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Innehållsförteckning

• Vad är egentligen skattning

• Hur vet man om en skattning är rättvisande

• Om depressionsskalor

• Hur kom MADRS-skalan till

• Vad skall man tänka på vid MADRS-
skattning



De första praktiskt 
användbara 

skattningsskalorna 
konstruerades av 
meteorologer















The hotel dissatisfaction rating scale 
(HDRS)
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Vad är det att mäta 
någonting?

• Mätning är att sätta siffror på 
företeelser eller händelser i enlighet 
med någon regel (Stanley Smith 
Stevens, 1951)
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Vad är det att mäta 
någonting?

• Measurement is the assignment of 
numerals to objects or events 
according to rules (Stanley Smith 
Stevens, 1951)

• If it exists, it can be measured 
(Robert Spitzer)



Illustration ur Lennart Lundmarks ”Allt som kan mätas är inte vetenskap”, en populärhistorisk skrift om det svenska rasbiologiska institutet (2007)



Konstruktion av en bra 
skattningsskala 

förutsätter
• att man har en klar uppfattning om vad 

man vill mäta - dvs konceptualisering

• att man har en uppfattning om vad skalan 
skall användas till (beskriva syndrom? 
mäta behandlingseffekt?)



Psykiatriska skalor
från starten på 1950-talet

2007: 
368 
skalor

2008: 
738 
skalor



Psykiatriska skalor
2012
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Hur vet man om en 
skattningsskala är bra?

Reliabilitet Validitet



Hur vet man om en 
skattningsskala är bra?

Reliabilitet
• test-retest
• intern konsistens
• överensstämmelse 

mellan skattare  

Validitet
• innehållsvaliditet
• kriterievaliditet

(samtidig, prediktiv)
• konstruktvaliditet
• face validity  

(faith validity) 

Begriplighet, kommunicerbarhet, känslighet
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Börje Cronholm

Cronholm-Ottossons 
depressionsskala

Acta Psychiatrica 
Scandinavica 
Volume 35, Issue 
S145, pages 69–101, 
September 1960

Jan-Otto Ottosson

http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.kib.ki.se/doi/10.1111/acp.1960.35.issue-S145/issuetoc


Hamiltonskalorna

Max Hamilton 1915-1988



Likertskala

En Likertskala är vanligen en summerad skala, 
där olika items poängsätts på ordinalskalor.  
Skalorna innehåller vanligen definitioner av 
individuella items (= symtom) and 
definitioner (anchor points, ”cues”) för 
skalstegen.
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CPRS
Åsberg, Montgomery, Perris, Schalling & Sedvall: A 
comprehensive psychopathological rating scale. Acta 
Psychiatrica Scandinavica 1978  

Daisy Schalling och Börje Crronholm

Göran Sedvall

Carlo Perris och Marie Åsberg

Stuart Montgomery



Avser uppgift om sänkt grundstämning oavsett om den tar sig yttre uttryck eller ej. Omfattar 
känslor av sorgsenhet, olycklighet, tungsinthet, hopplöshet och hjälplöshet.
Bedömningen baseras på intensitet, varaktighet och i vilken grad sinnesstämningen påverkas av 
yttre omständigheter.

0. 1. 2. 3.

Bilder: Smerdiner 1993

Nedstämdhet enl.  CPRS

0
Neutralt stämningsläge. Kan känna såväl tillfällig munterhet som nedstämdhet, 

alltefter omständigheterna, utan övervikt för ena eller andra 
stämningsläget.

1 Övervägande upplevelser av nedstämdhet men ljusare stunder förekommer.

2
Genomgående nedstämdhet och dyster till sinnes. Sinnesstämningen påverkas föga 

av yttre omständigheter

3 Genomgående upplevelser av maximal nedstämdhet.



Montgomery Åsberg Depression Rating Scale, 
British Journal of Psychiatry 1979

MADRS

• Preliminärt urval av 17 
vanligaste CPRS-items hos 
engelska och svenska 
patienter

• Val av de items som är
–mest känsliga för 

behandlingseffekt
–mest precist föränderliga efter 

behandling 



Skattarreliabilitet MADRS
Två engelska skattare, före behandling 0.89

Två engelska skattare, efter behandling 0.95

Två svenska skattare 0.95

En engelsk, en svensk skattare 0.97

En psykiater, en allmänpraktiker 0.97

En psykiater, en sjuksköterska 0.93
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De klassiska skattningsfelen  
enligt J.P. Guilford (1954)

• Centraltendensfelet

• Haloeffekten

• Det logiska felet

• Kontrastfelet

• Närhetsfelet

• Ovidkommande hänsyn



1. Sänkt grundstämning 2. Nedstämdhet 3. Ångestkänslor

4. Minskad nattsömn 5. Minskad aptit 6. Koncentrationssvårigheter

7. Initiativlöshet 8. Minskat känslomässigt engagemang

9. Depressiva tankar 10. Livsleda och självmordstankar Summa

MADRS-skattning



Vad kan vi använda 
skattningsskalor till?

• Screening, case-finding?

• Diagnostik?

• Behandlingsvärdering i forskning och klinik

• Kommunikation, dokumentation i kliniskt 
arbete

• (NPM)
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The end


