


SAMMANFATTNING 

I syfte att undersöka psykometriska egenskaper hos Affektiv 

självskattningsskala (AS-18) fyllde 88 patienter med diagnos bipolär 

typ I (N=46) eller typ II (N=42) i självskattningsskalorna AS-18 och 

MADRS-S vid två tillfällen med en dags mellanrum. 

Principalkomponentsanalys för AS-18 genomfördes med extrahering 

av två komponenter. Items laddade i de delskalor de tillhörde. Intern 

konsistens mättes med Cronbachs alfa och överensstämmelse med 

Cohens kappa. Test-retest-reliabiliteten beräknades. Grupperna 

bipolär typ I och typ II skiljde sig inte åt, vid rutinuppföljningbesök, 

vad gäller skattning av mani eller depression. Studien gällande AS-18 

visade att faktorstrukturen från tidigare studier kunde bekräftas, att 

test-retest-reliabiliteten var hög och att AS-18 är användbar även för 

patienter med bipolär typ II-diagnos. Skalan hade sammanfattningsvis 

goda psykometriska egenskaper.  

 

 

Bipolär sjukdom karaktäriseras av perioder av mani och/eller hypomani, oftast mellan 

episoder av depression (Berk et al., 2004). I en manisk episod är sinnesstämningen 

ihållande och abnormt förhöjd, expansiv eller irritabel under en avgränsad period av 

minst en vecka. Patienten kan ha ökad målinriktad aktivitet eller psykomotorisk 

agitation, minskat sömnbehov, ökad pratsamhet, förhöjd självkänsla eller grandiositet, 

rusande tankar eller tankeflykt, vara lättdistraherad och kan hänge sig åt lustbetonade 

aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser. För att uppfylla kriterier för manisk 

episod krävs att sinnesstämningen är förändrad och att minst tre av de övriga symtomen 

finns med i bilden (fyra om sinnesstämningen bara är irritabel) (American Psychiatric 

Association [APA], 1994). Under 2013 har kriterierna reviderats och det krävs, förutom 

förändrad sinnesstämning, även ökad målinriktad aktivitet eller psykomotorisk agitation 

(APA, 2013). Det krävs även att störningen är så allvarlig att den orsakar påtaglig 

funktionsförsämring, att sjukhusvård är nödvändig eller att det finns psykotiska drag. I 

en hypoman episod är symtomen de samma men perioden är kortare, det krävs minst 

fyra dagar, och störningen är inte så allvarlig att den orsakar påtaglig 

funktionsförsämring, att sjukhusvård är nödvändig eller att det finns psykotiska drag.  

 

För att uppfylla kriterier för en egentlig depressionsepisod krävs en förändring av 

patientens tillstånd i form av nedstämdhet eller minskat intresse och glädje. Övriga 

kriterier är förändrad aptit, sömnstörning, psykomotorisk agitation eller hämning, 

svaghetskänsla eller brist på energi, värdelöshetskänslor eller skuldkänslor, minskad 

tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet och återkommande tankar på 

döden eller självmordstankar. Minst fem av dessa symtom ska ha förekommit under 

samma tvåveckorsperiod (APA, 1994). 

 

Bipolär typ I innebär att patienten vid något tillfälle uppfyllt kriterierna för mani. 

Bipolär typ II innebär återkommande egentliga depressionsepisoder med hypomana 

episoder (APA, 1994), d v s det krävs att minst en egentlig depressionsepisod och minst 

en hypoman episod har förekommit men aldrig mani. För bipolär typ I krävs inte att 

någon egentlig depressionsepisod har förekommit (APA, 1994) men bipolär sjukdom 
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med endast manier är sällsynt (Stockholms läns landsting [SLL], 2007). 

Depressionssymtomen dominerar sjukdomsbilden både vid bipolär typ I och II och 

denna dominans är tydligast för bipolär typ II (Judd & Akiskal, 2003).  

 

Även blandtillstånd är karakteristiskt för bipolär sjukdom. Tidigare var definitionen av 

blandepisod, enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth 

edition, [DSM-IV] (APA, 1994), samtidig förekomst av fullskalig mani och fullskalig 

depression. Den vanligaste formen av blandtillstånd är dock några få symtom av ena 

polen under en episod av den motsatta polen (Berk et al., 2004). I DSM-5, som 

lanserades i maj 2013, har definitionen reviderats (APA, 2013). Blandepisod som 

diagnos har tagits bort och istället kan bipolär depression, mani, hypomani och även 

unipolär depression klassas ha blandade drag förutsatt att minst tre symtomkriterier från 

motsatta polen är uppfyllda. Det bör dock tilläggas att synen på den endimensionella 

modellen för bipolär sjukdom, där depression är ena polen och mani är motstående 

polen, har ifrågasatts (Cuellar, Johnson & Winters, 2005). I en korrelationsstudie av 

maniska och depressiva episoder fann man att det inte fanns ett negativt samband utan 

att depressiva och maniska episoder verkade fluktuera relativt oberoende av varandra 

hos bipolära patienter (Johnson et al., 2011).  

 

Livstidsprevalensen är uppskattad till 0,4-1,7% för bipolär typ I och 3-5% för typ II 

(Berk & Dodd, 2005). Andra studier indikerar en livstidsprevalens på närmare 6,4% när 

man inkluderar hypomana symtom (Judd & Akiskal, 2003). Bipolär typ II har tidigare 

endast setts som en mildare form av bipolär typ I men skillnader mellan grupperna har 

börjat utforskas. I en studie av Judd et al. (2003) följdes bipolära patienter under tjugo 

års tid. Judd et al. drog slutsatsen att det finns många likheter mellan bipolär typ I och II 

vilket gör att de kan ses som ett spektrum men att de samtidigt har tillräckligt distinkta 

kännetecken och därför bör fortsätta vara skilda subtyper. Som likheter nämns 

demografiska karakteristika, debutålder för första episod och att de båda har högre 

komorbiditet med substansrelaterade störningar än normalpopulationen. Som skillnader 

beskrivs att typ II har signifikant högre komorbiditet med ångeststörningar i allmänhet, 

och social fobi och specifik fobi i synnerhet, än typ I. Episoder som leder till inläggning 

var mer allvarliga och akuta för typ I (Judd et al., 2003). Typ II hade fler depressiva 

episoder och kortare intervall mellan episoderna än typ I (Judd et al., 2003; Mantere et 

al., 2008). Depressionsepisoderna var dock lika långa för både typ I och typ II (Mantere 

et al., 2008). Dessa resultat har även framkommit i andra studier. Benazzi (1999) fann 

att debutåldern ej skiljde sig åt mellan typ I och typ II. Baek et al. (2011) har resultat 

som bekräftar att frekvensen av depressiva episoder var högre hos typ II än hos typ I. 

Bipolär typ II hade en trend av högre axel-I-komorbiditet och signifikant högre 

komorbiditet avseende fobier och ätstörningar (Baek et al., 2011). Angst el al. (2013) 

fann att bipolär typ II hade hög komorbitet med alla former av ångestsyndrom medan 

typ I endast hade hög komorbiditet med social fobi och OCD. När det gällde övrig 

komorbiditet fanns det ej skillnader mellan bipolär typ I och typ II. Vieta, Gastó, Otero, 

Nieto och Vallejo (1997) fann att bipolär typ II hade fler tidigare episoder, både 

depressiva och hypomana, men hade färre sjukhusvistelser än typ I och utifrån dessa 

resultat föreslog Vieta et al. att typ II är mindre allvarlig än typ I avseende 

symtomintensitet men mer allvarlig avseende episodfrekvens. Så även om bipolär typ II 

är associerat med lättare problematik än typ I, utvecklas det ofta till att ha ett mer 

kroniskt förlopp.  
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Tidigare fanns både bipolär sjukdom och unipolär depression inom samma modul, 

under rubrik Förstämningssyndrom i DSM-IV (APA, 1994). DSM-5 (APA, 2013) har 

dock skiljt bipolär sjukdom (I och II m fl) från depressionssjukdomar vilket tolkas som 

en markering av att den samlade forskningen hittills tyder på att det är skilda sjukdomar. 

Så även om det finns skillnader mellan bipolär typ I och bipolär typ II så är skillnaden 

större mellan bipolär sjukdom (både typ I och II) och unipolär depression. 

 

Bipolär depression har en distinkt klinisk profil som skiljer sig från unipolär depression 

(Berk, 2007). Berk et al. (2007) sammanfattar skillnader som framkommit i studier, t ex 

har bipolaritet jämn könsfördelning, en lägre debutålder och sjukdomsepisoderna är 

kortare, i högre grad återkommande och börjar och slutar mer abrupt. Hypersomni, 

hyperfagi/överätande, trötthet, psykomotorisk långsamhet, värdelöshetskänslor, 

anhedoni , icke-varierande sinnesstämning och reaktionskänslighet för avvisanden 

förekommer oftare vid bipolär sjukdom medan viktnedgång och ångestsymtom är 

ovanligare. Självmordsrisken är större. Det är också vanligare att bipolaritet associeras 

med psykotiska symtom, substansmissbruk och hereditet för bipolaritet. Hos unipolär 

depression är det vanligare med somatiska symtom, gråtmildhet, ångest, initial insomni 

och episoderna är oftast längre (Berk et al, 2007; Miklowitz, 2001). Trots att många 

studier bekräftar dessa skillnader är resultaten inte entydiga. Vid en genomgång av 

studier fann Cuellar et al. (2005) att det bara var fyra symtom där resultaten var helt 

överensstämmande: att unipolär depression karaktäriseras av mer ångest, 

aktivitet/psykomotorisk agitation och somatiska symtom och mindre anhedoni jämfört 

med bipolär depression. 

 

Ofta är den bipolära sjukdomen dock oupptäckt då en tredjedel av patienterna väntar 

mer än tio år innan de söker hjälp och även då blir c a 70% feldiagnosticerade (Berk et 

al., 2004). Förseningen i upptäckten uppstår oftast för att man felaktigt ställer diagnosen 

unipolär depression. Detta överensstämmer med det faktum att de flesta bipolära 

patienter söker hjälp i sitt depressiva tillstånd (Berk et al., 2004). Andra studier visar att 

det dröjer i medeltal sju år mellan symtomdebut och formell diagnos och att det ofta 

beror på ostrukturerad eller dålig screening (Miller, Johnson, & Eisner, 2009). Sådana 

feldiagnosticeringar ger stora och kostsamma konsekvenser både för patienten och deras 

anhöriga. Om bipolär depression feldiagnosticeras som unipolär depression kan det leda 

till att medicinering som är inriktad mot unipolär depression inleds vilket är destruktivt 

för bipolära patienter. Antidepressiv medicinering är vanligtvis mindre effektiv och 

riskerar att utlösa mani, blandtillstånd och rapid cycling (Berk et al., 2004; Bowden, 

2005). Det är därför viktigt kliniskt att kunna upptäcka bipolär sjukdom och särskilja 

mellan bipolär och unipolär depression (Berk et al., 2004) vilket leder in på screening 

och diagnostik. 

 

Socialstyrelsen rekommenderar i de nationella riktlinjerna för depression och ångest 

(2010) att hälso- och sjukvården bör ”genomföra en välstrukturerad diagnostisk process 

inom den psykiatriska vården”. I det regionala vårdprogrammet inom Stockholms läns 

landsting (SLL, 2007) rekommenderas diagnostik att ske med stöd av de diagnostiska 

kriterierna som listas i DSM-IV och som översatts till svenska i MINI-D IV (APA, 

1994). Som stöd för diagnostisk intervju finns strukturerade manualer såsom den 

affektiva modulen i Structured Clinical Interview for DSM-IV disorders, SCID-I (First, 
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Spitzer, Gibbon, & Williams, 1997, 1998) eller Mini International Neuropsychiatric 

Interview M.I.N.I. (Sheehan et al., 1998; Allgulander, Waern, Humble, Andersch, & 

Ågren, 2001). Den bipolära modulen i SCID-I har god reliabilitet och validitet (Miller et 

al., 2009) med goda psykometriska egenskaper för bedömning av bipolär typ I, det är 

dock svårare att åstadkomma en korrekt bedömning av bipolär typ II än av typ I. 

Hypomani är per definition ett lindrigt tillstånd och blir därmed svårare att upptäcka än 

mani. Det kan då vara frestande att enbart fokusera på depressionssymtomen men då 

riskeras patienten att feldiagnosticeras (Miller et al., 2009). Både SCID-I och MINI har 

vetenskapligt stöd för en tillräckligt hög diagnostisk känslighet och träffsäkerhet för 

depression och mani hos vuxna och rekommenderas av Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU] (2012).  

 

När det gäller riktad screening för depression har Beck Depression Inventory II, BDI-II, 

vetenskapligt stöd för tillräcklig diagnostisk tillförlitlighet medan tillförlitligheten 

brister för Patient Health Questionnaire, PHQ-9 (Kroenke, Spitzer, & Williams, 2001) 

och Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS (SBU, 2012).  

 

När det gäller riktad screening för mani finns det vetenskapligt stöd för tillräcklig 

diagnostisk tillförlitlighet hos Hypomania/Mania Symptom Checklist, HCL-32 (Angst 

et al., 2005) och Mood Disorder Questionnaire, MDQ, för vuxna och för Young Ziegler 

Mania Rating Scale, YMRS (Young, Biggs, Ziegler, & Meyer, 1978) och General 

Behavior Inventory, GBI (Depue, 1987; Klein et al., 1989) för barn och ungdomar 

(SBU, 2012). Kritik har dock även framförts om att MDQ inte är välfungerande som 

screeninginstrument (Zimmerman et al., 2010, Zimmerman et al., 2011, Zimmerman & 

Galione, 2011). 

 

Symtom i bipolär sjukdom kan indelas i depressiva och maniska/hypomana. För 

mätning av svårighetsgrad av depressionssymtom är två av de mest välkända 

bedömarskattningsskalorna (Adler, 2011; Berk et al., 2004) Hamilton Depression 

Rating Scale, HDRS, även kallad HAM-D (Hamilton, 1960) och Montgomery Åsberg 

Depression Rating Scale, MADRS (Montgomery & Åsberg, 1979). MADRS är en 

bedömarskattningsskala designad för att mäta förändring i depressionsgrad särskilt 

under behandling. Både MADRS och HDRS, som den blivit validerad mot, har blivit 

”golden standard” eller referensstandard. MADRS har även hög korrelation med ett 

antal andra etablerade instrument såsom t ex Clinical Global Impression, CGI, när det 

gäller att bedöma deprimerade patienter (Dorz, Borghierini, Conforti, Scarso, & Magni, 

2003). Både MADRS och HDRS har goda psykometriska egenskaper men har trots 

detta viktiga begränsningar när det gäller bipolär depression. Bipolar Disorder Rating 

Scale, BDRS (Berk et al., 2007), är en klinikerskattningsskala inriktad specifikt på 

bipolära tillstånd. Berk et al. studie (2007) ger stöd för skalans validitet, och visar på 

god intern validitet, preliminär interbedömarreliabilitet och hög korrelation med andra 

skattningsskalor. Depressionsdelskalan i BDRS korrelerar väl med MADRS och HDRS 

och delskalan för blandtillstånd korrelerar med YMRS. En senare studie av Berk et al. 

(2010) visar att skalan har god intern validitet, god interbedömarreliabilitet och är 

känslig för förändring. Självskattningsskalor för mätning av svårighetsgrad av 

depression är bl a BDI-II, MADRS-S och PHQ-9.  
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För mätning av svårighetsgrad av mani används klinikerskalorna YMRS och Mania 

Rating Scale, MAS (Bech, Rafaelsen, Kramp, & Bolwig, 1978) och ibland Hypomania 

Interview Guide, HIGH-C (Williams, 1999) som är utvecklat främst för att mäta 

maniska symtom med lägre svårighetsgrad (Adler, 2011). En självskattningsskala som 

utarbetats är Altman Self-Rating Mania Scale (Altman, 1997).  

 

För mätning av blandtillstånd finns klinikerskattningskalorna BDRS (Berk et al., 2007) 

och Bipolar Inventory of Signs and Symptoms Scale, BISS (Thompson et al., 2010). 

Tidigare var blandepisod en egen episodkategori medan det nu är ett tilläggskriterie till 

de depressiva eller maniska/hypomana episoderna. En självskattningsskala som mäter 

svårighetsgrad av både depression och mani samtidigt är Chinese polarity scale, men 

när den prövades på en svensk population i en förstudie fungerade inte svarsalternativen 

som önskvärt (Adler, 2011).  

 

Inom Stockholms läns landsting (SLL, 2007) rekommenderas klinikerskattningsskalan 

MADRS  och självskattningsskalorna PHQ-9 (Kroenke et al., 2001) och MADRS-S 

(Svanborg & Åsberg, 1994) när det gäller bedömningar av depressionens 

svårighetsgrad.  För att skatta graden av mani rekommenderas YMRS (Young et al., 

1978).  

 

Denna rekommendation borde dock revideras utifrån SBU:s rapport som utkom 2012 

och som presenterar andra resultat. SBU skriver att det, när det gäller riktad screening 

för depression, finns vetenskapligt stöd för att PHQ-9 inte uppfyller kraven för 

tillräcklig diagnostisk tillförlitlighet. De skriver fortsättningsvis att det ej finns 

vetenskapligt stöd för några formulär för mätning av svårighetsgrad av depression och 

mani då det finns för få studier med tillräcklig kvalitet (SBU, 2012). Detta gäller 

exempelvis BDI-II, HDRS, MADRS, MAS, YMRS, Inventory of Depressive 

Symptomatology, IDS (Rush et al., 1996) och Affektiv Självskattningsskala, AS-18 

(Adler, Liberg, Andersson, Isacsson, & Hetta, 2008). För BDRS saknas studier enligt de 

kriterier som SBU utgått ifrån (2012). Det finns många studier som utvärderat formulär 

för bedömning av svårighetsgrad men ett fåtal baseras på DSM:s kriterier. Merparten av 

studierna jämför två olika symtomskattningsformulär med varandra. Dessa studier har ej 

bedömts ha tillräcklig kvalitet då de ej bygger på DSM-kriterier och det ej finns 

brytpunkter för svårighetsgrad enligt DSM för lindrig, måttlig och svår (SBU, 2012). 

Enligt SBU (2012) saknas det även relevanta studier om formulär för att följa 

förändring av svårighetsgrad över tid. SBU (2012) rekommenderar att formulär som 

mäter svårighetsgrad ska jämföras mot SCID-I, CGI-S eller CGI-BP (Spearing, Post, 

Leverich, Brandt, & Nolen, 1997) som referensstandard. 

 

De depressionsskalor som nu används fokuserar således på unipolär egentlig depression 

och har blivit utvecklade och validerade för den populationen. Generella 

skattningsskalor, såsom HDRS/HAM-D och MADRS, används för bipolära tillstånd 

trots att de misslyckas med att fånga upp nyckelelement i bipolär depression såsom t ex 

blandtillstånd och atypiska symtom (Berk et al., 2007). Detta gör att det finns ett behov 

av nya skalor som är skräddarsydda för den bipolära populationen. Både BDRS och 

BISS har tillkommit för dessa syften. Båda är klinikerskattningar och relativt 

tidskrävande. En fördel med att istället använda självskattningsformulär är att de oftast 

är mindre tidskrävande och kan genomföras i väntrum eller hemmiljö. 
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Adler et al. (2008) menar att det vore en fördel om patienterna kunde skattas med skalor 

som innehåller både maniska och depressiva symtom och som tydligt skiljer på 

depressiva och maniska/hypomana tillstånd men att få skalor har konstruerats för detta 

ändamål. Vanligtvis innehåller skalorna antingen depressions- eller maniska/hypomana 

symtom och de innehåller items som är vanliga för både depression och mani/hypomani 

vilket leder till en överskattning av blandtillstånd (enligt den tidigare definitionen). 

 

För att uppfylla det kliniska behovet av en självskattningsskala som samtidigt mäter 

svårighetsgrad av depressiva, maniska och blandade (enligt den tidigare definitionen) 

affektiva tillstånd utvecklades en ny självskattningsskala, Affektiv självskattningsskala, 

AS-18, av Mats Adler, överläkare vid Affektiva mottagningen i Huddinge (Adler, 

2011). Som underlag för utvecklingen av item användes definitionerna från DSM-IV för 

depression respektive mani för att få god innehållsvaliditet. För att få bättre 

diskriminativ validitet mellan depression och mani exkluderades några av de 

gemensamma symtomen varför innehållet i AS-18 är något begränsad jämfört med 

DSM-IV-definitionen (Adler, 2011).  

 

AS-18 utvärderades i en studie med 61 patienter, i huvudsak bipolär typ I, på Affektiva 

mottagningen i Huddinge (Adler et al., 2008) med klassisk testteori, CTT. En 

faktoranalys bekräftade i stort sett den förväntade faktorstrukturen med en 

depressionsdelskala och en manidelskala. Skalan uppvisade intern konsistens med mått 

på Cronbachs alpha 0,89 för depressionsdelskalan och 0,91 för manidelskalan. 

Depressionsdelskalan hade hög korreleration med MADRS (Spearman 

korrelationskoefficient= 0,74) och CGI-BP-D. Manidelskalan hade hög korreleration 

med HIGH-C (Spearman korrelationskoefficient= 0,80) och CGI-BP-M. AS-18 

uppvisade sensitivitet 0,90 för att identifiera blandtillstånd (enligt den tidigare 

definitionen), med en specificitet på 0,71, med en kombination av cut-off på MADRS 

och HIGH-C som referens. SBU (2012) har med denna studie i sin sammanställning då 

CGI-BP använts som referensskala. SBU bedömer att denna studie har medelhög 

kvalitet eftersom index- och referenstest gjordes blindat men kritiserar studien för att 

antal bedömare, träning av bedömare eller interbedömarreliabilitet ej redovisats. 

 

AS-18 utvärderades därefter i en studie med 231 patienter, i huvudsak bipolär typ I, på 

Affektiva mottagningen i Huddinge med Item Response Theory, IRT (Adler, 2011; 

Adler & Brodin, 2011) samt med klassisk testteori (Adler, Backlund, Edman, & Ösby, 

2012). En faktoranalys bekräftade i stort sett den förväntade faktorstrukturen. Items för 

irritabilitet, risktagande och ökad sömn avvek dock från det förväntade. Det var få items 

som täckte lägre nivåer av depression och mani, vilket gjorde mätningen av lindriga 

nivåer av symtom oprecisa (Adler, 2011). Skalan uppvisade intern konsistens med mått 

på Cronbachs alpha 0,93 för depressionsdelskalan och 0,90 för manidelskalan (Adler et 

al., 2012). Även utifrån IRT-metodik uppvisade skalan goda psykometriska egenskaper. 

Depressionsdelskalan hade kapacitet att reliabelt separera samplet i tre nivåer och 

manidelskalan hade kapacitet för två nivåer (Adler & Brodin, 2011).  

 

AS-18 har således visat reliabilitet och validitet i två studier. Ett viktigt argument för att 

fortsätta pröva ut AS-18 är att den har visat sig kunna predicera inläggningar (Adler et 

al., 2012). 
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I studierna framkom begränsningar hos själva skalan AS-18. Kapaciteten att reliabelt 

separera olika svårighetsgrader begränsades till endast några få nivåer. Detta berodde på 

att det mest optimala mätningsområdet var för medelsvåra nivåer av depression och 

mani medan höga och låga nivåer av svårighetsgrad mättes med betydligt lägre 

reliabilitet. Item för ökad sömn hade låg diskriminativ kapacitet och kommer eventuellt 

att bytas ut längre fram (Adler, 2011). 

 

Det fanns även begränsningar vad gäller utvärderingen av AS-18. Båda sample 

rekryterades från samma klinik och skalan testades främst i bipolära sample av typ I. 

Adler (2011) rekommenderade att man bör fortsätta att utvärdera egenskaperna hos 

skattningsskalan i andra miljöer och för andra affektiva diagnoser än för bipolär typ I. 

Test-retest-reliabiliteten är ännu inte undersökt och inte heller känsligheten för 

förändring. 

 

Det finns sålunda förbättringsområden dels i form av utvecklandet av själva skalan och 

dels vad gäller utvärderingen av AS-18. Denna uppsats inriktar sig på att komplettera 

utvärderingen av AS-18. 

 

Syfte 

Att göra en psykometrisk utvärdering av Affektiv självskattningsskala, AS-18, genom 

att undersöka faktorstruktur, intern konsistens samt test-retest-reliabilitet hos 

skattningsskalan för bipolära patienter, typ I och typ II, vid Affektiva enheten i 

Norrtälje.  
 

Frågeställningar 

Kan faktorstrukturen hos AS-18 bekräftas? 

 

Vilken homogenitet (intern konsistens) har subskalorna hos AS-18? 

 

Vilken test-retest-reliabilitet har AS-18? Skiljer sig test-retest-reliabiliteten från 

MADRS-S? 

 

Hur stor är överensstämmelsen mellan personer som är deprimerade enligt MADRS-S 

och enligt depressionsdelskalan hos AS-18? 
 

Skiljer grupperna bipolär typ I och typ II sig åt, vid rutinuppföljningsbesök, vad gäller 

skattning av depression och mani? 

 

 

  



8 
 

Metod 

 

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagare i studien var 88 patienter som tillhörde Affektiva enheten, vuxenpsykiatrisk 

öppenvårdsmottagning, Tiohundra AB i Norrtälje, och som hade diagnos bipolär typ I 

eller typ II. Det fanns 130 patienter inom Affektiva enheten varav 111 hade diagnos 

bipolär typ I eller bipolär typ II. Övriga patienter hade schizoaffektiv diagnos (N=6), 

diagnos bipolär UNS (N=3) eller annan diagnos (N=10). Av de 111 patienterna som 

hade diagnos bipolär typ I eller typ II bedömde personal vid Affektiva enheten att 14 

hade alltför låg funktionsnivå för att kunna delta, t ex demens, och dessa tillfrågades 

därför inte om att medverka i studien utan exkluderades. Åtta patienter som tillfrågades 

tackade nej till att delta och en patient tackade ja men uteblev därefter från besök och 

var ej heller kontaktbar via telefon och dessa inledde således inte något deltagande i 

studien.  

 

Samtliga 88 patienter som ingick i studien var sedan tidigare diagnosticerade med 

bipolär sjukdom typ I (N=46) eller typ II (N=42) enligt DSM-IV /ICD 10, International 

Classification of Diseases. Att diagnosen var ställd kontrollerades när bakgrundsfakta 

inhämtades  från journalsystemet.  

 

Undersökningsdeltagarna (N=88) var 38 män och 50 kvinnor. Deltagarnas ålder var 

mellan 20 och 83 år med ett medelvärde på 57,8 år (SD=14,0). I samplet hade 19 

patienter psykiatrisk samsjuklighet: 15 av dessa hade en komorbid diagnos, fyra av 

dessa hade två komorbida diagnoser. Samsjukligheten i hela samplet fördelade sig på 

olika diagnoser som redovisas i tabell 1. Av 88 patienter medicinerade 86 och två 

medicinerade inte. I tabell 1 redovisas de olika preparaten som användes. Många i 

samplet medicinerade med flera preparat. Hur länge deltagarna hade varit psykiskt 

sjuka, sjuklängden, beräknades som aktuell ålder minus ålder vid första vårdkontakt för 

psykiska problem, och denna var mellan tre och 58 år med ett medelvärde på 25,4 år 

(SD= 13,4). Sjuklängden indelades i kategorier, se tabell 1. Utbildningsnivå fanns sällan 

angivet i journalen varför data saknas för 29,5 %. Civilstånd, utbildningsnivå, 

försörjning och arbete/sysselsättning redovisas i tabell 1. 
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TABELL 1 Sample karakteristika 

  

Bipolärtyp 

 

    Typ I Typ II Samtliga (typ I + typ II)    

Antal, N (%) 46 42 88 

 Kön 

    

 

Män 24 14 38 (43.2%) 

 

Kvinnor 22 28 50 (56.8%) 

Ålder (medelålder, range) 58.0 57.6 57.8 (20-83) 

Psykiatrisk samsjuklighet, N (%)  9 10 19 (21.6%) 

 

Missbruk/beroende  1 2 3 (3.4%) 

 

Ångestsyndrom 3 4 7 (8.0%) 

 

Maladaptiva stressreaktioner eller 

posttraumatiska tillstånd 0 1 1 (1.1%) 

 

Ätstörningar 0 1 1 (1.1%) 

 

Autismspektrumstörningar 1 1 2 (2.3%) 

 

Tourettes syndrom 0 1 1 (1.1%) 

 

Uppmärksamhetsstörningar 3 0 3 (3.4%) 

 

Personlighetsstörningar 3 2 5 (5.7%) 

Medicinerar (N, %) 45 41 86 (97.7%) 

 

Antidepressivum 15 20 35 (39.8%) 

 

Stämningsstabiliserande 41 29 70 (79.5%) 

 

Neuroleptika 19 13 32 (36.4%) 

 

Bensodiazepiner 21 17 38 (43.2%) 

Sjuklängd, antal år (medel, range)  25.4 25.4 25.4 (3-58 år) 

Sjuklängd, kategorier 

    

 

0 - 2 år 0 0 0 (0%) 

 

2 - 10 år 8 7 15 (17%) 

 

10-20 år 9 12 21 (24%) 

 

Mer än 20 år 29 23 52 (59%) 

Civilstånd 

    

 

Gifta/sambo 22 29 51 (58%) 

 

Ensamboende 24 12 36 (41%) 

 

Information saknas 0 1 1 (1%) 

Högsta utbildningsnivå (N,%) 

    

 

Ej fullgjord grundskola 2 4 6 (6.8%) 

 

Fullgjord grundskola 6 5 11 (12.5%) 

 

Fullgjord gymnasial 10 10 20 (22.7%) 

 

Fullgjord eftergymnasial (minst 2 år) 13 12 25 (28.4%) 

 

Information saknas 15 11 26 (29.5%) 

Försörjning (N, %) 

    

 

Egen försörjning 14 10 24 (27.5%) 

 

Sjukskrivning/sjukersättning 17 15 32 (36.4%) 

 

Socialbidrag/försörjningsstöd 1 0 1 (1.1%) 

 

Ålderspension 14 17 31 (35.0%) 
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Arbete/sysselsättning (N, %) 

    

 

Öppna marknaden 14 9 23 (26.1%) 

 

Arbetslös/arbetsmarknadsåtgärd 1 3 4 (4.5%) 

 

Skyddad verksamhet 3 1 4 (4.5%) 

 

Ingen sysselsättning 14 11 25 (28.4%) 

 

Ålderspensionär 14 17 31 (35.2%) 

 

Information saknas 0 1 1 (1.1%) 

            

 

 

Mätmetoder 

Bakgrundsdata inhämtades både från Affektiva enhetens material gällande 59 patienter 

som matats in i kvalitetsregistret BipoläR (Kompetenscentrum för psykiatriska och 

andra kvalitetsregister) och från det elektroniska datasystemet Take Care, där även 

tidigare använd elektronisk journal Melior från 1997 finns tillgänglig. I de fall 

bakgrundsfakta i BipoläR-registret ej uppdaterats under 2013, kompletterades 

bakgrundsfakta från journalsystemet Take Care. 

 

AS-18, Affektiv självskattningsskala (Adler et al., 2008), är ett självskattningsformulär 

som utvecklats i Sverige för att särskilja symtom på mani, depression och blandtillstånd 

(enligt tidigare definition) och för att bedöma svårighetsgraden. Formuläret baseras på 

DSM-kriterier för egentlig depression och mani. AS-18 består av 18 frågor om 

tillståndet under den senaste veckan. Nio frågor utgör en subskala för depression och 

nio en subskala för mani. För varje fråga finns fem skalsteg som anger svårighetsgrad 

med poäng 0-4. Totalpoängen varierar därmed mellan 0-72 (SBU, 2012). I Adlers studie 

2008 föreslås att en summa på nio eller mer är indikation på ett möjligt depressivt 

respektive hypomant/maniskt tillstånd och aktuell studie använde denna cut-off-gräns. 

Tidigare studier som har utvärderat skalans psykometriska egenskaper redovisades i 

inledningen. 

 

MADRS-S, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale Self-Assessment (Svanborg 

& Åsberg, 1994), är en självskattningsversion av MADRS. MADRS är ett kliniskt 

bedömningsformulär för att bestämma depressionsdjup och följa förlopp över tid. 

MADRS utvecklades på 1970-talet ur Comprehensive Psychopathological Rating Scale, 

CPRS, och består av de tio depressionsvariabler som visat sig vara känsliga för 

förändring. MADRS uppvisar en god reliabilitet och validitet (Carlbring, 2013; 

Montgomery & Åsberg, 1979). Självskattningsformuläret MADRS-S består av nio 

frågor om tillståndet under de senaste tre dagarna. För varje fråga finns sju skalsteg som 

anger svårighetsgrad med poäng 0-6. Totalpoängen varierar därmed mellan 0-54. För 

MADRS-S indikerar 12-20 poäng mild depression enligt tolkningsguide från Karolinska 

Institutet (Stockholms läns landsting, 2013) och det var även denna gräns (12 poäng) 

som användes som cut-off i aktuell studie. Överensstämmelsen mellan kliniker- och 

patientskattning av svårighetsgrad av depression med hjälp av MADRS respektive 

MADRS-S är tillräcklig enligt SBU (2012). Även självskattningsversionen MADRS-S 

uppvisar god reliabilitet och validitet, som exempel är Cronbach´s alpha 0,82-0,90, test-

retest-reliabiliteten r = 0,80 – 0,94 och korrelationen med BDI r = 0,87 (Carlbring, 

2013).  
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Procedur  

Det fanns 97 patienter inom Affektiva enheten, Tiohundra AB, Norrtälje, som uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien och dessa fick en förfrågan om de kunde delta i studien. 

Denna förfrågan ställdes för de allra flesta deltagarna vid ett telefonsamtal. Om de 

besökte mottagningen ofta ställdes ibland förfrågan vid ett besök. De som ej gick att nå 

via telefon fick förfrågan i ett brev och allt material sändes då samtidigt.  Efter förfrågan 

skickades ett brev med ett informationsblad om studien, en blankett för samtycke, en 

instruktion, ett exemplar av AS-18, ett exemplar av MADRS-S samt en kallelse till ett 

ordinarie mottagningsbesök. Formulären var märkta med 1 respektive 2 och formuläret 

märkt med 1 låg överst. I instruktionen ombads deltagaren att fylla i samtycket och att 

dagen före mottagningsbesöket fylla i formuläret märkt med 1, att lägga detta i kuvertet 

så att det ej gick att se, och att därefter fylla i formuläret märkt med 2 och att ta med allt 

material till besöket dagen efter. Vid mottagningsbesöket samlades samtycket in och 

alla deltagare gav således skriftligt samtycke till att deras resultat användes i studien. 

Vid mottagningsbesöket fyllde deltagarna återigen i skattningsskalorna. Deltagarna fick 

då fylla i ett formulär i taget och fick nästa formulär först efter att han/hon lämnat ifrån 

sig det första. Även dessa formulär var märkta med 1 respektive 2 och formuläret märkt 

med 1 delades ut först. Vissa deltagare hade inte med sig ifyllda formulär och första 

skattningen skedde då vid mottagningsbesöket. Andra skattningen genomfördes då 

oftast vid ett telefonsamtal dagen efter, i vissa fall med ett besök dagen efter. Några 

deltagare hade ej möjlighet att komma till mottagningen och båda skattningarna skedde 

då via telefon. Mottagningsbesöken (där formulären delades ut för mättillfälle två) 

skedde antingen hos sjuksköterska (två olika personer), psykolog (två olika personer) 

eller hos överläkare (en person), samtliga med mångårig klinisk erfarenhet. 

 

För att formulären AS-18 respektive MADRS-S skulle delas ut i slumpmässig ordning 

fanns löpnummer från 1 till 120 vilka sorterades slumpmässigt och delades i två lika 

stora grupper (A och B, där A innebar AS-18 först och B innebar MADRS-S först). 

Därefter sorterades löpnumrerna i dessa två grupper slumpmässigt inom varje grupp och 

indelades i två grupper, vilket resulterade i fyra grupper (AA, AB, BA, BB). På så sätt 

fanns det fyra möjliga ordningsföljder mellan AS-18 och MADRS-S vid utdelandet av 

skattningsskalor, där första bokstaven stod för mättillfälle ett och andra bokstaven stod 

för mättillfälle två. Utifrån detta märktes formulären med 1 och 2. Deltagarna fick ett 

löpnummer när de tidsmässigt blev aktuella för brevutskick. Data avidentifierades före 

statistisk analys. 

  
Databearbetning 

Principalkomponentsanalys användes för att identifiera de underliggande dimensionerna 

under item och för att bekräfta delskalor från tidigare studier. Reliabiliteten i form av 

intern konsistens mättes med Cronbach´s alphakoefficient. Överensstämmelse 

beräknades manuellt med Cohens kappa enligt Howell (1992). För att fastställa test-

retest-reliabilitet beräknades Pearsons korrelationskoefficient mellan patienternas svar 

på AS-18 vid det första och andra skattningstillfället. T-test för oberoende mätningar 

användes för att mäta om skattningar av mani respektive depression skiljde sig åt mellan 

grupperna bipolär typ I och typ II. Statistisk analys skedde med statistikprogrammet 

SPSS version 21 (IBM).  
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Alla analyser genomfördes på material från första mättillfället. Andra mättillfället 

användes enbart till korrelationsberäkningar av test-retest-reliabilitet.  

 

För tio personer saknades det ett svar på något av formulären. För att hantera detta 

interna bortfall ersattes svaret på frågan med det individuella medelvärde som personen 

hade på de övriga frågorna inom delskalan. En deltagare missförstod MADRS-S vid 

första mättillfället och angav flera svar på varje fråga varför detta formulär ej användes 

vid beräkningar.  

  

 

Resultat 
 

 

Avsnittet inleds med deskriptiv statistik, därefter redovisas resultatet för en 

frågeställning i taget.  

 

Deskriptiv statistik 

Skattningarna på manidelskalan på AS-18 varierade från 0 till 26 med ett medelvärde på 

5,8 (standardavvikelse, SD=6,4) och skattningarna på depressionsdelskalan på AS-18 

varierade från 0 till 32 med ett medelvärde på 9,1 (SD=8,5). 

 

Kan faktorstrukturen hos AS-18 bekräftas? 

Principalkomponentsanalys genomfördes. Extrahering med ett fast antal komponenter, i 

detta fall två komponenter, användes. Dessa två komponenters eigenvalues och 

förklarad varians redovisas i tabell 2. Varje items laddning i de olika komponenterna 

redovisas i tabell 3. 

 
TABELL 2 Förklarad varians med två komponenter av Affektiv Självskattningsskala 

 

 

Initial Eigenvalues 

 

  Total % of Variance Cumulative % 

Component 

   1 7.15 39.72 39.72 

2 3.43 19.05 58.77 
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TABELL 3 Faktorladdningar  > .40 för varje item i en Varimaxroterad komponentmatris  

 

 

Komponent (delskala) 

 

  1 Depression 2 Mani 

Item 

  

   1   Pratsamhet 

 
.81 

2   Ökad sömn .52 

 3   Mindre sömnbehov 

 

.57 

4   Hopplöshet .84 

 5   Långsamhet .70 

 6   Överaktivitet 

 

.84 

7   Rastlöshet 

 

.71 

8   Rusande tankar .48 .61 

9   Irritabilitet .43 .54 

10 Nedstämdhet  .88 

 11 Anhedoni .89 

 12 Energilöshet .88 

 13 Skuldkänslor .84 

 14 Trögtänkthet .76 

 15 Förhöjd självkänsla 

 

.74 

16 Eufori 

 

.75 

17 Självmordstankar .51 

 18 Risktagande 

 

.74 

  

  Not. Faktorladdningarna är markerade med fetstil för de item som enligt skalkonstruktörerna tillhör 

delskalan. Faktorladdningar som ej tillhör delskalan är markerade med kursiv stil. Extraheringsmetod: 

Principalkomponentsanalys. Rotationsmetod: Varimax med Kaiser Normalisering, konvergerade i 3 

iterationer.  
 

Principalkomponentsanalys gjordes även separat inom mani- respektive 

depressionsdelskala för att öka relationen mellan antal deltagare (N=88) och antal frågor 

(18 för helskala, 9 för delskala). Laddningarna var mellan .55 och .88 och samma 

mönster i faktorstrukturen framträdde som vid analysen av helskalan.  

 

Vilken homogenitet (intern konsistens) har subskalorna hos AS-18? 

Skalornas reliabilitet i form av homogenitet kontrollerades genom beräkning av 

Cronbach´s alpha-koefficient. Manidelskalan hos AS-18 i denna studie hade Cronbach´s 

alpha = .88. Depressionsdelskalan hos AS-18 i denna studie hade Cronbach´s alpha = 

.92. Tvåkomponentslösningen gav detta alphavärde då alla item ingår. Värdet på alpha 

hade ej ökat om något item uteslutits. 

 

Vilken test-retest-reliabilitet har AS-18? Skiljer sig test-retest-reliabiliteten från 

MADRS-S? 

Pearsons korrelationskoefficient beräknades mellan patienternas svar vid första och 

andra skattningsstillfället för att undersöka test-retestreliabiliteten hos AS-18, vilket 

redovisas i tabell 4. 
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TABELL 4 Test-retest-reliabilitet mätt med Pearson´s r 

 

  

r 

 

Skattningsskala 

 

  AS-18 manidelskala .88** 

AS-18 depressionsdelskala .91** 

MADRS-S depressionsskala .94** 

  

 **Korrelationen var signifikant på 0.01-nivån. 

 

Av tabell 4 framgår att test-retest-reliabiliteten var jämförbar inom AS-18 och med 

MADRS-S. Det fanns ett signifikant positivt samband för AS-18 mellan första och 

andra skattningstillfället, r = .88 för manidelskalan och r = .91 för depressionsdelskalan. 

Korrelationerna var signifikanta på 0.01-nivån. Motsvarande mätning gjordes för 

MADRS-S. 

 

Hur stor är överensstämmelsen mellan personer som är deprimerade enligt MADRS-S 

och enligt depressionsdelskalan hos AS-18? 

Patienter som skattade över respektive under cut-off för depression på skalorna 

redovisas i tabell 5.  Överensstämmelse mellan depressionsdelskalan på AS-18 och 

MADRS-S beräknades och blev  .95. Efter korrigering för slumpen, så kallad Cohens 

kappa, blev överensstämmelsen  .91. 
 

TABELL 5 Överensstämmelse deprimerade skattade enligt AS-18 och MADRS-S 

 

 

MADRS-S 

 

  Inte deprimerade Deprimerade 

AS-18 depressionsdelskala 

    

     Inte deprimerade 43 (23.23) 4 

 

     Deprimerade 0 

 

40 (20.23) 

          

 

 

Skiljer grupperna bipolär typ I och typ II sig åt, vid rutinuppföljningsbesök, vad gäller 

skattning av mani och depression? 

Ett t-test för oberoende mätningar visade att medelvärdesskillnaderna mellan bipolär typ 

I och typ II på mani- respektive depressionsdelskalan på AS-18 ej var signifikanta, se 

tabell 6.  
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TABELL 6 Skattningar av bipolär typ I och typ II 

 

 

Bipolär typ I 

 

Bipolär typ II 

 

 

  

  M Sd M Sd t p 

AS-18 delskala 

    

 

  

Mani 4.8 5.4 7.0 7.2 -1.665 n.s. 

 

Depression 7.8 8.4 10.6 8.4 -1.543 n.s. 

             

 

För att korrigera för att skattningarna inte var normalfördelade logaritmerades samtliga 

värden på delskalenivå och därefter genomfördes t-testet på nytt. 

Medelvärdesskillnaderna mellan bipolär typ I och typ II på mani- respektive 

depressionsdelskalan på AS-18 var ej heller då signifikanta.  

 

Ett t-test för oberoende mätningar gällande medelvärdesskillnader mellan bipolär typ I 

och typ II gjordes även för varje item. För samtliga item utom ett fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna bipolär typ I och typ II. För item 17 (”Att du haft tankar på 

att skada dig själv eller ta ditt liv”) var skillnaden dock signifikant.  

 

 

Diskussion 

 

 

Sammanfattningsvis kunde faktorstrukturen hos AS-18 från tidigare studier bekräftas. 

Homogeniteten (interna konsistensen) var hög (Cronbach´s alfa = .88 för manidelskalan 

och .92 för depressionsdelskalan). Både mani- (r = .88) och depressionsdelskalan (r = 

.91) hos AS-18 hade hög test-retest-reliabilitet och den skiljde sig inte nämvärt från test-

retest-reliabiliteten hos MADRS-S. Överensstämmelsen var hög (Cohens kappa = .91) 

mellan personer som var deprimerade enligt MADRS-S och enligt depressionsdelskalan 

hos AS-18. Grupperna bipolär typ I och typ II skiljde sig inte åt, vid 

rutinuppföljningsbesök, vad gäller skattning av mani och depression vilket gör att AS-

18 är användbar även för patienter med bipolär typ II-diagnos. 

 

Resultatdiskussion 

Faktorstrukturen hos AS-18 kunde bekräftas genom en principalkomponentsanalys och 

extrahering med ett fast antal (två) komponenter. Skälet till att två fasta komponenter 

valdes var att skalan är konstruerad så att den ska ha två komponenter, mani- respektive 

depressionsdelskala. Av tabell 2 framgår att den förklarade variansen för dessa två 

komponenter var godtagbar (Sundell, 2011). Av tabell 3 framgår att de item som ingår i 

depressionsdelskalan laddade måttligt till excellent (,51 - ,89)  i första komponenten, 

och samtidigt lågt (,00 - ,19) i andra komponenten. De item som ingår i manidelskalan 

laddade måttligt till excellent (,54 - ,84) i andra komponenten. Sex item i manidelskalan 

laddade samtidigt lågt (,01- ,19) i första komponenten, medan två item (8 och 9) 

laddade lågt till måttligt (,43 - ,48).  i första komponenten. Enligt Tabachnick och Fidell 

(2007) är en tumregel att endast laddningar på .32 eller mer tolkas. Comrey och Lee 
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(refererad i Tabachnick & Fidell, 2007) föreslår att laddningar över .71 är excellenta, 

.63 mycket bra, .55 bra, .45 måttligt och .32 lågt. 

 

Resultatet i denna studie innebär att faktorstrukturen hos AS-18 i tidigare studier kan 

bekräftas, d v s resultatet stödjer en indelning i mani- respektive depressionsdelskala 

och tillhörigheten i delskalorna för varje item bekräftas, vilket tyder på god diskriminant 

validitet för AS-18. Mani- respektive depressionsdelskalorna verkar huvudsakligen vara 

separata (item 8 och 9 undantagna). 

 

I aktuell studie laddade vissa item i manidelskalan även lågt till måttligt (item 8, 

rusande tankar .48 och item 9, irritabilitet .43) i depressionsdelskalan. Ett liknande 

mönster fanns i Adlers studier där flera item i manidelskalan även hade låga eller 

måttliga laddningar i depressionsdelskalan. I studien 2008 laddade irritabilitet och 

risktagande >.50 och rastlöshet  .34 och i studien 2012 laddade irritabilitet .55 och 

rusande tankar .43 medan suicidalitet, som tillhör depressionsdelskalan, även laddade 

.52 i manidelskalan. I Adler & Brodins studie (2011), där analysen gjordes med IRT-

metod, var item två, ökad sömn, som tillhör depressionsdelskalan, problematisk i form 

av att den bidrog lite till mätningen och hade låg diskriminativ kapacitet och föreslogs 

eventuellt bytas ut. När det gäller ökad sömn har aktuell studie ej använt sig av samma 

analysmetoder (IRT-metoder) vilket gör att jämförelser blir svåra att göra. 

 

Vad gäller rusande tankar och irritabilitet så har ett liknande mönster, att dessa item i 

manidelskalan även har laddningar i depressionsdelskalan, visat sig både i aktuell studie 

och i Adlers studier. Möjligen kan frågan i formuläret om rusande tankar, som avser 

tankeflykt, för många nedstämda patienter förväxlas med excessivt grubblande vilket är 

vanligt vid depressiva tillstånd. Irritabilitet är något som förekommer både vid 

hypomana/maniska och depressiva tillstånd varför det kan vara rimligt att den frågan 

hade laddningar på båda delskalorna. Adler et al. förklarar den måttliga laddningen för 

självmordstankar med den höga prevalensen blandtillstånd i studien (Adler et al., 2012). 

Adler et al. (2012) redovisar stöd de funnit hos olika forskare gällande detta, att 

grubblande enligt Pearson et al. är vanligt hos deprimerade patienter, att irritabilitet 

enligt Benazzi är vanligt vid depression och att självmordstankar enligt Dilsaver et al. 

har ett samband med blandtillstånd. 

 

Adler et al. drar slutsatsen att studiens resultat (2012) indikerar att item för irritabilitet, 

rusande tankar och självmordstankar kanske är mindre lämpliga för att separera mani 

och depression. För irritabilitet och rusande tankar så har Adlers resultat konfirmerats i 

aktuell studie medan det inte är fallet för självmordstankar och ett skäl till detta skulle 

kunna vara att prevalensen av blandtillstånd skiljer sig mellan aktuell studie och Adler 

et al. (2012). Då andelen blandtillstånd i aktuell studie ej är undersökt är jämförelser 

avseende detta dock ej möjliga att göra. Irritabilitet har uppvisat ett liknande mönster i 

tre studier, i aktuell studie samt i två av Adler et al. (2008, 2012), och rusande tankar i 

två studier, medan mönstret för risktagande, rastlöshet och suicidalitet inte varit lika 

stabilt mellan studierna även om liknande tendenser funnits. 

 

Homogenitet i subskalorna hos AS-18 beräknades med Cronbachs alpha-koefficient. 

Manidelskalan hos AS-18 i aktuell studie hade Cronbach´s alpha = .88 och 

depressionsdelskalan hos AS-18 hade Cronbach´s alpha = .92. Båda alphavärden 



17 
 

överträffade 0.7 vilket anses vara ett godtagbart värde (Brace, Kemp, & Snelgar, 2006; 

Pallant, 2001). I likhet med Adler et al. (2008, 2012) var den interna konsistensen 

(Cronbach´s alpha) hög på delskalorna. Ingen av frågorna avvek från delskalan, d v s 

medelvärdet på delskalan skulle inte förändras nämnvärt om någon fråga togs bort så 

delskalorna är homogena. Alla item hade höga laddningar i den delskala de tillhör men 

samtidigt var delskalorna till viss del överlappande vilket diskuterades i samband med 

frågeställningen om faktorstruktur. 

 

Test-retestreliabiliteten hos AS-18, r = .88 för manidelskalan och r = .91 för 

depressionsdelskalan, innebär att både mani- och depressionsdelskalan hade hög test-

retestreliabilitet. Cohen (refererad i Pallant, 2001)  ger riktlinjer för att r = .50 - 1.0 

motsvarar ett högt värde. Även MADRS-S hade hög test-retest-reliabilitet i denna studie 

(r = .94) och värdet motsvarar det som finns angivet för tidigare studier gällande 

MADRS-S enligt Carlbring (2013). Test-retest-reliabiliteten hos AS-18 skiljde sig inte 

nämvärt från test-retest-reliabiliteten hos MADRS-S. 

 

Överensstämmelsen mellan personer som var deprimerade enligt MADRS-S och enligt 

depressionsdelskalan hos AS-18 blev i aktuell studie .95. Överensstämmelse efter 

korrigering för slumpen, så kallad Cohens kappa, blev .91. Resultatet innebär att 

överensstämmelsen mellan MADRS-S och depressionsdelskalan hos AS-18 var 

excellent vilket tyder på god samtidig kriterievaliditet. Enligt Barlow (2002) är 

konventionen för att bedöma överensstämmelse för DSM-diagnoser att tolka kappa-

värde => .75 som excellent, .60 - .74 som god, .40 - .59 som måttlig och  < .40 som låg. 

Patienter som skattade över respektive under cut-off för depression på skalorna 

redovisas i tabell 5.   

 

Det finns dock osäkerhet när det gäller vilka cut-off-gränser som ska gälla. I Adlers et 

al. studie 2008 föreslogs utifrån resultaten att en summa på nio eller mer är indikation 

på ett möjligt depressivt tillstånd och att en summa på över 19 är indikation på 

depressionstillstånd. För mani föreslogs motsvarande summor vara nio och mer än 13. I 

aktuell studie var cut-off => nio en indikation på ett möjligt depressivt respektive 

hypomant/maniskt tillstånd. Cut-off-gränserna är inte entydiga. Adler föreslår olika 

värden i artiklar (2008, 2012) och avhandling (2011). I tolkningsguiden för AS-18 som 

finns på officiell hemsida för Stockholms läns sjukvårdsområde (2013) anges att ”en 

score på över 10 på den depressiva eller maniska/hypomana subskalan bör föranleda 

misstanke om pågående depression respektive hypomani/mani”. Det finns ytterligare 

svårigheter när det gäller gränser för cut-off. I tidigare studier (Adler 2011; Adler & 

Brodin 2011) framkom begränsningar hos AS-18 att reliabelt separera fler än några få 

nivåer av svårighetsgrad. Detta berodde på att det mest optimala mätningsområdet var 

för medelsvåra nivåer av depression och mani medan höga och låga nivåer av 

svårighetsgrad mättes med betydligt lägre reliabilitet, bl a för att det var få items som 

täckte lägre nivåer av depression och mani. Eventuellt behöver skalan därför 

vidareutvecklas för att cut-off-gränser för olika svårighetsgrader ska kunna fastställas. 

 

För MADRS-S indikerar 12-20 poäng mild depression och över 20 poäng hög 

sannolikhet för egentlig depression om tillståndet har varat mer än två veckor enligt 

tolkningsguide från Karolinska Institutet (Stockholms läns landsting, 2013) och det var 

även denna gräns (12 poäng) som användes i aktuell studie. I Adler et al. (2008) 
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beskrivs att en summa på över 12 på MADRS föreslagits indikera ett depressivt tillstånd 

och det var denna cut-off-gräns som Adler et al. använde vid valideringen av AS-18-

skalan. Detta överensstämmer med Carlbring (2013) som skriver att följande gäller för 

svenska normer för MADRS-S: 0-12 poäng väsentligen obesvärad, 13-19 poäng mild 

depression, 20-34 poäng måttlig depression, >34 poäng svår depression.  

 

I SBU:s sammanställning (2012) beskrivs att det inte finns några brytpunkter, kopplat 

till DSM-kriterier, för några formulär gällande olika svårighetsgrad. Således råder 

oenighet och otydlighet vilka cut-off-gränser som ska användas både vad gäller AS-18 

och MADRS-S. 

 

Sammanfattningsvis finns det svårigheter med gränser för cut-off. Möjligen blir det av 

detta skäl mer rättvisande att räkna på korrelationer mellan AS-18 och MADRS-S än på 

överensstämmelse. Eftersom korrelation mellan AS-18 depressionsdelskala och 

MADRS-S inte ingick i någon frågeställning (utifrån SBU:s rekommendationer att inte 

validera en skala mot en annan utan knyta dessa till DSM-IV:s nivåer på svårighetsgrad, 

en invändning som dock även gäller överensstämmelse) så redovisas ingen 

korrelationsberäkning i resultatavsnittet. Korrelationen mellan AS-18 

depressionsdelskala och MADRS-S i denna studie beräknades dock i efterhand och 

visade sig vara .88 (Pearson´s r). Beräkning gjordes även med icke-parametriska 

Spearman´s rho för att möjliggöra jämförelse med beräkningar från Adler et al. studier 

(2008, 2012) och blev då .90 i aktuell studie. I Adler et al. studie (2008) hade 

depressionsdelskalan hög korreleration med MADRS (Spearman 

korrelationskoefficient= 0.74) och Clinical Global Impressions Scale – Bipolar Version 

(depressionsdel), CGI-BP-D (vilket egentligen är mer intressant utifrån SBU:s 

rekommendationer). Det innebär att korrelationen mellan MADRS-S och 

depressionsdelskalan hos AS-18 i aktuell studie var likvärdig eller t o m högre än i 

tidigare studie. Hög korrelation mellan skalorna i aktuell studie, oavsett parametrisk 

eller icke-parametrisk beräkning, tyder på god konvergent validitet för 

depressionsdelskalan hos AS-18. 

 

I studien undersöktes om grupperna bipolär typ I och typ II skiljde sig åt, vid 

rutinuppföljningsbesök, vad gäller skattning av depression och mani. Ett t-test för 

oberoende mätningar visade att medelvärdesskillnaderna mellan bipolär typ I och typ II  

på mani- respektive depressionsdelskalan på AS-18 ej var signifikanta. D v s grupperna 

bipolär typ I och bipolär typ II skiljde sig inte åt vad gäller skattning av depression eller 

mani på delskalenivå. Då skattningarna inte var normalfördelade, korrigerades för denna 

snedvridning genom att logaritmera samtliga värden på delskalenivå och därefter 

genomfördes t-testet på nytt. Medelvärdesskillnaderna var ej heller då signifikanta, d v s 

grupperna skiljde sig således inte åt vare sig vad gäller skattning av mani eller 

depression.  

 

Ett t-test för oberoende mätningar gällande medelvärdesskillnader mellan bipolär typ I 

och typ II gjordes även för varje item. Förutom ett undantag med item 17, visade 

resultatet att grupperna bipolär typ I och typ II inte heller på itemnivå skiljde sig åt vad 

gäller skattning av mani eller depression. När det gäller item 17 var merparten av 

skattningarna (84%) på detta item noll, vilket gjorde att några höga skattningar för typ 

II-gruppen förändrade medelvärdet oproportionerligt mycket. Om ett (av 88) av dessa 
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värden exkluderades var skillnaden mellan grupperna ej längre signifikant, vilket 

antyder att att det inte går att dra några större slutsatser utifrån att skillnaden var 

signifikant utan rekommendationen är att mäta detta på nytt i en ny studie innan någon 

slutsats dras. 

 

Att grupperna typ I och typ II inte skiljde sig åt vad gäller skattningar ses som ett gott 

resultat i denna studie, då prövningen gällde om formulärets psykometriska egenskaper 

var goda även för sample där en stor andel av patienterna har typ II-diagnos. Då studien 

gjordes vid rutinuppföljningsbesök och 83% av patienterna hade varit psykiskt sjuka i 

mer än tio år är ett antagande att många patienter var i sitt habitualtillstånd. Det är en 

helt annan frågeställning att undersöka om skalan diskriminerar mellan typ I och typ II 

vid akuta tillstånd och detta skulle kräva ett annat studieupplägg och har inte ingått i 

aktuell studie. 

 

Grupperna bipolär typ I och typ II skiljde sig således inte åt vad gäller skattning av mani 

eller depression, varken på delskalenivå eller itemnivå (förutom undantaget med item 

17). Utifrån detta dras slutsatsen att AS-18 i denna studie fungerar lika väl för bipolär 

typ II som för typ I, som den tidigare prövats för i Huddinge (Adler, 2011), och att AS-

18 således är användbar även för patienter med typ II-diagnos. Ett preliminärt resultat 

från Adler & Brodin (2011) var att AS-18 fungerade på att annat sätt för bipolär typ II 

än för typ I, baserat på IRT-analys, men resultatet var att se endast som en indikation 

eftersom de hade så få patienter med typ II (13 av totalt 231). Aktuell studie pekar i en 

annan riktning. Då detta är den första studie gällande AS-18 där fördelningen är jämn 

mellan deltagare med typ I och typ II bör dock fler studier göras innan definitiva 

slutsatser kan dras och skalan bör även prövas vid akuta tillstånd.  

 

En stor andel av skattningarna i aktuell studie var noll eller hade låga värden, t ex 

skattade 22 av 88 (25%) noll som summa på manidelskalan, 46 av 88 skattade 0-4 som 

summa på samma skala, 18 av 88 (20%) skattade noll som summa på 

depressionsdelskalan och 35 av 88 skattade 0-4 som summa på samma skala. 

Skattningarna i aktuell studie hade medelvärde 5,8 (SD=6,4) på manidelskalan och 

medelvärde 9,1 (SD=8,5) på depressionsdelskalan. Skattningarna hade en positiv 

snedvridning och var ej normalfördelade. Ett antagande är att många av patienterna i 

aktuell studie var välmedicinerade och relativt symtomfria och att detta kan ha givit 

upphov till låga värden. Även i Adler och Brodins studie (2011) var skattningarna låga 

vilket attribuerades till att det är att förvänta vid rutinuppföljningsbesök. T ex skattade 

27% sig som symtomfria på depressionsdelskalan och 38% skattade sig som symtomfria 

på manidelskalan, Adler och Brodin använde då Rasch-transformerade mått (inom IRT-

metod) vid analysen. I Adlers et al. studie (2008) var medelvärdet på manidelskalan 

10,2 (SD=8.8) och medelvärdet på depressionsdelskalan 14,3 (SD=8.8). Det uttrycks 

inte i artikeln huruvida även dessa skattningar hade en positiv snedfördelning. I Adler et 

al. studie 2008 använde man otransformerade data när man gjorde beräkningar inom 

klassisk testteori vilket är en anledning till att otransformerade data användes även i 

aktuell studie. Vid beräkning med t-test i aktuell studie användes dock både 

otransformerade och transformerade/ korrigerade data vilket resulterade i samma 

resultat.  
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Metoddiskussion 

I aktuell studie var antalet deltagare 88 och en faktoranalys 

(principalkomponentsanalys) gjordes på 18 item (helskala) vilket inte är optimalt. 

Rekommendationerna när det gäller samplestorlek vid faktoranalys varierar från 3 till 

20 gånger antal variabler till fasta nivåer på N= 100 till 1000 men det finns svagt 

forskningsstöd för vilka nivåer som ska gälla (Mundfrom, Shaw & Lu Ke, 2005). 

Motsvarande brist finns dock även hos Adler et als studie 2008 då 61 deltagare 

användes för att göra faktoranalys på 18 item. För att öka relationen mellan antal 

deltagare (N=88) och antal item (18 för helskala, 9 för delskala) i aktuell studie gjordes 

faktoranalys även separat inom mani- respektive depressionsdelskalorna. 

Faktoranalysen (principalkomponents-analysen) inom delskalorna visade i princip 

samma mönster som för helskalan, d v s de item som ingår i depressionsdelskalan 

laddade bra till excellent (mellan .56 och .88) i depressionskomponenten och de item 

som ingår i manidelskalan laddade bra till excellent (mellan .55 och .87) i 

manikomponenten. Det innebär att resultatet från faktoranalysen bedömdes vara 

tillförlitligt trots att 88 deltagare är färre än önskvärt för att genomföra en faktoranalys 

med 18 item.  

 

När det gäller hot mot intern validitet i form av testning, d v s att effekter uppmätta vid 

mättillfälle två skulle ha uppstått p g a att deltagarna genomgått mättillfälle ett, skulle 

detta kunna vara ett hot när det gäller test-retest. Det finns en risk att patienterna minns 

vad de skattade vid första tillfället och att resultatet på andra skattningen påverkas av att 

de gjort en skattning dagen innan och inte enbart är en avspegling av deras faktiska 

symtom. Å andra sidan finns detta hot alltid vid studier av test-retest eftersom det ingår i 

själva upplägget att testet ska upprepas. Eftersom det är kort tid mellan mättillfällena 

(en dag) skulle dock hotet i form av testning kunna vara större i aktuell studie än i 

studier med längre tid mellan mättillfällena. Då det är kortlivade och episodiska 

karakteristika som skulle mätas är tidsintervallet valt för att risken ska vara liten för att 

tillståndet ska ha hunnit förändras. Både depressiva och maniska tillstånd antas kunna 

ha förändrats vid ett längre tidsintervall. SBU (2012) satte ett dygn som maxgräns för 

tiden mellan index- och referenstest för studier som undersökte formulär för 

svårighetsgrad, vilket tolkas som att det är osäkert om tillstånden förändrats redan efter 

några dagar men att det bedöms vara stabilt inom ett dygn. I aktuell studie skattades 

index (AS-18) och referenstest (MADRS-S) direkt efter varandra och kravet gällande 

tidsgräns enligt SBU uppfylldes således. Eftersom test-retest-mätningen avser att mäta 

om formuläret mäter samma tillstånd tillförlitligt vid två tillfällen så bedömdes en dag 

mellan mättillfällena vara ett lämpligt tidsintervall. I instruktionerna på formulären stod 

det att patienten skulle skatta ”den senaste veckan” (AS-18) respektive ”de senaste tre 

dagarna” (MADRS-S). Det blir då rimligt att välja ett tidsintervall som gör att dagarna 

som ska skattas, i så stor utsträckning som möjligt, är de samma. Om det skulle ha varit 

tre dagar respektive en vecka mellan mättillfällena så blir det olika perioder som skattas 

och som därefter skulle jämföras. För test-retest-reliabiliteten är det ju inte huruvida 

tillstånden har förändrats eller ej som ska mätas utan i vilken grad mätinstrumentets 

mätning av samma tillstånd blir lika. 

 

Testning skulle även kunna vara ett hot gällande samma mättillfälle om AS-18 och 

MADRS-S systematiskt hade delats ut i samma ordning och om deltagarna då hade 
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påverkats systematiskt av att fylla i ena formuläret först. För att minska detta hot 

delades de båda formulären ut i slumpmässig ordning. 

 

Eftersom första mättillfället skedde i hemmiljö kontrollerades inte för om deltagarna 

följde instruktionerna om att lägga bort det ena formuläret medan det andra fylldes i. 

Detta kan ha påverkat överensstämmelsen mellan MADRS-S och depressionsdelskalan 

hos AS-18 och är således ett hot mot intern validitet. Vid andra mättillfället 

kontrollerades dock detta för då personalen delade ut ett formulär i taget och deltagaren 

fick nästa först efter att han/hon lämnat ifrån sig det första. För att undersöka detta hot 

beräknades även överensstämmelse för det andra mättillfället vilket i aktuell studie blev 

.90. Överensstämmelse efter korrigering för slumpen, så kallad Cohens kappa, blev .79. 

Då detta värde fortfarande räknas som excellent överensstämmelse bedöms inte detta 

hot som stort. 

 

När det gäller hot mot intern validitet i form av historia och mognad, bedöms detta hot 

vara försumbart eftersom det var så kort tid mellan första och andra mättillfället (en 

dag) och mellan skattning på AS-18 och på referensskalan MADRS-S (några minuter). 

Däremot gick det lång tid från att första patienten fyllde i (maj) till sista patienten (okt) 

men eftersom jämförelser endast skedde individuellt bedöms inte heller detta utgöra 

något hot. Möjligen skulle det kunna leda till snedvridet resultat om grupperna typ I och 

typ II fördelade sig ojämnt under årets månader eftersom dessa grupper jämfördes med 

varandra. Om skillnaden mellan dessa grupper hade varit signifikant hade detta kunnat 

utforskas som en alternativ förklaring till skillnaderna, men eftersom skillnaderna ej var 

signifikanta bedöms det ej som prioriterat att undersöka detta vidare. 

 

Ett annat hot mot den interna validiteten är bortfall. Inget bortfall av deltagare skedde 

mellan mättillfällena. Det interna bortfallet, att tio personer inte svarat på en av frågorna 

i ett formulär, ersattes med personens medelvärde på den delskalan. Vad gäller internt 

bortfall saknades tio svar av 4752 svar, d v s 0,2 %, samt ett helt formulär (9 frågor) 

som räknades som bortfall då en deltagare hade angivit flera svar på varje fråga, vilket 

gav ett totalt internt bortfall på 0,4%. Då bortfallet var litet bedöms hotet mot intern 

validitet p g a bortfall vara litet. 

 

En brist i studien är att patienternas diagnoser ej har gåtts igenom på nytt för att 

bekräftas eller ändras innan datainsamling påbörjades, d v s ett hot mot studiens resultat 

skulle kunna vara att reliabiliteten hos diagnoserna kan ifrågasättas. I Adlers studie 

2008 genomfördes inte heller förnyad diagnosticering. I Adler och Brodins studie 

(2011) genomgick däremot samtliga patienter förnyad diagnosticering och 24 av 231 

patienter omdiagnosticerades. Förnyad diagnosticering har inte varit möjligt att 

genomföra i aktuell studie. Däremot har c a 35 patienter där bipolärdiagnosen bedömts 

vara tveksam genomgått förnyad diagnosticering efter att Affektiva enheten i Norrtälje 

startade i februari 2011. Detta förfarande borde minska hotet från diagnosernas 

eventuella bristande reliabilitet. 

 

Adler et al. framför generell kritik mot att man använder klassisk testteori, CTT, för 

skattningsskalor eftersom den är utvecklad för intervalldata och inte ordinaldata som de 

flesta skattningsskalor producerar. Adler & Brodin (2011) använde därför även metoder 

från Item Response Theory, IRT, vilka enligt Adler (2011) visade sig vara användbara 



22 
 

för utvärdering och förbättring av skattningsskalor för mani och depression. IRT-

metoder har än så länge bara använts i liten skala när det gäller utvärdering av 

skattningsskalor inom psykiatri (Adler & Brodin, 2011) men skulle kunna vara ett 

viktigt område att fortsätta utforska. Kritiken mot klassisk testteori skulle kunna 

framföras även mot aktuell studie men är samtidigt en fråga som är mer omfattande än 

syftet med denna studie och som får hänföras till kritik som gäller hela forskningsfältet. 

 

Begreppsvaliditet är ett omfattande område. Det finns mycket som tyder på god 

begreppsvaliditet hos AS-18, t ex testets interna struktur, att resultatet i aktuell studie 

innebär att faktorstrukturen hos AS-18 i tidigare studier kan bekräftas och att 

tillhörigheten i delskalorna för varje item bekräftades. Även när det gäller association 

med andra variabler, var överensstämmelsen (och även korrelationen) med MADRS-S 

hög, vilket tyder på konvergent validitet för depressionsdelskalan hos AS-18. För 

manidelskalan har inte någon jämförelse med annan variabel gjorts i aktuell studie men 

i tidigare studier har hög korrelation påvisats. Det finns samtidigt tecken på att skalan 

behöver vidareutvecklas, som nämndes i samband med diskussion av faktorstrukturen. 

 

Ett hot mot begreppsvaliditet kan vara uppmärksamhet och kontakt med klienterna. I 

aktuell studie skedde första mättillfället oftast i patientens hemmiljö utan kontakt med 

personal. Då resultatet, förutom gällande test-retest-reliabiliteten, baserar sig på det 

första mättillfället, torde detta hot vara relativt litet. Det andra mättillfället skedde oftast 

vid ett ordinarie besök på mottagningen och patienterna fick då uppmärksamhet och 

kontakt med personal. Om uppmärksamheten vid det andra mättillfället fördelades olika 

mellan patienter med typ I och typ II skulle detta ändå inte påverka jämförelsen mellan 

dessa grupper då denna endast baserar sig på det första mättillfället. Om denna 

uppmärksamhet av personal påverkade skattningen på det andra mättillfället skulle det 

således endast påverka resultatet på test-retest-korrelationen. Om korrelationen varit låg 

skulle olika mycket uppmärksamhet vid mättillfälle ett respektive två kunna vara en 

alternativ förklaring men eftersom korrelationen var hög bedöms det inte angeläget att 

utforska detta närmare. 

 

Ett annat hot mot begreppsvaliditeten kan vara enstaka operationer och smal 

stimulussampling. Då faktoranalysen och beräkning av homogenitet till stor del var en 

replikation av tidigare studier minskar detta hotet i form av att resultatet endast skulle 

basera sig på en enstaka datainsamling. Däremot är enstaka operationer ett hot vad 

gäller jämförelser i skattning av mani och depression på AS-18 mellan grupperna typ I 

och typ II då detta inte tidigare undersökts. Behov finns därför att replikera denna 

jämförelse i fler studier. Detsamma gäller test-retest-reliabiliteten som även den skulle 

behöva replikeras. Vad gäller smal stimulussampling har fem olika personer fungerat 

som testledare i aktuell studie vilket torde minska hotet. Dessutom har AS-18 i och med 

aktuell studie prövats vid två skilda kliniker vilket breddat stimulussamplingen. 

 

När det gäller förväntningar hos försöksledaren borde detta hot mot begreppsvaliditeten 

vara mindre i aktuell studie än i Adlers tidigare studier då försöksledaren i aktuell studie 

är mer neutral och har investerat mindre vad gäller utfallet än vad Adler bedöms ha 

gjort. Detta eftersom Adler har skapat AS-18 och därmed bedöms ha ett starkt intresse 

av att skalan uppvisar goda psykometriska egenskaper. Försöksledaren i aktuell studie 
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har inte heller haft någon kontakt med Adler under genomförandet av studien vilket 

minskat hotet av påverkan gällande förväntningar. 

 

När det gäller hotet mot extern validitet i form av sampelkarakteristika är frågan om 

samplet i aktuell studie är annorlunda än sample vid andra affektiva enheter som 

resultaten önskas kunna generaliseras till. Det var en populationsstudie eftersom 

samtliga inom Affektiva enheten med typ I eller typ II tillfrågades. Deltagarna har 

således inte valts ut, utan samtliga som uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades. 

Inget urval gjordes varför deltagarna i högsta grad är representativa för populationen. 

Endast åtta tackade nej och en uteblev och möjligen skulle ett hot mot 

representativiteten kunna vara att dessa kunde ha skattat annorlunda än deltagarna. Det 

var även 14 patienter som bedömdes ej kunna genomföra skattningen p g a för låg 

funktionsförmåga, och möjligen är även detta faktum ett hot mot representativiteten. 

Huruvida samplet skiljer sig från andra sample avseende bakgrundsfaktorer har ej 

undersökts i aktuell studie. Bakgrundsfaktorerna är dock redovisade för att vid behov 

kunna möjliggöra jämförelser med eventuella studier som görs längre fram. 

 

Ett annat hot mot den externa validiteten kan vara stimuluskarakteristika eller miljöer 

som påverkar huruvida resultaten skulle gälla i en annan miljö med annan personal som 

delar ut formulär. Att det i aktuell studie var fem testledare samt relativt lite 

patientkontakt i samband med utdelning av skattningsskalorna (särskilt första 

mättillfället då skalorna kom med brev) bedöms minska hotet för att resultatet inte 

skulle kunna generaliseras till andra kliniker.  

 

Reaktivitet hos mätningar och de experimentella arrangemangen är ett annat hot mot 

den externa validiteten som bör beaktas. Deltagarna var medvetna om att deras 

skattningar ingick i en utprovning av skalan och om de svarade annorlunda p g a detta 

skulle det vara ett hot mot validiteten. Huruvida det förhöll sig på detta vis eller ej är 

inte undersökt. Det var inte aktuellt att t ex tillföra någon mätning som deltagarna inte 

var medvetna om för att minska detta hot. Å andra sidan fanns det inga uppenbara 

vinster med att skatta på ett visst sätt, som det t ex skulle kunna göra om patienterna 

skulle erbjudas behandling eller ej beroende på symtomskattningar. 

 

Nyhetseffekter kan vara ett hot mot den externa validiteten. Deltagarna är vana sedan 

tidigare att fylla i skattningsskalor så fenomenet i sig är inte nytt. Även AS-18 har 

använts på enheten vid tidigare tillfällen trots att det inte har skett en systematisk 

utprovning. MADRS-S har använts tidigare. Att AS-18 skulle ha en nyhetseffekt som 

påverkar skattningarna bedöms av dessa skäl inte vara ett stort hot. 

 

Ett hot mot statistisk beslutsvaliditet är låg statistisk power, d v s låg sannolikhet att 

upptäcka en skillnad som faktiskt existerar. Denna studie visade ej några signifikanta 

skillnader i skattningar mellan patienter med bipolär typ I och typ II och detta tolkades 

som att det inte var någon skillnad mellan grupperna. En alternativ tolkning skulle 

kunna vara att det fanns en skillnad men att denna inte upptäcktes för att power var för 

lågt, d v s ett s k typ-II-fel. En föreslagen konvention är att power bör vara .80 när 

alpha= .05 (Cohen, 1992) och det skulle då krävas 64 deltagare i varje grupp vid 

jämförelser (Kazdin, 2003). Då deltagarna i dessa två grupper var 42 (46 i endast en av 

grupperna så beräkningen av power baserar sig på gruppstorlek N=42) fås, efter 
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beräkning av effekstorlek, ett power-värde på c a .62 för manidelskalan och c a .27 för 

depressionsdelskalan. Utifrån dessa värden är låg power ett stort hot mot statistisk 

beslutsvaliditet, d v s det är stor risk att icke-skillnaden mellan grupperna beror på för 

låg power och ej på att det inte fanns någon skillnad. Ett sätt att öka power är att 

använda sig av upprepade mätningar vilket minskar felvärdet i effektstorleken (Kazdin, 

2003). Eftersom det i aktuell studie finns upprepade mätningar att tillgå gjordes en ny 

beräkning av power. Då korrelationerna mellan första och andra mättillfället var höga 

ökade effektstorleken. Med en effektstorlek på c a 1.0 och N=42 blev power .99 för 

maniskalan och med en effektstorlek på c a .80 och N=42 blev power .95 för 

depressionsskalan. Då dessa power-värden överstiger .80 bedöms inte längre låg power 

i aktuell studie vara ett hot mot den statistiska beslutsvaliditeten utan slutsatsen är att det 

i aktuell studie ej fanns några skillnader i skattningar av depression och mani mellan 

grupperna bipolär typ I och typ II. 

 

Sammanfattningvis bedöms inte hoten mot intern, extern, begrepps- och statistisk 

beslutsvaliditet vara stora varför resultatet bedöms kunna generaliseras till andra 

Affektiva mottagningar i Sverige och även till patienter med bipolär typ II-diagnos, med 

de reservationer om behov av replikering som nämnts.  

 

Generell diskussion 

Trots denna studies goda resultat finns det fortsatta förbättringsområden vad gäller 

utvärderingen av AS-18. Test-retest-reliabiliteten och jämförelserna mellan typ I och 

typ II bör replikeras. Känslighet för förändring är ännu inte undersökt. Det som i 

tidigare studier beskrevs som förbättringsområden i form av utvecklandet av själva 

skalan, och som denna uppsats ej haft som syfte att undersöka, kvarstår även. Detta 

inbegriper bl a att hitta item som är optimala, i form av hur de laddar i delskalor, i ökad 

förmåga att mäta låga nivåer av affektiva symtom och i förmåga att reliabelt separera 

flera olika svårighetsgrader som är tydligt kopplade till svårighetsgraderna i DSM-

systemet. I tidigare studier har även blandtillstånd undersökts. Eftersom definitionen av 

blandtillstånd har förändrats under 2013 i och med övergången  från DSM-IV (APA, 

1994) till DSM-5 (APA, 2013) är dessa resultat inte längre aktuella utan nya studier 

behöver göras. Ett annat utvecklingsområde är att översätta och validera skalan på 

engelska som skulle kunna möjliggöra spridning av skattningsskalan AS-18 över stora 

delar av världen. 

 

Generellt bör även hela området med skattningsskalor förbättras, då de flesta forskare 

använder sig av att validera nyare skalor mot tidigare etablerade skalor och detta inte 

skapar den kvalitet som krävs för att skalorna ska anses ha vetenskapligt stöd. SCID-I 

(First et al., 1997, 1998) motsvarar DSM och en förbättring skulle således vara att i 

fortsättningen validera skattningsskalor mot SCID-I. Det kan även behöva göras en 

noggrann utvärdering av vilka statistiska metoder som är mest lämpade för att utvärdera 

skattningsskalor.  

 

Sammanfattningsvis har AS-18 visat reliabilitet och validitet i två tidigare studier och 

även i denna aktuella studie. Då patienter med bipolärdiagnos skiljer sig från patienter 

med unipolära depressioner, först och främst genom att maniska/hypomana tillstånd 

ingår, men även genom att den bipolära depressionen är annorlunda än unipolär 

depression, är det viktigt med skattningsskalor som är anpassade efter patienter med 
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bipolärdiagnos. Denna studie har tagit fasta på behovet av att komplettera utvärderingen 

av AS-18. Att faktorstrukturen kunde bekräftas, att homogeniteten på delskalorna var 

hög, att överensstämmelsen med MADRS-S var hög tyder på att AS-18 har goda 

psykometriska egenskaper. AS-18 har i aktuell studie utvärderats med sample från en 

annan klinik än i tidigare studier vilket ökat den externa validiteten. Bipolär typ II har 

ingått i utvärderingen och skalan bedöms kunna användas även för denna patientgrupp. 

Test-retest-reliabiliteten för AS-18 var hög, vilket inte har undersökts i tidigare studier, 

och detta är ytterligare en indikation på goda psykometriska egenskaper. Olika aktuella 

hot mot validiteten har gåtts igenom utan att några större brister i studien har kunnat 

påvisas. Således har denna studie och dess resultat inneburit ett viktigt tillskott för 

bipolärområdet. 
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Hur stora problem har du haft under den senaste veckan med:
(Ringa in det alternativ som stämmer bäst).

1 Att du varit så pratsam att andra tyckt det varit svårt att komma
till tals.

2 Att du sovit mer än vanligt.

3 Att du behövt sova mindre och ändå varit pigg.

4 Att du känt hopplöshet.

5 Att du rört dig långsammare än vanligt.

6 Att du varit uppvarvad eller överaktiv.

7 Att du varit kroppsligt rastlös så att det har varit svårt att sitta
stilla.

8 Att dina tankar rusat snabbt i huvudet.

9 Att du varit lättirriterad.

10 Att du känt dig nedstämd eller deprimerad.

11 Att du inte kunnat glädja dig eller intressera dig för sådant du
annars tycker om.

12 Att du saknat energi.

13 Att du har haft skuldkänslor och känt dig värdelös.

14 Att dina tankar har gått trögt och långsamt.

15 Att du haft alltför hög självkänsla.

16 Att du har haft alltför stark känsla av glädje och intresse.

17 Att du haft tankar på att skada dig själv eller ta ditt liv.

18 Att du tagit risker, t ex med pengar, i trafiken eller i kontakten
med andra människor.
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OBS! Alla frågor gäller problem du haft under den senaste veckan.
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