogrammet RUMM 2030 som jag aldrig hade kunnat 

genomföra detta projekt utan. 
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1. BAKGRUND 

Att mäta skamkänslor är inget nytt, det finns många mätinstrument som avser att mäta skam 

och skuld exempelvis TOSCA-3 (Rüsch et al, 2007) eller GASP (Cohen et al, 2011). Men att 

kvantitativt försöka mäta skam utifrån Scheffs teori är något som inte är lika välutvecklat. 

Några forskare har försökt göra det men drar följande slutsats: 

”Vi betraktar vårt sätt att mäta skam som sonderande och för 

framtida studier synes det vara viktigt med en utveckling av 

mätinstrument som avser att mäta situationsbunden skam.” (Starrin, 

Kalander Blomqvist & Janson, 2003. s. 44). 

 

För det första är det värt att notera att forskarna i sin studie uttryckligen frågar respondenten 

om denne i samband med att ha sökt socialbidrag eller handlat på rekvisition känt skam, känt 

sig generad eller känt sig förnedrad och i sådana fall i hur hög grad (Starrin et al, 2003. s. 31) 

och de analyserade data med chi-square test och logistisk regressionsanalys (Starrin et al, 

2003. s. 30). Det positiva rent metodologiskt är att de även intervjuade 35 respondenter varav 

13 män och 22 kvinnor (Starrin et al, 2003. s. 29) och att effektstorlekar presenteras. 

Enligt Scheff (1990. ss. 15, 18) så förtränger individen skam, så metoden att direkt fråga efter 

skamkänslor kan ifrågasättas. Dock menar Retzinger (1991. s. 69), som sammanfattat 

forskning om skam, att individer ofta använder kodord som exempelvis ”generad” och 

”förnedrad” istället för att säga att de känner skam. Mitt intryck av undersökningen är att 

forskarna vill ha med i vilken grad respondenten känt skam som en kontrollfråga – vilket även 

jag använder i min uppsats. Skillnaden är att jag formulerat mitt påstående på ett annat vis: 

”Jag har lätt för att känna mig skamsen” och lagt det sist i mätinstrumentet för att påståendet 

inte ska påverka hur respondenterna besvarar övriga påståenden. Starrin (et al, 2003. s. 44) 

vill att ett mätinstrument för situationsbaserad skam utvecklas men jag anser att första steget 

är att utveckla ett mätinstrument avsett att mäta generell skam utifrån Scheffs teori. Om 

mätinstrumentet direkt specificeras för att användas i en situation så blir det svårt att anpassa 

instrumentet för att tillämpas i andra situationer – ett generellt mätinstrument kan däremot 

anpassas för många användningsområden.  

Därför önskar jag konstruera ett mätinstrument avsett att mäta generell skam. Mätinstrumentet 

kommer att baseras på Retzingers språkliga markörer för skam och verbala beteenden för att 

dölja skam som är avsedda att användas i forskning utifrån Scheffs skamteori.  
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Om jag utgår ifrån Scheffs teori måste jag också ta hänsyn till hans åsikter om kvantitativa 

metoder och den forskning som bedrivits inom området. 

Scheff menar att ett bedrägeri pågår inom den kvantitativa samhällsvetenskapen där enskilda 

studier rapporterar signifikansnivåer, dvs. sannolikheten för att resultatet beror på slumpen, 

men inte effektstorlekar, dvs. hur mycket av den totala variationen en variabel kan förklara. 

Meta-analyser, dvs. analyser av många enskilda studier, som visar på större effektstorlekar 

baseras ibland enbart på positiva (publicerade) resultat – men när de negativa (opublicerade) 

resultaten tas i beaktning visar det sig inte sällan att effektstorlekarna är nära noll (Scheff, 

2011. ss. 264-265).  

Forskningsfältet ”självkänsla” har enligt Scheff inte utvecklats speciellt mycket de senaste 50 

åren – effektstorlekarna för hur väl självkänsla förutsäger beteende är nära noll, vilket innebär 

att forskarna inte kunnat bevisa att grad av självkänsla har någon större påverkan på beteende. 

Istället för att ifrågasätta sina mätinstrument beskyller forskarna undersökningsdeltagarna för 

inkonsekvens, dvs. en motsägelsefullhet mellan attityd och beteende. Om stolthet kontra skam 

utgör en emotionell del av självkänsla i form av självemotioner och att höga självvärderingar 

utgör kognitiva försvar mot skam så kan det förklara de låga effektstorlekarna då variablerna 

tar ut varandra (Scheff, 2011. ss. 264-266). 

Enligt Scheff blandar alla existerande mätinstrument avsedda att mäta begreppet självkänsla 

ihop självvärderingar (kognitiv dimension) med självemotioner (emotionell dimension) 

(Scheff, 2011. s. 266). Scheff anser att raschmodellernas krav på endimensionalitet är 

speciellt relevant och användbart då mätskalor ofta blandar ihop olika dimensioner och anser 

att konstruktion av endimensionella mätskalor är ett forskningsområde som behöver utvecklas 

(Scheff, 2012).  

Om vi vill mäta självkänsla så önskar vi mäta respondentens känslor gentemot sig själv (den 

emotionella dimensionen) utan att mätningen störs av respondentens kognitiva försvar som att 

exempelvis övervärdera sig (den kognitiva dimensionen) och vice versa – med raschanalys 

går det att påvisa att vi enbart mäter en dimension i taget och vi kan dessutom, med empiriska 

belägg, organisera mätinstrumentets påståenden i två fasetter varav ena är för självkänslor och 

den andra är för självvärderingar. 

 

 



3 

 

1.1 Två vetenskapliga tankesätt och deras konsekvenser för statistiken 

1.1.1 Typologiskt tänkande 

Platon (427-347 f.Kr.) var en av de viktigaste filosoferna i antikens Grekland och präglade 

den västerländska filosofin, vilket påverkat både fysiken och de sociala vetenskaperna. Hans 

viktigaste bidrag till vetenskapen var hans definition av sann kunskap, en sanning har en evig 

och universell giltighet. Platon delade upp våra liv i två delar – idévärlden (där den sanna 

kunskapen finns) och sinnevärlden (det vi observerar). Sann kunskap berör inte konkreta 

objekt eller fenomen i sinnevärlden då den kunskapen är opålitlig utan sanningar måste ligga 

på en högre nivå i form av kunskap om idévärlden. Forskaren måste nå bortom det som 

observeras, förnims och upplevs (sinnevärlden) för att få en förståelse för sanningarna i 

idévärlden. Denna kunskapsdefinition understryker att sanningarna döljs i naturen och väntar 

på att forskaren ska upptäcka dem (Xie, 2006. s. 1).  

Naturvetenskapen tar idévärlden för den sanna verkligheten, vilken vi aldrig observerar men 

ändå antar existera oberoende av sinnevärlden. Idévärlden består enligt Platon av fristående, 

abstrakta former och idéer och variationen i sinnevärlden beror på att objekten i den är dåliga 

kopior av idévärlden (Xie, 2006. s. 1).  

Detta kallas för typologiskt tänkande, och enligt detta tankesätt bör naturvetenskapen fokusera 

på typiska fenomen såsom den typiska mänskliga kroppen och det typiska fallande objektet 

och så vidare. Forskarna bör då försöka utesluta externa störande faktorer som temperatur, 

storlek och position när dessa typiska fenomen studeras. Antagandet som fungerat inom 

naturvetenskapen är att vi kan generalisera kunskapen till enskilda fall när vi förstått det 

typiska fenomenet. Enligt typologiskt tänkande så anses observationers avvikelser från den 

perfekta idévärlden vara en olägenhet, ofullkomligheter i tillverkningen av kopior, och därför 

inte värda forskarens uppmärksamhet. Kärnan i filosofin är att en forskare kan göra 

vetenskapliga upptäckter bara denne tar sig förbi problemen som avvikelserna i sinnevärlden 

utgör. Adolphe Quetelet tillämpade statistiken på mänskliga beteenden och fokuserade på 

”genomsnittsmannen” och ansåg att genomsnitt för populationer eller underpopulationer var 

stabila och förutsägbara trots stora variationer och osäkerheter mellan individerna – 

genomsnitten ansågs uppfylla Platons krav på oföränderlighet och universell giltighet (Xie, 

2006. s. 2). 
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1.1.2 Populationstänkande 

Charles Darwins revolution var hans populationstänkande, avvikelser ansågs inte vara 

overkliga, oönskade eller oviktiga utan snarare själva utvecklingens grund och därmed 

huvudintresset för vetenskapliga undersökningar. För Darwin var variationen verkligheten 

och inte något oönskat fel från observatörens sida. Francis Galton introducerade Darwins 

populationstänkande i de sociala vetenskaperna genom användandet av statistik och menade 

att individuella skillnader nästan var det enda av intresse. Han ändrade Quetelets term 

”sannolikt fel” till ”sannolik avvikelse” då ordet ”fel” antydde oönskade och overkliga små 

mängder orsakade av mätning. För Galton var avvikelser en egenskap hos fördelningen som 

var lika viktig som genomsnitten för att ge information om verkligheten (Xie, 2006. s. 2). I 

och med Galton förändrades variationernas betydelse inom sociala vetenskaper, de var en del 

av ”verkligheten”. De sociala vetenskaperna tog då Platons sinnevärld som den verklighet 

som skulle studeras. Inom sociala vetenskaper är forskarna intresserade av hela fördelningen 

av individuella, avvikande fall – därför måste populationen definieras innan undersökningen 

för att resultatet ska vara möjligt att tolka. Eftersom individer i en population alla skiljer sig 

från varandra så varierar resultatet beroende på vem som inkluderas i undersökningen, därav 

intresset för vetenskapliga urvalsmetoder. Individers beteenden och åsikter kan variera. 

Forskare inom fysik anser att variation är oönskade mätfel som bör elimineras. För forskare 

inom sociala vetenskaper är variationer kärnan i den sociala verkligheten och de beskriver 

istället regelbundenheterna i variationen (Xie, 2006. s. 3). 

 

1.1.3 Konskevenser för statistiken 

Inom det typologiska tänkandet så är avvikelser från medelvärdet ”fel” medan medelvärdet 

betecknar det verkliga fallet – det verkliga fallet antas vara beständigt men att observationerna 

störs av mätfel. Vid varje mätningstillfälle är resultatet lite annorlunda och vid upprepad 

mätning får vi nummerserier. Lagen om stora nummer är en produkt av typologiskt tänkande 

– i takt med att antalet observationer ökar så blir medelvärdet som baseras på observationerna 

mer stabilt och pålitligt och närmar sig ”det sanna värdet”. Den centrala gränsvärdessatsen är 

en utveckling av idén – uppskattningarna av ett medelvärde ska vara normalfördelade för att 

ge ett stabilt och pålitligt medelvärde. Antagandet för de statistiska teorierna håller enbart om 

avvikelserna från ”det sanna värdet” är små, oberoende och slumpartade (Xie, 2006. s. 3).  
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Inom populationstänkandet är avvikelser en verklig och viktig företeelse, medelvärdet är bara 

en egenskap hos en population. Varians är en lika viktig egenskap. Duncan kommenterade att 

medelvärde och genomsnitt är två olika begrepp där medelvärdet representerar 

genomsnittsvärdet för antalet observationer som avviker från en beständig orsak medan 

genomsnitt representerar genomsnittsvärdet för siffror som är väsentligt olika varandra. Han 

ansåg att statistik tidigare var känt som vetenskapen om genomsnitt men numer kan beskrivas 

som vetenskapen om variation (Xie, 2006. s. 3). Enligt Xie så finns det nästintill inget område 

inom kvantitativ sociologi som inte direkt eller indirekt påverkats av Duncans 

populationstänkande som har sin epistemologiska grund hos Darwin och Galton. Paradigmet 

är empiriskt baserat och kvantitativt orienterat men syftet är inte att upptäcka universella lagar 

utan snarare att summera systematiska mönster för variationen inom populationer (Xie, 2006. 

s. 12). 

 

1.2 Den traditionella definitionen av mätning inom sociala vetenskaper 

Psykologen Stanley Smith Stevens grundade teorin om mätskalor (Duncan, 1984. s. 120). Han 

ansåg att mätning i dess vidaste bemärkelse är definierat som tillämpandet av siffror på objekt 

eller händelser enligt regler. Han ansåg att mätning existerar i en mängd olika former samt att 

mätskalor faller inom tydligt avgränsade klasser (Duncan, 1984. s. 122). De tydligt 

avgränsade klasserna kallade Stevens skalnivåer och han ansåg att mätning existerade på fyra 

skalnivåer: nominalnivå, ordinalnivå, intervallnivå och kvotnivå. Hans definition resulterade i 

explicita regler för hur siffrorna ska tillämpas för varje skalnivå, vilka central- och 

spridningsmått som bör användas för att beskriva data, samt vilka statistiska analysmetoder 

som får tillämpas för de olika skalnivåerna (Stevens, 1946. s. 678). 

 

1.2.1 Kritik mot Stevens definition 

Den breda definitionen av mätning – ”mätning är tillämpandet av siffror på objekt eller 

händelser enligt regler” – är ett ofullständigt påstående. Mätning är inte bara tillämpande av 

siffror utan det är tillämpande av siffror på ett sätt som överensstämmer med gradskillnader i 

en kvalitet eller egenskap hos ett objekt eller en händelse (Duncan, 1984. s. 126). 
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1.2.2 Nominalskalor 

Stevens betraktade nominalskalor som en form av mätning och ett av hans första exempel var 

numrering av fotbollsspelare. Det är Stevens själv som levererat nådastöten för sina 

nominalskalor. Tillämpandet av siffror måste enligt Stevens ske enligt en konsekvent regel 

och det enda otillåtna är slumpmässig tillämpning – för att slumpmässighet inte ger någon 

regel. Men när siffror tillämpas för att identifiera objekt eller kategorier av objekt så är 

tillämpningen slumpmässig på så sätt att den första kategorin ofta får siffran 1 och påföljande 

kategori får nummer 2 och så vidare. Anledningen är att siffrorna inte har någon relation till 

en relativ mängd eller grad av en egenskap som objektet eller en kategori av objekt innehar 

(Duncan, 1984. s. 127). Ordboksdefinitionen av ”nominal” är att något avser eller består av 

namn. En nominalskala är en skala som består av namn eller ersättningar för namn (Duncan, 

1984. s. 129). Att identifiera genom namn, siffror, bokstäver eller andra tecken kan vara ett 

steg i mätningsprocessen. Det är inte i sig självt mätning och vi behöver inte idén om en 

”nominalskala” för att beskriva eller analysera identifikationsprocessen (Duncan, 1984. s. 

131). 

Stevens antydde att klassificeringar är medelmåttiga försök till mätning på nominalnivå men 

tvärtom är klassificering ett grundläggande tillvägagångssätt inom vetenskapen som kan vara 

relaterat till eller förenas med mätning. Klassificeringsprocessen innebär att forskaren ställer 

hypoteser om ”sakers natur”. Inom biologin är ”sakers natur” hur arterna är relaterade till 

varandra från den historiska tid då de hade gemensamma förfäder – arterna utgör således olika 

populationer. Kategorierna är inte ”typer” utan grupperingar av underkategorier där arterna är 

den lägsta nivån. Organismer delar samma anatomiska mönster för att de tillhör samma 

evolutionära population eller undergrupper av populationen. Biologen klassificerar därför inte 

anatomiska mönster eller andra likheter utan istället används bevisen för att klassificera 

populationer av organismer (Duncan, 1984. s. 137). Inom sociologin är ”Protestant”, 

”Katolik”, ”Annat” och ”Inget” inte en nominalskala över religiositet eller någon annan 

egenskap hos personer eller grupper utan en väldigt grov klassificering av olika sorters 

religiösa samfund, eller ”religiösa arter”. De är verkliga och inte bara namn – även om de 

naturligtvis har namn. Mycket om arter är mätbart men klassificering av arter är inte mätning i 

sig och inte heller nödvändigtvis resultatet av mätning. Att kalla en klassificering av 

religioner för nominalskala och förkasta den som ”oprecis” eller ”felaktig” för vetenskapliga 

ändamål och byta ut den mot siffror är att föredra studier av fantiserade kvantiteter istället för 

sociala processer och strukturer (Duncan, 1984. s. 138). 
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1.2.3 Ordinalskalor 

Enligt Stevens uppstår ordinalskalor så fort vi rangordnar (Duncan, 1984. s. 140). Om vi utgår 

ifrån klädstorlekar så har storlekarna namn S (liten), M (mellan), L (stor), XL (extra stor). Det 

är då bokstavligen en nominalskala, men Stevens hade säkert kallat det en ordinalskala för att 

storlekarna är rangordnade. Ibland kan namn rangordnas men för det slutar de inte att vara 

namn. En skala kan alltså vara på nominal- och ordinalnivå samtidigt. Adjektiven stor, mellan 

och liten kan användas för att uppskatta storlekar av nästan allt som bedöms variera i stor 

utsträckning i storlek eller mängd av en egenskap. Till exempel stora, mellanstora eller små 

bilar, lägenheter, människor eller länder. I enkätundersökningar är sådana skalor bestående av 

adjektiv eller adverb populära (Duncan, 1984. s. 134).  

Om vi exempelvis använder ”väldigt”, ”ganska” och ”inte särskilt” som svarsalternativ för en 

fråga så är termerna namn för grader eller intensiteter av en egenskap. Vår språkförståelse 

säger oss då att ”väldigt” är mer än ”ganska” vilket i sin tur är mer än ”inte särskilt”. Frågan 

är om vi verkligen kan ta för givet att den som svarar ”väldigt” har högre grad eller intensitet 

av egenskapen än den som svarar ”inte särskilt” så att adjektiven som skalan består av 

verkligen rangordnar respondenterna lika väl som siffrorna vi tillämpar på dem rangordnar 

graden eller intensiteten av egenskapen. Forskare vars tankar om mätning influerats av 

Stevens hävdar ofta att de uppnått ordinalskalor som påstås mäta egenskaper eller kvaliteter 

när allt de har är semantiskt ordnade namn för grader eller intensiteter. Att omvandla 

nominalskalor bestående av adjektiv eller adverb till ordinalskalor genom att bara använda sig 

av vanligt förekommande språkbruk är riskfyllt. Vi kan ha betydligt färre ordinalskalor än vad 

vi påstår (Duncan, 1984. ss. 134-136). 

Ytterligare ett fel är att Stevens inte urskiljer strikt rangordning där varje objekt har en unik 

grad från när objekt klassificeras och klasserna därefter rangordnas. I båda fallen kan det 

dessutom vara viktigt att urskilja mellan när skillnader mellan objekt eller klasser är orsakade 

av en mängd som varierar kontinuerligt och när variationen är diskret (Duncan, 1984. s. 140).  

Stevens klassifikation av mätskalor blir ett hinder för problematisering av mätningens 

aspekter för att hans teori saknar viktiga distinktioner av olika sorters mätning vilka behövs 

för att avgöra användningsområdena för mätningarna. Det var förmodligen ett strategiskt fel 

att försöka utveckla en mätningsteori som skulle kunna tillämpas utan anknytning till andra 

teorier eller praxis för mätning (Duncan, 1984. s. 141). 
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1.2.4 Intervallskalor 

Stevens ger testpoäng från intelligenstest som ”ett typiskt” exempel på en ordinalskala. Hans 

fokus låg på huruvida vi får behandla poängen som intervalldata och han såg inga problem 

med att betrakta testpoäng som mätning på ordinalnivå. Om vi har tre frågor (A, B och C) 

som respondenten kan besvara felaktigt eller korrekt, där ett felaktigt svar ger 0 poäng och ett 

korrekt svar ger ett positivt värde, så uppstår 8 olika svarsmönster – vilket ger en ofullständig 

rangordning av respondenterna (Duncan, 1984. ss. 141-142). Möjliga svarsmönster: 

1. Att besvara alla frågor felaktigt (A, B och C)  

Ett korrekt svar:  2. (A) 3. (B) 4. (C)  

Två korrekta svar:  5. (A och B) 6. (B och C) 7. (A och C) 

8. Att besvara alla frågor korrekt (A, B och C) 

Respondenter som besvarat olika frågor korrekt är inte jämförbara med varandra, 

respondenter med två korrekta svar fast på olika frågor är inte jämförbara med varandra och 

det går inte att påstå att en respondent som besvarat frågorna A och B korrekt har större 

förmåga än en respondent som endast besvarat fråga C rätt. För att alla respondenter ska vara 

jämförbara krävs att bara ett svarsmönster uppstår. Exempelvis att respondenter med 1 rätt 

enbart besvarat A korrekt och respondenter med 2 rätt besvarat A och B korrekt då finns en 

fullständig rangordning. I sådana fall skulle Stevens ha rätt i att det är mätning på ordinalnivå 

men det uppstår sällan enbart ett svarsmönster och varje fråga är då i sig en ordinalskala. 

Stevens ansåg att poängsättning är tillåtet vid konstruktion av ordinalskalor (vilket inbegriper 

addering av värden för svarsalternativen) men hans regler förbjuder addering av värden för en 

ordinalskalas svarsalternativ. Det är en självmotsägelse att förneka att totalpoängen är en 

intervallskala när poängsättning tillåts – det är däremot inte en kvotskala då tillämpningen av 

värdet 0 för ett felaktigt svar är godtyckligt (Duncan, 1984. ss. 142-143).  

Användning av totalpoäng innebär ett antagande om att intervallen inom poängskalan är 

jämna, dvs. att poängen har samma innebörd oavsett vilken fråga det gäller. Stevens gav 

standardpoäng för intelligenstest som exempel på intervallskalor men skrev inte varför 

intervallen anses vara jämna. Han ansåg inte att en linjär transformation av en ordinalskala 

(totalpoäng) till standardpoäng ger en intervallskala. Dessa vagheter har gett en 

metodlitteratur fylld av absurda anspråk och motanspråk om riktigheten eller felaktigheten i 

intervallskalor för testpoäng och andra sammansatta index (Duncan, 1984. ss. 143-145). 
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1.2.5 Kvotskalor 

Till skillnad mot nominal-, ordinal- och intervallskalor så försökte inte Stevens nå insikter om 

mätning i ett teoretiskt tomrum utan hans diskussion om kvotskalor tar sin utgångspunkt i 

hans metod. Han ansåg att kvotskalor var de mest användbara för vetenskapen och att de 

oftast förekommer inom fysiken. Ett problem är att Stevens tar upp temperatur som både 

intervall- och kvotskala, liksom han tog upp testpoäng som både ordinal- och intervallskala. 

Stevens resonemang om temperatur är att Kelvinskalan har en absolut nollpunkt medan 

Celsius- och Fahrenheitskalans nollpunkter är godtyckliga (Duncan, 1984. s. 147). 

Egentligen kunde Stevens haft temperatur på alla skalnivåer, för Aristoteles var ”varmt” och 

”kallt” primära kvaliteter och Aristoteles motsatte sig att dessa kvaliteter kunde reduceras till 

egenskaper betecknade med kvantitativa symboler (Duncan, 1984. ss. 147-148). En läkare vid 

namn Galen (d. 200 e.Kr.) utvecklade en teori om ”grader” av värme och kyla för att indikera 

till vilka grader de förekom i kroppar. Kalla kroppar delades in i första, andra, tredje och 

fjärde gradens kyla liksom varma kroppar delades in i fyra olika graders värme. Läkaren 

Galen introducerade alltså den första ordinalskalan för temperatur. Även under antiken fanns 

en insikt om att ämnen expanderar vid värme och det fanns anordningar inte helt olika 

Galileos lufttermometer. Uppfinnandet av ett sådant instrument bygger på tillit till en objektiv 

procedur framför att förlita sig på sensationer. Mätningen blir inte enbart mer precis och 

pålitlig med nya skalor utan de teoretiska utgångspunkterna förändras också. Det krävdes 

mycket experimenterande för att avgöra egenskaperna hos termometersubstanser som luft, 

bly, alkohol etcetera såväl som att utveckla metoder för att konstruera och kalibrera 

instrument (Duncan, 1984. s. 148).  

Först när den teoretiska grunden skiftade än en gång kunde Kelvin med hjälp av teorin om 

värmemotorn definiera en temperaturskala oberoende av olika substansers fysiska egenskaper, 

en skala som dessutom definierade en absolut nollpunkt. Temperaturmätningen visar att 

experiment för att förstå kvantitativa lagar för substanser och en fördjupad teoretisk förståelse 

av hetta och termodynamik såväl som kunskap om hur pålitliga mätinstrument bör 

konstrueras är det som gett framgångar. Inte påståenden om hur siffror bör tillämpas på objekt 

(Duncan, 1984. s. 149).  

Lawrence Marks, en av Stevens studenter, ansåg att Stevens ”kvotprocedurer” som ”magnitud 

uppskattning” gav mätskalor som mest korrekt kunde anses som logaritmiska intervallskalor 

snarare än kvotskalor (Duncan, 1984. ss. 178-179). 
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1.3 En annan definition av mätning 

 

Utöver Duncans kritik mot Stevens definition av mätskalor (se Duncan, 1984. ss. 121-155) så 

kan vi avfärda Stevens definition av mätning med att den medför att två viktiga delar av 

mätningsprocessen negligeras. Den första delen är att argumentera för att den mänskliga 

egenskapen vi önskar mäta är kvantifierbar. Den andra delen är nödvändigheten av att 

konstruera ett mått av egenskapen som därefter undersöks med statistiska metoder då det är 

felaktigt att bara tillämpa siffror och kalla det för mätning (Bond & Fox, 2007. s. 262). I och 

med att vi konstaterat vad mätning inte är så måste vi fråga oss vad mätning egentligen är och 

vad det innebär. 

 

 “Scientific measurement is properly defined as the estimation or 

discovery of the ratio of some magnitude of a quantitative attribute to 

a unit of the same attribute… Measurement is nothing more or less 

than the attempt to discover or estimate such numerical relations. This 

is the logical basis of quantitative science with all its mathematical 

beauty, conceptual scope, empirical power and practical utility” – 

Michell (1997. s. 358). 

 

Michell anser att vetenskaplig mätning bör definieras som försök att uppskatta eller upptäcka 

numeriska relationer mellan mängd av en kvantifierbar egenskap och en enhet av samma 

egenskap (Michell, 1997. s. 358).  

Salzberger refererar till Michells definition av mätning och tillägger att lyckad mätning är 

liktydigt med att data passar raschmodellen och att resultatet av mätningen är en konstruerad 

intervallskala (Salzberger, 2010. s. 127). Innan vi går in på raschmodellen och dess mätskala 

behövs det motiveras varför traditionella kvantitativa metoder misslyckats, dvs. en kritik är på 

sin plats. 
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1.4 Kritik mot traditionella kvantitativa metoder 

Psykometriken har influerat social mätning på tre distinkta sätt: definitioner av reliabilitet och 

validitet, faktoranalysens popularitet i hanteringen av multivariata data samt hur ”instrument” 

eller ”skalor” utvecklas för att mäta en uppsättning variabler. Allt detta har sin grund i den 

”korrelationella psykologin” där Spearmans resonemang om mätfels konsekvenser senare 

kom att utvecklas till den statistiska korrelationsteorin (Duncan, 1984. s. 203).  

 

1.4.1 Det sanna värdet 

Antagandet är att en respondents poäng på ett test kan skilja sig från det ”sanna värdet” på 

grund av mätfel. Respondenternas poäng är alltså det ”sanna värdet” plus mätfel. Samma 

ekvation förekommer inom fysiken, närmare bestämt ”teorin om mätning av en fysisk 

kvantitet” där upprepade mätningar används för att utvärdera mätmetodens precision och 

träffsäkerhet. Fysikerna anser att det ”sanna värdet” har ett fast värde, dvs. det varierar inte. 

Det förväntade värdet för en mätning som upprepas flera gånger är då det ”fasta värdet” plus 

ett systematiskt mätfel. I och med att det ”fasta värdet” är okänt så bedöms det systematiska 

mätfelet utifrån en exemplarisk metod som utgör en standard och vars resultat får representera 

det fasta värdet. Systematiskt mätfel definieras därför som de upprepade mätningarnas 

förväntade värde minus det fasta värdet (Duncan, 1984. ss. 203-204). 

Inom klassisk testteori (huvuddelen av den nuvarande psykometriken) så definieras det ”sanna 

värdet” som frånvaron av mätfel, dvs. att mätningarna anses vara opåverkade (Duncan, 1984. 

s. 204). Den stora skillnaden är att fysiker utvärderar mätfel utifrån ett fast värde baserat på en 

föredragen metod medan psykometriker enbart definierar det ”sanna värdet” (vilket är okänt) 

som frånvaron av mätfel vilket är intetsägande då värdet knappast vore ”sant” om det 

inkluderar ”fel”. 

Om förhållandena är precist specificerade så kan vi tala om ljusets sanna hastighet eller det 

sanna avståndet mellan två punkter, vilket kräver att en mätningsprocedur och en mätskala 

specificerats – men detta begrepp om ”sant värde” fungerar inte som grund för psykologiska 

teorier då dessa vanligtvis är baserade på oförklarade och ”inexakta” begrepp. Det enda 

psykometriken gett oss är en korrelationell psykologi av inexakta begrepp (Duncan, 1984. s. 

204). 
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1.4.2 Reliabilitet 

Ett tests reliabilitet definieras utifrån hur väl de observerade värdena korrelerar med de ”sanna 

värdena” för en ”väldefinierad” population (Duncan, 1984. s. 205). Duncan visar på skevheter 

i ekvationerna för reliabilitetsindex (se Duncan, 1984. ss. 204-205).  

Reliabilitetsindex över ”intern konsistens” medför en försvagningsparadox då för hög 

reliabilitet sänker validiteten – reliabiliteten bör därför inte vara för hög (Andrich, 1988. ss. 

84-86). Det ”sanna värdet” är definierat som frånvaro av mätfel. Om vi aldrig kan få ett mått 

på ”perfekt reliabilitet” hur ska vi då komma fram till ett ”sant värde”? Den klassiska 

testteorin säger emot sig självt. 

 

1.4.3 Validitet 

Ett tests validitet definieras utifrån faktoranalys (Duncan, 1984. s. 205). Duncan visar på 

skevheter i ekvationerna för faktoranalys (se Duncan, 1984. ss. 205-206). Thurstone ansåg att 

faktoranalys inte bara ska ses som en metod för att analysera vilken korrelationsmatris som 

helst, utan snarare som en strategi för att utveckla en teoretisk modell om psykologiska 

strukturer. Han hoppades att forskningen skulle isolera ett litet antal ”primära mentala 

förmågor” som var ”funktionellt” åtskilda (Duncan, 1984. s. 206). Men antalet variabler och 

faktorer har ökat enormt och det finns ingen ”psykologisk mening” i faktorerna. Det enda 

försvaret för metoden är att en ”ekonomisk beskrivning av komplexa data i sig självt är ett 

vetenskapligt mål” (Duncan, 1984. s. 207). 

 Högt korrelerade faktorer och ordinalvariabler ställer till stora problem vid faktoranalys och 

analysmetoden fungerar bäst när faktorerna inte är relaterade till varandra. Vidare så ger 

faktoranalysen olika resultat beroende på vilken variansfördelning, rotation och snedhet 

(obliqueness) som används – vi kan ”skapa vår egen personliga existentiella sanning” med 

hjälp av faktoranalysen (Schumacker & Lineacre, 1996. s. 470). 

Multipel faktoranalys är ingen mätmetod utan enbart en analysmetod för att få en minimal 

uppskattning av antalet hypotetiska variabler som krävs för att kunna förklara korrelationerna 

mellan en uppsättning variabler. Huruvida någon av de hypotetiska variablerna, eller poäng 

från en uppsättning påståenden som tros tillhöra en variabel, är ett mått av någon konstruktion 

kan inte avgöras (Duncan, 1984. s. 210). Faktoranalysen är ett misslyckande (Duncan, 1984. 

s. 207). 
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1.4.4 Statisism 

Duncan ansåg att i kombination med inkompetens inom statistik så förekom ett syndrom han 

valde att kalla ”statisism” (Duncan, 1984. s. 226). Syndromets fem delar är: 

1. En uppfattning om att datorkalkylering är synonymt med forskning och en naiv tro på att 

statistiken är en fullständig eller tillräcklig grund för vetenskaplig metod (Duncan, 1984. s. 

226). 

2. Vidskepelsen att statistiska formler existerar för att utvärdera relativa fördelar hos olika 

teorier eller vikten av orsakerna till en beroende variabel (Duncan, 1984. s. 226). 

3. Vanföreställningen att nedbrytandet av samvariationer (faktoranalys och liknande) mellan 

några godtyckligt och slumpmässigt ihopsatta uppsättningar av variabler inte bara rättfärdigar 

en ”kausal modell” utan till och med en ”mätmodell” (Duncan, 1984. s. 226).  

4. Övermodet att allt är mätbart bara ett namn kan ges som på något vis indikerar variation i 

mängd, intensitet eller liknande (Duncan, 1984. s. 227). 

5. Åsikten att mätning kan uppnås med hjälp av enkla tillvägagångssätt som trots brist på stöd 

i vetenskapliga teorier kan rättfärdigas med korrelationella uppskattningar av reliabilitet 

(Duncan, 1984. s. 227). 

 

1.4.5 Mätproblemet inom traditionella kvantitativa metoder 

Mätskalorna som traditionellt används för att mäta förmåga har ingen gemensam enhet. Om 

en specificerad uppsättning påståenden använts för att mäta en respondent kan respondenten 

enbart placeras i någon av percentilerna bland respondenterna som användes för att 

standardisera mätinstrumentet. Byts respondenterna ut så får vi en ny måttstock och byts 

påståendena ut så får vi återigen en ny måttstock. Varje uppsättning påståenden mäter en egen 

förmåga och meningen av måttet är beroende av uppsättningen respondenter. Det går inte att 

åstadkomma mätning så länge vi använder måttstockar av gummi som ständigt förändras 

(Wright & Stone, 1979. s. xi). Kalibreringen av påståendenas svårighetsgrad måste vara 

oberoende av respondenterna som användes för att kalibrera det och mätningen av 

respondenternas förmåga måste vara oberoende av påståendena som användes för att mäta 

dem (Wright & Stone, 1979. s. xii). 
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1.5 Raschmodellen – Guttmanskalan och Poissonfördelningen 

Bilaga 7.6 är en termlista över vanligt förekommande begrepp inom raschanalys – så har jag 

inte förklarat termen tydligt nog i detta avsnitt så finns termen förklarad i termlistan. 

 

1.5.1 Guttmanskalan  

I Guttmanskalan rangordnas påståendena efter hur många respondenter som klarat av varje 

påstående – ju färre respondenter desto svårare är påståendet. Respondenterna rangordnas 

efter hur många påståenden de gett korrekta svar på – ju fler påståenden desto högre förmåga 

har respondenten (Andrich, 1988. ss. 38-41).  

Guttmanskalan är deterministisk på så vis att antingen är respondentens förmåga lägre än 

påståendets svårighetsgrad och respondenten ska då aldrig kunna ge ett korrekt svar eller så är 

respondentens förmåga högre än påståendets svårighetsgrad och då ska respondenten alltid ge 

ett korrekt svar (Hendriks, Fyfe, Styles, Skinner & Merriman, 2012. s. 253). En determinism 

som inte är realistisk och överensstämmande med mänskliga beteenden (Hagquist, 2001. s. 

370).  

 

Figur 6. Guttmanskalan, sannolikhet (%) för ett korrekt svar utifrån en respondents förmåga 

(βv) och ett påståendes svårighetsgrad (δi). 

 

I Fig. 6 visas sannolikheten för att respondenterna ger ett korrekt svar på ett visst påstående. 

Enligt Guttmanskalan är sannolikheten 0 procent att respondenten ger ett korrekt svar om 

respondentens förmåga (βv) är lägre än påståendets svårighetsgrad (δi) och alltid 100 procent 

om respondentens förmåga högre än påståendets svårighetsgrad. 
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1.5.2 Poissonfördelningen 

Efter att ha läst Wrights redogörelse för raschmodellens utveckling skriver Georg Rasch ett 

brev till honom där han rättar felaktigheter och redogör för hur han gick till väga när han först 

tillämpade Poissonfördelningen (se Rasch, 1979) – det är från detta brev som informationen 

till detta avsnitt hämtats. 

Upptäckten av den Multiplikativa Modellen för Dikotoma Responser (MMDR) vilken var 

Georg Raschs första matematiska modell kopplad till Poissonfördelningen hade inget att göra 

med analys av påståendens kvalitet (item analysis). År 1952 nyss hemkommen från Indien så 

fick Rasch i uppgift att följa upp flera års data över ett antal individers läsförmåga. De olika 

mätinstrumenten som individerna testats med baserades på läshastighet och antal fellästa ord. 

I ett försök att göra det lätt för sig valde Rasch Poissonfördelningen eftersom att det är en 

sannolikhetsfördelning. Vilka ord som är svårlästa varierar från individ till individ även om de 

skulle ha en identisk läsförmåga men även graden av läsförmåga varierar. Det finns alltså två 

parametrar varav den ena är ordets svårighetsgrad och den andra är individens grad av 

läsförmåga. 

Låt oss ta ett exempel, alla individer har större sannolikhet att läsa ordet ”Bok” korrekt än de 

har att läsa ordet ”Pneumatik” korrekt – varje ord har alltså en egen svårighetsgrad. En individ 

med låg grad av läsförmåga är mer sannolik att läsa båda orden fel än en individ med hög 

grad av läsförmåga – varje individ har alltså en egen grad av förmåga. 

Detta hade inte Rasch tänkt på förut och det var först efteråt som tanken slog honom att han 

hade ett verktyg för att analysera påståenden och därefter tog det flera år innan den 

matematiska formeln för den dikotoma raschmodellen var helt utvecklad och Rasch skrev en 

bok i ämnet under åren 1958-1959. 
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1.5.3 Raschmodellen  

Raschmodellen innebär en rangordning av påståenden utifrån svårighetsgrad och respondenter 

utifrån förmåga med skillnaden att respondenternas placering längs variabeln, utifrån 

uppskattad grad av förmåga, ger sannolikheter för att påståendena besvaras på ett visst sätt – 

istället för att svaren avgörs av respondenternas poäng (Hagquist, 2001. s. 370).  

Sannolikhetsberäkningar som inte skulle vara möjliga utan införlivandet av 

poissonfördelningens egenskaper. 

 

Figur 7. Raschmodellen – Guttmanskalan med Poissonfördelningen. 

 

 

I Fig. 7 visas också sannolikheten för att respondenterna ger ett korrekt svar för ett visst 

påstående – skillnaden är att sannolikhetsvärdena varierar från 1 till 99 procent då det aldrig 

är omöjligt eller hundra procent säkert att en respondent ger ett korrekt svar på ett påstående. I 

och med att Poissonfördelningen införlivats bildas en probabilistisk modell. Ju högre grad av 

förmåga en respondent har desto mer sannolik är respondenten att ge ett korrekt svar eller 

instämma med ett svarsalternativ som ger högre poäng. Om förmågan (βv) är lägre än 

påståendets svårighetsgrad (δi) så är sannolikheten lägre än 50 procent, när förmågan 

motsvarar svårighetsgraden är det 50 procents chans att avge ett korrekt svar, eller att 

instämma med ett svarsalternativ som ger högre poäng. När förmågan är högre än påståendets 

svårighetsgrad så är sannolikheten högre än 50 procent. 
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1.6 Raschmodellens mätskala – logits och kontinuum 

1.6.1 Logits (Log Odds) 

Logits eller log odds är en mätenhet som innehåller både respondenters förmåga och 

påståendens svårighetsgrad på samma mätskala och visar skillnaderna mellan förmåga och 

svårighetsgrad. Det är en intervallskala då intervallen är jämna – samma avstånd mellan två 

värden har samma innebörd oavsett vilket par av värden längs mätskalan som avses (National 

Council of State Boards of Nursing [NCSBN], 2013).  

En respondents placering längs variabeln visar hur långt vi kan förvänta oss att de ger 

korrekta svar på påståendena (Wright & Stone, 1979. s. 10) och ett påståendes placering längs 

variabeln visar hur långt vi kan förvänta oss att respondenterna besvarar dem korrekt (Wright 

& Stone, 1979. s. 11) differensen mellan en respondents förmåga och ett påståendes 

svårighetsgrad ger sannolikheten för ett korrekt svar (Wright & Stone, 1979. s. 12).  

Vad gäller den polytoma raschmodellen som används när vi har mer än två svarskategorier så 

är det inte sannolikhet för ett ”korrekt” svar utan sannolikheten för att välja en svarskategori 

som ger högre poäng som värdet avser. 

 

1.6.2 Kontinuum  

Kontinuum betyder inom matematik en sammanhängande följd av siffror 

(Nationalencyklopedin, 2013). Thurstone utvecklade i och med sin attitydforskning idén om 

ett linjärt attitydkontinuum som definieras utifrån kontrasterna mellan polerna ”starkt 

positivt” och ”starkt negativt” – längs detta kontinuum placerades påståenden och 

respondenternas placering avgjordes utifrån vilken uppsättning påståenden de instämde med. 

Attitydkontinuumet observeras inte direkt utan är vad vi kallar en latent egenskap (Duncan, 

1984. s. 174). 

I raschanalysen placeras respondenter, baserat på deras uppskattade grad av förmåga, och 

påståenden, utifrån svårighetsgrad (Hagquist et al, 2009. s. 382), längs en linjär standardiserad 

skala som består av log odds (logits) – detta utgör kontinuumet (Bergh, 2011. s. 58) som kan 

presenteras grafiskt. Den standardiserade skalan är som en linjal, vi kan exakt mäta hur olika 

påståendens svårighetsgrad och respondenters förmåga förhåller sig till varandra. 
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1.7 Vad passform gentemot raschmodellen innebär 

Duncan ansåg att vi måste ställa krav om vi ska ta mätning på allvar och att raschmodellen 

framställer nyckelfunktionerna av de tidigare bidragen från Thurstone, Likert, Lazarsfeld och 

Guttman och att den därför förtjänar lika mycket intresse som metoderna som associeras till 

de ovannämnda namnen fick under sin tid (Duncan, 1984. ss. 217-218). Duncan arbetade med 

raschmodellen i över 10 år under senare delen av sin karriär och hans intresse för 

raschmodellen avtog inte ens mot slutet av hans liv (Xie, 2006. s. 10). 

 

1.7.1 Endimensionalitet  

Thurstone ställde upp ett relevanskriterium, om ett mätinstrument har validitet så ska det mäta 

en variabel och inte påverkas av irrelevanta faktorer (Duncan, 1984. s. 176) – att kunna 

garantera att en mätskala är endimensionell är ett stort problem (Thurstone, 1959. s. 322). 

Endimensionalitet innebär att alla påståenden i mätinstrumentet mäter samma latenta variabel 

(Kreiner, 2007. s. 276) – så att vi enbart hanterar en variabel i taget (Andrich, 1988. s. 9).  

Svarskategorier för likertskalor uppnår ofta inte endimensionalitet och de traditionella 

metoderna för att analysera data från likertskalor är inte så användbara som forskare antagit. 

Däremot är raschmodellen användbar (Duncan & Stenbeck, 1987). Vi ställs ofta inför frågan 

om ett antal påståenden kan sägas mäta samma sak och raschmodellen ger ett svar på det 

(Duncan, 1984. s. 217).  

 

1.7.2 Korrekt rangordnad data  

Till skillnad från att ta för givet att språkbruket i svarsalternativen skiljer respondenterna åt 

lika väl som siffrorna vi tillämpar på dem (Duncan, 1984. s. 135) så kontrollerar vi att 

svarsalternativen fungerar för att skilja respondenterna åt i avseende på grad eller intensitet av 

en egenskap. Att svarskategorierna inte är logiskt ordnade empiriskt innebär att en 

svarskategori som ger lägre poäng inte fungerar för att urskilja mellan respondenterna. Den 

avsedda ökningen av förmåga längs svarskategorierna måste avspeglas i data. Data kan passa 

den polytoma raschmodellen enligt de statistiska testerna trots att den avsedda ökningen inte 

avspeglas i data (Hagquist et al, 2009. s. 385). Om diskrimineringsförmåga saknas är det 

rättfärdigat att slå samman svarskategorier (Hagquist et al, 2009. s. 385). 
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1.7.3 Lokalt oberoende 

Lokalt oberoende innebär att det är den latenta variabeln som ska vara orsaken till att olika 

påståenden är relaterade (Kreiner, 2007. s. 276), dvs. att den latenta variabeln fångar hela 

korrelationen mellan påståendena (Hagquist et al, 2009. s. 384). Det finns två sätt som data 

kan bryta mot kravet på lokalt oberoende: responsberoende (Hagquist et al, 2009. s. 384) och 

egenskapsberoende (Andrich & Marais, 2008). Responsberoende innebär att svaret på ett 

påstående är beroende av hur respondenten besvarat ett tidigare påstående. 

Egenskapsberoende innebär att andra variabler än den latenta variabeln som påståendena är 

avsedda att mäta påverkar hur respondenten besvarar påståendena (Hagquist et al, 2009. s. 

384). 

 

1.7.4 Invarians 

Thurstone ansåg att mätinstrumentets mätfunktioner inte får påverkas av objekten det mäter – 

i den grad mätfunktionerna påverkas så sänks eller begränsas mätinstrumentets validitet. Han 

tar upp ett exempel, om en måttstock påverkas av om det är en matta, ett foto eller en 

pappersbit som mäts så sänks förtroendet för måttstocken som ett mätinstrument. Ett 

mätinstruments mätfunktioner måste vara oberoende av de objekt som det avser att mäta 

(Duncan, 1984. ss. 175-176). På samma vis måste skalvärdena för påståendena vara 

opåverkade av personerna som konstruerade dem (Duncan, 1984. s. 176) för att mätskalan ska 

anses vara någonting mer än en beskrivning av personerna som konstruerat den (Thurstone, 

1959. s. 228). 

Invarians innebär i detta sammanhang att påståendena i mätinstrumentet ska fungera likadant 

för alla respondenter i de på förhand definierade urvalsgrupperna, t.ex. fungera likadant för 

män och kvinnor. Om män och kvinnor besvarar ett påstående på olika vis, och därmed får 

olika poäng för påståendet, trots att de har samma uppskattade förmåga så fungerar påståendet 

olika för könen. Påståenden ska även ha samma funktionssätt för respondenter med olika grad 

av förmåga (Hagquist et al, 2009. s. 383). Om det inte finns några indikationer på att 

påståendena har olika funktionssätt för olika respondenter så kan mätinstrumentet användas 

för invarianta jämförelser (Hagquist et al, 2009. s. 383). 
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1.7.5 En sammanfattning av raschmodellens fyra mätningskrav 

 

Likt Kreiner (2007. s. 276) sammanfattar mätningskraven i punktform önskar jag göra samma 

sak, men utan tekniska termer och krångliga formuleringar. För att den konstruerade 

intervallvariabeln ska anses ha mätegenskaper och därmed vara användbar i statistiska 

analyser så måste mätningskraven vara uppfyllda. 

 

1. Att vi undersöker en egenskap och inte flera olika (endimensionalitet eller Thurstones  

    relevanskriterium). 

2. Att språkbruket vi använder i svarsalternativen urskiljer respondenterna lika väl som 

    siffrorna vi tillämpar i analysen. Att respondenter tenderar att välja svarsalternativ som ger  

    högre poäng i takt med att deras förmåga ökar (korrekt rangordning). 

3. Att respondenternas svar på påståendena inte påverkas av andra egenskaper än den vi  

    önskar mäta, att svaren inte påverkas av hur respondenterna besvarat tidigare påståenden  

    samt att påståenden inte ska vara för lika varandra (lokalt oberoende).  

4. Att påståendena har samma funktionssätt för alla respondenter. Att alla respondenter  

    tolkar påståendena på samma vis (Invarians eller Thurstones invarianskriterium). 

 

Analysmetoderna för de fyra mätningskraven redovisas i bilaga 7.7. för den som är 

intresserad. 

Om mätinstrumentet uppfyller mätningskraven utgör den konstruerade intervallskalan den 

”enhet” av egenskapen generell skam som är numeriskt relaterad till respondenternas kvantitet 

av skamkänslor. Jag har i sådana fall uppnått ”lyckad” mätning enligt Michells definition. 
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1.8 Mätinstrumentets roll inom mätning 

Förenklat kan vi säga att Thurstone ansåg att mätteknik i praktiken är att presentera en lista av 

påståenden som respondenterna ska instämma med eller avvisa (Thurstone, 1959. s. 232). Om 

vi vill mäta respondenternas grad av en viss egenskap och placera dem utifrån förmåga så 

måste vi konstruera ett mätinstrument som definierar linjen längs vilken respondenterna kan 

placeras (Wright & Stone, 1979. s. 1). Kort sagt, listan med påståenden som respondenterna 

ska instämma med eller avvisa utgör själva mätinstrumentet. Det är i sin tur mätinstrumentet 

som ger variabeln vi placerar respondenterna längs. Mätinstrumentet är vår mätteknik – 

verktyget som vi använder för att undersöka en egenskap hos respondenterna. 

 

1.9 Kontinuum och riktning 

1.9.1 Skamvariabelns kontinuum 

Figur 1. En tankebild över kontinuumet. 

 

 

 

 

Längs skalan så kan respondenterna placeras utifrån deras förmåga (övre delen) och samtidigt 

kan påståendena placeras utifrån svårighetsgrad (nedre delen) – det längre strecket i mitten är 

den relativa nollpunkten som är utgångspunkten (0.0 logits). 

 

1.9.2 Riktning (Targeting)  

Mätskalan är alltid centrerad kring 0.0 logits vilket representerar påståendet med en 

genomsnittlig svårighetsgrad (Tennant & Conaghan, 2007. s. 1361), övriga påståenden som är 

lättare eller svårare organiseras runt påståendet med den genomsnittliga svårighetsgraden.  

Dålig riktning kan ge lägre reliabilitet, problem att urskilja mellan respondenter längs 

kontinuumet samt inexakta uppskattningar av påståendenas svårighetsgrad och 

respondenternas förmåga (Hagquist et al, 2009. s. 384). Felriktning kan orsaka att det finns få 

observationer nära påståendenas placeringar, dvs. att påståendenas svårighetsgrad ligger långt 
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över eller under respondenternas förmåga, vilket innebär att påståendenas svarskategorier kan 

ha en ologisk ordningsföljd då ökande förmåga inte avspeglas i data (Hagquist et al, 2009. s. 

384). Slutligen kan felriktning orsaka extrema poäng, dvs. att respondenterna får maxpoäng 

eller ingen poäng alls för att de väljer det svarsalternativ som ger minst eller mest poäng på 

alla påståenden. Extrema poäng är oönskade då de inte kan användas för att uppskatta 

respondenternas förmåga (Hagquist et al, 2009. s. 384).  

Jämförelser mellan genomsnittsplaceringen för respondenternas förmåga runt nollpunkten 

som bestämts för påståendet med genomsnittlig svårighetsgrad ger indikationer för hur 

välriktade påståendena är (Tennant & Conaghan, 2007. s. 1361). Ett välriktat mått, inte för lätt 

och inte för svårt, medför att genomsnittsplaceringen för respondenternas förmåga också 

kommer vara runt nollpunkten. Ett positivt medelvärde för respondenternas förmåga indikerar 

att urvalet som helhet placerar sig högre än genomsnittsplaceringen för skalan – medan ett 

negativt värde indikerar det motsatta (Tennant & Conaghan, 2007. s. 1361). Det vill säga, ett 

positivt medelvärde för respondenternas förmåga indikerar att påståendena kan vara för lätta 

medan ett negativt medelvärde indikerar att påståendena kan vara för svåra. Att instrumentet 

är välriktat innebär att det finns påståenden längs hela kontinuumet där respondenterna är 

placerade så att mätinstrumentet lyckas fånga och beskriva respondenterna väl. Dålig riktning 

innebär att det finns tomrum i kontinuumet mellan påståendens svårighetsgrader där 

respondenter är placerade och att vi får mindre information om deras grad av förmåga. 

 

1.10 Syfte 

Bristen i tidigare forskning är att kvantitativ mätning utifrån Scheffs skamteori är nästintill 

obefintlig och att endimensionella mätinstrument saknas. Därför vill jag med hjälp av 

Retzingers sammanställning av språkliga skammarkörer och verbala beteenden för att dölja 

skam konstruera ett mätinstrument avsett att mäta generell skam. Ett mätinstrument som ska 

granskas genom analys med den polytoma raschmodellen vilket kommer att visa huruvida 

instrumentet ger en ”lyckad mätning”. 

 

1.11 Frågeställning 

Är det möjligt att konstruera ett mätinstrument som mäter generell skam genom språkliga 

skammarkörer och verbala beteenden för att dölja skam? 
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2. TEORI 

2.1 Teorin om stolthet och skam 

2.1.1 Sociala band, stolthet och skam 

Två frågor som många försökt besvara är vilka motiv som ligger bakom mänskligt beteende 

och vad som gör att samhället hålls samman. Enligt Scheff så är underhåll av de sociala 

banden det viktigaste motivet för mänskligt beteende och det är de trygga sociala banden som 

håller ihop samhället (Scheff, 1990. s. 4). 

Sociologin baseras enligt Scheff på insikten att uppkomsten av stora industriella samhällen 

hotar gemenskapen. Obegränsat informationsflöde, social- och geografisk rörlighet medför en 

gränslös förändring som hotar de sociala banden i samhället. Utgångspunkten är att alla 

människor behöver en känsla av tillhörighet, ett nät av trygga sociala band, men detta uppnås 

inte för de flesta – deras sociala nät har förlorats. Förlusten av de sociala banden är smärtsam 

och för att slippa bli medveten om förlusten så försvarar sig människor genom individualism 

och förenkling av världen. Individualismen är en myt för att förneka eller förtränga behovet 

av sociala band samt de relaterade emotionerna stolthet och skam. Förnekandet av 

komplexiteten i frågor om människans natur och den sociala ordningen är en myt för att 

förenkla förståelsen av relationen mellan individer och social miljö (Scheff, 1990. s. 12). 

Förträngningen av idén om sociala band, stolthet och skam samt mänsklig komplexitet kan 

vara grundorsaken till den moderna tidens sociala sönderfall (Scheff, 1990. s. 19). 

Ett intakt socialt band innebär balans mellan individens och gruppens behov, där individen 

inte är slav under gruppen men heller inte är isolerad från den. Det finns en närhet till andra i 

form av kunskap om andras synvinklar och en distans i form av acceptans för individers 

oberoende från en själv (Scheff, 1990. s. 4). De sociala mötena präglas av samstämdhet som 

innebär en, kognitiv och emotionell, ömsesidig förståelse (Scheff, 1990. s. 7). Konstruktiva 

konflikter syftar till förändring och ömsesidig anpassning, personerna känner likhet med 

varandra även i stundens hetta – de vill underhålla de sociala banden till varandra. Det är 

konflikter där motparten ses som en fiende som ska förgöras som är destruktiva – de sociala 

banden har kapats eller är så hotade att individerna är villig att riskera att de blir helt avskurna 

(Scheff, 1990. s. 8). Vid relationer präglade av dolda konflikter är de sociala banden 

kontinuerligt hotade – förståelse och reparation är extremt svårt (Scheff, 1990. s. 14). 
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I ett samhälle kan relationerna vara fysiskt intakta men baserade på hotade eller otillräckliga 

band, i dessa samhällen är individer villiga att tolerera relationer som inte fyller deras behov 

för att undvika isolering och ensamhet – s.k. pseudoband. Istället för samstämdhet där 

individens och gruppens behov balanseras ger pseudoband bara skenet av gemenskap då 

individerna ger upp individuella synpunkter och andra delar av sig själva – de slukas upp av 

gruppen. Pseudoband kan förekomma inom sekter, kulturer och andra exklusiva grupper men 

också inom nationer (Scheff, 1990. s. 14). Stolthet och skam är signaler för de sociala bandens 

tillstånd (Scheff, 1990. s. 19) – stolthet är en signal för intakta sociala band medan skam är en 

signal för hotade sociala band (Scheff, 1990. s. 71). Skammen spelar en viktig roll eftersom 

den signalerar social kontaktlöshet, dvs. avskärning av eller hot mot de sociala banden. 

Normal skam är dock en oundviklig företeelse inom varje socialt system (Scheff, 1990. s. 

201) och fungerar som social kontroll – när vi beter oss fel eller avviker ifrån normer är 

skamkänslorna en informell bestraffning (Scheff, 1990. s. 75). 

 

2.1.2 Skamprocessen  

Ett normalt socialt band innebär en ömsesidig bekräftelse, i form av känslor och handlingar, 

av varje part som legitim deltagare i relationen (Scheff, 1990. s. 6). Om inte parternas 

legitimitet erkänns och uttrycks kan de känna sig avvisade eller exkluderade till den grad att 

bandet hotas och hotade sociala band skapar intensiva känslor (Scheff, 1990. s. 7). Vi 

föreställer oss hur vi framstår i andras ögon, hur de bedömer vårt framträdande och slutligen 

får vi någon slags känsla av oss själva i form av stolthet eller skam (Scheff, 1990. s. 82). 

Bemöts vi av en brist på hänsyn (som när vår legitimitet inte bekräftas) så kan vi värdera oss 

själva negativt eller uppleva att vi värderas negativt av andra vilket leder till skam (Scheff, 

1990. s. 88). Skam är ett begrepp som täcker många emotioner, alltifrån förlägenhet till 

förnedring, med varierande intensitet och varaktighet (Scheff, 1990. s. 18). Skam fungerar 

som stimuli för ytterligare skam, en person kan skämmas för att den skäms, vilket gör att 

personen kan fastna i en känslofälla i form av ett mer eller mindre kroniskt skamtillstånd i och 

med att emotionerna är rekursiva, dvs. agerar bakåt på sig själva i oändliga spiraler (Scheff, 

1990. s. 18). Vi kan också bli förlägna för att en annan person är det, den andre personen kan i 

sin tur bli ännu mer förlägen då denne märker av vår förlägenhet – dvs. skam kan smitta 

mellan människor och bilda en spiral mellan personerna där båda blir mer och mer förlägna 

(Scheff, 1990. s. 18). Kombinerat kan känslofällor inom interaktörerna tillsammans med 

skamsmitta mellan interaktörerna bilda en trippelspiral, dvs. en spiral inom vardera 
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interaktören där de känner mer och mer skam och en spiral mellan dem där de förvärrar 

varandras skam. Dessa trippelspiraler medför att skammen inte har någon gräns för intensitet 

eller varaktighet och dessa spiraler kan vara så våldsamt smärtsamma att människor till varje 

pris vill undvika dem, därur grunden till att skammen förträngs (Scheff, 1990. s. 18). 

Den systematiska förträngningen av idén om de sociala bandens och emotionernas betydelse 

som pågår i samhället (Scheff, 1990. s. 15) kombinerat med individernas förträngning av 

skam för att undvika den emotionella smärtan (Scheff, 1990. s. 18) innebär att skam från 

första början är i ”icke-erkänd” form, dock kan den medvetandegöras, identifieras för vad den 

är, och laddas ur genom spontana och gemytliga skratt (Scheff, 1990. s. 201).  

Det finns två huvudtyper av icke-erkänd skam: Öppen, odifferentierad skam innebär en 

emotionell smärta som felaktigt benämns med olika kodord som syftar till att dölja 

skamupplevelsen, exempel på sådana ord är dum, fånig, och inkompetent – men den som 

känner skam kan också använda sig av olika beteenden för att dölja skammen, såsom att 

sänka blicken (Scheff, 1990. s. 86). Förbisedd skam innebär en distansering från smärtan 

genom hyperaktivt tänkande, tal eller beteende som syftar till att undvika smärtan innan den 

upplevs till fullo (Scheff, 1990. ss. 86-87). Skamkänslor leder ofta till ilska och fientliga 

beteenden (Scheff, 1990. s. 88). 

 

2.1.3 Sammanfattning av skamprocessen  

Processen kan sammanfattas som att avsaknaden av hänsyn, eller upplevelsen av att bli 

respektlöst behandlad, orsakar en negativ värdering av självet vilket ger en upplevelse av 

skam. Denna skam behandlas antingen som öppen, odifferentierad skam eller som förbisedd 

skam. Skammen genererar ilska och fientlighet, erkänns inte skammen och laddas ur, så tar 

den sig yttringar (symptom) och spiralen börjar om (Scheff, 1990. s. 88). Icke-erkänd skam är 

patologisk då den leder till oändliga spiraler (Scheff, 1990. s. 201) och den kan vara 

grundorsaken till kedjor av hotade band, både överföring från person till person i nuet och 

från generation till generation över tid (Scheff, 1990. s. 19). 
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2.2 Empiriska markörer för skam 

2.2.1 Språkliga markörer och verbala beteenden 

Språkliga markörer är ord och formuleringar som indikerar skam eller ilska (Retzinger, 1991. 

ss. 68-69). Beteenden som riktar sig mot andra, och som får dem att skämmas, kodas som 

ilska för att beteendena är fientliga vare sig de är medvetna eller ej (Retzinger, 1991. s. 68). 

Fientlighet riktad mot en själv där individen nedvärderar eller kritiserar sig själv kodas som 

skam, eller skam-ilska, dvs. vissa referenser till ilska kan indikera skam då skam och ilska 

ofta förekommer samtidigt (Retzinger, 1991. s. 69). 

 

2.2.2 Direkta indikationer 

Det finns kodord som vi använder oss av istället för att säga att vi har skamkänslor, men 

ibland använder vi direkta indikationer till skamkänslor, t.ex. generad, förödmjukad, 

förtretad, förnedrad, skamsen, sårad (Retzinger, 1991. s. 68). Sannolikt känner vi skam när vi 

refererar till oss själva i ett sammanhang där vi upplever oss ha blivit negativt värderade av 

andra (Retzinger, 1991. s. 68). I ett sammanhang där vi inte känner tillhörighet eller känner 

oss avskilda eller isolerade från andra så är följande exempel kodord för skam: ensam, 

övergiven, avskild, frånkopplad, avlägsen, skild, dumpad, främmande, utfryst, avvisad, 

kluven, tillbakadragen (Retzinger, 1991. s. 69). I ett sammanhang där vi känner oss 

emotionellt sårade, hotade av en annan person eller förlöjligade är följande exempel kodord 

för skam: absurd, bisarr, besegrad, uppgiven, onormal, lustig, sårad, idiotisk, skadad, skrämd, 

kränkt, förstörd, upprörd, konstig (Retzinger, 1991. s. 69). 

När vi inte känner att vi når upp till vår egen eller någon annans idealbild och känner oss 

otillräckliga så är indikationerna på skamkänslor: försvarslös, bristfällig, utsatt, misslyckad, 

hjälplös, tafatt, underlägsen, osäker, förtryckt, maktlös, blyg, dum, oförmögen, oduglig, 

tveksam, värdelös (Retzinger, 1991. s. 69). I situationer där vi drabbas av ett socialt-

emotionellt nederlag så är våra beskrivningar av olika obehag indikationer på skam: nervös, 

hyperaktiv, skakis, ryckig, rastlös, spänd, olustig (Retzinger, 1991. s. 69). När vi hamnar i en 

emotionellt påfrestande situation men ändå inte blir upprörda eller våra tankeprocesser blir 

”grumliga” så är våra beskrivningar av förvirring och likgiltighet indikationer på skam: 

reserverad, uttryckslös, omtöcknad, tom, ihålig, bedövad (Retzinger, 1991. s. 69). 
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2.2.3 Verbala beteenden för att dölja skam  

Ett viktigt ämne eller en viktig känsla döljs ofta bakom ord och beteenden som förekommer 

innan, eller i kombination med, kodord för skam (Retzinger, 1991. s. 70). Det finns olika 

strategier för att dölja skam. Vi kan begränsa eller lindra genom att använda ord och fraser 

som nedgraderar händelsens betydelse så att vi inte behöver bry oss om den. Vi kan 

abstrahera och använda ord som ”de” eller ”det” istället för att tala om specifika händelser och 

personer. Vi kan förneka, direkt eller implicit, känslor eller ge rationella förklaringar för hur 

vi känner. Vi kan försvara oss genom påståenden med kritiska synpunkter, som reaktion på 

utmaningar från andra, eller förneka genom exempelvis likgiltighet trots att vi är upprörda. Vi 

kan använda oss av verbalt avlägsnande, som innebär att vi svarar så lite som möjligt och 

använder oss av långa tystnader. Vi kan distrahera genom att byta ämne, skämta bort eller dra 

upp irrelevanta saker för att flytta fokus från jobbiga ämnen eller så kan vi projicera våra 

upplevelser på andra. Vi kan också använda oss av utfyllnadsord som ”du vet” när vi 

konverserar (Retzinger, 1991. s. 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

3. METOD 

Mätinstrumentet består av 44 påståenden. Min raschanalys utförs på de 30 påståenden som jag 

konstruerat och som därmed hör till min uppsats. Joel Nilssons raschanalys utförs på de 14 

påståenden som han konstruerat och som därmed hör till hans uppsats. Datainsamlingen 

genomförde vi tillsammans. Enkäten är bifogad som bilaga (Bilaga 7.1). 

 

3.1 Konstruktion av mätinstrumentet 

3.1.1 Specificering av den teoretiska grunden  

Retzinger har sammanställt en lista över direkta indikationer till skamkänslor i olika kontexter 

(Tabell 3.2 i Retzinger, 1991. s. 69). Med direkta indikationer menas att den intervjuade själv 

refererar till skam, fast med andra ord och omskrivningar (s.k. kodord). I ett mätinstrument så 

vore det därför mycket användbart att omvandla direkta indikationer till påståenden som 

respondenterna antingen ska instämma med eller motsätta sig.  

 

3.1.2 Kodord för skam  

De direkta indikationerna till skam som jag valde ut var ”generad”, ”skamsen”, ”förlägen” 

och ”förnedrad”. Dock valde jag förödmjukad som synonym till förnedrad eftersom att 

förödmjukad är ett mildare ord. Om en person inte vet hur den ska bete sig i en social 

situation känner personen sig eventuellt förlägen. 

 

3.1.3 Kodord för skam i kontexten ”avsaknad av tillhörighet” 

Ord och meningar som indikerar känslor av att inte höra till, eller vara avskild från 

betydelsefulla anhöriga (Retzinger, 1991. s. 69). De ord som jag valde ut var ”ensam”, 

”utfryst”, ”avvisad” och ”övergiven”. Två påståenden skrev jag ner på måfå, löst baserat på 

Scheffs teori, om en människa inte känner sig respekterad av andra människor i dennes närhet 

så kan det enligt Scheff ge upphov till skamkänslor (se skamprocessen). Upplever individen 

en stark gemenskap med andra så är de sociala banden trygga, då upplever individen 

förmodligen mer stolthet (vilket är skammens motsats). Att inte instämma med påståendet kan 

innebära att individen inte känner någon stark gemenskap vilket i sin tur kan innebära hotade 

sociala band och således att personen eventuellt upplever fler skamkänslor.  
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3.1.4 Kodord för skam i kontexten ”förlöjligande”  

Ord och meningar som indikerar att en människa känner sig emotionellt sårad, hotad av en 

annan person eller gjord till åtlöje (Retzinger, 1991. s. 69). De ord jag valde var ”konstig”, 

”förlöjligad” och ”kränkt”. Åtlöje är en synonym till förlöjligad som passade bättre in i hur 

jag formulerade påståendet. Förolämpad är en synonym till kränkt som passade bättre in i hur 

jag konstruerade påståendet. Det sista påståendet är en gissning baserad på att en person 

känner sig sårad eller kränkt om de andra inte lyssnar på vad personen vill säga. Känner sig 

personen inte sårad av människor i sin närhet så upplever denne förmodligen färre 

skamkänslor, den som däremot känner sig sårad, dvs. inte instämmer med påståendet, 

upplever förmodligen fler skamkänslor. 

 

3.1.5 Kodord för skam i kontexten ”otillräcklighet”  

Ord och meningar som indikerar känslor av att en individ inte lever upp till sina egna eller 

andras förväntningar (Retzinger, 1991. s. 69). De ord jag valt ut är ”maktlös”, ”utsatt”, 

”oduglig” och ”underlägsen”. Upplever en individ att denne inte har någon kontroll över sitt 

liv känner sig individen förmodligen maktlös. Upplever en person sig inte kunna leva upp till 

andras förväntningar känner denne sig förmodligen otillräcklig. Känner en person sig som en 

måltavla för kritik så känner personen sig sannolikt utsatt. Upplever en respondent sig inte 

kunna uträtta det som den har tänkt sig känner respondenten sig förmodligen oduglig. Om det 

är sällan som en människa känner sig underlägsen andra så upplever denne förmodligen färre 

skamkänslor, men instämmer personen inte med påståendet är det precis tvärtom – dvs. att 

personen ofta känner sig underlägsen andra och har fler skamkänslor. 

 

3.1.6 Kodord för skam i kontexten ”obehag”  

Referenser till sociala situationer där en individ råkat ut för ett socialt-emotionellt nederlag 

(Retzinger, 1991. s. 69) och upplever obehag. De ord jag valt ut är ”nervositet”, ”olustig” och 

”spänd”. Här handlar det om att sätta in obehaget i naturliga sammanhang, om en person 

misslyckas med något inför andra så blir personen med största sannolikhet nervös eller känner 

sig olustig till mods. Om en person råkar göra ett klavertramp eller ”göra bort sig” i sociala 

sammanhang så blir denne förmodligen spänd. 
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3.1.7 Kodord för skam i kontexten ”förvirring och likgiltighet”  

Ord och meningar som indikerar virriga tankeprocesser eller frånvaro av nervositet i 

emotionellt påfrestande situationer samt tillfällig glömskhet (Retzinger, 1991. s. 69). De ord 

jag valt ut är ”tom”, ”handlingsförlamning” och ”reserverad”. Jag valde tystlåten som är en 

synonym till reserverad för att det ordet passade bättre med hur påståendet formulerades. 

Emotionellt påfrestande situationer valde jag att omformulera till ”jobbiga situationer” eller 

”spända situationer”. 

 

3.1.8 Verbala beteenden för att dölja skam  

Distrahering kan vara i form av att byta ämne eller skoja bort känsliga ämnen i samtal 

(Retzinger, 1991. s. 71). Verbalt fråndragande innebär att ändra sitt verbala beteende från att 

tala i meningar till att bara tala i enstaka ord, ge minimal respons och använda långa tystnader 

(Retzinger, 1991. s. 71). Likgiltigt beteende innebär att spela lugn, och verka oberörd, i 

emotionellt påfrestande situationer (Retzinger, 1991. s. 71). Jag har därför valt ut de verbala 

beteendena, att ”byta ämne”, ”skämta”, ”använda sig av långa tystnader” och att ”spela lugn”. 

 

3.2 Riktning och kontinuum  

Till en början var alla påståenden positivt riktade, men problemet är att de då enbart täcker in 

skamfyllda emotioner och beteenden, vilket medför att de enbart täcker in ena halvan av, det 

tänkta, kontinuumet. Det krävs att respondenten har högre grad, eller mängd, av skamkänslor 

för att få höga poäng. 

Figur 2. Riktning om påståendena är positivt riktade. 

 

 

 

 

Det motsatta råder om alla påståenden är negativt riktade, så därför har jag försökt att variera 

mellan positivt och negativt riktade påståenden – för att påståendena ska täcka in så mycket 

av kontinuumet som möjligt och bättre matcha respondenternas uppskattade förmåga, vare sig 
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den är hög eller låg. Enligt Scheffs teori så förtränger och förnekar vi våra skamkänslor, av en 

rad olika anledningar, därav följer att det bör vara lättare att inte instämma med påståenden 

som inte tyder på skam (och därigenom få hög poäng) än att instämma med påståenden som 

tyder på skam, och på detta vis få hög poäng. Det vill säga, det bör vara lättare att få högre 

poäng på de negativt riktade påståendena än de positivt riktade påståendena. Därför kommer 

de negativt riktade påståendena först (nr 1-18) och de positivt riktade påståendena sist (19-

44). På detta vis så blir påståendena successivt svårare att instämma med istället för att 

respondenten eventuellt direkt i början av mätinstrumentet upplever att denne inte alls kan 

instämma med några av påståendena och att detta påverkar hur respondenten besvarar de 

påståenden som är enklare att instämma med. 

 

3.3 Deltagare 

Studenter i ämnena sociologi, socialt arbete, psykologi och två ”samhällsinriktade” program 

besvarade enkäten. Vi fick totalt 180 respondenter varav 128 var kvinnor och 52 var män. På 

grund av externt bortfall baseras analysen på 176 respondenter, 124 kvinnor och 52 män. Ett 

fåtal respondenter (10 stycken) var födda under 60- och 70-talet, 71 respondenter var födda 

under 80-talet och slutligen var majoriteten 94 respondenter födda under 90-talet. 1 

respondent hade inte fyllt i vilket årtal denne var född. Medianen för födelseår är 1990 – 26 

respondenter föddes detta år.  

 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Tillfällighetsurval, dvs. att använda sig av de respondenter som var tillgängliga, användes. Vi 

kontaktade 9 kursansvariga lektorer varav 7 godkände att vi fick dela ut enkäten till deras 

kurser. Enkäten delades ut till studenterna i början av föreläsningarna och inhämtades innan 

föreläsningarna var slut. Datainsamlingen tog 5 dagar.  

 

3.5 Genomförande  

De ansvariga för kurserna kontaktades och vi frågade om vi fick dela ut enkäten, efter att ha 

fått klartecken besökte vi föreläsningar och delade ut enkäterna – efter att vi såg att alla fyllt i 

klart så samlade vi in enkäterna. Den information som gavs innan var en kort summering av 

enkätens framsida och vi sade då att mätinstrumentet är tänkt att mäta ”vissa emotioner”. Vi 
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utlovade konfidentialitet i form av att vi i våra uppsatser kommer presentera resultatet på 

sådant vis att läsaren omöjligt kan identifiera enskilda respondenter eller hur de besvarat 

enkäten. Vi lovade att enbart vi kommer att använda insamlad data till våra uppsatser och när 

vi framöver ska förbättra mätinstrumentet. Framför allt betonade vi att det var frivilligt att 

fylla i enkäten samt att respondenterna när som helst kunde avbryta utan att behöva motivera 

varför. Efteråt berättade vi att mätinstrumentet är tänkt att mäta skam men att vi inte kunde 

säga det innan då vi eventuellt skulle försätta respondenterna i ett skamtillstånd, med 

noggrann betoning på att känslor såsom mild förlägenhet också räknas till skambegreppet. Vi 

betonade även att påståendena bygger på kvalitativ forskning vilken är problematisk att 

omforma till en enkät, så att det är därför en del påståenden kan verka ”lustigt” formulerade. 

 

3.6 Databearbetning  

Statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 20 användes för att mata in data i en matris och 

datorprogrammet Rasch Unidimensional Measurement Model 2030 (RUMM 2030) användes 

för raschanalysen. Den polytoma rasch modellen användes vid databearbetningen och 

kategorierna är i analysen kodade som: 0, 1, 2, 3. I enkäten är svarsalternativen 1, 2, 3, 4.  

För vissa påståenden, nr 19-44, är poängsättningen: ”stämmer inte alls” (0), ”stämmer inte 

särskilt väl” (1), ”stämmer ganska väl” (2) och ”stämmer mycket väl” (3). Men för resterande 

påståenden, nr 1-18, är poängsättningen omvänd så att kategorivärdena är: ”stämmer mycket 

väl” (0), ”stämmer ganska väl” (1), ”stämmer inte särskilt väl” (2) och ”stämmer inte alls” (3). 

 

3.7 Bortfall  

4 respondenter räknas som externt bortfall då det visade sig att vi missat att samla in de 

enkäterna vid datainsamlingstillfället, varpå vi hämtade enkäterna från den kursansvariga 

några dagar senare. Eftersom att dessa respondenter fick höra efterhandsinformationen innan 

vi fick deras enkäter så valde vi att ta bort de respondenterna från undersökningen. Det totala 

externa bortfallet är 4 respondenter. Det fanns också enstaka interna bortfall på vissa 

påståenden. Raschmodellen kräver inte fullständiga data utan kan hantera visst bortfall, så 

respondenter som inte besvarat vissa påståenden har inte tagits bort ifrån analysen. Ett 

problem var däremot vissa respondenters brist på tillit gentemot kvantitativ analys, istället för 

att besvara vissa påståenden strök de antingen över dem och skrev att de ansåg att påståendet 
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var felaktigt formulerat eller formulerade, och besvarade, ett eget påstående. Det var dock 

enbart ett fåtal respondenter som gjorde på detta vis.  

 

3.8 Etiska överväganden  

De fyra etikkraven är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet har uppfyllts då respondenterna fått all 

nödvändig information (se genomförande) vi valde att berätta att mätinstrumentet är avsett att 

mäta skam efter vi samlat in enkäterna just för att inte påverka mätningen, en avvägning 

mellan utom- och inomvetenskaplig etik. Skulle vi på förhand berättat vad vi önskade mäta 

skulle det funnits en risk att respondenterna antingen försökt hjälpa till eller att de fokuserat 

på att de inte känner skam och att vår information då påverkat svaren. Vi uppmanade 

dessutom alla respondenter att klippa ur kontaktinformationen så att de kan kontakta oss 

senare ifall någon fråga dyker upp eller om de funderar över någonting annat. 

Samtyckeskravet har uppfyllts då vi berättat om det (se genomförande) och inte sagt något 

mer om deltagande än att vi var tacksamma för alla respondenter som valde att fylla i enkäten.  

Konfidentialitetskravet har uppfyllts då det inte är möjligt att genom våra uppsatser identifiera 

någon respondent. Ett relaterat övervägande var att presentera åldersfördelningen i årtionden 

eftersom att ett antal respondenter var de enda som föddes ett visst årtal. Ytterligare ett 

övervägande var att inte säga vilken typ av samhällsinriktade program vi samlade in data från. 

Något som är relaterat till konfidentialiteten är de resultat som raschanalysen ger. I Tabell 2 

visas urvalsgruppernas medelvärden och standardavvikelser vilket kan föra tankarna till 

summering av underpopulationer med ”sanna värden” och avvikelser från dessa (typologiskt 

tänkande) men så är inte fallet. Raschanalysen ger detaljerade personprofiler med all 

information om varje enskild respondent med allt ifrån alla personfaktorer till hur varje 

respondent besvarat enskilda påståenden och hur deras personliga ”testkurva” för 

mätinstrumentet ser ut och förhåller sig till övriga respondenter. Det skulle inte vara möjligt 

att utlova konfidentialitet om denna information om en respondent presenterades i uppsatsen.  

Nyttjandekravet har vi för avsikt att följa precis som alla andra krav. Vi kommer, precis som 

vi utlovat, inte att lämna ifrån oss data för att någon annan ska använda den – de måste samla 

in sin egen data för att inte upprepa denna studies brister. Att lämna ut våra data vore därför 

både inom- och utomvetenskapligt oetiskt. 
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4. RESULTAT 

I Bilaga 7.2 finns alla figurer, tabeller och tolkningarna av dem, rekommenderat för den som 

är van vid raschanalys. Den som inte är van vid denna typ av analys rekommenderas att hålla 

sig till resultatavsnittet som är anpassat för att vara lättförståeligt och läsvänligt. Varje 

respondent har en uppskattad förmåga, dvs. i vilken grad respondenten har skamkänslor. 

Resultatet presenteras i samma ordning som mätningskraven i punktlistan (se s. 20). Här går 

det inte att undvika termer som ”trösklar” – därför rekommenderar jag läsaren att läsa igenom 

termlistan (bilaga 7.6). 

 

4.1 Passform och reliabilitetsindex 

Mätinstrumentet som helhet bestående av alla 30 påståenden har stora problem och duger inte 

att använda för mätning. 13 enskilda påståenden bidrar huvudsakligen till att mätinstrumentet 

inte passar raschmodellen. Den dåliga passformen för de 6 påståenden som överdiskriminerar 

kan bero på egenskapsberoende. Reliabilitetsindexet (PSI) hade ett högt värde. 

 

4.2 Endimensionalitet  

Ett test för strikt endimensionalitet som kallas Smith’s test visar att mätinstrumentet som 

helhet inte är endimensionellt.  

 

4.3 Rangordning  

Två påståenden hade omvända trösklar, vilket innebär att rangordningen inte fungerar som 

den ska för dessa två påståenden. Det är en indikation på egenskapsberoende. 

 

4.4 Lokalt oberoende  

Endast 8 påståenden indikeras vara lokalt oberoende. Att övriga påståenden är relaterade till 

varandra bortsett från den latenta egenskapen (generell skam) de är avsedda att mäta kan 

indikera responsberoende och egenskapsberoende. 
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4.5 Invarians 

Kön. 15 påståenden hade olika funktionssätt för män och kvinnor med låg, måttlig respektive 

hög grad av förmåga. 9 av påståendena hade olika funktionssätt för män och kvinnor 

oberoende av deras grad av förmåga. 7 av påståendena hade olika funktionssätt för män och 

kvinnor beroende på både vilket kön respondenten har och respondentens grad av förmåga. 

Åldersgrupp. 15 av påståendena hade olika funktionssätt för olika åldersgrupper beroende på 

respondenternas grad av förmåga. Ett påstående hade olika funktionssätt för de olika 

åldersgrupperna oberoende av respondenternas grad av förmåga. Ett påstående hade olika 

funktionssätt för åldersgrupperna beroende av både vilket årtionde respondenterna föddes och 

respondenternas grad av förmåga. 

Utbildningsinriktning. 14 påståenden hade olika funktionssätt för olika 

utbildningsinriktningar beroende av respondenternas grad av förmåga. 5 påståenden hade 

olika funktionssätt för olika utbildningsinriktningar oberoende av respondenternas grad av 

förmåga. 5 påståenden hade olika funktionssätt för de olika utbildningsinriktningarna 

beroende av både vilken utbildningsinriktning respondenterna har och respondenternas grad 

av förmåga. 

Fyra påståenden indikeras fungera invariant mellan alla respondenter oavsett kön, åldersgrupp 

och utbildningsinriktning – påståendena indikeras kunna användas för invarianta jämförelser. 

 

4.6 Sammanvägd bedömning av påståendenas kvalitet (Bilaga 7.3 – Tabell 7, 8 och 9) 

7 av de totalt 30 påståendena är användbara och borde inkluderas i en ny analys. 

”Jag blir sällan spänd när jag råkar göra bort mig” (nr 6). 

”Det är sällan jag känner att jag inte lyckas uträtta det jag har tänkt mig” (nr 7). 

”Det känns ofta som att jag inte har någon kontroll över mitt liv” (nr 23). 

”I en spänd situation så känner jag mig vanligtvis tom inombords” (nr 29). 

”Det känns ofta som att jag inte kan leva upp till andras förväntningar på mig” (nr 32). 

”Jag blir ofta väldigt nervös när andra märker att jag misslyckats med något” (nr 36). 

”Jag har lätt för att känna mig förolämpad när jag hamnar i diskussioner” (nr 38). 
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4.7 En ytlig analys av underskalan (Bilaga 7.4) 

Påstående 32 inkluderades inte i underskalan.  

Underskalan passar som helhet raschmodellen och är endimensionell. Däremot så hade 

påstående 29 olika funktionssätt för kvinnor och män samt olika utbildningsinriktningar 

beroende på respondenternas grad av förmåga. Påstående 38 hade olika funktionssätt för 

kvinnor och män, olika åldersgrupper samt olika utbildningsinriktningar beroende på 

respondenternas grad av förmåga. Övriga 4 påståenden indikeras vara användbara för 

invarianta jämförelser, men det finns indikationer på att underskalan eventuellt inte är helt 

lokalt oberoende. Reliabilitetsindexet (PSI) hade ett ganska lågt värde. 
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5. DISKUSSION 

5.1 En diskussion om forskning 

5.1.1 Kvantitativ metod 

Vi har raschperspektivet som är inriktat på att lösa mätproblem (Wright & Stone, 1979) och i 

jämförelse med klassisk testteori är det förstnämnda att föredra. Klassisk testteori är ett 

platonskt studium av fantiserade kvantiteter rättfärdigat av korrelationsbaserade mått av 

reliabilitet och validitet (Duncan, 1984) – ett perspektiv som dessutom inbegriper en 

användning av måttstockar av ”gummi” som ständigt förändras (Wright & Stone, 1979). 

Min åsikt är att den klassiska testteorins dominans, inte bara inom forskningen utan även 

inom utbildningen av universitetsstudenter, baseras på en underlåtenhet att problematisera 

mätning. En underlåtenhet som riskerar att generera många ”statisister” vilka anser att 

tillämpning av siffror på enkäter uppföljt av analys med datorprogram är ”riktig” forskning 

medan forskning utifrån andra metoder nedvärderas som ”subjektiva” eller mindre viktiga. 

Hagquist (et al, 2009) betonar att raschmodellen är en brygga mellan metoder med olika 

antaganden om hur vi får kunskap.  

Den heuristiska grunden till kvantitativ forskning är ofta kvalitativa studier. I detta fall är 

Retzingers sammanställning av Helen B. Lewis psykoterapeutiska intervjuer grunden för 

påståendena i enkäten. Under själva mätningen kan vi få reda på att påståenden inte fungerar 

invariant. Raschanalysen måste då kompletteras med kvalitativa intervjuer för att vi ska kunna 

få information om varför ett påstående har olika funktionssätt för olika urvalsgrupper. Efter 

att vi uppnått lyckad mätning med ett mätinstrument som är konstruerat behöver vi intervjua 

respondenterna för att få ”kvalitativ” information om respondenterna för att ”fylla ut” 

beskrivningen av vad ett visst mätvärde innebär. Inte bara före utan till och med under själva 

mätningsprocessen och efter lyckad mätning uppnåtts fyller kvalitativ metod viktiga 

funktioner och raschanalys innebär inte ett förkastande av kvalitativa analyser – tvärtom. Det 

som däremot förkastas är ogrundade påståenden om vad mätning är och schematiska 

definitioner, av mätning, utan koppling till varken teori eller praxis för mätning. 

Mätinstrument och kvalitativa intervjuer behövs – ingendera kan ersätta den andre. Urry 

(2003. s. 24) anser att den statistiska analysnivån inte behöver motsvara den individuella och 

vice versa. Det innebär att mätvärden för populationer inte behöver stämma in på en individ 

och att en djup analys av ett fåtal individer inte nödvändigtvis stämmer in på en population. 
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5.1.2 Personlighetspsykologin och Thurstones invarianskriterium 

 

”Personlighetsmätningar växte fram i de kulturella sammanhang som 

1900-talets västerländska samhällen utgjorde, och byggde in i testen 

de föreställningar om individen (inklusive om kvinnlighet och 

manlighet) som var gängse.” – Magnusson (2002. s. 106). 

 

Inom personlighetspsykologin under 1930-talet så definierade Terman och Miles ”typiskt” 

feminina och maskulina egenskaper varav de feminina egenskaperna var känslig, barmhärtig, 

blyg, försiktig, lättretlig, medgörlig, sentimental, att föredra konstnärliga och stillasittande 

aktiviteter samt det privata livet (Magnusson, 2002. s. 112). Fram tills ca år 1970 antogs det 

att en psykiskt frisk man besvarade test på ett maskulint sätt och att psykiskt friska kvinnor 

besvarade test på ett feminint sätt (Magnusson, 2002. s. 113).  

Under 1960-talet började teorierna om ”maskulinitet” och ”feminitet” att kritiseras, framför 

allt för att personlighetstesterna hade inbyggda fördomar. Den nya inriktningen blev 

androgynitetsteori och antagandet att det är bra att ha en blandning av både feminina och 

maskulina egenskaper. Sandra Bem skapade ett androgynitetstest och de ord som 

klassificerades som feminina i rättningsmallen var bland annat medlidsam, använder inte 

brutalt språk, blyg, mjuk, känslig för andras behov, foglig, förstående och mån om att trösta 

sårade känslor (Magnusson, 2002. ss. 115-117). 

Inom dagens personlighetspsykologi finns det teorier om att kvinnor skulle ha lättare för att 

uttrycka känslor som stödjer relationer, dämpa emotioner där individens intressen står över 

omgivningens, ha svårare för att uttrycka aggression öppet (Chaplin, Cole & Zahn-Waxler, 

2005. s. 80) och ha högre grad av neuroticism
3
 än män (Goodwin & Gotlib, 2004. s. 135). Det 

finns även en teori om att det västerländska idealet att män inte ska vara lika ”känsliga” som 

kvinnor kan förklara könsskillnader i högkänslig personlighet. En könskillnad som anses vara 

obetydlig även om kvinnor tenderar att få högre poäng på mätinstrumentet (Aron & Aron, 

1997. s. 357). 

 

3 Neuroticism är motsatsen till emotionell stabilitet och motsatsparet utgör N-faktorn i De stora fem (Big Five)-teorin. Neuroticism  

   inkluderar begrepp som ångest, spändhet, fientlighet, irriterbarhet, depression, missnöjdhet, självmedvetenhet, blyghet, impulsivitet,  

   lynnighet, sårbarhet och att inte vara självsäker (Bremner, Holt, Passer, Smith, Sutherland & Vliek, 2009. s. 685).  
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Enligt den historiska personlighetspsykologin är feminina egenskaper bland annat att fokusera 

på relationer, vara känslig för andras behov och att vara foglig, att inte använda ”brutalt 

språk” samt att vara känslig, blyg och att vilja trösta andras sårade känslor. När de modernare 

teorierna om ”hur kvinnor är annorlunda jämfört med män” radas upp som vetenskapliga 

resultat baserat på poängskillnader eller att resonemangen bygger på ”hur män vill distingera 

sig från hur kvinnor är” blir åtminstone jag tveksam. Speciellt med tanke på 

personlighetspsykologins historia och att det är sällsynt att forskare som använder sig av 

klassisk testteori kontrollerar att påståendena har samma funktionssätt för olika urvalsgrupper, 

t.ex. kön. Forskare skriver, som tur är, inte längre ”så här är kvinnor” eller ”så här är män” 

men de skapar teorier där de gissar hur uppfostran och andra sociala faktorer orsakat 

poängskillnader mellan män och kvinnor.  

Aron & Aron (1997. s. 357) har till och med en uttalad teori om att påståenden i deras 

mätinstrument (Highly Sensitive Person Scale, HSPS) har olika funktionssätt för män och 

kvinnor och de förklarar det, mer eller mindre, med att påståendena är egenskapsberoende. 

Mäns ideal antas påverka deras svar på påståenden om högkänslig personlighet vilket medför 

lägre poäng för männen vilket i sin tur får kvinnor att framstå som mer högkänsliga än män. 

Om vi antar att Aron & Aron har rätt, är det då rättvisande att basera jämförelser mellan 

respektive köns grad av högkänslighet på mätinstrumentet? Sett ur raschperspektivet är det 

felaktigt att jämföra mäns och kvinnors grad av högkänslighet då vi i och med 

egenskapsberoendet inte enbart jämför den avsedda egenskapen utan dessutom ytterligare 

irrelevanta egenskaper.  

Vad gäller kvinnors grad av ”neuroticism”, hämmande av känslor knutna till individualism, 

oförmåga att öppet uttrycka aggressioner och främjande av känslor som stödjer relationer så 

finns det en rigorös metod bakom, problemet är att den oftast utgörs av korrelationella mått på 

reliabilitet och validitet men att den inte inbegriper analys av invarians för att kontrollera 

påståendenas funktionssätt. I och med att personlighetspsykologin präglats av fördomar och 

åsikter som byggts in i mätinstrumenten, historiskt och kanske även i nutid, är det av stor vikt 

att följa Thurstones invarianskriterium (se s. 19). Bara för att vi samlar våra frågor, 

påståenden eller uppgifter i en enkät innebär inte detta att vi har ett objektivt mätinstrument – 

och även om mätinstrumentet uppfyller Thurstones kriterium innebär inte det per definition 

att vår undersökning är objektiv då en undersökning alltid består av mer än en enkät. 

Andemeningen är att vi inte kan hävda att vår undersökning har en ”objektivitet” bara för att 

vi använt en kvantitativ metod. 
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5.2 Analysens begränsningar 

Den största svagheten i min analys är att jag inte hade möjlighet att analysera 

responsberoende. Andrich & Marais (2008) använder datasimuleringar för att kunna greppa 

och beskriva responsberoendets strukturer och effekter. I och med att inga datasimuleringar 

utförts till denna uppsats är det inte möjligt. En annan svaghet är analysen av invarians då jag 

inte har presenterat hur effekterna statistiskt åtgärdats genom att dela upp svaren från varje 

urvalsgrupp för en personfaktor till egna påståenden och resultaten av uppdelningarna. Den 

sista bristen i analysen är att påstående 32 inte kom med i underskalan, det var enbart ett 

misstag av mig. 

 

5.3 Validitet 

5.3.1 Referensram och kvantifiering av skamkänslor 

Ett mätinstrument är enbart giltigt inom den specifika referensram som det konstruerats för, 

att exempelvis mäta schizofreni i en vanlig population och dra slutsatsen att mätinstrumentet 

saknar validitet eller att alla respondenter har lägre eller högre grad av sjukdomen är rentav 

felaktigt. Därför är det viktigt att poängtera att Scheffs anspråk är att stolthet och skam är de 

primära sociala emotionerna hos alla människor. Skamkänslor finns hos alla människor, vilket 

gör att referensramen inte är begränsad till exempelvis urval med en viss diagnos utan att alla 

respondenter kan undersökas.  

Människor skiljer sig sannolikt åt i avseende på hur många eller hur ofta de upplever 

skamkänslor – mängd eller frekvens är något som kan operationaliseras för mätning. 

Enligt Scheffs teori skiljer sig människor åt i hur de hanterar skam och individers 

skamkänslor skiljer sig därför åt i avseende på intensitet. Intensitet – i form av 

”gradskillnader” – går att operationalisera för mätning. Jag har inte bara tillämpat ”namn” 

som antyder grad-, mängd- eller intensitetsskillnader för att därefter numrera dem utan det 

finns teoretisk grund för att skamkänslor är en kvantifierbar egenskap. 
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5.3.2 Mätinstrumentets validitet 

Mätinstrumentet som helhet mäter inte enbart skam utan fler egenskaper påverkar hur 

respondenterna besvarar påståendena (egenskapsberoende). Det kan visserligen vara så att 

mätinstrumentet mäter olika typer av skam exempelvis öppen, odifferentierad kontra 

förbisedd skam men det kan jag inte påvisa. 

Det går inte att ta för givet att alla markörer i Retzingers sammanställning verkligen mäter det 

de är avsedda att mäta – det vill säga, det finns en risk att enstaka markörer inte är valida. 

Påståendena är dessutom baserade på min tolkning av markörerna och mitt språkbruk då jag 

konstruerade påståendena utifrån Retzingers sammanställning. 

Det hade visserligen varit möjligt att dela in påståenden i olika fasetter och utifrån varje fasett 

analysera huruvida raschmodellens krav uppfylls men jag valde medvetet att inte göra det. 

Mitt resonemang är följande, ju fler påståenden som finns i samma skala och som har 

teoretisk grund i Retzingers forskning desto högre är sannolikheten att skalan domineras av 

påståenden med hög validitet. Raschmodellens krav på endimensionalitet kräver då att alla 

påståenden ska mäta samma egenskap, dvs. skam. Om påståendena däremot bryts ned i en 

massa fasetter som analyseras var för sig så kan en endimensionell mätskala uppstå som 

domineras av påståenden som mäter andra egenskaper än skam, exempelvis 

konfliktlösningsförmåga eller självkänsla. 

Många av påståendena i mätinstrumentet tenderade att vara för lika varandra, då de är 

relaterade till varandra utöver att de mäter skam (lokalt beroende). Det skulle kunna vara så 

att respondenters svar på vissa påståenden påverkas av hur de besvarat tidigare påståenden 

(responsberoende) – men det kan jag inte påvisa så därför betonar jag att egenskapsberoendet 

vilket kan påvisas i och med indikationerna på flerdimensionalitet i kombination med lokalt 

beroende. 

I mätinstrumentet så är många påståendens funktionssätt är beroende av urvalets egenskaper 

som kön, ålder och utbildning. Snedfördelning vad gäller kön och ålder kan ha gett problem i 

analysen av invarians det kunde ha åtgärdats genom att dela in respondenterna i jämna 

grupper utifrån varje personfaktor men då skulle antalet respondenter blivit mycket färre 

vilket sänkt de statistiska testernas förmåga att upptäcka skillnader i påståendenas 

funktionssätt. Min inställning är att det är bättre att vara för restriktiv än att släppa igenom 

påståenden vars kvalitet är tveksam.  
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Denna inställning har sin grund i att invarians är en av de viktigaste förutsättningarna för 

rättvisande jämförelser och att jag inte vill riskera att mätinstrumentets påståenden är otydliga 

eller tvetydiga så att respondenter har olika tolkningar, eller att min tolkning av Retzinger 

eller att mina, Retzingers eller Scheffs åsikter om skam påverkar mätningen.  

Framför allt vill jag undvika att skapa ännu ett mätinstrument där jämförelser av respondenter 

baseras på påståenden med olika funktionssätt vilket innebär att reproduktionen av gamla 

fördomar övergår till att kallas kvantitativ forskning. 

 

5.3.3 Underskalans validitet 

En endimensionell och invariant mätskala bestående av fyra påståenden upptäcktes: 

”Jag blir sällan spänd när jag råkar göra bort mig” (nr 6). 

”Det är sällan jag känner att jag inte lyckas uträtta det jag har tänkt mig” (nr 7). 

”Det känns ofta som att jag inte har någon kontroll över mitt liv” (nr 23). 

”Jag blir ofta väldigt nervös när andra märker att jag misslyckats med något” (nr 36). 

De fyra påståendena är ett belägg för att det är möjligt att kvantitativt mäta generell skam i 

enkätform. I och med att inga validerade mätinstrument för liknande former av skam 

användes i studien så kan inte de fyra påståendena relateras till något annat mätinstrument – 

därför är påståendenas validitet helt beroende av den teoretiska grunden i Retzingers 

skammarkörer. 

Jag resonerade i samband med mätinstrumentets validitet om endimensionalitet och 

sannolikheten att den latenta egenskapen som alla påståenden avses mäta är skam. 

Påståendena som utgör underskalan valdes ut för att de i analysen av hela mätinstrumentet 

höll högst kvalitet inte att jag på måfå ”satte ihop” en samling påståenden som visade sig mäta 

samma egenskap. Om den latenta egenskapen i analysen av hela mätinstrumentet 

representerar skamkänslor så har underskalan en validitet i och med att påståendena valdes ut 

ifrån hur väl de enligt raschmodellen fungerade för att mäta just den latenta egenskapen. Jag 

anser att de fyra påståendena mäter generell skam. 

Anledningen till att jag skriver ”generell” är för att de direkta indikationerna som påståendena 

baserats på handlar om olika kontexter, nr 6 och nr 36 handlar om obehag, nr 7 och nr 23 

handlar om otillräcklighet. Kontexten obehag handlar om hur vi känner obehag i sociala 
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situationer, som jag specificerat det – obehaget av att misslyckas inför andras ögon och att vi 

vet, eller tror, att de andra vet om vårt misslyckande samt obehaget av att avvika från normen 

för ”hur man bör uppföra sig” i en social situation och därmed ”göra bort sig”. Det som de 

båda påståendena delar är just obehagskänslan, det första påståendet har snarare ett 

misslyckande att nå upp till förväntningar som grund för skamkänslan medan det andra har 

avvikandet från normen som grund för skamkänslan. 

Kontexten otillräcklighet handlar om vår reaktion på att vi inte når upp till vår egen, eller 

andra människors, idealbild av oss. Som jag specificerat det, att ofta känna sig otillräcklig för 

att vi inte uträttar eller genomför det vi planerat samt att känna att vi förlorat kontrollen över 

våra liv – att vi inte är kapabla att styra våra egna liv. I båda fallen misslyckas vi med att 

uppnå våra egna, eller andras, förväntningar på oss vilket skapar en känsla av skam. 

Det finns en liten reservation, det lokala oberoendet, det fanns tre negativa relationer. 

Påstående nr 6 är relaterat till nr 23, nr 7 är relaterat till nr 36 och nr 23 är relaterat till nr 36. 

Detta indikerar att påståendena är relaterade till varandra utöver skamkänslor. Det positiva 

trots tendenserna till lokalt beroende är att nr 6 och nr 36 inte är relaterade till varandra och att 

nr 7 och nr 23 inte är relaterade till varandra.  

Påståendena som baseras på samma kontext är alltså inte för lika varandra. Det kan vara ett 

responsberoende där sannolikheten för att ge ett svar som ger hög poäng på ena påståendet 

påverkar sannolikheten att avge ett svar som ger hög poäng på det andra påståendet. Det är 

alltså viktigt att undersöka responsberoende för dessa påståenden i nya undersökningar. 

Påståendena i underskalan är invarianta och jämförelser mellan urvalsgrupper baserat på dem 

är inte missvisande, men ett sammansatt mått av dessa påståenden är inte pålitligt – vilket för 

oss in på reliabilitet. 

 

5.4 Reliabilitet 

5.4.1 Mätinstrumentets reliabilitet 

Jag utgår ifrån vissa tolkningsramar (Bilaga 7.5) när jag bedömer reliabiliteten. Anledningen 

till att PSI var så pass högt för mätinstrumentet som helhet beror inte på stora skillnader 

mellan urvalsgrupperna, eller ens inom urvalsgrupperna, utan snarare på mätinstrumentets 

längd vilket gör det mindre sannolikt att respondenters gissningar påverkar i särskilt hög grad. 
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Antalet trösklar (se Termer i bilaga 7.6) längs kontinuumet var 90 stycken medan 

respondenterna var 176 – det är inte konstigt att reliabilitetsindexet blir högt då eftersom att 

respondenterna inte ens är dubbelt så många som trösklarna.  

Något som jag tror också höjt reliabiliteten är den höga graden av standardisering då all 

datainsamling skedde under föreläsningar där alla respondenter fick samma instruktion, att vi 

inte gav någon tidsbegränsning samt att de enda respondenter vars enkäter vi missade att 

samla in direkt exkluderades från analysen. Något som sänkt reliabiliteten är att 

respondenterna definitivt besvarat enkäten utifrån olika tolkningar av påståenden. 

Det förutsedda problemet med påståendenas svårighetsgrad, dvs. att påståendena skulle vara 

för svåra för respondenterna, stämde – påståendena har aningen för hög svårighetsgrad. För 

hög svårighetsgrad betyder att det krävs mer av den latenta egenskapen för att få höga poäng 

på påståendena och att respondenternas förmåga är placerad långt under vilket då medför att 

vi får mindre information om respondenterna. Den höga svårighetsgraden innebär dels att 

reliabiliteten sänks då respondenterna samlas i de första svarkategorierna och att spridningen 

därmed blir mindre men även att vissa respondenter kanske struntar i att ens besvara 

påståendena. I detta fall är det dock en kombination mellan otydlighet eller tvetydighet och 

svårbesvarade frågor som retat några enstaka respondenter. Det jag trodde om att de negativt 

riktade påståendena, som inte tyder på skam, skulle vara de lättaste stämde inte. Att se till att 

några påståenden var negativt riktade så inte alla påståenden var positivt riktade var bra – men 

tyvärr så användes ordet ”sällan” alldeles för mycket i påståendena, vilket en respondent 

anmärkt. 

 

5.4.2 Underskalans reliabilitet 

Den låga reliabiliteten (PSI) för underskalan beror på att fyra påståenden ger 12 trösklar längs 

ett kontinuum som ska skilja 176 respondenter åt. Slutsatsen är att underskalan på grund av få 

påståenden inte pålitligt kan mäta generell skam – det är inte fel på påståendena utan snarare 

behövs det läggas till fler påståenden för att höja reliabiliteten i mätningen. Utifrån att 

påståendena är så få är reliabilitetsindexets värde acceptabelt. 
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5.5 Slutsatser 

Mätinstrumentet som helhet är inte användbart för mätning eller statistiska analyser av 

skillnader mellan respondenters grad av skamkänslor. 

Däremot så är en underskala bestående av fyra påståenden användbar för att mäta generell 

skam. Två distinkta kontexter ”obehag” som handlar om obehagskänslor i sociala situationer 

och ”otillräcklighet” som handlar om att inte nå upp till vår egen, eller andras idealbild av oss 

finns representerade med två påståenden vardera i underskalan. Kontexterna var för sig själva 

lokalt oberoende – men kombinerade finns tendenser till responsberoende som bör analyseras 

i framtida undersökningar. 

Ett påstående (nr 32) uppvisade någorlunda kvalitet i den inledande analysen men togs av 

misstag inte med i analysen av underskalan, det är därför av stor vikt att påståendet analyseras 

i framtida undersökningar. 

Påstående 32: ”Det känns ofta som att jag inte kan leva upp till andras förväntningar på mig”. 

 

5.6 Framtida forskning och synpunkter 

5.6.1 Förslag på vidare undersökningar av skam 

Retzinger har sammanställt språkliga markörer för ilska och skam-ilska samt paralingvistiska 

markörer för skam, ilska och skam-ilska. Dessa markörer utgör mer material som kan 

användas för att konstruera fler påståenden som kan komplettera underskalan. Det går att 

skapa ett mätinstrument som uppfyller mätningskraven och har hög reliabilitet.  

Något jag önskar att jag läst tidigare är kapitlet Designing Tests (Wright & Stone, 1979. ss. 

129-140) där författarna går igenom hur ett mätinstrument bör utformas för att fånga och 

beskriva respondenternas förmåga väl. Detta kapitel kan vara till hjälp i utformningen av 

mätinstrument. 

Angående forskningsartikeln (Starrin et al, 2003) så finns det få som har en lika stor kunskap 

om skamforskningen som Bengt Starrin och metodologiskt finns det inga fel sett utifrån 

klassisk testteori – men utifrån ett raschperspektiv är studiens kvantitativa analys minst sagt 

svag. Om Starrins kunskap kombinerades med raschanalys skulle vi förmodligen ganska snart 

ha mätinstrument för att mäta, både generell och situationsbaserad, skam. 



46 

 

5.6.2 Sociologins mätproblem – Religiositet 

Antonovskys mätinstrumentet för känsla av sammanhang och mening (Sense of coherence 

scale) är giltigt och pålitligt (Hagquist & Andrich, 2004). Känsla av sammanhang och mening 

är relaterat till depression, ångest, posttraumatiska stressyndrom symptom och livsnöjdhet 

medan religiositet inte visats ha några samband (Tagay, Erim, Brähler & Senf, 2006). 

Duncan (1984. ss. 137-138) tar upp att vetenskaplig klassificering baseras på att 

forskningsresultat används för att klassificera objekt. Han ansåg att sociologin skulle ta 

religionsvariabeln på allvar och studera de ”religiösa arterna”, dvs. specifika kyrkor och 

samfund, i sitt ”naturliga habitat”, dvs. fältstudier hos kyrkorna och samfunden, för att utifrån 

detta klassificera religiös tillhörighet efter de religiösa samfundens egenskaper. Kort sagt 

ansåg Duncan att vi skulle skapa en taxonomi över religion. 

Idag använder vi grova klassificeringar, eller till och med frågor som: ”Är Du religiös?”. Att 

kalla sig katolik, protestant, jude, muslim, buddhist, hinduist eller att kalla sig religiös måste 

inte innebära att individen verkligen tror på en religiös förklaring av världen, livet och döden 

– det vill säga att bli kategoriserad eller kategorisera sig själv som religiös måste inte innebära 

en starkare tro. För vi mäter inte religiositet.  

Min åsikt är att en taxonomi (systematisk vetenskaplig klassificering) inte är fel att ha men att 

vi för specifika studier av religiositetens betydelse istället bör fokusera på individuell 

variation i grad av tro på en specifik religiös förklaring, på samma vis som Thurstone (1959. 

s. 220) fokuserade på styrka i attityder. År 1929 publicerade Thurstone (1959. s. 266) en 

artikel om attityder mot kyrkan, han var ganska frisinnad för sin tid då ett av påståendena var 

”I think the church seeks to impose a lot of worn-out dogmas and medieval superstitions”.  

Problemet är i mitt tycke att vi stirrat oss blinda på kategorier inom eller attityder om 

religionen istället för att undersöka hur övertygade individer är av grundantaganden och 

begrepp inom den teori som en specifik religiös förklaring utgör. Religiositet är inte bara en 

kategori som vi kan ha attityder om utan det är i sig en attityd om andra fenomen. 

Religioner består av teorier, teorier har beståndsdelar och bygger på antaganden vilka 

filosofer och teologer diskuterat i årtusenden. Vi har en ofantlig teoretisk grund att konstruera 

påståenden eller frågor av och är religiositet som övertygelse eller världssyn en kvantifierbar 

attityd så skulle vi kunna konstruera ett mätinstrument. 
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5.6.3 Sociologins mätproblem – Kön 

Duncan (1984. s. 140) resonerar om genuina binära klassificeringar där variationen är 

dikotom. Han skriver att det finns svårigheter och tvetydigheter i hur klassificeringen bör 

tillämpas men att själva tanken är enkel då ett objekt eller en händelse antingen hamnar i den 

ena eller den andra kategorin. 

 

”Plant or animal (for multicellar organisms); male or female (for 

sexual organisms); voted for proposition 101 vs. voted against 

proposition 101 (for voters); dead or alive; pregnant or not.” – 

Duncan (1984. s. 140). 

 

Det finns intersexuella som fötts med en anatomi som varken är manlig eller kvinnlig 

(Intersex Society of North America [ISNA], 2013) och det är finns flera olika anatomier (se 

ISNA, 2013b). Det finns forskare som anser att uppdelningen i ”typiskt kvinnligt” och 

”typiskt manligt” är felaktig vad gäller våra hjärnor då en komplex interaktion av olika 

faktorer formar vår hjärnstruktur under vår livstid. Det finns en ständigt föränderlig ”mosaik” 

av kvinnliga och manliga hjärnegenskaper som inte kan placeras i ett kontinuum mellan en 

”manlig hjärna” och en ”kvinnlig hjärna” (Daphna, 2011). Cathrin Wasshede (2010) har 

skrivit om människor som kallar sig intergender för att slippa bli stämplade som man eller 

kvinna. 

Duncan (1984. s. 136) ansåg att sociologer är handikappade i sin förståelse av 

klassificeringens funktion och har ett beroende av typologier. Hans resonemang handlade om 

typologiskt tänkande. På denna punkt var Duncan lika handikappad som många av oss övriga, 

det finns idéer om ”mannen” och ”kvinnan” och att det finns en sorts felvariation
4
 däremellan. 

Om vi bygger våra vetenskaper på populationstänkande varför bör vi plötsligt tillämpa det 

typologiska just i denna fråga? Är det etiskt att inte låtsas om att intersexuella och intergender 

existerar? Skillnaden mellan valen blir i enkäten ”ringa in kön” kontra en linje att skriva på: 

Ringa in ditt kön:    Man      Kvinna 

Kön:______________________________ 

 

4 1930-talets personlighetspsykologi och tankarna om ”feminitet” och ”maskulinitet” är ett träffande exempel. 
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7. BILAGOR 

7.1. Enkäten som respondenterna besvarade (3 sidor). 

Sida 1. 
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Sida 2. 
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Sida 3. 
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7.2. Tabeller (Tabell 1-6) som refereras till i resultatavsnittet och Smith’s test. 

Tabell 1. Frekvensfördelning för de olika svarsalternativen (n = 176). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvensfördelningen bekräftar att majoriteten av respondenterna inte instämde med 

påståendena (förutom nr 6, 12 och 28). 

 

Figur 3. Fördelning av respondenter och påståendens trösklar längs kontinuumet. 

 

Person-Item Threshold distribution (Fig. 3) och standardavvikelserna för respondenter och 

påståenden indikerar att påståendena täcker upp större del av den latenta variabeln skam men 

Nr Svarskategori Totalt  Nr  Svarskategori Totalt 

0   1 2 3 0 1 2 3 

1 24.4 34.7 31.8 9.1 176 23 43.4 36.0 16.6 4.0 175 

2 40.9 44.9 12.5 1.7 176 28 9.7 32.6 40.0 17.7 175 

5 30.5 27.6 29.9 12.0 174 29 33.9 40.3 24.1 1.7 174 

6 7.5 34.7 40.5 17.3 173 30 23.4 37.2 33.7 5.7 175 

7 16.1 40.8 32.8 10.3 174 32 27.6 38.5 25.3 8.6 174 

10 21.8 34.5 26.4 17.3 174 33 69.7 21.7 6.9 1.7 175 

11 22.5 32.4 31.8 13.3 173 34 35.6 43.7 17.8 2.9 174 

12 14.4 28.7 40.2 16.7 174 35 66.3 25.7 6.3 1.7 175 

13 37.1 37.7 16.6 8.6 175 36 24.2 42.5 26.4 6.9 174 

14 51.1 42.0 5.7 1.2 176 37 58.3 29.7 7.4 4.6 175 

15 37.9 35.6 16.1 10.4 174 38 53.7 30.9 12.0 3.4 175 

16 28.7 42.5 21.3 7.5 174 39 42.3 28.0 19.4 10.3 175 

17 27.6 46.0 21.3 5.1 174 42 46.3 32.0 14.9 6.8 175 

18 30.6 50.3 14.5 4.6 173 43 28.6 34.9 28.0 8.5 175 

22 27.6 33.3 28.7 10.4 174 44 41.1 35.4 17.2 6.3 175 
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medelvärdet för respondenterna och påståendena visar att påståendena hade för aningen för 

hög svårighetsgrad och inte matchar respondenternas förmåga.  

Att respondenternas standardavvikelse (0.789) är mindre än standardavvikelsen för trösklarna 

(1.844) innebär att trösklarna sprider ut sig mer längs kontinuumet än vad respondenterna gör, 

dvs. påståendena täcker in större del av den latenta variabeln skam än respondenternas 

förmågor. Att respondenternas medelvärde (-0.741) är mindre än trösklarnas (0) visar att 

respondenternas förmågor är placerade längre åt vänster längs logitskalan än påståendenas 

svårighetsgrad, dvs. påståendena var aningen för svåra att få poäng på för respondenterna 

därmed matchar påståendenas svårighetsgrad inte riktigt respondenternas förmåga.  

Reliabilitetsindexet indikerar hög reliabilitet (rβ = 0.8963) vilket visar att respondenterna 

skiljs åt relativt väl längs kontinuumet. 

Tabell 2. Respondenternas placering längs kontinuumet efter personfaktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnorna (-0.748) är som helhet aningen längre åt vänster på skalan än männen (-0.724), 

dock är spridningen större för männen (0.81) än för kvinnorna (0.78) så skillnaden bör inte 

tolkas som en indikation på att män skulle ha fler skamkänslor än kvinnor. De studenter som 

indikeras ha minst skamkänslor är i urvalsgruppen samhälls- y (-1.055) och de har den näst 

lägsta spridningen (0.61). De studenter som indikeras ha mest skamkänslor är i urvalsgruppen 

socialt arbete (-0.509) dock har de större spridning (0.76) än studenterna i urvalsgruppen 

Personfaktor M SD 

Kön 

Kvinnor 

 

-0.748 

 

0.78 

Män -0.724 0.81 

 

Utbildning 

  

Psykologi x -0.773 1.08 

Psykologi y -1.010 0.88 

Psykologi z -0.534 0.60 

Sociologi -0.610 0.72 

Socialt arbete -0.509 0.76 

Samhälls- x -0.836 0.68 

Samhälls- y -1.055 0.61 

 

Decennium 

  

1960 -0.837 0.91 

1970 -0.842 0.84 

1980 -0.790 0.83 

1990 -0.681 0.76 
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psykologi z (-0.534) som har den lägsta spridningen (0.60). Vad gäller ålder så indikeras 70-

talisterna (-0.842) ha minst skamkänslor å andra sidan har de näst högst spridning (0.84). 90-

talisterna (-0.681) indikeras ha mest skamkänslor och den lägsta spridningen (0.76).  

Tabell 3. Påståendens placeringar (svårighetsgrad), standardiserade residualer, 

signifikansvärden och centraliserade trösklar. Placeringsvärden med signifikanta avvikelser (p 

< 0.05) och residualer ±2.5 visas i fet stil. Omvända trösklar visas i kursiv stil. (n = 176). 

Nedanför visas chi-square test för item-trait interaktion. 

Nr Placering Residual Signifikans 1      2    3 

1 -0.336 1.584 0.048289 -1.115 -0.117 1.233 

2 0.592 2.946 0.052178 -1.517 0.185 1.332 

5 -0.316 4.897 0.000718 -0.433 -0.336 0.769 

6 -1.095 0.810 0.613754 -1.639 0.116 1.524 

7 -0.559 0.389 0.806679 -1.565 0.135 1.429 

10 -0.609 3.230 0.001267 -0.945 0.362 0.583 

11 -0.502 1.877 0.004828 -0.855 -0.119 0.975 

12 -0.783 1.854 0.010407 -0.930 -0.289 1.219 

13 -0.040 0.210 0.966021 -0.909 0.371 0.538 

14 1.062 -0.987 0.088111 -1.705 0.766 0.939 

15 -0.103 -0.017 0.287424 -0.761 0.419 0.342 

16 -0.102 -2.155 0.029940 -1.396 0.272 1.124 

17 0.030 -0.640 0.363938 -1.592 0.211 1.382 

18 0.190 -0.966 0.075144 -1.678 0.564 1.114 

22 -0.320 3.912 0.000975 -0.742 -0.139 0.881 

23 0.313 1.219 0.735248 -1.026 0.056 0.970 

28 -0.977 1.254 0.093233 -1.338 -0.043 1.380 

29 0.494 0.250 0.749480 -1.603 -0.481 2.083 

30 -0.177 -0.829 0.030744 -1.455 -0.333 1.787 

32 -0.217 -0.437 0.411298 -1.195 0.067 1.128 

33 1.021 -1.423 0.002576 -0.566 -0.030 0.596 

34 0.383 -0.424 0.130177 -1.564 0.055 1.509 

35 1.041 -2.092 0.001002 -0.836 0.220 0.615 

36 -0.181 0.060 0.382757 -1.453 0.068 1.386 

37 0.542 -1.850 0.002519 -0.690 0.573 0.117 

38 0.548 -0.228 0.150190 -0.822 0.098 0.724 

39 -0.074 0.838 0.582398 -0.496 -0.076 0.572 

42 0.203 -2.058 0.152665 -0.781 0.126 0.654 

43 -0.208 1.798 0.351029 -0.921 -0.187 1.108 

44 0.180 -2.144 0.002057 -1.003 0.096 0.907 
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Den första inspektionen av passformen för data från alla 30 påståenden gentemot rasch 

modellen visade på en signifikant påstående-egenskap (item-trait) interaktion. Chi-square 

testet var signifikant, X
2
(60) = 177.983, p < 0.001, vilket indikerar att data har väldigt dålig 

passform gentemot rasch modellen. 

Svårighetsgrad. Påståendena 2, 14, 17, 18, 23, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 42 och 44 är svårare för 

respondenterna att instämma med varav påstående 14 är allra svårast (1.062) medan övriga 

påståenden, som inte nämnts, är lättare att instämma med varav påstående 6 är allra lättast (-

1.095) att instämma med. 

Passform och signifikans. Påståendena 2, 5, 10 och 22 hade signifikant avvikande residualer 

vilket är en indikation på dålig passform. Påståendena 1, 2, 5, 10, 11, 12, 16, 22, 30, 33, 35, 

37 och 44 hade signifikanta p-värden (p < 0.05) vilket även det är ett tecken på dålig passform 

gentemot rasch modellen.   

16 påståenden (6, 7, 13, 14, 17, 18, 23, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 42 och 43) indikerar inte 

problem med passformen. 

Trösklarnas ordning. Trösklarna för påståendena 15 och 37 är omvända. Innan DIF-analysen 

utfördes så dikotomiserades de två påståendena som då uppvisade korrekt rangordning för 

trösklarna. 
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Tabell 4. Analys av varians (ANOVA) av standardiserade residualer. Signifikansvärdena 

baseras på F-värden för varje påstående inom tre separata analyser baserade på kön, årtionde 

och utbildning (antal klassinterval = 3). Signifikanta avvikelser (p < 0.05) visas i fet stil. 

 

För personfaktorn kön hade 15 påståenden (1, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 30, 33, 35, 37, 42 

och 44) signifikanta DIF-effekter för klassintervall, vilket indikerar att påståendena fungerar 

på systematiskt olika sätt för respondenter med olika grad av förmåga. 9 påståenden hade 

signifikanta huvudeffekter för kön (2, 15, 28, 30, 33, 35, 36, 39, 42), vilket indikerar att 

påståendena fungerar på olika vis för män och kvinnor. Och 7 påståenden (11, 14, 22, 23, 35, 

Nr Signifikansvärden 

 Kön  Decennium  Utbildning 

 Klass Kön Kön   Klass Dec. Dec.   Klass Utb. Utb. 

 intervall  efter 

klass 

 intervall  efter 

klass 

 intervall  efter 

klass 

1 0.022647 0.044077 0.080265  0.028129 0.200345 0.976878  0.032696 0.881330 0.971898 

2 0.073812 0.028094 0.092664  0.160548 0.104360 0.898387  0.092635 0.726833 0.938298 

5 0.006566 0.549233 0.369200  0.009357 0.615752 0.095879  0.006069 0.367988 0.308389 

6 0.917826 0.848130 0.534430  0.903937 0.367456 0.317139  0.918823 0.579224 0.663902 

7 0.975894 0.737523 0.915990  0.866915 0.460361 0.504789  0.975732 0.595405 0.465232 

10 0.000250 0.309932 0.520459  0.000253 0.285439 0.641324  0.000161 0.004908 0.734796 

11 0.012771 0.132031 0.002696  0.019919 0.562255 0.696006  0.019787 0.849281 0.732987 

12 0.011458 0.058809 0.170126  0.009082 0.467811 0.120404  0.013276 0.194841 0.784726 

13 0.923695 0.849579 0.628347  0.904732 0.088559 0.754751  0.911136 0.001285 0.045455 

14 0.064333 0.110345 0.011065  0.046214 0.297621 0.487052  0.073885 0.325295 0.552732 

15 0.046077 0.007276 0.839120  0.054759 0.761399 0.383197  0.053787 0.473536 0.747166 

16 0.013524 0.697350 0.534936  0.017147 0.656323 0.434849  0.016688 0.821966 0.938862 

17 0.312920 0.464066 0.268845  0.331534 0.199061 0.559198  0.284698 0.875266 0.005157 

18 0.044347 0.713289 0.164656  0.048796 0.404776 0.863324  0.031356 0.397886 0.002579 

22 0.001596 0.101533 0.042013  0.001522 0.212216 0.470040  0.002442 0.725547 0.703092 

23 0.956755 0.215037 0.020224  0.949008 0.708438 0.156426  0.956946 0.191149 0.260602 

28 0.186560 0.000785 0.850706  0.151888 0.111074 0.632090  0.183868 0.005225 0.661921 

29 0.778359 0.247754 0.361261  0.810419 0.669093 0.784578  0.775690 0.045540 0.814863 

30 0.022460 0.000955 0.999999  0.028044 0.445286 0.291804  0.026960 0.212182 0.712332 

32 0.316761 0.521823 0.802570  0.314905 0.819561 0.050863  0.311329 0.312698 0.501873 

33 0.001308 0.000063 0.058497  0.002770 0.677609 0.314583  0.003852 0.871567 0.990957 

34 0.051774 0.964626 0.882238  0.047717 0.002887 0.438929  0.044468 0.053094 0.482132 

35 0.000104 0.000008 0.015666  0.000418 0.124876 0.992198  0.000582 0.780536 0.994695 

36 0.259289 0.048493 0.353516  0.300303 0.156528 0.666933  0.267755 0.808958 0.311307 

37 0.000361 0.091212 0.061097  0.000616 0.919849 0.787996  0.000451 0.456579 0.365904 

38 0.152311 0.637975 0.266415  0.168086 0.436231 0.796062  0.153630 0.862139 0.268634 

39 0.365158 0.001164 0.132805  0.381289 0.842471 0.045540  0.414507 0.887014 0.970682 

42 0.041381 0.001037 0.024721  0.055777 0.464978 0.100870  0.049680 0.403327 0.170286 

43 0.419039 0.622060 0.003716  0.411717 0.897375 0.209019  0.452691 0.923829 0.716220 

44 0.000157 0.600564 0.236404  0.000205 0.992969 0.291826  0.000158 0.520086 0.357871 
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42, 43) hade signifikanta interaktionseffekter mellan personfaktorn kön och klassintervallen, 

vilket indikerar att påståendenas funktionssätt varierar beroende på kön och förmåga. 

För personfaktorn decennium (vilket årtionde respondenten är född) hade 15 påståenden (1, 5, 

10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 30, 33, 34, 35, 37 och 44) signifikanta DIF-effekter för 

klassintervall. Ett påstående (34) hade en signifikant huvudeffekt för decennium och ett 

påstående (39) hade en signifikant interaktionseffekt mellan personfaktorn decennium och 

klassintervallen. För personfaktorn utbildning (vilken kurs respondenten läser) hade 14 

påståenden (1, 5, 10, 11, 12, 16, 18, 22, 30, 33, 34, 35, 37 och 44) signifikanta DIF-effekter 

för klassintervall.  

Fem påståenden (10, 13, 28, 29 och 34) hade signifikanta huvudeffekter för utbildning och tre 

påståenden (13, 17 och 18) hade signifikanta interaktionseffekter mellan personfaktorn 

utbildning och klassintervallen. 

Fyra påståenden (6, 7, 32 och 38) indikeras fungera invariant mellan alla respondenter. 
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Tabell 5. Korrelationer mellan residualerna. Betydande korrelationer, p < 0.05, visas i fet stil. 
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Tabell 6. Sammanställning, baserad på Tabell 5, av påståenden vars residualer är relaterade 

till varandra (r ≥ ± 0.3). Minustecken (-) efter påståendets nummer anger att påståendenas 

residualer är negativt relaterade till varandra och plustecken (+) anger att påståendenas 

residualer är positivt relaterade till varandra. 

Påståendets nummer 

2 5 10 13 14 15 16 17 22 28 33 34 35 37 

6- 14- 35- 17+ 22- 16+ 43- 18+ 35- 29+ 35+ 36+ 39+ 44+ 

 42-  34- 35+ 43-   43+ 36+ 37+  42+  

 

Sämst verkar påstående 35 vara då två påståenden (10 och 22) är negativt relaterade till 

påstående 35 och två påståenden (14 och 33) är positivt relaterade till påstående 35. Detta 

innebär att det finns en risk att respondentens svar på påståendena 10 och 22 ger motsatt svar 

på påstående 35 samt att respondentens svar på påståendena 14 och 33 ger ett liknande svar på 

påstående 35. Vidare så var påstående 35 positivt relaterat till två påståenden (39 och 42) 

vilket innebär att respondentens svar på påstående 35 eventuellt ger liknande svar på 

påståendena 39 och 42. Det finns indikationer på lokalt beroende mellan många av 

påståendena. 8 påståenden (1, 7, 11, 12, 23, 30, 32 och 38) visar däremot inga tendenser till 

lokalt beroende. 
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Figur 4. Distribution av t-test värden med konfidensintervall. 

 

Smith’s test för strikt endimensionalitet. I RUMM 2030 sorterades alla påståenden under 

komponent 1 (PC1) i en principiell komponent analys – de negativt korrelerade påståendena 

(1, 5, 6, 10, 11, 12, 22, 28, 29, 34, 36 och 43) valdes in i en subtestgrupp (Neg -) medan de 

positivt korrelerade påståendena (2, 13 14, 15, 16, 17, 18, 23, 32, 33, 35 och 39) valdes in i en 

annan subtestgrupp (Pos +). De två subtestgrupperna användes för att göra två olika 

uppskattningar av respondenternas förmåga – varpå varje respondent hade två olika 

uppskattade förmågor. Dessa två värden för varje respondent analyserades med oberoende t-

test. Ett konfidensintervall som motsvarar p < 0.05 beräknas och mer än 5 procent av t-

värdena får inte hamna utanför detta konfidensintervall. 

Figur 4 visar t-värdenas fördelning med två konfidensintervall – ”5%” motsvarar p < 0.05 och 

”1%” motsvarar p < 0.01. Hela 16 procent av t-värdena föll utanför det inre 

konfidensintervallet (p < 0.05) varav nästan hälften (ca 8 procent) var utanför det yttre 

konfidensintervallet (p < 0.01). Skalan är långt ifrån endimensionell. 
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7.3. Sammanställning och rangordning av påståenden (Tabell 7, 8 och 9). 

Tabell 7. Rangordning av alla påståenden, från det bästa till det sämsta. Se nedan för 

beskrivning av kolumnerna. Ju fler poäng desto sämre påstående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första kolumnen ”Nr” betyder påståendenas nummer. Andra kolumnen ”Srl” står för de 

standardiserades residualerna (baseras på Tabell 3), residualer ±2.5 ger 1 poäng. Den tredje 

kolumnen ”Sig” står för signifikansen för de standardiserade residualerna (baseras på Tabell 

3), ett värde där p < 0.05 ger 1 poäng. Den fjärde kolumnen ”Thr” står för trösklar (baseras på 

Tabell 3), har påståendet omvända trösklar ges 1 poäng. Den sjätte kolumnen ”KCI” står för 

DIF-effekt för klassintervall i personfaktor kön (baseras på Tabell 4). Den sjunde kolumnen 

”KH” står för DIF-huvudeffekt personfaktor kön (baseras på Tabell 4).  

Nr Rangordning av påståenden 

Srl Sig Thr KCI KH KI DCI DH DI UCI UH UI Lb Sum Rnk 

1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 6 

2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 

5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 7 8 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 7 8 

11 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 6 

12 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 5 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 

14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 5 6 

15 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 

16 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 6 7 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 

18 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5 6 

22 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 3 9 9 

23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 5 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 

30 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 6 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

33 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 7 8 

34 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 5 6 

35 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 12 10 

36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 

37 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 7 8 

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

39 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 

42 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 6 7 

43 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 5 

44 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 6 
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Den åttonde kolumnen ”KI” står för DIF-effekt interaktionseffekt mellan personfaktorn kön 

och klassintervallen (baseras på Tabell 4). Detsamma gäller även för de två andra 

personfaktorerna decennium (DCI, DH, DI) och utbildning (UCI, UH, UI) som utgör de sex 

påföljande kolumnerna (som även de baseras på Tabell 4). Kolumnen ”Lb” står för lokalt 

beroende och anger hur många andra påståenden ett påstående är relaterat till. Även hur 

många påståenden som är relaterat till det påståendet anges, dvs. uträkningen baseras på 

Tabell 6 och jag räknar hur många gånger påståendet förekommer i raderna samt de relaterade 

om påståendet har en egen kolumn. Kolumnen ”Sum” summerar alla poängen. Den sista 

kolumnen ”Rnk” står för ”rank” och är till för att rangordna påståendena från det bästa till det 

sämsta – flera påståenden kan dela samma placering. 

Tabell 8. Finjusterad rangordning för påståenden. För beskrivning se nedanför tabellen. 

 

 

”Rnk” står för rangordningen från Tabell 7.  

”Nr” står för påståendenas nummer.  

 

”StdRsd” är påståendenas standardiserade residual (Tabell 

3). ”Sv.grd” är påståendenas svårighetsgrad (Tabell 3).  

 

”Rnk2” är den nya rangordningen baserat på en avvägning 

mellan de standardiserade residualerna och påståendets 

svårighetsgrad och därmed påståendets funktion att 

matcha respondenternas förmåga i mätinstrumentet.  

 

Påståendena kunde rangordnas, från plats 1 till plats 30, 

efter de standardiserade residualernas storlek – dvs. inga 

påståenden delade samma rankning från Tabell 10 och 

samma storlek på den standardiserade residualen.  

Påståendena kunde därmed rangordnas efter respektive storlek på de observerade värdenas 

avvikelser från de förväntade värdena. 

Rnk Rangordning av påståenden 

Nr StdRsd Sv.grd Rnk2 

1 7 0.389 -0.559 2 

1 32 -0.437 -0.217 3 

1 38 -0.228 0.548 1 

2 6 0.810 -1.095 4 

2 23 1.219 0.313 5 

3 29 0.250 0.494 6 

4 2 2.946 0.592 10 

4 17 -0.640 0.030 8 

4 36 0.060 -0.181 7 

4 39 0.838 -0.074 9 

5 12 1.854 -0.783 14 

5 13 0.210 -0.040 11 

5 28 1.254 -0.977 12 

5 43 1.798 -0.208 13 

6 1 1.584 -0.336 20 

6 11 1.877 -0.502 21 

6 14 -0.987 1.062 19 

6 15 -0.017 -0.103 15 

6 18 -0.966 0.190 18 

6 30 -0.829 -0.177 17 

6 34 -0.424 0.383 16 

6 44 -2.144 0.180 22 

7 16 -2.155 -0.102 24 

7 42 -2.058 0.203 23 

8 5 4.897 -0.316 28 

8 10 3.230 -0.609 27 

8 33 -1.423 1.021 25 

8 37 -1.850 0.542 26 

9 22 -0.966 -0.320 29 

10 35 3.230 1.041 30 
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Tabell 9. Rangordning av alla 30 påståenden efter kvalitet (baseras på Tabell 8). 

Rnk Nr  Rnk Nr  Rnk Nr 

1 38  11 13  21 11 

2 7 12 28  22 44 

3 32 13 43  23 42 

4 6 14 12  24 16 

5 23 15 15  25 33 

6 29 16 34  26 37 

7 36 18 30  27 10 

8 17 17 18  28 5 

9 39 19 14  29 22 

10 2 20 1  30 35 

 

I bedömningen av hur ett påståendes kvalitet är, dvs. hur väl påståendet uppfyller kraven för 

lyckad mätning, så är det nödvändigt att ta hänsyn till passformsresidualer, signifikanta 

avvikelser, trösklarnas ordning, DIF-effekter samt tendenser till lokalt beroende enligt de 

residuala korrelationerna. Det har jag gjort när jag rangordnat påståendena från det påstående 

som bäst uppfyller kraven på invariant mätning till det påstående som sämst uppfyller kraven. 

Varje avvikelse ger poäng och ju högre poäng, desto lägre rankning – de påståenden som 

hamnat på samma placering har rankats ännu en gång efter den standardiserade residualens 

storlek. Tabell 9 visar att påstående 38 enligt raschanalysen, av alla påståenden, verkar vara 

det påstående som ligger närmast att uppnå invariant mätning medan påstående 35 verkar vara 

det sämsta påståendet. Brytpunkten verkar gå vid plats 7. Påstående 36 har en huvudeffekt för 

kön som precis var signifikant (p = 0.048493), vilket indikerar att påståendet inte fungerar 

invariant för män och kvinnor. Men frågan är huruvida DIF-effekten är artificiell eller ej, dvs. 

om DIF-effekten beror på andra påståenden i mätinstrumentet eller om DIF-effekten för 

påståendet är verklig. En annan fråga är om antalet tester efter DIF-effekter ökat risken för 

Typ-I fel, dvs. risken att upptäcka skillnader som egentligen inte existerar.  

Två andra påståenden (28 och 34) är relaterade till påståendet, vilket indikerar tendenser till 

lokalt beroende – även om påstående 36 inte verkar vara orsaken. De påståenden som är 

rangordnade efter påstående 36 verkar hålla för låg kvalitet för att utgöra delar av 

mätinstrumentet. 
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7.4. En kort analys av underskalan (6 påståenden).  

 

Påstående-egenskapsinteraktion (item-trait interaction) X
2
(12) = 10.189, p = 0.599412 

PSI rβ= 61.203. PSI utan extremvärden, rβ= 59.708. 

Figur 5. Smith’s test för strikt endimensionalitet. 

 

Tabell 10. Korrelationsmatris över de standardiserade residualerna för påståenden i subskalan.  

 

Påståendena 7 och 36 verkar vara 

problematiska vad gäller lokalt 

beroende. Även nr 6 och nr 29 visar 

tendenser. Eventuellt är alla fyra 

påståenden för lika varandra. 

 

 

Tabell 11. DIF-analys av klassintervall för påståendena 29 och 38.  

Signifikanta effekter p < 0.05 visas i fet stil. 

Nr Personfaktor                                              CI = 6 

 Kön CI Decennium CI Utbildning CI 

29 0.035047 0.061737 0.033962 

38 0.027302 0.020234 0.038009 

 6 7 23 29 36 38 

6 1.000      

7 -0.089 1.000     

23 -0.323 0.037 1.000    

29 -0.293 -0.382 -0.136 1.000   

36 -0.077 -0.320 -0.434 0.012 1.000  

38 -0.291 -0.296 -0.185 -0.073 -0.079 1.000 
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7.5. Tolkningsramar för reliabilitetsindex. 

Andrich (1988. s. 84. [6.8], [6.10]) beskriver att formeln som används för att räkna ut Person 

Separation Index (PSI) har en liknande uppbyggnad som formeln som används för att räkna ut 

Cronbach’s alfa (Cronbach’s α). Andrich (1982) poängterar att PSI ofta har liknande värden 

som Cronbach’s α men att reliabiliteten handlar om hur personerna skiljs åt baserat på 

raschanalysens placering av respondenternas förmåga längs den latenta egenskapen och inte 

baserat på respondenternas poäng. Andrich (1988. ss. 85-86) betonar att för hög reliabilitet, 

enligt Cronbach’s α, innebär att påståendena är så pass lika varandra att de ger överflödig 

information vilket sänker validiteten, vilket inte är fallet med PSI som kan variera mellan 0 

och 1 utan att sänka validiteten. Bergh (2011. s. 59) menar på att Cronbach’s α inte kan 

användas till ofullständiga data – vilket PSI kan. 

“When a test is used to assign scores to individuals, the scores that 

are obtained may be reliable or they may be unreliable; it is the 

scores that have the property of reliability, and not the test itself.” – 

Rowley & Traub (1991. s. 42). 

 

I detta citat skriver Rowley och Traub om Cronbach’s α. Formeln för PSI är uppbyggd på ett 

liknande vis som Cronbach’s α men istället för reliabiliteten i poängens spridning undersöks 

spridningen i respondenternas uppskattade förmåga. Uppskattningarna av respondenternas 

förmåga baseras på observationerna, dvs. hur respondenterna besvarat påståenden i 

mätinstrumentet. Att tolka vad PSI betyder får därför stora likheter med att tolka den klassiska 

testteorins reliabilitetsindex med den stora skillnaden att PSI helt handlar om respondenternas 

spridning – inte påståendenas ”homogenitet”. 

 

Rowley & Traub (1991. ss. 42) menar att det är fel att fråga sig vad som gör ett mätinstrument 

reliabelt och att frågan istället borde formuleras; under vilka förhållanden ger ett 

mätinstrument reliabla poäng? De anser att vi bör rikta uppmärksamheten i tur och ordning 

först på mätinstrumentet, i andra hand på förhållandena under vilket mätinstrumentet 

administrerades och slutligen på gruppen av respondenter som undersöktes. 
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Mätinstrumentets längd påverkar reliabiliteten då för få påståenden kan medföra att gissningar 

får en dominerande roll i att avgöra vilken poäng respondenten får (Rowley & Traub, 1991. s. 

42). Påståendenas kvalitet påverkar också reliabiliteten då otydliga eller tvetydiga påståenden 

medför att respondenterna besvarar dem utifrån olika tolkningar. Även påståendenas 

svårighetsgrad påverkar, för svåra påståenden kan medför att respondenterna inte besvarar 

dem eller gissar. Gissningar medför en slumpmässighet då vissa får en poäng genom tur 

medan andra med större förmåga inte blir belönade för den (Rowley & Traub, 1991. s. 43).  

Förhållanden när mätinstrumentet administrerades handlar om de fysiska förhållandena (t.ex. 

ljusnivå, ljudnivå och temperatur i rummet), instruktionen som respondenterna fick och 

eventuell tidsbegränsning för att besvara mätinstrumentet. Om dessa faktorer varierar vid 

olika datainsamlingar och vissa respondenter påverkas mer än andra så kommer poängen att 

variera av andra orsaker än skillnader mellan respondenterna och förmågan som testas vilket 

då påverkar reliabiliteten (Rowley & Traub, 1991. s. 43). 

Respondenterna som undersöktes påverkar reliabiliteten då en grupp där skillnader i förmåga 

är små kommer att ge ett lägre reliabilitetsindex än en grupp med stora skillnader i förmåga 

även om mätinstrumentet är detsamma (Rowley & Traub, 1991. ss. 43-44). Om 

mätinstrumentet täcker en begränsad mängd uppgifter som respondenterna är skickliga på 

kommer det vara svårt att göra pålitliga distinktioner även med ett mätinstrument med hög 

kvalitet. Ett lågt värde på ett reliabilitetsindex betyder därför inte nödvändigtvis att 

mätinstrumentet håller låg kvalitet och under vissa förhållanden kan ett mätinstrument med 

låg kvalitet ha ett högt reliabilitetsindex. Att anta att reliabilitetsindex säger allt om ett 

mätinstruments kvalitet är felaktigt (Rowley & Traub, 1991. s. 44). 
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7.6. Termer 

Item – Används för att beskriva påståenden, frågor eller uppgifter i ett psykologiskt test eller 

mätinstrument. I denna uppsats använder jag konsekvent ”påståenden” istället då 

mätinstrumentet består av just påståenden och inte frågor eller uppgifter. 

Latent variabel (Latent variable) – En variabel som vi inte direkt kan observera (Kreiner, 

2007. s. 276) men som vi avser att indirekt mäta med hjälp av exempelvis påståenden i ett 

mätinstrument. 

Totalpoäng (Total score) – Ett mått som består av flera olika delar som lagts samman för att 

ge en totalpoäng, exempelvis att poäng på flera olika påståenden läggs samman till en 

totalpoäng för hela testet eller mätinstrumentet (Howitt & Cramer, 2007. s. 403).  

Chi-Square Test (X 
2
) – Ett statistiskt test som används för att undersöka relationer mellan 

kategoriska variabler och passform gentemot statistiska modeller. Testet bygger på idén att 

jämföra frekvenserna som observeras i variablernas kategorier med de frekvenser som kan 

förväntas hamna i respektive variabelkategorier av en tillfällighet (Field, 2009. s. 668), kort 

sagt observerade värden jämförs med förväntade värden.  

Standardiserade residualer (Standaradized residuals) – Standardiserade residualer är felet 

mellan vad en modell förutsäger, de förväntade värdena, och de observerade värdena, data. De 

visar hur mycket varje variabels kategorier bidrar med till den generella avvikelsen (Field, 

2009. s. 698).  

Svårighetsgrad (Difficulty) – Är en term inom raschanalys för uppskattningen av ett 

påståendes svårighetsgrad baserat på hur många respondenter som gav ett lyckat svar på 

påståendet (Bond & Fox, 2007. s. 311). Påståenden som de flesta respondenter får höga poäng 

på uppskattas ha låg svårighetsgrad medan påståenden som de flesta respondenter får låga 

poäng på uppskattas ha hög svårighetsgrad. I denna uppsats innebär ett påståendes 

svårighetsgrad hur mycket skamkänslor som krävs för att respondenten, sannolikt, väljer ett 

svarsalternativ som ger höga poäng på påståendena.  

 

 



71 

 

Att få hög poäng på ett påstående innebär enligt terminologin alltid ett ”lyckat” svar, vare sig 

det exempelvis gäller intelligens, stress eller skam. Den enda anknutna värderingen till 

begreppet ”lyckat svar” är alltså att varje respondent har lägre eller högre grad av förmåga – 

oavsett vilken variabel som påståendena avses att mäta.  

Uppskattad förmåga (Ability estimate) – Bond & Fox (2007. s. 309) anser att termen 

beskriver uppskattning av respondentens placering längs en variabel baserat på respondentens 

svar i relation till alla observationer. Bergh
1
 anser att ett förenklat sätt att se på uppskattad 

förmåga är att den utgörs av respondenternas rangordning längs det som vi avser att mäta, en 

rangordning som baseras på respondenternas svar i förhållande till övriga respondenters svar 

på de påståenden som måttet baseras på. Rangordningen blir sedan respondentens placering 

längs det sammansatta måttet. Hagquist (et al, 2009. s. 382) formulerar uppskattad förmåga 

som att en person med högre förmåga förväntas instämma med alla påståenden som en person 

med lägre förmåga instämmer med och dessutom instämma med ett eller flera påståenden 

med högre svårighetsgrad.  

Den underliggande variabeln som mätinstrumentet avser att mäta är skam förmåga innebär 

därför graden av skamkänslor som respondenten har. Den uppskattade förmågan bör alltså 

tolkas som respondenters grad av skamkänslor.  

Klassintervall (Class Interval, CI) – I RUMM 2030 delas respondenterna automatiskt in i 

uppskattningsvis lika stora grupper efter deras grad av förmåga (Hendriks et al, 2012. s. 255). 

Datorprogrammet delade in respondenterna i 3 klassintervall med mellan 56 och 61 

respondenter i varje intervall. 

Kategori (Category) – Är i datorprogrammet RUMM 2030 de olika svarsalternativen. I detta 

fall har mätinstrumentet en svarsskala med fyra alternativ och därför blir det fyra kategorier i 

datorprogrammet. Eftersom att enkätens fyra svarsalternativ (1, 2, 3, 4) kodats in i 

datorprogrammet som fyra kategorier (0, 1, 2, 3) är det viktigt att klargöra detta för att 

undvika förvirring över att siffrorna skiljer sig åt om enkätens svarsskala jämförs med 

svarskategorierna i datorprogrammet. 

 

 

1 Daniel Bergh fil.dr. Sociologi, mejlkorrespondens den 19 februari 2013.
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Tröskel (Threshold) – En tröskel är skärningspunkten där sannolikheten mellan att 

respondenten väljer en kategori som ger högre poäng istället för en som ger mindre poäng är 

lika stor. Trösklarna visar också genomsnittsplaceringen eller genomsnittssvårigheten för 

påståenden (Bergh, 2011. s. 58). 

I detta fall har de positivt riktade påståendena 3 trösklar: skärningspunkten där sannolikheten 

för att välja 0 (”Stämmer inte alls”) eller 1 (”Stämmer inte särskilt väl”) är lika stor, 

skärningspunkten där sannolikheten för att välja 1 eller 2 (”Stämmer ganska väl”) är lika stor, 

samt skärningspunkten där sannolikheten att välja 2 eller 3 (”Stämmer mycket väl”) är lika 

stor. För de negativt riktade påståendena så är kodningen motsatt vilket innebär att 0 

motsvarar ”Stämmer mycket väl”, 1 motsvarar ”Stämmer ganska väl” o.s.v. I och med att 30 

av enkätens påståenden hör till min uppsats kommer det finnas 90 trösklar. 

Diskriminering (Discrimination) – Är inom raschanalys en term som handlar om hur poängen 

för påståenden särskiljer sig längs skalan, alltså hur mycket den förväntade poängen förändras 

i relation till det latenta måttet (Hagquist, 2001. s. 371). Jämn diskriminering innebär att en 

ökning på x-axeln (respondentens förmåga) medför en liknande ökning på y-axeln (förväntad 

poäng) oavsett vilket påstående som granskas (Hagquist, 2001. s. 371). Om diskrimineringen 

inte är jämn så är påståendets passform gentemot rasch modellen dålig (Hagquist, 2001. s. 

371). Standardiserade residualer visar hur ett påstående diskriminerar – en negativ indikerar 

överdiskriminering och en positiv indikerar underdiskriminering. 

Person-egenskap interaktion (Item-Trait Interaction) – Ett chi-square test där observerad data 

jämförs med de förväntade värdena enligt rasch modellen. Ett signifikant resultat innebär att 

alla påståenden tillsammans, som ett helt mätinstrument, avviker ifrån raschmodellen. 

Logits (Log odds) – Logits är en intervallskala och 0.0 logits används vanligtvis som 

genomsnittet för uppskattningen av påståendens svårighetsgrad (Bond & Fox, 2007. s. 311), 

dvs. mätenheten har jämna intervall mellan värdena men ingen fast nollpunkt och 

utgångspunkten är alltid 0.0 logits som mittpunkt när trösklarna placeras efter deras 

svårighetsgrad. Omvandlingen från poäng på enskilda påståenden eller totalpoäng till 

placering av respondenter utifrån deras förmåga och placeringen av påståenden efter deras 

svårighetsgrad längs logitskalan är själva resultatet av raschanalysen. 
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Person separeringsindex (Person Separation Index, rβ) – Ett reliabilitetsindex som indikerar 

hur väl individerna skiljs åt längs skalan (Hagquist et al, 2009. s. 385). Bergh
2 

anser 

reliabilitetsindexet vara ett otillräckligt mått och att det krävs ytterligare analyser för att ge en 

fullständig bild av reliabiliteten. Inom raschperspektivet finns det en ”falang” som i princip 

enbart använder sig av statistik för att beskriva reliabilitet, passform och DIF – vilket ofta ger 

en ofullständig och ibland till och med felaktig bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Daniel Bergh fil.dr. Sociologi, mejlkorrespondens den 19 februari 2013. 
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7.7. Analysmetoder för lokalt oberoende, endimensionalitet och invarians. 

Analysmetod för lokalt oberoende: Tennant & Connaghan (2007. s. 1361) menar att det är 

möjligt att upptäcka lokalt beroende genom att granska korrelationsmatriser med 

standardiserade residualer. De standardiserade residualerna representerar hur data för 

påståendena (observerade värden) avviker från raschmodellen (förväntade värden) så den 

latenta variabeln (skamkänslor) är utkompenserad. Så återfinns det relationer mellan 

påståendena som inte har något att göra med den variabel vi önskar mäta är det en indikation 

på lokalt beroende. 

Analysmetod för endimensionalitet: Inom raschanalys är den traditionella metoden att 

undersöka om en skala är endimensionell att använda sig av standardiserade residualer från 

chi-square test (Hagquist et al, 2009. s. 383). Kritiken mot den traditionella metoden är att 

möjligheten att upptäcka flerdimensionalitet är beroende av parameteruppskattningarnas 

precision (dvs. precisionen i uppskattningarna av både påståendenas svårighetsgrad och 

respondenternas förmåga) och att precisionen i sin tur är beroende av urvalsstorlek (Andrich, 

1988. s. 62). Små urval kan medföra att alla påståendena ser ut att passa raschmodellen trots 

att de egentligen inte gör det medan stora urval kan göra att små avvikelser ger intryck av att 

påståendena inte alls passar raschmodellen (Andrich, 1988. s. 62).  

En mer robust metod är Smith’s test (Horton & Tennant, 2010. s. 33) som innebär att använda 

principiell komponentanalys (PCA) och sortera påståendenas residualer under den första 

komponenten (PC1) för att undersöka korrelationerna mellan komponenten och alla 

påståenden. Påståendena delas därefter in i två undergrupper en grupp för de positivt 

korrelerade och en grupp för de negativt korrelerade. De två undergrupperna används för att 

göra två separata uppskattningar av varje respondents förmåga och skillnaden mellan 

uppskattningarna analyseras med hjälp av oberoende t-test – antalet signifikanta t-värden 

utanför ± 1.96 får inte överstiga 5 procent. Ett konfidensintervall för distributionen av det 

observerade antalet t-värden beräknas och är skalan endimensionell överlappar 

konfidensintervallet t-värdena (Tennant & Conaghan, 2007. s. 1361). Ett minimum av 12 

trösklar rekommenderas för att kunna identifiera flerdimensionalitet (Horton & Tennant, 

2010. s. 33). Poängen med Smith’s test är att om två uppsättningar av påståenden från samma 

skala leder till signifikant annorlunda uppskattningar av respondenternas förmåga så är inte 

skalan endimensionell (Tennant & Connaghan, 2007. s. 1361). 
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Analysmetod för invarians: Två-vägs analys av varians (two-way ANOVA) används för att 

testa om det finns signifikanta skillnader i poäng för enskilda påståenden mellan respondenter 

med samma förmåga som på förhand delats in i olika urvalsgrupper (Hagquist et al, 2009. s. 

383), s.k. huvudeffekt för personfaktor. Det är också viktigt att testa om påståendena fungerar 

på samma vis för respondenter med olika grad av förmåga – dvs. invarians längs kontinuumet 

(Hagquist et al, 2009. s. 385), en huvudeffekt för klassintervall innebär att påståendet har 

olika funktionssätt beroende på vilken förmåga respondenten har. Slutligen används testet för 

att undersöka om det finns interaktionseffekter mellan urvalsgrupperna och olika grad av 

förmåga (Hagquist et al, 2009. s. 386) s.k. interaktionseffekt mellan personfaktor och 

klassintervall. 

 

 


