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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande studie var att psykometriskt undersöka den svenska versionen av Child and Adolescent 
Trauma Screen (CATS) för att skapa tillgång till ett självsvarsinstrument för barn och ungdomar som screenar för både 
traumahistorik och traumasymtom utifrån aktuellt diagnossystem DSM-5. För detta syfte undersöktes reliabilitet och 
evidens för validitet med hjälp av två sample; en normgrupp med 591 svenska skolelever i åldrarna 10 till 17 år samt 
en test-retestgrupp med 90 svenska skolelever i åldrarna 13 till 17 år. En pilotstudie med 38 svenska skolelever i åldrarna 
15 till 19 år användes för metodvägledning inför studiens genomförande.  

 
Reliabiliteten undersöktes med estimering av intern konsistens med Cronbachs α i normgrupp samt temporal stabilitet 
med ICC och Cohens k i test-retestgrupp. För att erhålla evidens för kriterievaliditet användes robust enkel 
regressionsanalys för att undersöka huruvida antalet traumahändelser kunde predicera symtomutfall.  För att erhålla 
evidens för konvergent och diskriminant validitet beräknades Pearsons r mellan CATS symtomskala och de sex 
subskalorna i Trauma Symtom Checklist for Children (TSCC). Cramérs V användes för evidensprövning av konvergent 
validitet mellan CATS skala för traumahistorik och LYLES.  Evidens för validitet undersöktes även med analys av 
formulärets interna struktur med konfirmatorisk faktoranalys (CFA) utifrån DSM-5s fyrfaktormodell för PTSD. CFA 
utfördes med estimeringsmetoden bootstrap Maximum-likelihood till följd av bristfällig uni- och multivariat 
normalitet. Oberoende t-test användes för att undersöka eventuella gruppskillnader avseende traumahistorik och 
traumasymtom uppmätt med CATS. 
 
CATS symtomskala uppvisade god intern konsistens på samtliga fyra subskalor (Cronbachs α = .73-.89) och moderat 
temporal stabilitet (ICC = .57-.68). Temporal stabilitet för CATS totalskala för traumahistorik var god (ICC = .84) och 
sett till varje item var överensstämmelsen mellan test- och retestmätningar varierande från liten till nästintill perfekt (k 
= .34-.87). Robust enkel regressionsanalys påvisade att antalet traumahändelser predicerar symtomutfall där 32% av 
variansen i symtomuttryck kunde härledas till antalet traumahändelser. Måttliga till starka korrelationer återfanns 
mellan CATS symtomskala och TSCC symtomskalor med starkast korrelation med subskalan posttraumatisk stress (r 
= .82) och svagast korrelation med subskalan för sexuella bekymmer (r = .44). CATS skala för traumahistorik 
korrelerade måttligt med LYLES (V = .45).  DSM-5s fyrfaktormodell för PTSD indikerade god passform, reliabilitet och 
konvergent validitet. Modellen uppvisade bristande intern diskriminant validitet vilket kunde förklaras med prövning 
av en second-ordermodell med PTSD som högre ordnad faktor. 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med föreliggande studie var att psykometriskt undersöka den svenska versionen av 

Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) för att skapa tillgång till ett självsvarsinstrument för 
barn och ungdomar som screenar för både traumahistorik och traumasymtom utifrån aktuellt 
diagnossystem DSM-5. För detta syfte undersöktes reliabilitet och evidens för validitet med hjälp av 
två sample; en normgrupp med 591 svenska skolelever i åldrarna 10 till 17 år samt en test-retestgrupp 
med 90 svenska skolelever i åldrarna 13 till 17 år. En pilotstudie med 38 svenska skolelever i åldrarna 
15 till 19 år användes för metodvägledning inför studiens genomförande.  

Reliabiliteten undersöktes med estimering av intern konsistens med Cronbachs α i normgrupp 
samt temporal stabilitet med ICC och Cohens k i test-retestgrupp. För att erhålla evidens för 
kriterievaliditet användes robust enkel regressionsanalys för att undersöka huruvida antalet 
traumahändelser kunde predicera symtomutfall.  För att erhålla evidens för konvergent och 
diskriminant validitet beräknades Pearsons r mellan CATS symtomskala och de sex subskalorna i 
Trauma Symtom Checklist for Children (TSCC). Cramérs V användes för evidensprövning av 
konvergent validitet mellan CATS skala för traumahistorik och LYLES.  Evidens för validitet 
undersöktes även med analys av formulärets interna struktur med konfirmatorisk faktoranalys (CFA) 
utifrån DSM-5s fyrfaktormodell för PTSD. CFA utfördes med estimeringsmetoden bootstrap 
Maximum-Likelihood till följd av bristfällig uni- och multivariat normalitet. Oberoende t-test 
användes för att undersöka eventuella gruppskillnader avseende traumahistorik och traumasymtom 
uppmätt med CATS. 

CATS symtomskala uppvisade god intern konsistens på samtliga fyra subskalor (Cronbachs 
α = .73-.89) och moderat temporal stabilitet (ICC = .57-.68). Temporal stabilitet för CATS totalskala 
för traumahistorik var god (ICC = .84) och sett till varje item var överensstämmelsen mellan test- och 
retestmätningar varierande från liten till nästintill perfekt (k = .34-.87). Robust enkel 
regressionsanalys påvisade att antalet traumahändelser predicerar symtomutfall där 32% av variansen 
i symtomuttryck kunde härledas till antalet traumahändelser. Måttliga till starka korrelationer 
återfanns mellan CATS symtomskala och TSCC symtomskalor med starkast korrelation med 
subskalan posttraumatisk stress (r = .82) och svagast korrelation med subskalan för sexuella 
bekymmer (r = .44). CATS skala för traumahistorik korrelerade måttligt med LYLES (V = .45).  
DSM-5s fyrfaktormodell för PTSD indikerade god passform, reliabilitet och konvergent validitet. 
Modellen uppvisade bristande intern diskriminant validitet vilket kunde förklaras med prövning av 
en second-ordermodell med PTSD som högre ordnad faktor. 
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FÖRORD 
Som blivande psykologer har vi redan stött på en uppsjö av kliniska screeningformulär, vi har 

memorerat dem inför tentamen och skickat dem till klienter inför, under och efter behandling. Att 
poängen på dessa kryssa-själv-papper sedan översätts till symtom, syndrom och diagnostiska koder 
känner vi till och att det bakom dessa koder gömmer sig en mängd teorier kring hur mätning bäst kan 
åstadkommas när det som mäts inte går att se med blotta ögat är kanske inte så förvånande. Men för 
oss var det åtminstone något förvånande att vi kunde så lite om något som är såpass centralt för den 
framtida yrkesrollen. I alla fall för den som vill förstå hur och varför psykiatriska diagnoser 
formuleras som de gör och hur vi utifrån det bäst kan säkerhetsställa faktisk kliniskt relevant 
problematik. Diskussionen kring huruvida den aktuella synen på psykisk ohälsa som kategoriserbar 
eller ej är en helt annan fråga och ingenting som vi i denna uppsats varken kommer ta ställning till 
eller redogöra för. Däremot kommer vi ge oss in i området psykometri – hur mätning av psykologiska 
konstrukt går till och kan begripas. Eftersom det för den oinvigde kan verka en aning snårigt vill vi 
börja med att ge läsaren lite vägledning. Vår förhoppning och något som kanske skulle kunna 
beskrivas som ytterligare ett syfte med uppsatsen är nämligen att du som läsare ska känna att du 
faktiskt förstår det som vi under denna termin har arbetat med.  

Innehållsförteckningen ger en överblick av uppsatsstrukturen så börja gärna med att se över 
denna. Här kan du även se att metodavsnittet Statistiska analysmetoder följer samma rubriksättning 
som resultat så att du enkelt ska kunna växla mellan avsnitten om du vid resultatläsning behöver 
hämta information om exempelvis resultattolkning, antaganden eller dylikt. Av samma anledning 
följer diskussionen i stora drag samma rubriksättning. Ett annat tips är att du alltid kan gå till den 
ordlista (Bilaga I) som sammanfattar, sorterar och beskriver några av de begrepp och förkortningar 
som kan kräva förklaring fler än en gång och som inte alltid beskrivs i löpande text.  
 
VI VILL GÄRNA TACKA… 
 
Alla de rektorer, lärare och framförallt elever som är anledningen till att denna studie kunde 
genomföras.  
 
Vår handledare Doris Nilsson för tillgång till denna spännande studie samt spridande av optimism 
och nyfikenhet under terminens gång. 

 
Sonny, vars psykometriska uppsats har verkat som en textbaserad handledare och ”What would 
Sonny do?” kan närmast betraktas som ett urvattnat uttryck efter denna termin. Tack för ditt 
(ovetandes) stöd som varit ljuset i psykometrins tunnel. 

 
Fredrik Falkenström som ställt upp och hjälpt oss reda i faktoranalyser och passformsindex när vi 
känt oss vilse i SEM-land. 

 
Sist men inte minst vill vi även tacka varandra för starka insatser, såväl akademiskt som vänskapligt!  
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CHILD AND ADOLESCENT TRAUMA SCREEN (CATS)  

- En psykometrisk studie i svensk normgrupp 
”Det gäller en av fem” är ett uttryck som har myntats för att öka informationen och rikta 

uppmärksamheten mot barn och ungas utsatthet (Allmänna Barnahuset, 2015) – en formulering som 
betonar vikten av ökad förståelse och kunskap för såväl preventiva som kurativa insatser för utsatta 
barn och unga eftersom svåra livshändelser riskerar patologiska konsekvenser. Till följd av hur 
forskning belyst psykisk ohälsa som mer förekommande hos barn som lever med våld i familjen 
menar Socialstyrelsen (2016) att alla barn inom barn- och ungdomspsykiatrin bör frågas om 
våldsutsatthet. Detta innebär en markering på nationell nivå för arbete riktat mot traumarelaterad 
ohälsa (Bidö, Mannheimer & Samuel Berg, 2018).  

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en av de patologiska konsekvenser som riskeras 
till följd av utsatthet - ett allvarligt och kroniskt tillstånd som innebär stora svårigheter för såväl den 
drabbade som dess omgivning och samhället i stort (Kessler, 2000). När barndomstrauma vare sig 
upptäcks eller behandlas finns risk för kroniska problem och livslång funktionsnedsättning (Sugaya, 
Hasin, Olfson, Lin, Grant & Blanco, 2012). Om symtom till följd av traumahändelser inte självläker 
eller lindras kan nämligen den unges psykologiska såväl som biologiska och fysiska utveckling 
påverkas (De Bellis & Zisk, 2014; Kolaitis, 2017).  

Enligt Bidö et al. (2018) är forskare eniga om att unga sällan berättar spontant om svåra 
upplevelser och det leder till ett stort mörkertal där slutsatsen har dragits att professionella inom 
vårdande verksamheter frågar för lite eller helt enkelt inte frågar tillräckligt effektivt och hjälpsamt 
för att få sanningsenliga svar. Detta resonemang har även stöd i Socialstyrelsens (2014) rapport om 
våldsutsatthet med titeln ”Att vilja se, vilja veta och våga fråga”.  

Ett rekommenderat första steg för att identifiera barn och unga i behov av traumafokuserad 
behandling är screening för exponering av traumatiserande händelser och posttraumatiska 
stressymtom (Cohen et al., 2010). Men hur ska detta kunna åstadkommas om barn och unga inte 
spontant berättar och om vården inte har kompetens nog att fråga? Ett sätt att möta detta behov är 
genom användning av självsvarsformulär.  

Självsvarsformulär ger möjlighet för information att i direkt led komma från individen vilket 
för barn och unga, speciellt de över skolålder, har visat sig leda till ökad rapportering (Hamby, 
Finkelhor, Ormod & Turner, 2005). Dessutom är överensstämmelsen mellan hur olika informanter 
rapporterar barns erfarenheter av potentiellt traumatiserande händelser inte särskilt god (Tingskull 
et al., 2015) vilket än mer talar för självsvarsformulärens fördelar.  

För att veta om ett instrument fyller det syfte som avses är det av största vikt att noggrant 
psykometriskt utforska dess reliabilitet och validitet. Särskilt i kliniska sammanhang där 
testinstruments förmåga att upptäcka, kartlägga och bedöma psykisk ohälsa ligger till grund för 
beslut som påverkar enskilda individer. Beprövade frågeformulär är även viktiga redskap för att 
kunna utvärdera behandlingsutfall (Leigh, Yule & Smith, 2016).  

För närvarande finns det inget psykometriskt utvärderat screeningsinstrument för 
svensktalande barn och unga som kartlägger både traumahistorik och traumasymtom. Child and 
Adolescent Trauma Screen (CATS) är ett självsvarsformulär som fyller denna funktion (Sachser et 
al., 2017) och kan därmed potentiellt svara för den lucka som idag finns inom barn- och 
ungdomspsykiatriska verksamheter.  
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Posttraumatisk Stressyndrom hos barn och unga 
PTSD är en av få psykiatriska diagnoser med en känd utlösande faktor: en för individen 

extremt påfrestande händelse (Wilson, 2004). I en studie av Aho, Proczkowska Björklund och 
Svedin (2017) uppgav 84.1% av 5332 gymnasieelever i Sverige att de varit med om någon 
traumatiserande händelse och i en tidigare studie var motsvarande siffra så hög som 99.5% (Nilsson, 
Gustafsson, Larsson & Svedin, 2010a). Vidare visar studier utanför Sverige att ungefär ett av fyra 
barn exponeras för minst en potentiellt traumatiserande händelse redan innan tre års ålder (Briggs‐
Gowan, Ford, Fraleigh, McCarthy & Carter, 2010; Mongillo, Briggs-Gowan, Ford & Carter, 2009) 
och vid 10 års ålder har 22% av barnen upplevt fyra eller fler potentiellt traumatiserande händelser 
(Finkelhor et al., 2007).  

Alla barn och unga som upplever potentiellt traumatiserande händelser kommer inte att 
utveckla problembeteenden eller psykisk ohälsa (Nilsson & Svedin, 2017). Dock riskerar dessa barn 
och unga att utveckla PTSD; exempelvis visade en metaanalys med 72 studier att nästan 16% av 
barn och unga som exponerats för någon potentiellt traumatiserande händelse drabbades av 
kvarstående posttraumatiska stressymtom (Alisic et al., 2014). Siffran var lägst, cirka 8%, hos 
pojkar som upplevt icke-interpersonellt traumatiserande händelser och var högst, cirka 33%, för 
flickor som utsatts för interpersonella traumatiserande händelser (Alisic et al., 2014). Att barn och 
ungdomar i stor utsträckning exponeras för svåra upplevelser och därmed riskerar att utveckla 
PTSD är med andra ord ett faktum.  

Definition av potentiellt traumatiserande händelse  

Det finns idag ingen konsensus avseende hur en potentiellt traumatiserande händelse bör 
formuleras (Bidö et al., 2018). En av de tidigaste definitionerna formulerades av van der Kolk år 
1996 som beskrev ”ett trauma” som en extremt påfrestande händelse som inte kan undflys eller 
hanteras av individens tillgängliga resurser (van der Kolk, 1996). En sådan definition tydliggör att 
individens subjektiva upplevelse står i fokus för vad som är en traumatiserande händelse vilket 
naturligt försvårar en objektiv definition. Av denna anledning har termen trauma ersatts med 
potentiellt traumatiserande händelse (Michel, Lundin, Bergh Johannesson, Nilsson & Arnberg, 
2018).  

En potentiellt traumatiserande händelse enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fifth edition [DSM-5] kriterium A1-A4 (American Psychiatric Association [APA], 
2013) definieras som exponering för faktisk död eller livsfara, allvarlig skada eller sexuellt våld 
antingen genom självupplevd exponering eller genom bevittnande, underrättelse om våldsam 
händelse eller olycksfall som drabbat närstående eller vid upprepade tillfällen alternativt under 
extrema omständigheter exponerats för motbjudande företeelser. 

Definition av PTSD 

PTSD är en psykiatrisk diagnos tillhörande kategorin trauma- och stressrelaterade syndrom 
(APA, 2013). Även om terminologi och således även diagnostiska ställningstaganden avseende 
PTSD har ändrats genom åren så har syndromet alltid representerats av en patologisk fördröjd eller 
långvarig reaktion på överväldigande traumatisk stress (Michel et al., 2018). 

PTSD kan ta många olika uttryck, särskilt bland barn och unga eftersom ålder och 
mognadsnivå påverkar symtombilden (Bidö et al., 2018). Symtombilden präglas av såväl fysiska 
som psykiska och beteendemässiga förändringar hos den drabbade (Wilson, 2004) där vanliga 
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rapporterade exempel på symtom är mardrömmar, flashbacks, undvikande av sådant som påminner 
om händelsen, hög inre anspänning och ökade negativa affekter (Bidö et al., 2018). Barn och unga 
kan även uppvisa mer indirekta symtom såsom förändrad uppmärksamhets- och 
koncentrationsförmåga, somatisering och trotsbeteende (Bidö et al., 2018).  

Prevalens 
Prevalenssiffror i Sverige visar att cirka 5.6% av vuxna svenskar uppfyller 

symtomkriterierna för PTSD med högre prevalenssiffror bland kvinnor än bland män, 7.4% 
respektive 3.6% (Frans, Rimmö, Åberg & Fredrikson, 2005). I the European Study of the 
Epidemiology of Mental Disorders project (2004) återfanns lägre prevalenssiffror: 
livstidsprevalensen av PTSD bland vuxna européer var 1.9% där kvinnor hade en livstidsprevalens 
på 2.9% och män på 0.9%. I USA har livstidsprevalensen för PTSD hos ungdomar i åldrarna 13-18 
år visat sig vara cirka 5% (Merikangas et al., 2010).  

Tydliga prevalenssiffror för PTSD hos barn och unga i Sverige har oss veterligen hittills inte 
redovisats av myndigheter eller i metaanalyser. De siffror som finns att tillgå vilar i stor grad på hur 
många som utsätts för potentiellt traumatiserande händelser och andelen av dessa som sedan 
utvecklar långvariga symtom (se Posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga). 

Etiologi 

För att förklara PTSD krävs såväl kunskap om fysiologiska reaktioner som förståelse för de 
psykologiska mekanismer som bidrar till uppkomst och vidmakthållande av symtombild. Det har 
genom tiderna utvecklats många olika teorier som gör anspråk på förklaringen till PTSD, såväl 
psykodynamiska som socialkognitiva och inlärningsteoretiska. I denna uppsats kommer fokus att 
ligga vid neurobiologi samt aktuella psykologiska teorier som har haft inverkan på den behandling 
av PTSD som i dagsläget rekommenderas (Socialstyrelsen, 2017). 

Neurobiologi 

PTSD-typiska symtom såsom återupplevande, undvikande och överspändhet kan beskrivas 
som resultat av förändrade funktioner i centrala nervsystemet till följd av traumaexponering (Michel 
et al., 2018). Vid extrem stress aktiveras fysiologiska system för att öka vakenhet, fokusera 
uppmärksamhet och fysisk beredskap för att öka chanserna för överlevnad (Michel et al., 2018). 
Kozlowska, Walker, McLean och Carrive (2015) beskriver dessa snabba och övergripande 
reaktioner som en process där aktivering, frysning, flykt- och kamprespons och orörlighet eller 
kollaps ingår. Hotets allvarlighetsgrad och fysiska eller tidsmässiga närhet kommer att ha inverkan 
på vilken eller vilka av dessa komponenter som den drabbade svarar med. Vid exponering för en 
hotfull situation ökar tonus i den sympatiska delen av autonoma nervsystemet via signaler från 
amygdala eller hypotalamus (Kozlowska et al., 2015). Aktivering ökar hjärtfrekvensen, blodkärl 
dras samman och muskelaktivitet stabiliseras. Om hotet blir mer aktuellt kan aktiveringen istället 
övergå till en frysreaktion eller direkt till flykt- och kampreaktion (Kozlowska et al., 2015). Om 
den drabbade personen inte kan undkomma hotet kan istället en orörlighet eller total kollaps inträda 
(spela-död-reaktion) (Volchan et al., 2017).  

Emotionsreglering. Förutom starka fysiologiska responser på hot kan PTSD även förstås 
som ett tillstånd med nedsatt förmåga till adekvat emotionsreglering (Michel et al., 2018). En 
välstuderad variant av emotionsreglering är omvärdering (eng. reappraisal) vilket är en funktion 
som genom tankar kring ett givet stimuli nedreglerar intensiteten av känslor som det är förknippat 
med (Campbell-Sills, Ellard & Barlow, 2014). Det är således en emotionsregleringsfunktion som 
engagerar delar av frontalloben och reducerar aktivitet i amygdala (Michel et al., 
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2018).  Emotionsreglering kan även ske genom undertryckande och distraktion, där det förstnämnda 
ökar aktivitet i såväl amygdala som i insula och negativt kan bidra till minnen av emotionella stimuli 
(Campbell-Sills, Ellard & Barlow, 2014). Även om distraktion och selektiv uppmärksamhet är 
vanliga strategier för emotionsreglering ger det inte samma långvariga effekter som omvärdering 
och undantryckande emotionshanteringsstrategier kan på så vis förstås som vidmakthållande av 
psykisk ohälsa såsom PTSD (Campbell-Sills et al., 2014).   

Inlärningsteori 

Flera forskare har föreslagit att Mowrers två-faktorsmodell (1960) kan förklara de kliniska 
symtomen av PTSD (Kean, Zimering & Caddell, 1985; Orr et al., 2000). Enligt denna modell 
kommer både respondent och operant inlärning att bidra till PTSD-symtomen. Vid den respondenta 
inlärningen associeras tidigare neutralt stimulus med obetingat aversivt stimulus som utlöser en 
rädslorespons. Tidigare neutralt stimulus blir således betingat stimulus för en rädslorespons. Vid 
den operanta inlärningen undviks obehag och således även betingat stimulus vilket genom negativ 
förstärkning förklarar undvikandebeteenden. Genom generalisering kan även andra, liknande 
stimuli, associeras med betingat stimulus och utlösa ångestresponser (Kean et al., 1985).  

 Emotionell bearbetningsteori 

Även om ursprunglig inlärningsteori förklarar generalisering av rädsla och 
undvikandebeteende anses den av vissa vara otillräcklig för att förklara hela symtombilden 
förknippad med PTSD vilket emotionell bearbetningsteori gör anspråk på (Foa, Steketee & 
Rothbaum, 1989).  

Emotionell bearbetningsteori utgår från att rädsla representeras i minnet i form av en så 
kallad rädslostruktur (Foa & Kozak, 1986). Denna rädslostruktur består av fyra delar: (1) 
information om stimuli som skapar rädsla, (2) reaktioner och upplevelser av rädslan, (3) tolkning 
av stimuli som skapar rädslan och (4) responsen på tolkning (Foa, Hembree & Rothbaum, 2013). 
Rädslostrukturen kan ses som ett program för undvikande- och flyktbeteenden och kan förklara 
såväl beteendemässiga som kognitiva aspekter av rädsloresponsen (Foa et al., 1989). Vidare 
förklaras att det som skiljer rädsloreaktioner hos individer med PTSD från individer med annan 
fobisk ångest är delvis intensitet av respons, storlek av rädslonätverk och hur låg gränsen är för 
aktivering av rädslonätverket. Ett mer omfattande rädslonätverk kommer lättare associeras till 
vardagliga stimuli och den intensiva responsen kommer att leda till starka rädsloreaktioner (Foa et 
al.,1989). En oväntad traumatiserande händelse kan dessutom associeras med en tidigare trygg 
situation, vilket gör att rädslonätverket kan aktiveras i andra trygga situationer (Foa et al., 1989). 
Undvikande av rädsloutlösande stimuli kommer sedan hindra en utsläckning av rädsloresponsen. 
Det sekundära undvikandet som sker till följd av ett mer omfattande rädslonätverk kan utvidgas till 
att inbegripa allt fler faktorer och undvikandesymtomen blir mer omfattande och hindrande i 
vardagen (Foa et al., 2013).  

Dual representation theory 

Dual representation theory (DRT) försöker kombinera socialkognitiva teorier och ett 
informationsbearbetningsperspektiv med kunskap om kognitiva processer för att skapa förståelse 
för utveckling och vidmakthållande av PTSD (Brewin & Holmes, 2003). I kontrast till emotionell 
bearbetningsteori som rädslonätverk som vanliga minnen med en speciell struktur beskriver 
förespråkare för DRT att traumaminnen är fundamentalt skilda från andra minnen (Brewin & 
Holmes, 2003). Enligt DRT skapas traumaminnen genom två system: verbalt tillgängliga minnen 
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(Verbally Accessible Memories [VAM]) och situationsmässigt tillgängliga minnen (Situational 
Accessible Memories [SAM]). Känsloreaktionerna efterföljande en traumatiserande händelse antas 
bestå av både betingade automatiska responser lagrade i SAM-systemet samt tolkningar och 
implikationer av händelsen lagrade i VAM-systemet (Brewin et al., 1996). PTSD-karakteristiska 
såsom flashbacks kan med hjälp av denna teori förklaras som omedvetna automatiska responser 
som triggas genom inre eller yttre stimuli som påminner om den traumatiserande händelsen (Brewin 
& Holmes, 2003).  

Kognitiv modell 
Ehler och Clark (2000) föreslog att den patologiska responsen identifierad hos patienter med 

PTSD uppstår till följd av kognitiva processer där information kring den traumatiserande händelsen 
tolkas på ett sådant sätt att den leder till en bibehållen känsla av ett pågående hot. Enligt modellen 
kan händelsen leda till tolkning av yttre stimuli som hot mot säkerhet eller inre stimuli som hot mot 
självet och framtiden (Ehler & Clark, 2000). Huvudprocesserna bakom dessa konsekvenser 
förklaras som en negativ värdering av den traumatiserande händelsen, minnet av händelsen eller de 
efterföljande traumasymtomen. 

Riskindikatorer 
Det är av både klinisk och forskningsmässig relevans att identifiera vilka barn och ungdomar 

som i hög utsträckning riskerar att utveckla PTSD. För kliniker är detta av betydelse för att 
möjliggöra screening och preventiva eller kurativa insatser och inom forskning kan riskindikatorer 
ytterligare bidra till ökad förståelse för den teoretiska grunden för PTSD (Trickey, Siddaway, 
Meiser-Stedman, Serpell & Field, 2012).  

Faktorer som kan påverka förmågan till återhämtning efter en potentiellt traumatiserande 
händelse benämns här som riskindikatorer istället för riskfaktorer. Detta för att tydliggöra det 
faktum att olika indikatorer i olika grad påverkar risken att utveckla psykisk ohälsa (Michel et al., 
2018). För att redogöra för några av de mest studerade riskindikatorerna kommer en uppdelning 
göras efter indikatorns tidsmässiga relation till den traumatiserande händelsen; riskindikatorer som 
förekommer innan händelsen (pretraumatiska), riskindikatorer relaterade till den faktiska händelsen 
(peritraumatiska) samt riskindikatorer relaterade till omständigheter efter händelsen 
(posttraumatiska). 

Pretraumatiska riskindikatorer 

 Demografiska riskindikatorer för att utveckla PTSD har noga studerats, där forskning 
exempelvis har bedrivits avseende ålder och kön (Trickey et al., 2012). Enligt en metaanalys på 
vuxna av Brewin, Andrews och Valentine (2000) var lägre ålder och kvinnligt kön riskindikatorer 
för att utveckla PTSD i flera populationer.  Risken för att utveckla PTSD ökar även vid förekomst 
av pretraumatisk psykisk ohälsa, såsom ångestsyndrom, somatoforma syndrom eller depressiva 
syndrom (Perkonigg, Kessler, Storz & Wittchen, 2000).  

I en metaanalys på riskindikatorer för barn och ungdomar i åldrarna 6 till 18 år fann Trickey 
et al. (2012) att lägre ålder och kvinnligt kön är riskindikatorer, även i den yngre populationen, för 
att utveckla PTSD.  Även låg intelligenskvot, låg socioekonomisk status, livshändelser före den 
traumatiserande händelsen, psykisk ohälsa hos barnet eller förälder och låg självkänsla betraktas 
som pretraumatiska riskindikatorer (Trickey et al., 2012).  

Pretraumatiska riskindikatorer kan även inkludera ökad risk för att utsattas för potentiellt 
traumatiserande händelser och i Sverige stödjer studier att barn i familjer med låg socioekonomisk 
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status och även barn med fysiska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
tillhör särskilda riskgrupper i detta avseende (Jernbro & Janson, 2017). Även unga som levt på flykt 
utsätts i större utsträckning för potentiellt traumatiserande händelser (Socialstyrelsen, 2015). 
Ytterligare en riskindikator för PTSD är barn som identifierar sig som icke-binära (Jernbro & 
Janson, 2017). 

Peritraumatiska riskindikatorer 

Riskindikatorer som är direkt kopplade till den traumatiserande händelsen är centrala för 
utveckling av PTSD (Aho et al., 2017). I en svensk prevalensstudie på vuxna fann man att typ, 
frekvens och intensitet av traumatiserande händelser förklarade mer av variansen bland dem som 
utvecklar PTSD än vad kön gjorde och varken ålder eller utbildningsnivå hade någon påverkan på 
PTSD-prevalens (Frans et al., 2005).  

Risken för utveckling av PTSD ökar parallellt med antal traumatiserande händelser med 
ökad risk om individen utsatts för olika typer av trauma, så kallad polyviktimisering (Finkelhor, 
Ormrod & Turner, 2007).  PTSD-prevalensen vid extrema nivåer av traumatiserande händelser, 
såsom frekvent upprepning av trauma eller exponering för så mycket som 24 olika typer av 
traumatiserande händelser, har dessutom visat sig vara närmare 100% (Kolassa et al., 2010). Vidare 
beskriver Trickey et al. (2012) att den traumatiserande händelsens allvarlighetsgrad (såsom 
individuell eller gruppexponering och olyckshändelse eller avsiktlighet) har måttlig effektstorlek 
för risken att utveckla PTSD och att peritraumatisk rädsla och upplevt livshot har stor effektstorlek. 

Posttraumatiska riskindikatorer 

Jämfört med pretraumatiska riskindikatorer har peri- och posttraumatiska indikatorer större 
effekt gällande utveckling av PTSD hos barn och ungdomar (Trickey et al., 2012). Till 
posttraumatiska riskindikatorer hör exempelvis den unges reaktion efter den traumatiserande 
händelsen, såsom tidiga PTSD-symtom eller användning av strategier som distraktion och 
undvikande av tankar om händelsen (Trickey et al., 2012). Även omgivningsfaktorer är av stor vikt 
för senare utveckling av PTSD där exempelvis föräldrarnas hanteringsstrategier är en riskindikator 
(Trickey et al., 2012). 

Differentialdiagnostik och komorbiditet 

Då symtombilden hos barn och unga med PTSD kan ha inverkan på många olika funktioner 
såsom emotionsreglering, koncentration, uppmärksamhet, kommunikativ förmåga och social 
förmåga krävs noggranna differentialdiagnostiska överväganden (Bidö et al., 2018). Vidare 
beskriver Bidö et al. (2018) hur sjukdomsbildens komplexitet kan leda till under- såväl som 
feldiagnostisering, framförallt till följd av bristande kartläggning av traumahistorik (Bidö et al., 
2018).  

Utöver överlappande symtombild med andra trauma- och stressrelaterade syndrom (APA, 
2013), kan en symtombild som inkluderar bristande uppmärksamhet, hyperaktivitet och 
impulsivitet misstas för ADHD-problematik, särskilt hos yngre barn (Kaminer, Seedat & Stein, 
2005).  Ytterligare differentialdiagnostiska överväganden kan inkludera ångestrelaterade tillstånd, 
depressiva tillstånd och dissociativa tillstånd (Gillberg, Fernell & Råstam, 2015). 

Komorbiditet vid PTSD är att betrakta som vanligt förekommande då siffror baserade på 
stora undersökningar enligt Galatxer-Levy, Nickerson, Litz och Marmar (2013) sträcker sig från 
62% till så mycket som 92% och följaktligen finns studier som visat att samsjuklighet är regel 
snarare än undantag (Scheeringa & Zeanah, 2008). Vidare rapporterades att två tredjedelar av unga 
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med PTSD i åldern 14 - 24 år även uppfyllde diagnoskriterierna för minst två andra psykiatriska 
tillstånd (Perkonigg et al., 2000). Detta resultat antogs endast marginellt kunna förklaras av 
överlappande symtom i diagnostiska kriterier (Perkonigg et al., 2000).  

Vissa komorbida tillstånd kan förklaras med pretraumatiska riskindikatorer, till exempel 
hävdas att intellektuell funktionsnedsättning och ADHD ökar risken för potentiellt traumatiserande 
händelser (Jernbro & Janson, 2017). Det finns även komorbida tillstånd som antas utvecklas till 
följd av PTSD, såsom somatoforma syndrom, dystymi, GAD och agorafobi (Perkonigg et al., 2000).  

Screening 
För att kunna screena för PTSD behövs instrument som syftar till att kartlägga vad den unge 

har varit med om men även instrument som mäter eventuella PTSD-symtom (Bidö et al., 2018; 
Nilsson & Svedin, 2017).  

Barn och unga uppvisar som tidigare påtalats en bred och mångskiftande symtombild vilket 
kombinerat med bristande åldersanpassningar av diagnosmanualer (Bidö et al., 2018) ställer höga 
krav på kliniker i screening- och bedömningsfas. Detta försvåras i de fall barnet inte hunnit tillägna 
sig fullgod språkutveckling (Sheeringa, Myers, Putnam & Zeanah, 2012). Vidare berättar unga 
sällan spontant om svåra upplevelser och vänder sig vanligen inte till föräldrar eller annan 
professionell vuxen för att berätta om potentiellt traumatiserande händelser (Allmänna Barnahuset, 
2015). Att använda sig av självsvarsformulär i screeningsyfte ger möjlighet för information att i 
direkt led komma från individen och det har visat sig att barn och unga rapporterar mer av sina 
upplevelser när de får göra det själva (Hamby et al., 2005). Att ha tillgång till välbeprövade 
självsvarsformulär till denna grupp är således av stor betydelse för att kunna rikta strålkastarna mot 
mörkertal och erbjuda kurativa insatser.  

Leigh et al. (2016) beskriver en föreliggande brist på valida och reliabla screeninginstrument 
som bedömer PTSD hos barn och ungdomar utifrån DSM-5 och flera av de instrument som 
presenteras i deras studie bedömer istället PTSD efter kriterierna i DSM-IV. Nilsson och Svedin 
(2017) beskriver även att det finns ett ökat behov av screeningformulär som är översatt till flera 
olika språk.  

Latent struktur för PTSD 
Psykologiska syndrom definieras i aktuella diagnosmanualer som en samling symtom 

(APA, 2013). Hur symtombilden är organiserad, exempelvis genom att symtom ses som tillhörande 
olika kategorier är vad som avses med termen latent struktur – en teoretisk modell som förklarar 
tillståndet (Kline, 2016).    

Trots att PTSD betraktas som ett relativt världsomfattande prevalent psykiatriskt tillstånd 
har dess latenta struktur under flera årtionden varit ett tema för forskningsdebatt (Armour, 
Műllerová & Elhai, 2016) och frågan kvarstår avseende vilken struktur som bäst förklarar och 
beskriver diagnosen (Eddinger & McDewitt-Murphy, 2017).   

Gemensamt för de olika föreslagna modellerna är att PTSD operationaliseras som ett latent 
konstrukt som kan kategoriseras i så kallade faktorer med tillhörande symtomkluster (Rasmussen, 
Verkuilen, Jayawickreme, Wu & McCluskey, 2019). Olika modeller för PTSD som föreslagits 
innehåller alltifrån två till så mycket som sju olika faktorer (Rasmussen et al., 2019) och 
revideringar av struktur i diagnostiska manualer fortsätter att hålla debatten om operationaliseringen 
av PTSD vid liv. Hur den latenta strukturen bakom PTSD konceptualiseras är avgörande för 
bedömning av närvaro och frånvaro av tillståndet och påverkar därmed såväl klinisk verksamhet 
som vidare forskning (Armour et al., 2016; Rasmussen et al., 2019).  
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Med introduktionen av DSM-5 ändrades symtomkriterier och även antalet faktorer för 
PTSD (Sachser et al., 2018). I jämförelse med de tidigare 17 symtomen indelade i tre faktorer 
(återupplevande, undvikande och stimulusreaktioner) i DSM-IV-TR (APA, 2000) definierar DSM-
5 PTSD som bestående av 20 symtom indelade i fyra faktorer (återupplevande, undvikande, 
negativa kognitiva och affektiva förändringar och förändrade stimulusreaktioner) (APA, 2013). Tre 
nya symtom adderades avseende förändringar i affekt och beteende, vilka baserades på relevant 
empirisk litteratur gällande dåvarande DSM-IV-TR-kriterier för PTSD (Friedman, Resick, Bryant 
& Brewing, 2011). I kontrast till den utökade symtombilden av PTSD enligt DSM-5 har en 
arbetsgrupp för kommande elfte revisionen av diagnos- och klassifikationssystemet The 
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11) istället 
föreslagit sex symtom som faller under tre faktorer (återupplevande, undvikande och känsla av 
upplevt hot), med två symtom inom varje faktor (Maercker et al., 2013). 

Sedan DSM-5 lanserades 2013 med tillhörande fyrfaktormodell för PTSD har flera olika 
forskargrupper föreslagit bättre passform för alternativa modeller (Sachser et al., 2018). I en 
metaanalys av Armour et al. (2016) bekräftades att DSM-5-modellen för PTSD innehar en god 
representation av PTSDs latenta struktur, men att en alternativ modell med sju faktorer innehar en 
än bättre passform. Även Sachser et al. (2018) utvärderade den latenta strukturen för PTSD hos 
barn och unga och fann bättre passform för alternativa modeller samt kommande ICD-11-modell 
jämfört med DSM-5s fyrfaktormodell. Dock beskrivs även hur de alternativa modellerna, såsom 
sjufaktormodellen, har så många kategorier att det kan vara praktiskt försvårande att använda sig 
av dem (Armour et al., 2016). Den förenklade ICD-11-modellen beskrivs ha god passform men 
leder till minskat diagnostiserande vilket Sachser et al. (2018) beskriver som ett problem, då 
diagnosen PTSD hotas av att gå isär vid introduktionen av ICD-11 och diagnostiseringen blir 
avhängig huruvida ICD-11 eller DSM-5 är standard vid bedömning av föreliggande PTSD. 

Dessa pågående frågeställningar kring operationalisering och konceptualisering av PTSD 
ligger till grund för teori och praktik och är ett tema som behandlas inom psykometriforskning. 

Psykometri  
Mätning av psykologiska konstrukt har en betydelsefull roll inom en mängd 

forskningsområden och verksamheter. Det kan handla om allt från att undersöka en enskild individs 
kognitiva resurser till att i verksamheter undersöka en arbetsgrupps effektivitet eller att inom klinisk 
verksamhet kartlägga och bedöma psykopatologi (Mårdberg & Carlstedt, 2019). Utan en god 
förståelse för psykologiska mätinstrument, dess användning och tolkning, riskeras därmed stora 
konsekvenser. Tillika kan det motsatta hävdas; att ett psykologiskt mätinstrument som med 
tillförsikt utformats, utvärderats och implementerats innebär stora fördelar för såväl användare som 
testtagare. Psykometri är det breda ämnesområde inom vilket dessa områden ryms.  

Psykometri som term (eng psychometrics) är sammansatt av de två termerna 
”psychological” och ”measurement” vilket tydliggör dess innebörd: vetenskapen om psykologisk 
mätning (Cohen & Swerdlik, 2017). Psykometri inkluderar och betonar statistiska och psykologiska 
begrepp som är relevanta för den kvantitativa förståelsen för psykologiska fenomen (Furr & 
Bacharach, 2014).  Det faktum att psykologiska fenomen i mångt och mycket är icke-observerbara, 
så kallade latenta variabler, innebär särskilda utmaningar vid mätningen av dem (Meyer, 2010). 
Dessa utmaningar väcker frågeställningar som psykometri som vetenskap avser närma sig svar på.   
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Varför använda psykologiska bedömningsinstrument?  

Genom mätning, det vill säga tillskrivande av siffror till egenskaper hos individer, objekt, 
händelser eller attribut möjliggörs ökad objektivitet, kvantifiering, kommunikation och förståelse 
(Coaley, 2010). Detta svarar på den kliniska psykologins strävan efter ökad kunskap av individuella 
likheter och skillnader. I denna uppgift spelar psykologiska bedömningsinstrument en viktig roll 
som korrekt utformade fyller just denna funktion. Vad som primärt skiljer ett välutformat 
bedömningsformulär från ett undermåligt är enligt Coaley (2010) dess reliabilitet och validitet: 
psykometrins teoretiska grundpelare.  

Testteori 

Nära knutet till psykometri är den teoribildning som av Mårdberg och Carlstedt (2019) 
definieras som “statistiskt beroende tillämpningar inom psykometrin” (s 16), så kallad testteori. 
Testteori intresserar sig alltså för hur mätning av konstrukt med hjälp av olika former av test kan 
förstås. Gemensamt för de teorier som idag finns, är att all form av mätning inkluderar mätfel även 
om synen och hanteringen av mätfel kan skilja sig åt teorier emellan (Cohen & Swerdlik, 2017). 
Det genomsnittliga mätfelet estimeras i relation till populationen det tillhör och detta genomsnitt är 
vad som kallas standardmätfel (eng. standard error of measurement) (American Educational 
Research Association, American Psychological Association & National Council on Measurement 
in Education [AERA et al.,], 2014).  

Klassisk testteori 
Att erkänna förekomst av standardmätfel förutsätter ett hypotetiskt mätfelsfritt värde hos 

uppmätt variabel. Inom klassisk testteori (eng. Classical test theory, [CTT]) refereras till detta 
mätfelsfria värde som individens sanna poäng (AERA et al., 2014). CTT gör följaktligen 
antaganden om att varje mätning av psykologiska konstrukt genererar i en observerad poäng (X) 
som består av sann poäng (T) och mätfel (E) vilket kan uttryckas med följande ekvation X = T + E 
(Magnusson, 2003). 

Den sanna poängen är den som faktiskt relaterar till det psykologiska konstrukt som avses 
mätas (ex intelligens eller sann närvaro av psykopatologi) och kan vidare definieras som de 
hypotetiska poäng en person skulle få vid oändligt upprepade testtillfällen då inget mätfel föreligger 
(Furr & Bacharach, 2014). Mätfel är istället den del av observerad data som ej antas bero av 
konstruktet som mäts (Magnusson, 2003). 

Modern testteori 

Mycket av den psykometriska forskningen vilar på CTT även om tillgängligheten av nyare 
mer sofistikerade testutvecklingsmodeller ökar (Blais, 2003). Dessa nyare modeller är vad som 
avses med modern testteori (ibland omnämnt modern psykometri); en familj av metoder som går 
under den övergripande benämningen Item-Response Theory (Embretson, 1996). Till moderna 
testteorier hör även Latent Trait Modeling och Item-Response Modeling (Reid, Kolakowsky-
Hayner, Lewis & Armstrong, 2007). 

 Enkelt beskrivet fokuserar modern testteori på statistiska analyser med utgångpunkt i 
informationsfunktion: en indikator på med vilken precision observerade poäng på uppgifter/items 
kan användas som estimat på latent konstrukt för varje testtagare (AERA et al., 2014). De flesta 
modeller och metoder inom ramverket antar att en eller flera latenta konstrukt påverkar resultat på 
items på så vis att variationer mellan individer förklarar observerad kovarians bland itemsvar (Jones 
& Thissen, 2007).  
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Reliabilitet utifrån modern testteori utvärderas vanligen i termer av flera koefficienter såsom 
reliabilitetskoefficienter och informationsfunktioner där valda koefficienter beror av vad som är 
fokus för analysen och vilken mätmodell som används (AERA et al., 2014). Värden tenderar att 
vara högre när variation associerad med mätfel är liten i jämförelse med observerad variation i de 
poäng (eller poängskillnader) som estimeras (AERA et al., 2014). 

Reliabilitet  
Reliabilitet kan beskrivas som ett statistiskt mått på hur replikerbar eller stabil data är som 

erhålls från ett givet instrument, det vill säga hur säker eller korrekt mätningen är (Magnusson, 
2003). Kännedom om ett mätinstruments reliabilitet utgör en nödvändig förutsättning för korrekt 
användning av mätinstrumentet då ett instrument med låg reliabilitet innebär att mätinstrumentet 
genererar data befäst med stora mätfel (Coaley, 2010). Reliabilitet är alltså omvänt relaterat till 
mätfel (Meyer, 2010).  

Utifrån detta resonemang handlar reliabilitetsprövningar om att 1) identifiera viktiga källor 
av mätfel 2) kvantifiera relevanta mätfel med hjälp av en reliabilitetskoefficient 3) korrekt tolka 
koefficienten (Meyer, 2010). Inom psykologin är de mest använda koefficienterna för 
reliabilitetsprövning utformade inom ramen för CTT (Nimon, Reichwein Zientek & Henson, 2012).  

Inom CTT refererar termen reliabilitet till proportionen av den totala variansen som härleds 
till sann varians, ju större proportion av variansen som beror av sann varians, desto högre reliabilitet 
(Cohen & Swerdlik, 2017). Två vanliga källor till mätfel som inom psykologisk forskning anses 
relevanta för reliabilitetsprövning är intern konsistens och temporal stabilitet (Kline, 2015). 

Intern konsistens 

Intern konsistens avser reliabilitet baserad på de items som testinstrumentet består av och 
den källa av mätfel som undersöks är således relaterad till testkonstruktion (Meyer, 2010). Likt 
namnet antyder undersöks hur homogena svarspoäng är mellan items som antas mäta samma latenta 
faktor (Furr & Bacharach, 2014). Homogenitet refererar i detta sammanhang till endimensionalitet 
(Tavakol & Dennik, 2011). 

Ett väl utformat endimensionellt testinstrument består av items som är högt associerade med 
varandra och till följd av detta antas mäta samma latenta faktor (i kontrast till multidimensionella 
testinstrument som antas mäta fler än en latent faktor) (Coaley, 2010). En hög nivå av intern 
konsistens är eftersträvansvärt eftersom det speglar klinikern eller forskarens förmåga att tolka 
kompositpoängen som en reflektion av testets items (Henson, 2001).  

Cronbachs alpha. Det finns olika ansatser som kan användas för att mäta ett testinstruments 
interna konsistens varav en av de mest använda är Cronbachs alpha, 𝛼 (Cohen & Swedlik, 2017; 
Christmann & Van Aelst, 2006). Cronbachs 𝛼	 har klara praktiska fördelar då det är ett 
reliabilitetsmått som inte kräver två administrationer av testet eller två eller fler skattare vilket 
minskar resurskrav (Furr & Bacharach, 2014). Det är även ett mått på intern konsistens som inte 
begränsas till dikotoma skalor (Cohen & Swerdlik, 2017). 𝛼-koefficienten baseras på den totala 
kovariansen av inter-itemkorrelationer i förhållande till skalans totala varians (Cronbach, 1951). 

Inter-itemkorrelation. I kontrast till Cronbachs 𝛼	är inter-itemkorrelation ett mer direkt mått 
på association mellan items där ett medelvärde på korrelation mellan items tillhörande samma 
faktor används som mått på reliabilitet (Clark & Watson, 1995).  

Item-subskalekorrelation (item-totalkorrelation). Estimat på item-subskalekorrelation, 
även kallat item-totalkorrelation, ger ett mått på hur väl en item korrelerar med den totala subskalan. 
I de fall då korrelationen är svag eller till och med negativ riskerar mått på intern konsistens att 
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sänkas för skalan (Raykov & Mels, 2009). Det är därför av vikt att vid utforskande av ett formulärs 
reliabilitet undersöka om någon item negativt bidrar till den sammansatta skalan och såldes bör 
övervägas för eliminering.  

Temporal stabilitet  

Temporal stabilitet är ett mått på hur stabilt ett testresultat är över tid vilket kan undersökas 
genom så kallad test-retestreliabilitet (Furr & Bacharach, 2014). Test-retestreliabilitet refererar till 
den systematiska utvärderingen av reproducerbarhet och överensstämmelse mellan två eller flera 
mätningar på samma individ, genomfört med samma testinstrument, under samma förhållanden 
(Aldridge, Dovey & Wade, 2017). Källan till mätfel som undersöks är därför slumpmässig 
förändring över tid (Coaley, 2010). 

Förutsatt att det latenta konstrukt som testinstrumentet avser mäta inte i sig är känsligt för 
förändring, bör erhållna testpoäng vid mätningarna ha god om inte identisk överensstämmelse 
(Bartko, 1991). Test-retest ger en god indikation på reliabilitet i situationer då externa skattare inte 
är involverade eller skattareffekter är minimala, vilket är fallet vid användning av 
självsvarsformulär (Koo & Li, 2016). 

Ett vanligt mått att använda vid bedömning av test-retestreliabilitet är Pearsons r, med vilket 
man avser mäta korrelation mellan första och andra mättillfället (Bartko, 1991). Medan Pearsons r 
ger ett estimat på interklasskorrelation finns det andra metoder för test-retest som mäter även 
intraklasskorrelation såsom Intraclass Correlation Coefficient, ICC (McGraw & Wong, 
1996).  ICC förespråkas av bland annat Aldridge et al. (2017), Bartko (1991) och Koo och Li (2016) 
som beskriver flera problem med användning av Pearsons r. Exempelvis tar denna enklare och 
tidigare frekvent använda metod inte hänsyn till individuella skillnader mellan testtillfällen då 
testpoäng jämförs på gruppnivå och höga korrelationer kan därmed uppnås genom att negativa och 
positiva värden tar ut varandra (Aldridge et al., 2017). Följaktligen riskeras missvisande och rentav 
felaktiga estimat.  

Vid bedömning av test-retestreliabilitet på nominaldata kan istället så kallad kappastatistik 
användas (Cohen, 1960). Både ICC och kappastatistik kan användas på såväl inter- som 
intraskattningar; det vill säga mätningar genomförd av olika bedömare på samma subjekt 
(interskattning) eller mätningar genomförda av samma bedömare vid mer än ett tillfälle 
(intraskattning) (Sim & Wright, 2005). 

ICC. ICC introducerades år 1954 av Fisher som en utveckling av Pearsons r och är idag ett 
välanvänt index för utvärdering av interskattar-, intraskattar- och test-retestreliabilitet (Koo & Li, 
2016). Dagens användning av ICC baseras på mean squares (estimat av populationsvarians) genom 
variansanalys, ANOVA (Koo & Li, 2016). Detta medför att hänsyn tas till inomgruppsvarians och 
mellangruppsvarians vilket beskrivs som en av de uppenbara fördelarna med analysmetoden 
(Aldridge et al., 2017). 

Det finns olika former av ICC vilka applicerade på samma data kan leda till olika resultat 
och resultattolkning (Koo & Li, 2016). Detta kräver att forskaren vid tillämpning anpassar ICC-
form utifrån antaganden om data och frågeställning. Den uppdelning av ICC-former som Koo och 
Li (2016) menar råder, utgår från två klassiska artiklar inom området.  McGraw och Wong (1996) 
formulerade en indelning i tio olika ICC-former baserat på modell (1-way/2-way-random, 2-way-
mixed) typ (enskild skattare/mätning eller medel av antal skattare/mätningar) och definition av 
relation (consistency eller absolute agreement). Shrout och Fleiss (1979) uppdelning av sex 
föreslagna ICC-former baserades på modell och typ.  
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Kappastatistik. Kappastatistik är en form av metod som används för analys av hur väl svaren 
på items uppmätt med nominaldata överensstämmer när flera skattare eller flera mättillfällen har 
använts för mätning (Cohen, 1960). Analysen genererar i en kappakoefficient som ger ett mått på 
reliabilitet. Fördelen med kappakoefficienten jämfört med ren procentuell svarsöverensstämmelse 
(eng. raw agreement) är att hänsyn tas till det faktum att överensstämmelse mellan 
mätningar/skattare kan bero av slump (Fleiss & Cohen, 1973). Kappastatistik ger alltså ett mått på 
hur testpoäng överensstämmer bortom förväntad slump (Viera & Garrett, 2005). 

Kappavärdet sträcker sig från -1 till +1 där ett negativt värde indikerar lägre 
överensstämmelse än slump, ett värde på 0 indikerar exakt slumpmässig överensstämmelse och ett 
positivt värde indikerar en faktisk och inte slumpmässig överensstämmelse (Fleiss och Cohen, 
1973). Koefficienten erhålls genom jämförelse av hur mycket överensstämmelse som faktiskt finns 
mellan mätningarna (observerad överensstämmelse) och hur mycket överensstämmelse som 
förväntas uppkomma av endast slump (förväntad överensstämmelse) (Viera & Garett, 2005). 

Validitet 
Inom psykologin eftersträvas mätning och kvantifiering av icke-observerbara konstrukt 

(latenta variabler) och därmed är det av stor vikt att genom prövning säkerhetsställa att 
mätinstrument mäter det konstrukt som är av intresse. Detta är vad som enkelt uttryckt avses med 
validitet: graden till vilken ett mätinstrument mäter det som instrumentet avser att mäta (Mårdberg 
& Carlstedt, 2019). Validitet är starkt knutet till reliabilitet på det vis att reliabilitet är en 
förutsättning för validitet; ett test kan inte ha god validitet om det inte också är reliabelt (Coaley, 
2010). Ett instrument kan dock vara reliabelt utan att ha god validitet det vill säga mäta någonting 
korrekt och stabilt utan att instrumentet mäter vad som avses. 

I vad som inom psykologins och pedagogikens värld refereras till som the Standards 
uttrycks validitet som graden till vilken evidens och teori understödjer tolkningen av testpoäng 
erhållna genom föreslagen testadministrering (AERA et al., 2014). Detta perspektiv poängterar 
valideringens fundamentala betydelse vid testutveckling och testutvärdering såväl som att det inte 
finns någon enskild evidenskälla tillräcklig nog för att stödja ett validitetsantagande. Vidare är det 
tolkningen av testpoäng som undersöks och inte testet per se (AERA et al., 2014).  

Det finns många uppdelningar av validitetsbegreppet (Chan, 2014) och för den oinvigda kan 
detta vara förvirrande. Traditionellt talas om validitet som indelat i tre från varandra skilda 
övergripande kategorier: innehållsvaliditet, konstruktvaliditet och kriterievaliditet (Messick, 1995).  

Chan (2014) beskriver hur det moderna synsättet av validitetsbegreppet har som 
utgångspunkt att validitet inte bör betraktas som uppdelat i distinkta typer och att validering bör ses 
som en process där olika källor av evidens för validitet samlas och synkroniseras. Denna moderna 
hantering av validitetsbegreppet följer de riktlinjer som formulerats i relation till psykologisk 
testning i the Standards (AERA et al., 2014) vilken betonar att varje underkategori av 
validitetsevidens inte är nödvändig för all testframställning men att det är av vikt att varje föreslagen 
tolkning av testresultat stöds av evidens.  

 I enlighet med detta förhållningssätt omnämns konstruktvaliditet som en övergripande term 
för olika former av evidens för validitet till skillnad från tidigare traditionella indelning då 
konstruktvaliditet, innehållsvaliditet och kriterievaliditet sågs som olika validitetsformer (Messick, 
1995). Konstruktvaliditet betraktas således i det moderna synsättet som den centrala komponenten 
i valideringsprocessen (Chan, 2014) och är ett samlingsbegrepp för evidens för validitet av till 
exempel ett tests interna struktur och relation till andra variabler i form av exempelvis konvergent 
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och diskriminant validitet (Furr & Bacharach, 2014).  Dessa källor av evidens belyser olika aspekter 
av validitet men avser inte återspegla distinkta typer av validitet (AERA et al., 2014).  

Evidens baserad på relation till andra variabler 

Många gånger avser tolkningen av testpoäng kunna relatera till externa variabler såsom 
specifika kriterier eller andra testinstrument. Analyser som utforskar dessa antagna relationer är 
följaktligen en vanlig källa till evidens för validitet (AERA et al., 2014).   

Evidens för konvergent och diskriminant validitet. Relationen mellan test som antas 
motsvara samma eller närliggande konstrukt bidrar till evidens för konvergent validitet medan 
relationen mellan test som antas mäta icke-relaterade konstrukt genererar i evidens för diskriminant 
validitet (Furr & Bacharach, 2014).    

Evidens för kriterievaliditet. Evidens för kriterierelaterad validitet kan delas upp i två 
underkategorier; prediktiv evidens och samtidig evidens (AERA et al., 2014). Prediktiv evidens 
avser ett tests förmåga att predicera vissa givna kriterier, exempelvis om poäng på ett kunskapstest 
kan relateras till senare akademisk framgång. Samtidig evidens kan erhållas genom jämförelse med 
ett instrument som kan fastställa ett visst kriterium, exempelvis genom att jämföra resultatet på ett 
diagnostiskt test med en redan etablerad diagnostisk intervju (AERA et al., 2014).  

Evidens för intern struktur  

Evidens baserad på ett tests interna struktur är den vanligast förekommande källan för 
evidens i valideringsstudier (Shear & Zumbo, 2014). Ett tests interna struktur avser undersöka hur 
testets olika delar relaterar till varandra (Furr & Bacharach, 2014) och därigenom hur ett tests olika 
items relaterar till det latenta konstrukt som testet avser mäta (AERA et al., 2014). Evidens för 
intern struktur kommer således vara avhängigt teoretisk och praktisk konceptualisering av det 
latenta konstrukt som instrumentet avser mäta.   

Huruvida ett test avser mäta ett endimensionellt eller ett multidimensionellt konstrukt avgör 
vilken statistisk metod som bäst underbygger evidensen (AERA et al., 2014). För ett 
endimensionellt konstrukt är ett mått på testets inbördes homogenitet (dvs inter-itemkorrelationer, 
vilket tidigare beskrivits som intern konsistens) lämpligt medan samma metod vore opassande för 
ett test med mer komplex intern struktur (AERA et al., 2014). En frekvent använd metod för att 
erhålla evidens för den interna strukturen av ett flerdimensionellt test är faktoranalys (Shear & 
Zumbo, 2014). 

Faktoranalys. På sin mest basala nivå kan faktoranalys betraktas som en reduktionsteknik, 
med målet att reducera antalet använda mått (Keith, 2019). Metoden baseras på summering av 
observerad data (ex poäng på items) och utforskande av inbördes relationer mellan items för att 
reducera dessa till ett mindre antal konstrukt, så kallade faktorer (Nunnally, 1978). Items med hög 
korrelation kopplas samman till en och samma faktor. Utifrån antagandet att hög korrelation mellan 
items indikerar att de mäter samma faktor, kan metoden öka förståelsen för det latenta konstrukt 
som items avser mäta (Keith, 2019).  

Faktoranalys är en del av det som kallas Structural Equation Modeling, SEM (Kline, 2016). 
SEM kan förenklat betraktas som ett övergripande multimodalt ramverk för olika analysmetoder 
som integrerar en mängd olika teorier (Hoyle, 2012). Analysmetoder baserade på SEM är lämpliga 
för komplexa och multifacetterade konstrukt som många gånger relaterar till psykologiska fenomen 
eftersom dessa antas mätas via latenta variabler (Sturgis, 2019).  

För att vidare förtydliga faktoranalysens funktion, kan metoden betraktas bidra till evidens 
för intern struktur såväl som evidens för intern validitet i form av konvergent och diskriminant 
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validitet (Keith, 2019). Om items som antas mäta en och samma faktor genom analysen uppvisar 
starka samband med inbördes variabler erhålls evidens för intern konvergent validitet och om items 
och faktorer som antas vara skilda från varandra genom analysen uppvisar svagare samband, erhålls 
evidens för intern diskriminant validitet. 

Det finns olika former av faktoranalys där två av de mest omnämnda är Exploratory Factor 
Analysis (EFA) och Confirmatory Factor Analysis (CFA). De två analysmetoderna omnämns inte 
sällan i termer av funktion där variabler är fria att korrelera i EFA (unrestricted model) medan CFA 
inbegriper begränsningar i detta avseende (restricted model) (Sturgis, 2019). Av denna anledning 
används EFA och CFA vanligen i olika faser i framställningen av ett givet test; EFA används då 
forskare fortfarande undersöker ett tests dimensionalitet och kräver inte en a priori specifikation av 
antalet faktorer som det latenta konstruktet antas bestå utav (Kline, 2016).  Detta i kontrast till CFA 
som bekräftar eller förkastar teorier om operationalisering av latenta konstrukt (Furr & Bacharach, 
2014). Tilläggas bör att detta är en tydlig förenkling av metoderna och att respektive metoder kan 
användas för båda förklarade syften (Keith, 2019). 

Då PTSD enligt redovisad bakgrund är ett välbeforskat område med flertalet teorier 
avseende operationalisering i form av olika faktormodeller, avser författarna använda CFA i denna 
psykometriska studie och en vidare beskrivning av denna metod följer.   

CFA. Konfirmatorisk faktoranalys utgår från tidigare forskning och relevant teori för att i 
förväg bestämma vilka faktorer som tros ligga bakom observerade mätningar (Keith, 2019). För att 
utföra CFA krävs alltså hypoteser som specificerar relation eller avsaknad av relation mellan items 
och latenta faktorer som svarar för konstruktet av intresse (Furr & Bacharach, 2014). I analysen 
estimeras olika passformsindex för huruvida insamlad data passar a priori given modell (Kline, 
2016). Här bör poängteras att en modell som utifrån statistiska beräkningar antas ha god passform, 
inte är detsamma som att modellen är sann och påvisar kausalitet (Keith, 2019), detta i enlighet med 
sedvanlig hypotesprövning (Field, 2018).  En modell med god passform kommer snarast göra det 
möjligt för forskaren att anta att modellen möjligen erbjuder en resonabel, preliminär förklaring av 
data (Keith, 2019).   

Om faktorer i en faktoranalys antas återspegla en högre ordnad latent faktor (såsom 
intelligenstest där g kan ses som hierarkiskt överordnat olika subskalor som mäts genom items), 
kan en hierarkisk modell användas, så kallad second-order eller higher-order model (Keith, 
2019).  Det finns olika anledningar till att utveckla och estimera higher-ordermodeller. Om den 
teoretiska modellen såväl som testet med vilket det latent konstruktet mäts bättre förklaras av en 
hierarkisk struktur kan användning av higher-order-modell motiveras. Vidare kommer en higher-
ordermodell kunna leda till bättre förståelse för first-orderfaktorer (Keith, 2019). Teoretiskt 
motsvarar DSM-5s modell för PTSD en hierarkisk struktur då subskalorna (faktorerna) betraktas 
som reflektioner av den högre ordnade faktorn PTSD (ref:a till APA – eller vad säger annan 
forskning?). En mer korrekt faktormodell bör därför inkludera en second-orderfaktor snarare än 
endast ha first-orderfaktorer korrelerade.  

Att mäta PTSD hos barn och unga 
För att mäta PTSD hos barn och unga krävs reliabla och valida mätinstrument för att öka 

träffsäkerheten och minska risken att viktiga frågor förbises (Bidö et al., 2018). I dagsläget finns 
vissa instrument att tillgå på svenska för att kartlägga traumahistorik samt andra instrument för att 
kartlägga traumarelaterade symtom (Nilsson & Svedin, 2017).  För att kartlägga traumahistorik 
rekommenderas instrumenten Linköping Youth Lifetime Event Scale (LYLES), The Juvenile 
Victimization Questionnaire (JVQ) och Svåra Händelser i Ditt Liv (SFBUP, 2019) men även 
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Lifetime Incidence of Traumatic Events (LITE) (Nilsson, Gustafsson & Svedin, 2010b). Av dessa 
är LYLES och LITE psykometriskt undersökta för svensk population (Nilsson et al., 2010a; Nilsson 
et al., 2010b).  

För att kartlägga traumasymtom rekommenderas Children’s Revised Impact of Event Scale 
(CRIES), The University of California at Los Angeles (UCLA) PTSD Reaction Index och del två 
på Young Child PTSD checklist (YCPC) (SFBUP, 2019) samt Trauma Symtom Checklist for 
children (TSCC) (Nilsson & Svedin, 2017). Av dessa är endast TSCC psykometriskt undersökt för 
svensk population (Nilsson, Wadsby & Svedin, 2008). Således kan konstateras att det i nuläget inte 
finns något psykometriskt undersökt mätinstrument på svenska som mäter både traumahistorik och 
traumasymtom. Det råder även en generell begränsning avseende välbeprövade, valida och reliabla 
instrument för att kartlägga PTSD enligt DSM-5 hos barn och unga i Sverige (Nilsson & Svedin, 
2017).  

Formuläret Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) svarar väl på båda ovanstående 
tomrum inom forskning på bedömningsinstrument för trauma hos barn och ungdomar. Detta genom 
utformning baserad i de rådande diagnostiska kriterierna i DSM-5 med en skala för kartläggning av 
symtombild samt en skala för kartläggning av traumahistorik (Sachser et al., 2018). Vidare är CATS 
validerat för flera olika populationer och finns fritt tillgängligt på flera olika språk (Sachser et al., 
2018). 

CATS 

År 2014 skapades en internationell arbetsgrupp bestående av kliniker och forskare från 
USA, Tyskland och Norge för att gemensamt framställa en amerikansk-engelsk referensversion av 
ett nytt mätinstrument för PTSD hos barn och unga i åldrarna 7-17 år (Sachser et al., 2017). 
Mätinstrumentet skulle utgå från befintliga kriterier för PTSD enligt DSM-5 och bygga på klinisk 
erfarenhet av arbete med traumatiserade barn och ungdomar. Vid utveckling av skalan 
omformulerades PTSD-symtom till åldersadekvat språk för att självsvarsformuläret skulle vara 
genomförbart även för de yngsta barnen. Syftet med CATS var även att skapa ett fritt tillgängligt, 
internationellt accepterat och användbart screeninginstrument för PTSD anpassat till barn och unga 
med ett tillhörande föräldraskattningsformulär för barn i åldrarna 3-6 år (Sachser et al., 2017). Totalt 
inkluderas 30 items uppdelade i tre delar: traumahistorik, traumasymtom och psykosocial funktion 
avhängigt eventuella traumasymtom.  

 Formulärets första del som består av frågor för att kartlägga traumahistorik inkluderar 15 
items med dikotoma ja- och nej-svar på frågan huruvida testtagaren upplevt olika potentiellt 
traumatiserande händelser. Exempel på händelser är “rånad under hot med våld eller vapen” och 
“blivit slagen med öppen hand, knuten hand eller misshandlad i din familj”. Därefter följer andra 
delen av formuläret som innehåller 20 items motsvarande besvär av posttraumatiska stressymtom 
under de senaste två veckorna inom de fyra områdena återupplevandesymtom (item 1-5), 
undvikandesymtom (item 6-7), symtom på negativa kognitiva och affektiva förändringar (item 8-
14) samt symtom på förändrade stimulusreaktioner (item 15-20). Items på symtomskalan skattas på 
en fyrgradig likertskala från 0 (aldrig) till 3 (nästan alltid). Efter att frågor avseende traumahistorik 
och traumasymtom besvarats följer frågor för att utvärdera psykosocial funktion. Denna del 
inkluderar dikotoma ja- och nej-frågor avseende huruvida eventuella traumasymtom har en 
pågående påverkan på fem viktiga livsområden (komma överens med andra, skola/arbete, 
hobbier/ha kul, familjerelationer och generell gladhet).  

CATS har psykometriskt undersökts i en stor studie av formulärets grundare där tre olika 
språkversioner prövades (engelska, norska och tyska) på motsvarande kliniska populationer. 
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Samtliga språkversioner uppvisade lovande resultat för både självsvarsformulär och 
föräldraformulär (Sachser et al., 2017). Avseende självsvarsformuläret varierade Cronbachs alpha 
mellan α = .90-.93 för totalsymtomskalan, α = .80-.85 på subskalan återupplevandesymtom, α = 
.67-.79 på subskalan undvikandesymtom, α = .82-.87 på subskalan negativa kognitiva och affektiva 
förändringar samt α = .58-.74 på subskalan förändrade stimulusreaktioner (Sachser et al., 2017). 

CATS uppvisade måttlig till stor korrelation med mätning av annan psykisk ohälsa såsom 
depression (r = .62-.82) och ångest (r = .40-.77) samt liten till måttlig korrelation med 
externaliserade symtom (r  = -.15-.43) (Sachser et al., 2017). I studien prövades formulärets evidens 
för intern struktur genom faktoranalys med CFA vilken konfirmerade aktuell fyrfaktormodell för 
PTSD enligt DSM-5.  

CATS har även använts i en pilotstudie för ensamkommande flyktingbarn i Tyskland för att 
utvärdera utfallet av en traumafokuserad gruppintervention (Pfeiffer & Goldbeck, 2017) samt i en 
randomiserad kontrollerad studie för att där utvärdera utfall av samma slags gruppintervention 
(Pfeiffer, Sachser, Rohlmann & Goldbeck, 2018). Vidare har CATS använts för att jämföra de 
dimensionella strukturer som föreslagits för PTSD mellan DSM-5 och ICD-11 (Sachser et al., 
2018). Brister i de prövningar som hittills avser instrumentet är att validitet och reliabilitet inte har 
undersökt på icke-klinisk population, validiteten för instrumentets skala för traumahistorik har inte 
prövats och vidare har inte instrumentets test-retestreliabilitet utvärderats.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Syfte  
Syftet med denna studie var att psykometriskt undersöka den svenska versionen av 

självsvarsformuläret CATS. Detta för att skapa tillgång till ett bedömningsinstrument för PTSD 
enligt DSM-5 för barn och unga som är fritt att använda och även finns tillgängligt på flera olika 
språk. Ett psykometriskt beprövat bedömningsinstrument för PTSD som inkluderar hela 
symtombilden med såväl traumahistorik som psykosocial påverkan behövs för att underlätta såväl 
bedömningsprocess som behandlingsutvärdering och forskning inom området. Syftet var även att 
fylla luckor avseende tidigare genomförda psykometriska prövningar av CATS, det vill säga: 
temporal stabilitet, validering av skalan för traumahistorik samt prövning på icke-klinisk 
population. För dessa syften undersöktes reliabilitet samt evidens för validitet för den svenska 
versionen av CATS i normpopulation.   

Frågeställningar  
(1) Hur god reliabilitet i termer av intern konsistens och temporal stabilitet har svenska 

versionen av CATS i normpopulation?  
(2) Hur god evidens för validitet i termer av intern struktur, kriterievaliditet samt konvergent 

och diskriminant validitet har svenska versionen av CATS i normpopulation?  
(3) Kan DSM-5s latenta struktur för PTSD bekräftas med hjälp av symtomskalan på CATS i 

normpopulation? 

Hypoteser 
Även om CATS tidigare undersökts med goda resultat har instrumentet endast undersökts 

på klinisk population. Baserat på tidigare studieresultat antas den svenska versionen av CATS ha 
goda psykometriska egenskaper även i normpopulation. I relation till formulerade frågeställningar 
följer följande hypoteser: 
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(1) Tidigare prövning av intern konsistens har visat att samtliga fyra subskalor med tillhörande 

items har god samstämmighet och därför förväntas detta gälla även för svensk normpopulation. 
Temporal stabilitet har ännu inte undersökts och hypotes kan därför inte baseras på tidigare 
prövning. Dock antas den svenska versionen av CATS uppvisa god temporal stabilitet i linje 
med andra i studien använda bedömningsinstrument.  

(2) Den svenska versionen av CATS antas i likhet med tidigare studie uppvisa god evidens för 
intern struktur, kriterievaliditet samt konvergent och diskriminant validitet vid prövning mot 
redan etablerade mätinstrument av traumahistorik och PTSD-symtom samt vid genomförande 
av faktoranalys.  

(3) DSM-5s latenta struktur för PTSD antas i likhet med tidigare studie kunna bekräftas även i 
svensk normpopulation genom konfirmatorisk faktoranalys av CATS symtomskala.  

METOD  

Design  
Föreliggande studie är en psykometrisk undersökning av den svenska översättningen av 

självsvarsformuläret CATS och är därmed ett icke-experiment med kvantitativ ansats. 

Deltagare  
Normgrupp 

Normgruppen bestod av 597 elever som rekryterades från 24 olika mellanstadie-, högstadie-
, och gymnasieskolor från fyra olika kommuner i Mellansverige. Deltagarna från gymnasieskolorna 
studerade vid naturvetarprogrammet (tre klasser), estetiska programmet (två klasser) och 
samhällsprogrammet (två klasser). En spridning eftersträvades i termer av socioekonomiskt status, 
etnicitet, kön och ålder. 

Totalt tillfrågades 679 elever om att delta i studien. 15 elever valde att inte delta i studien 
(2.2%) och 67 elever valde att avbryta genomförandet (9.9%). 597 elever genomförde samtliga 
enkäter (87.9%) varav 304 flickor (50.9%); 287 pojkar (48.1%) och 6 icke-binära (1.0%). 
Medelåldern hos dem som slutförde samtliga enkäter var 14.5 år (SD  = 1.8) i åldersspannet 10:0 
år till 17:11 år. Av dessa var 116 deltagare < 13 år (19.4%) och 481 deltagare > 13 år (80.6%). 499 
av deltagarna var födda i Sverige (83.2%); 11 födda i annat europeiskt land (1.8%) och 87 födda i 
ett utom-europeiskt land (14.6%).  

Test-retestgrupp 

Test-retestgruppen rekryterades från normgruppen och bestod av totalt två gymnasieklasser 
samt fyra högstadieklasser från två kommuner i Mellansverige. Vid första mättillfället närvarade 
148 elever varav 132 fullföljde samtliga enkäter (89.2%). Av dessa fullföljde 91 elever andra 
mättillfället (68.9%). En av sex klasser kunde ej genomföra retesttillfället till följd av 
schemabrytande aktiviteter.  

Av det totala antalet elever som fullföljde såväl test som retest, exkluderades 1 elev till följd 
av felaktig användning av anonym identifikationskod. Slutgiltigt antal i test-retestgruppen blev 
således 90 elever varav 36 pojkar (40.0%); 53 flickor (58.9%) och 1 icke-binär (1.1%). Medelåldern 
var 15.7 år (SD = 1.2) i åldersspannet 13:1 år till 17:11 år. 75 elever var födda i Sverige (83.3%), 
13 elever angav födelseland utom Europa (14.4%) och 2 elever angav födelseland inom annat 
europeiskt land än Sverige (2.2%).  
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Bedömningsinstrument   
Trauma Symtom Checklist for Children (TSCC) 

TSCC är ett självsvarsformulär bestående av 54 frågor om breda traumasymtom fördelade i 
sex kliniska skalor: Ångest (9 items), Depression (9 items), Ilska (9 items), Posttraumatisk stress 
(10 items), Dissociation (10 items) och Sexuella bekymmer (10 items) samt två validitetsskalor 
(Undersvar och Översvar) (Nilsson et al., 2008). Samtliga items är uppbyggda som påståenden, 
exempelvis “Minns saker som hänt, som jag inte tyckte om” och “Känner att det är jag som gjort 
någonting fel”. Testtagaren skattar hur ofta angivet påstående eller känsla stämmer på en fyrgradig 
likertskala från 0 (aldrig) till 3 (nästan alltid). Svarspoängen kan analyseras som totalpoäng eller 
utifrån de sex tillhörande subskalorna.  

TSCC utvecklades av John Briere (1996) och den svenska manualen har utarbetats av 
Nilsson och Svedin (2010) i samarbete med testförlaget Hogrefe. Formuläret har psykometriskt 
undersökt i Sverige för klinisk population (N = 91) och normpopulation (N = 728) genom 
reliabilitetsprövning och faktoranalys (Nilsson et al., 2008).  Studien konfirmerade skalans sex 
faktorer och erhöll god intern konsistens med Cronbachs α mellan .78 och .85 för subskalorna samt 
.94 för hela skalan på normgrupp (Nilsson et al., 2008). Test-retestreliabilitet prövad på normgrupp 
(n = 79) med Pearsons r resulterade i .81 för hela skalan och r = .67-.81 för subskalorna (Nilsson et 
al., 2008).  

I föreliggande studie kunde god intern konsistens konfirmeras då samtliga subskalor på 
TSCC hade Cronbachs 𝛼	> .80 (Ilska: .88; Sexuella bekymmer: .81; Ångest: .85; Posttraumatisk 
stress: .89; Dissociation: .87; Depression: .92).  

Linköping Youth Life Experience Scale (LYLES) 
LYLES är ett screeningformulär för traumahistorik som utvecklades från LITE av Nilsson 

et al. (2010a) med 23 områden och sammanlagt 41 items gällande potentiellt traumatiserande 
händelser uppdelade i interpersonella och icke-interpersonella händelser samt svåra livssituationer.  

De 23 områden som formuläret består av avser specifika händelser såsom ”Inbrott” och 
tillhörande items inkluderar frågor inom området, exempelvis “Har du varit hemma när någon gjort 
inbrott?”. Items består av dikotoma ja- och nej-svar och vid jakande svar ställs även följdfrågor 
såsom “Hur många gånger?” eller “Under hur lång tid?”. Denna testdesign gör att kumulativa 
trauman och polyviktimisering kan bedömas med formuläret.  

LYLES har undersökts i svensk normgrupp (N = 188) med en test-retest grupp (n = 31). 
Test-retestreliabilitet prövad med Pearsons r var .79 för hela skalan för traumahändelser och r = .82 
för under hur lång tid svåra livshändelser hade förekommit (Nilsson et al., 2010a). Cohens kappa 
för enskilda items varierade mellan 0.44 och 1.0 bortsett från en item med k = 0.19.  

Tillvägagångssätt  
Inför föreliggande studie översattes CATS från engelskspråkig till svenskspråkig 

självsvarsversion av Nilsson, Mattelin, Tingberg och Svedin (2018). Översättningsprocessen följde 
förbestämda riktlinjer för att erhålla evidens för innehåll (Furr & Bacharach, 2014). Efter 
konsensusdiskussion mellan översättare skickades den svenska versionen för återöversättning till 
engelska och sedan tillbaka till svenska. Därefter genomfördes ytterligare revideringar vid 
jämförelse med originalöversättningen. Den slutgiltiga versionen som användes i föreliggande 
studie återfinns i Bilaga A. 
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Inför datainsamling utformades ett formulär innehållande frågor avseende demografiska 
egenskaper (kön, födelseland och ålder) samt ett informationsbrev till deltagarna (se Bilaga B). 
Samtliga formulär administrerades med informationsbrevet som första dokument, följt av 
formuläret med demografiska frågor och därefter bjöds de tre självsvarsformulären i ordningen 
LYLES, CATS, TSCC. Ordningsföljden av traumaformulären valdes utifrån formulärens innehåll 
med syfte att följa diagnoskriterierna utifrån DSM-5.  

Datainsamling 
Rekryteringsarbetet påbörjades under november månad år 2018 för att sedan fortsätta till 

och med januari månad år 2019. Med syfte att klassvis administrera formulären kontaktades rektorer 
vid mellan- och högstadium samt gymnasieskolor. Författarna formulerade ett brev riktat mot 
rektorer med information om studien vilket delgavs via mail (se Bilaga C). Därefter tog författarna 
kontakt med rektorer via telefon för kompletterande muntlig information samt efterfrågan av 
medgivande för studiegenomförande. Efter rektors godkännande bestämdes datum för 
datainsamling genom kontakt med klassmentorer vid de olika skolorna. För klasser med elever 
under 15 år insamlade klassmentorer samtycke från föräldrar/vårdnadshavare med hjälp av ett 
informationsbrev formulerat av författarna (se Bilaga D).  

Vid undersökningstillfället besökte minst en av författarna aktuella klasser och närvarade 
under hela undersökningen. Innan genomförande delgavs eleverna muntlig information om studien 
med betoning på genomförandeinstruktion, frivillighet och anonymitet. Efter muntlig information 
hänvisades eleverna till undersökningen via hemsidan www.iterapi.se. Denna sida var kopplad 
till undersökningsplattformen Lime Survey och inkluderade samtliga dokument (informationsbrev, 
formulär med demografiska frågor samt de tre självsvarsformulären) i digitalt format.   

För de elever som utgjorde test-retestgruppen (motsvarande de elever och klassmentorer 
som gav jakande svar till att genomföra enkätundersökningen vid två tillfällen) användes en separat 
länk med kodkrav. Testinnehållet för test-retestgruppen var detsamma som för övriga deltagare. 
Test-retestgruppen genomförde undersökningen vid två tillfällen med 14+2 dagars mellanrum. 
Anonyma koder delades ut av närvarande lärare vid test- och retesttillfälle för möjliggörande av 
jämförande statistiska analyser samt för att bibehålla anonymitet även gentemot författarna.  

Tillfälle för frågor till författarna samt kontakthänvisning avslutade undersökningstillfället. 
Samtliga klassbesök följde detta förfarande för att säkerhetsställa standardiserad administrering. 
Efter undersökningarna formulerades ett brev riktat till rektorer och lärare/mentorer för att ge 
möjlighet till att ta del av studiens resultat samt erbjuda möjlighet till ytterligare information om 
PTSD och psykisk ohälsa i stort genom exempelvis av författarna genomförd föreläsning.    

Pilotstudie 
För att undersöka genomförbarhet och kvalitetssäkra kommande datainsamling, 

genomfördes en pilotstudie under december månad 2018. Totalt inkluderades tre årskurs 1-
skolklasser bestående av elever från två olika gymnasieskolor i en kommun i Mellansverige (N = 
38) i åldrarna 15 till 19 år. Formulären administrerades i pappersformat och inkluderade 
demografiskt frågeformulär (kön och ålder), informationsbrev till deltagare samt 
självsvarsformulären LYLES, CATS och TSCC. Pilotstudien resulterade i följande revideringar: 

 
• Digitalisering av formulär för att underlätta genomförande samt minimera bortfall i form 

av missade frågor, vilket förekom hos 6 elever i pilotstudien (16%).  
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• Tydliggörande av frågan ålder i demografiskt frågeformulär där såväl år som månader 
efterfrågades eftersom formuleringen på frågeställningen upplevdes förvirrande av 
flertalet elever vilket resulterade i missvisande svar. 

• Inkludering av födelseland i formuläret med demografiska frågor för att möjliggöra 
statistiska jämföranden mellan grupper födda inom och utom Sverige då detta i enlighet 
med redovisad teori (se Bakgrund) tros kunna påverka möjlig traumautsatthet. 

• Vid besök av gymnasielever tydligare informera om att elever som fyllt 18 år ej kan 
delta i studien då 10 elever i pilotstudien var 18 år eller äldre (26%). 

Etik  
Föreliggande studie har etikprövats och genomförandet har godkänts av Regionala 

etikprövningsnämnden Linköping (Dnr: 2018/431). Författarna har följt rådande bestämmelser 
kring etik och etiska övervägande som formulerats av Vetenskapsrådet inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning i enlighet med de fyra huvudkraven: informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att leva upp till informationskravet formulerades informationsbrev till rektorer (se 
Bilaga C), informationsbrev till deltagare (se Bilaga B), informationsbrev till vårdnadshavare till 
barn under 15 år (se Bilaga D) och fokus lades vid muntligt delgivande av samma information vid 
testtillfället, anpassat efter testtagares ålder. Då författarna även deltog under hela testtillfället 
möjliggjordes att vid behov ge individuell muntlig information till deltagare och framförallt kunde 
frivillighet, frihet att när som helst avbryta och anonymitet ytterligare poängteras.  

För att leva upp till samtyckeskravet behöver deltagare få fullgod information innan aktivt 
samtycke till medverkan. Samtycke samlades in genom deltagande i studien efter delgiven muntlig 
samt skriftlig information. För barn under 15 år inhämtades samtycke från vårdnadshavare genom 
barnets deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet hanterades genom anonymiserad insamling av data. Deltagarna 
uppgav endast ålder, kön och födelseland och svaren kunde därmed inte knytas till specifika 
individer. Insamlad data var endast tillgänglig för författarna genom privata inloggningsuppgifter. 
Vidare hanterades och delgavs data på gruppnivå vilket ytterligare stärker konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet hanterades genom att data endast användes för forskning och i ett icke-
kommersiellt syfte. Insamlad data har och kommer ej användas på ett sätt som kan påverka den 
enskilde deltagaren. För att vidare styrka studien etiska förfarande avslutades samtliga 
datainsamlingstillfällen med åldersadekvat hänvisning till relevanta instanser för deltagare i behov 
av stöd relaterat till psykisk ohälsa.   

Statistiska analysmetoder 
Programvaror 

Datamaterialet från Lime Survey matades initialt in i Excel för enklare bearbetning. IBM 
SPSS version 25.0 användes för vidare statistiska analyser vilket kompletterades med SPSS-
tilläggsprogram Amos version 26 för genomförande av faktoranalys.   

Sample och generella antaganden kring data 
Vid dataanalys användes två set av data: ett för test-retestgruppen (n = 90) och ett för 

normgruppen (N = 597). Endast de deltagare som fullföljt samtliga enkäter inkluderades. Genom 
internetadministrering omöjliggjordes förfarandet att lämna items obesvarade och således förekom 
ingen saknad data. 



 

  
21 

Initialt genomfördes en preliminär analys av de två dataseten för att kontrollera för 
multivariata outliers, univariat normalitet och multivariat normalitet. Data analyserades ej för 
univariata outliers då svarsmönster motsvarande ytterkant på likertskala ej är att betrakta som 
representativt outlierbeteende (Riani, Torti & Zani, 2012). Mahalanobis Distance användes för 
analys av multivariata outliers där Kline (2016) föreslår att ett p-värde på .001 indikerar ett 
signifikant avvikande svarsmönster. Denna statistiska outlieranalys kompletterades med visuell 
analys av scatterplots och analys av statistiskt identifierade outliers svarsmönster. Dessa 
analysmetoder lade grund till beslut om eliminering av outliers i enlighet med rekommendationer 
av Hair, Black, Babin och Anderson (2014). 

Z-värden användes för analys av skevhet- och kurtosis där vanligen > |1.96| tolkas som 
avvikande från normalitet (Field, 2018). Vid stora stickprov föreligger återkommande problem vid 
signifikanstestning som även gäller vid testning av normalitet - det är mer vanligt förekommande 
med signifikanta resultat vilket exempelvis kan indikera icke-normalfördelad data trots att så ej är 
fallet (Kim, 2013). Därför bör anpassade kritiska värden användas vid stora stickprovstorlekar (N 
> 300) där > |2.00| indikerar signifikant skevhet och > |7.00| indikerar signifikant kurtosis (Kim, 
2013). Dessa gränsvärden användes därför vid analys av normgruppen.  

 DeCarlo (1997) poängterar att avsaknad av univariat skevhet och kurtosis är nödvändigt 
men inte tillräckligt för säkerhetsställande av multivariat normalitet. Således analyserades datan 
vidare för multivariat kurtosis med Mardias test genom undersökande av absolutvärde i Amos v26. 
Baserat i riktlinjer utformade av Bentler (2005) tolkades värden > 5 som avvikande från multivariat 
normalitet (Byrne, 2016).  

Variance Inflation Factor (VIF) användes för att undersöka antagandet om multikollinearitet 
(dvs att variablerna är nära linjärt relaterade till varandra) avseende symtomskalan, där ett värde > 
10 antogs indikera problem med multikollinearitet (Hair et al., 2014).  

Deskriptiv statistik och gruppskillnader 
Deskriptiva statistiska beräkningar inkluderade centralmått och frekvensmått för de olika 

dataseten med tillhörande subgrupper (kön, födelseland och ålder). För jämförelser mellan 
subgrupper användes oberoende t-test för CATS symtomskala samt för CATS skala för 
traumahistorik.  Samtliga signifikansprövningar var tvåsidiga och p < .001 ansågs indikera ett 
signifikant resultat för att undvika massignifikansproblem. För att undersöka antagandet om lika 
varians användes Levenes test med p < .001 inför genomförande av t-test. Vid signifikant resultat 
på Levenes test användes anpassat t-värde med tillhörande frihetsgrader för resultattolkning (Field, 
2018).  

Cohens d användes för beräkning av effektstyrka med .20, .50 och .80 som gränsvärden för 
lien, måttlig och stor effekt (Cohen, 1992). Då Cohens d antar lika stora stickprov och lika varians 
mellan grupper (Ialongo, 2016) användes Hedges g, med samma gränsvärden som Cohens d, som 
ett mått på effektstyrka i de fall då antaganden brutits. Detta förfarande användes för samtliga 
jämföranden mellan ålder och födelseland, då dessa grupper har kraftigt skilda stickprovsstorlek, 
men endast för gruppen kön i de fall där antagandet om lika varians bröts. 

Reliabilitetsprövningar 

Intern konsistens 

För att bedöma intern konsistens på CATS symtomskala beräknades Cronbachs 𝛼, 
genomsnittlig inter-itemkorrelationen och item-subskalekorrelation, de två senare med Pearsons r.  
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För att ta hänsyn till antagandet om endimensionalitet och tau-ekvivalens (att varje item på 
skalan bidrar likvärdigt till skalans totala poäng) (McNeish, 2017) undersöktes Cronbachs 𝛼	för 
varje subskala (ej för totalskalan) kompletterat med inter-itemkorrelation och item-
subskalekorrelation. Optimala 𝛼-värden bör befinna sig mellan .70 och .90 (Streiner, 2003; Tavakol 
& Dennick, 2011), vilket är riktlinjer som följdes i denna studie. För inter-itemkorrelationer 
tolkades r = .40-.50 som eftersträvansvärt intervall i enlighet med Clark och Watsons (1995) 
riktlinjer för smala konstrukt (jmf ex CATS symtomskala mot TSCCs symtomskala). 

I de fall då antaganden för Cronbachs 𝛼	bryts, vilket var fallet för denna studie (antaganden 
för normalitet och kontinuerlig data), bör erhållna 𝛼-värden betraktas som ett nedre estimat för 
skalans interna konsistens (Graham, 2006; Sijtsma, 2009; Tavkol & Dennick, 2011; Yang & Green, 
2011).  

Temporal stabilitet 

För att bedöma CATS temporala stabilitet analyserades test-retestdata med ICC för 
symtomskalan och totalt antal traumahändelser samt med Cohens kappa, ϰ, på skalan för 
traumahistorik, item per item. 

Vid test-retestreliabilitet rekommenderas 2-way-mixed effect som modell (baserat på att 
upprepade mätningar ej kan betraktas som randomiserade samples) och absolute agreement som 
definition (mätningen skulle vara intetsägande om det ej föreligger överensstämmelse mellan 
mätningarna) (Shrout & Fleiss, 1979) vilket därför valdes i denna studie.  

ICC rapporterades i form av tillhandahållet resultat på single measure eftersom typ av ICC 
motsvarades av enskilda mätningar (Yen & Lo, 2002). Värden < .50 tolkades som låg reliabilitet; 
.50-.75 som moderat reliabilitet; .75-.90 som god reliabilitet och > .90 som utmärkt reliabilitet (Koo 
& Li, 2016). För tolkning användes även konfidensintervall. 

För tolkning av ϰ-koefficenten föreslår Landis och Koch (1977) att < 0  motsvarar mindre 
än slumpmässig överensstämmelse, 0.01-0.20 försumbar överensstämmelse, 0.21-0.40 liten 
överensstämmelse, 0.41-0.60 moderat överensstämmelse, 0.61-0.80 stor överensstämmelse, 0.81-
0.99 nästintill perfekt överensstämmelse. Vidare menar Sim och Wright (2005) att liknande förslag 
till standardisering har föreslagits av fler författare men samtidigt poängteras att riktlinjer alltid är 
godtyckliga och att hänsyn till data krävs vid tolkning avseende ϰ-koefficientens magnitud. För att 
ta hänsyn till detta beräknades ϰ-koefficienten tillsammans med ren procentuell överensstämmelse 
(eng raw agreement).  

Evidensprövningar för validitet   

Evidens för konvergent och diskriminant validitet 
Evidens för konvergent och diskriminant validitet på CATS symtomskala analyserades 

genom korrelationsberäkningar med de sex subskalorna i TSCC. För dessa beräkningar användes 
Pearson r med .10, .30 och .50 som riktlinjer för liten, måttlig och stor effektstorlek (Cohen, 1992). 

Evidens för konvergent validitet på CATS skala för traumahändelser analyserades genom 
associationsberäkningar med LYLES. För detta ändamål användes Cramérs V-koefficient som 
rekommenderas vid associationsberäkningar på dikotoma svar där data genererar i en matris som 
är större än 2x2 (Field, 2018). Cramérs V kan endast anta värden mellan –1 och +1 och följer samma 
riktlinjer för effektstyrka som Pearsons r (Field, 2018). 

Samtliga signifikansprövningar var tvåsidiga och för att ta hänsyn till 
massignifikansproblem tolkades endast p < .001 som signifikant.  
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Evidens för kriterievaliditet 

För att undersöka evidens för huruvida CATS mäter PTSD användes enkel 
regressionsanalys där antal traumahändelser (poäng på CATS skala för traumahistorik) betraktades 
som oberoende variabel och PTSD-symtom (poäng på CATS symtomskala) som beroende variabel. 
Detta för att undersöka huruvida rapportering av fler potentiellt traumatiserande händelser kan 
predicera symtombild, i likhet med teoretiskt bekräftade riskindikatorer såsom polytviktimisering 
(Finkelhor et al., 2007). Till följd av snefördelad data användes robust regressionsanalys med 
Bootstrap-metoden för att möta antaganden om normalitet och linjäritet och Durbin-Watson 
användes för analys av oberoende mätfel där värden mellan 1 till 3 betraktades som acceptabla, med 
optimala värden nära 2 (Field, 2018). Visuell analys av scatterplots och histogram användes därefter 
för att undersöka uppfyllelse av antaganden om normalitet och linjäritet. 

Evidens för intern struktur med faktoranalys  

För att undersöka evidens för intern struktur användes CFA vilket ger mått på evidens för 
faktormodell, intern konvergent och diskriminant validitet men även reliabilitetsestimat avseende 
aktuella faktorer (Keith, 2019). 

Kovariansmatris för observerade variabler användes som input för modellprövning (se 
Tabell E1, Bilaga E) och faktorladdningsfixering användes som metod för att uppnå korrekt 
identifierad modell.  

Average Variance Extracted (AVE) användes för att utvärdera evidens för konvergent 
validitet där värden > .50 eftersträvas, Maximum Shared Variance (MSV) och AVE användes för 
diskriminant validitet där MSV < AVE indikerar evidens för diskriminant validitet och Composite 
Reliability (CR) användes för reliabilitet där > .70 indikerar god reliabilitet (Hair et al., 2014).  

Den vanligaste metoden för att estimera parametrar i CFA-modeller är Maximum-likelihood 
(ML) (Li, 2016). Denna estimeringsmetod förutsätter kontinuerlig data med multivariat normalitet 
(Byrne, 2016) även om ordinaldata argumenteras vara lämpligt i de fall antalet svarskategorier 
överskrider 3 (Rhemtulla, Brosseau-Liard & Savalei, 2012). Trots föreliggande 4 svarskategorier 
för symtomskalan på CATS bör ML undvikas till följd av bristande normalitet. Detta särskilt då 
metoden betraktas som icke-robust avseende överträdelse av antagandet om multivariat normalitet 
(Byrne, 2016; Kline, 2016). 

För data som ej uppfyller antagandet om multivariat normalitet riskeras bias i standardfel 
(Brown, 2015) vilket kan korrigeras med alternativa estimeringsmetoder. I använd programvara 
Amos v26 kan Unweighted Least Squares (ULS), Asymptotically Distribution Free (ADF) och 
Bootstrapped ML användas som estimeringsmetod (Blunch, 2008; Brown, 2015; Byrne, 2016). Då 
ULS innebär begränsningar i användning och tolkning av passformsindex och ADF förutsätter 
stickprov med över 1000 observationer (Blunch, 2008; Brown, 2015; Byrne, 2016) valdes 
bootstrapped ML som estimeringsmetod för att generera korrekta estimat av standardfel. Bootstrap 
samples valdes till 250 utifrån Nevitt och Hancocks (2001) rekommendationer och biaskorrigerat 
konfidensintervall sattes till 95%. 

För utvärdering av modellpassform användes passformsindex. För detta ändamål är vanligt 
förekommande passformsindex: chi-två (c2)-test, the Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA), the Comparative Fit Index (CFI), the Standardised Root Mean Square Residual (SRMR) 
och Tucker-Lewis Index (TLI) (Keith, 2019; Kline, 2016). Dessa index beräknades och 
analyserades.  
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För tolkning av c2-test ansågs p > .05 indikera inadekvat passform (Keith, 2019), med tillägg 
att c2-testet analyserades med aktsamhet till följd av stickprovsstorlekens bidrag till möjligt 
missvisande signifikant estimat (Keith, 2019; Schreiber, Stage, King, Nora & Barlow, 2006). För 
RMSEA tolkades .01 som excellent; .05 som bra och .08 som medioker passform (MacCallum, 
Browne & Sugawara, 1996) vilket kompletterades med övre gräns för 90%-igt konfidensintervall 
= .10 eftersom värden som möjligen överskrider .10 alltid är att betrakta som inadekvata. För TLI 
och CFI tolkades  > .95 som bra passform och > .90 som adekvat passform (Hu & Bentler, 1999). 
För SRMR tolkades < .08 som god passform (Hu & Bentler, 1999) med tillägg att exempelvis Keith 
(2019) menar att detta värde möjligen är för generöst och att  < .06 är en mer rimlig riktlinje.  

Vidare kompletterades med Bollen-Stine bootstrap som alternativ till c2-test med p < .05 för 
förkastande av nollhypotesen (att modellen har god passform för data). Även  c2/df användes för 
att utvärdering av generell modellpassform för att korrigera för teststatistiskens påverkan av stora 
stickprov och kvotvärden < 5 betraktas indikera god passform (Schumacker & Lomax, 2010). För 
att vidare ta hänsyn till potentiellt missvisande resultat till följd av stora stickprovs påverkan på 
teststatistik (c2 och Bollen-Stine) föreslår Jöreskog (1993) att förfarandet kan kompletteras genom 
analys av standardiserad residualkovariansmatris utifrån antagandet att en matris med majoriteten 
av värden < 2 indikerar god passform. 

Inför analys av faktorladdningar jämfördes standardfel estimerade med ML mot standardfel 
estimerade med Bootstrap-ML för undersökning av bootstrapmetodens effekt, där en ökning av 
standardfel som resultat av bootstrap eftersträvas (Kline, 2016). Vid tolkning av faktorladdningar 
föreslås värden < .50 vara tillräckligt svaga för att överväga eliminering av items (Hair et al., 2014) 
medan värden > .50 anses acceptabla. Idealt bör faktorladdningarna vara > .70 mellan faktor och 
observerad variabel (Hair et al., 2014). Avseende korrelationer mellan faktorer betraktades värden 
> .80 indikera bristande intern diskriminant validitet (Hair et al., 2014).  

För att undersöka huruvida crossloadings förekom i observerad data analyserades 
korrelationstabell i SPSS där signifikanta värden > .70 (p < .001) mellan first-orderfaktor och i 
CFA-modellen ej angivet korrelerad item tolkades som möjlig crossloading. Gränsvärdet > .70 
baserades i de riktlinjer Hair et al. (2014) uppger för indikation på goda faktorladdningar. 

För att vidare utvärdera intern konvergent och diskriminant förmåga hos DMS-5s 
fyrfaktormodell genomfördes en first-ordermodell med fyra faktorer men även en second-
ordermodell där PTSD betraktades som second-orderfaktor. Då den förstnämnda modellen är att 
betrakta som nested i den sista genomfördes ingen jämförelse avseende de olika modellernas 
passform.  

RESULTAT  

Preliminära analyser  
I normdatan identifierades 45 outliers med Mahalanobis Distance, p < .001 och i test-

retestdatan identifierades 1 outlier, p < .001. Samtliga outliers analyserades för vidare 
ställningstagande avseende exklusion eller inklusion baserat i rekommendationer från Hair et al. 
(2014) samt visuella scatterplots (se Figur F1, Bilaga F). Svarsmönstret hos 6 testtagare 
identifierades som avvikande där 4 testtagare rapporterade max- och nästintill maxpoäng på CATS 
symtomskala (60 respektive 58 poäng) i kombination med 0 rapporterade traumahändelser på 
CATS skala för traumahistorik. 2 testtagare uppvisade motsatt mönster: högt antal rapporterade 
traumahändelser (6 respektive 7) i kombination med 0 symtompoäng. Dessa 6 outliers eliminerades 
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för vidare analys. Resterande med Mahalanobis Distance identifierade outliers, uppvisade ej ett 
avvikande svarsmönster och behölls således i vidare analyser.   

Z-värden för skevhet och kurtosis på univariat nivå indikerade att samtliga items på 
symtomskalan var signifikant positivt snedfördelade (z > 2) och att 5 items indikerade signifikant 
leptokurtosisk fördelning (item 1, 2, 3, 8, 16) (z > 7). För vidare information se Bilaga G. Mardias 
test för multivariat normalitet beräknades i Amos v26 vilket visade på avvikande från multivariat 
normalitet = 211.38, p < .001. 

Samtliga analyser för multikollinearitet på symtomskalan med VIF resulterade i värden < 3 
vilket är markant lägre än rekommenderad gräns  < 10 (Hair et al., 2014) och indikerade således 
inte problem med multikollinearitet.     

Deskriptiv statistik och gruppskillnader 
I normgruppen (N = 591) hade barn enligt CATS skala för traumahistorik i genomsnitt 

upplevt 1.89 potentiellt traumatiserande händelser (SD = 1.96). På CATS totala symtomskala var 
medelvärdet för normgruppen 13.91 poäng (SD = 12.63). Medelvärdet på de fyra subskalorna 
återupplevande, undvikande, negativa kognitiva och affektiva förändringar samt förändrade 
stimulusreaktioner var 2.99 (SD = 3.43); 1.53 (SD = 1.89); 4.62 (SD = 5.00) och 4.83 (SD = 3.82) 
på respektive skala. Deskriptiv redogörelse för normgrupp samt subgrupper sammanfattas i Tabell 
1.  

 
Vid jämförelser mellan grupper exkluderades gruppen icke-binära (n = 5) och gruppen födda 

i annat europeiskt land än Sverige (n = 11) till följd av små stickprovsstorlekar och därmed 
statistiska begränsningar för korrekta jämförelser. För sammanfattning av gruppjämförelser 
hänvisas till Tabell 2.  

Kön 

Det fanns ingen signifikant skillnad avseende antal traumahändelser mellan flickor och 
pojkar, t(584) = 1.61, p = .109, ns, d = .13. Däremot fanns en signifikant skillnad i totalt antal 
symtom på CATS mellan flickor och pojkar där flickor uppgav att de hade fler symtom (M = 16.41; 
SD = 13.27) jämfört med pojkar (M = 11.00; SD = 10.99), t(577) = 5.39, p < .001, g = .44. Denna 

Tabell 1 
Deskriptiv data för deltagare i normgrupp (N = 591) 
 
   Kön  Födelseland  Ålder 
 Total  Flickor Pojkar Icke-

binära 
 Sverige Inom 

EU 
Utom 
EU 

 <13år >13år 

Antal n 
(%) 

591 
(100) 

 304 
(51.4) 

282 
(47.7) 

5 
(0.8) 

 494 
(83.6) 

11 
(1.8) 

86 
(14.6) 

 115 
(19.5) 

476 
(80.5) 

Medelålder 
(SD) 

14.50 
(1.84) 

 14.75 
(1.81) 

14.24 
(1.85) 

14.45 
(2.22) 

 14.38 
(1.88) 

15.31 
(1.63) 

15.08 
(1.50) 

 11.55 
(0.83) 

15.22 
(1.20) 

Traumahistorika 

M (SD) 

 
1.89 

(1.96) 

  
2.00 

(1.88) 

 
1.74 

(2.03) 

 
4.00 

(2.35) 

  
1.72 

(1.81) 

 
2.18 

(1.54) 

 
2.87 

(2.51) 

  
0.91 

(1.37) 

 
2.13 

(2.01) 

Traumasymtoma 

M (SD) 

 
13.91 

(12.63) 

  
16.41 

(13.27) 

 
11.00 

(10.99) 

 
26.20 

(21.41) 

  
13.50 

(12.40) 

 
11.55 
(7.89) 

 
16.58 

(14.10) 

  
11.03 

(11.37) 

 
14.61 

(12.83) 
Notering. a Totalt antal traumahändelser (maxpoäng = 15) och traumasymtom (maxpoäng = 60) uppmätt med CATS.  
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signifikanta skillnad i symtomuttryck mellan grupperna återfanns på subskalorna återupplevande 
t(579) = 4.36, p < .001, g = .36; undvikande t(578) = 6.44, p < .001, g = .53 och negativa kognitiva 
och affektiva förändringar, t(568) = 5.79, p <.001, g = .48. Dock fanns ingen signifikant skillnad 
mellan flickor och pojkar på subskalan förändrade stimulusreaktioner, t(584) = 3.07, p = .002, ns, 
d = .23. 

Födelseland 
Barn och ungdomar födda utanför Europa hade i genomsnitt upplevt 2.87 (SD = 2.51) 

traumahändelser, vilket var signifikant fler än barn och ungdomar födda i Sverige (M =  1.72; SD 
= 1.81), t(101) = 4.09, p < .001, g = .60. Det fanns ingen signifikant skillnad i totalsymtom på CATS 
mellan barn och ungdomar födda i Sverige (M = 13.50; SD= 12.40) och barn och ungdomar utanför 
Europa (M = 16.58; SD = 14.10), t(578) = 2.08, p = .032, ns, g = .24.  

På subskalenivå erhölls ingen signifikant skillnad avseende födelseland på någon av 
subskalorna: återupplevande t(578) = 2.15, p = .079, ns, g  = .25; undvikande, t(578) = 2.02, p = 
.044, ns,  g = .24; negativa kognitiva och affektiva förändringar, t(578) = 2.85,  p = .005, ns, g = 
.33; förändrade stimulusreaktioner, t(578) = 0.24, p = .807, ns, g = .03.  

 
Tabell 2 
Jämförelser av traumahistorik och traumasymtom på CATS i normgrupp (N= 591) mellan kön, 
födelseland och ålder 

 Kön   Födelseland   Ålder 

 

 
Flickor 
(n=304) 

 
M 

(SD) 

 
Pojkar 

(n=282) 
 

M 
(SD) 

 
 
 
 
t 

(df) 

 
 
 
 

ESa 

 
Sverige 
(n=494) 

 
M 

(SD) 

 
Ej EU 
(n=86) 

 
M 

(SD) 

 
 
 
 
t 

(df) 

 
 
 
 

ESa 

 
< 13år 

(n=115) 
 

M 
(SD) 

 
>13år 

(n=476) 
 

M 
(SD) 

 
 
 
 
t 

(df) 

 
 
 
 

ESa 

Trauma- 
historik 

2.00 
(1.88) 

1.74 
(2.03) 

 
1.61 
(584) 

 

.13 1.72 
(1.81) 

2.87 
(2.51) 

4.09*** 
(101) .60b 0.91 

(1.37) 
2.13 

(2.01) 
7.73*** 

(248) .64b 

Symtom             

Total 16.41 
(13.27) 

11.00 
(10.99) 

5.39*** 
(577) .44b 13.50 

(12.40) 
16.58 

(14.10) 
2.08 
(578) .24b 11.03 

(11.37) 
14.61 

(12.83) 
2.74 
(589) .29b 

Sub1 3.47 
(3.61) 

2.27 
(3.05) 

4.36*** 
(579) .36b 2.81 

(3.39) 
3.67 

(3.70) 
2.15 
(578) .25b 2.54 

(3.38) 
3.01 

(3.43) 
1.33 
(589) .14b 

Sub2 1.99 
(2.02) 

1.02 
(1.58) 

6.44*** 
(578) .53b 1.47 

(1.87) 
1.92 

(2.06) 
2.02 
(578) .24b 1.02 

(1.64) 
1.66 

(1.93) 
3.64*** 

(198) .34b 

Sub3 5.69 
(5.34) 

3.40 
(4.19) 

5.79*** 
(568) .48b 4.38 

(4.90) 
6.05 

(5.49) 
2.85 
(578) .33b 3.15 

(4.04) 
4.98 

(5.14) 
4.12*** 

(213) .37b 

Sub4 5.26 
(3.88) 

4.31 
(3.63) 

3.07 
(584) .25 4.83 

(3.79) 
4.94 

(4.15) 
0.24 
(578) .03b 4.33 

(3.53) 
4.95 

(3.88) 
1.58 
(589) .16b 

Notering. Total = totalt antal uppmätta symtom, Sub1= återupplevande, Sub2 = undvikande, Sub3 = negativa kognitiva 
och affektiva förändringar, Sub4 = förändrade stimulusreaktioner. ES = Effektstyrka där .10 = liten, .30 = måttlig, .50 = 
stor (Cohen, 1992). Angivna frihetsgrader (df) baseras på resultat av prövning med Levenes test. 
a Effektstyrka angett i Cohens d om ingenting annat anges i tabellen  

b Effektstyrka uppmätt med Hedges g. 
*** = p < .001 
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Ålder 

Barn < 13 år hade i genomsnitt upplevt 0.91 (SD = 1.37) traumahändelser vilket var 
signifikant skilt från barn och unga med en ålder > 13 år (M = 2.13; SD = 2.01), t(248) = 7.73, p < 
.001, g = .64. Det fanns ingen signifikant skillnad i totalsymtom på CATS mellan barn < 13 år (M 
= 11.03; SD = 11.37) och barn > 13 år (M = 14.61; SD = 12.83), t(589) = 2.74; p  = .006, ns, g =.29. 
På subskalenivå erhölls en signifikant skillnad på subskalorna undvikande t(198) = 3.64, p =  .001, 
g = .34  och negativa kognitiva och affektiva förändringar, t(213) = 4.12, p <.001, g =.37 där barn 
> 13 år hade signifikant mer symtom än de < 13 år. På övrig subskalenivå erhölls inga signifikanta 
skillnader avseende ålder på subskalorna återupplevande t(589) = 1.33, p = .184, ns,  g = .14 eller 
förändrade stimulusreaktioner t(589) = 1.58, p = .116, ns, g = .16. 

Reliabilitetsprövningar 
Intern konsistens 

Samtliga fyra symtomsubskalor på CATS hade Cronbachs 𝛼	inom rekommenderat intervall 
(.70-.90) med .73 som lägsta 𝛼-värde på subskalan undvikande och .89 som högsta 𝛼-värde på 
subskalan negativa kognitiva och affektiva förändringar. Samtliga genomsnittliga inter-
itemkorrelationer på subskalorna översteg nedre rekommenderade gräns r = .40 (.40-.58) och 
samtliga item-subskalekorrelationer visade på positiva värden mellan .43 och .77. Resultaten 
sammanfattas i Tabell 3. 

 

Temporal stabilitet 
Totalpoäng på CATS symtomskala såväl som poängen för de fyra subskalorna visade på 

signifikanta ICC-värden (p < .001) inom ramen för moderat reliabilitet vilket kan avläsas i Tabell 
4. Vid tolkning av resultat utifrån estimerade konfidensintervall (CI) uppvisade tre av subskalorna 
en test-retestrealibilitet från bristfällig till moderat: subskalan för återupplevande symtom, ICC = 
.58, 95% CI [.42; .70]; subskalan för undvikande symtom, ICC = .57, 95% CI [.42; .69] samt 
subskalan för negativa kognitiva och affektiva förändringar, ICC = .58, 95% CI [.43, .71]. 
Subskalan för förändrade stimulusreaktion uppvisade en test-retestreliabilitet som indikerar 
moderat till god reliabilitet, ICC = .68, 95% CI [.55, .77]. Detta gällde även för den totala 
symtomskalan, ICC = .65, 95% CI [.51, .75]. Temporal stabilitet för totalt antal traumahändelser 
var ICC = .84, 95% CI [.76, .89] vilket är inom ramen för god reliabilitet.  

 

Tabell 3 
Itemanalys, subskaleanalys och Cronbachs a för CATS symtomskala i normgrupp (N = 591) 
 Cronbachs a Item-subskalekorrelationa 

(min-max) 
Inter-itemkorrelationa 

Sub1 .86 .65 - .74 .56 
Sub2 .73 .58* .58 
Sub3 .89 .43 - .77 .53 
Sub4 .80 .47 - .68 .40 

Notering. Sub1 = återupplevande, Sub2 = undvikande, Sub3 = negativa kognitiva och affektiva förändringar, Sub4 = 
förändrade stimulusreaktioner. 
a korrelationer beräknade med Pearsons r 
*minimum- och maximumvärde anges ej då endast två items inkluderas i Sub2 
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Cohens ϰ på CATS skala för traumahändelser redovisas för varje item i Tabell 5 tillsammans 
med procentuell överensstämmelse mellan mätningarna. Resultaten varierade mellan lägsta värde 
ϰ = .32, p = .002, vilket motsvarar liten svarsöverensstämmelse och högsta värde ϰ = .87, p < .001, 
vilket motsvarar nästintill perfekt svarsöverensstämmelse. Item 1 och 3 hade negativa värden 
(motsvarande svagare överensstämmelse än slump) som dock var icke-signifikanta. Ren procentuell 
svarsöverensstämmelse resulterade i värden mellan 70.0% och 98.9%. 

 

 

Tabell 4 
ICC-värden för CATS symtomskala och traumahistorik i test-retestgrupp (n = 90) 

 ICC 
95% CI [low, high] 

Symtomskala   
Total .65 [.51, .75] 
Sub1 .58 [.42, .70] 
Sub2 .57 [.42, .69] 
Sub3 .58 [.43, .71] 
Sub4 .68 [.55, .77] 

Traumahistorik .84 [.76, .89] 
Notering. Sub1 = återupplevande, Sub2 = undvikande, Sub3 = negativa kognitiva & affektiva förändringar, Sub4 
= förändrade stimulusreaktioner, CI = konfidensintervall. ICC-värden: .50 = låg, .50-.75 = moderat, .75-.90 = god 
> .90 = excellent reliabilitet (Koo & Li, 2016). 

Tabell 5 
Kappastatistik och raw agreement per item på CATS skala för traumahistorik i test-
retestgrupp (n = 90) 

Item Cohens k Raw 
Agreementa Item Cohens k Raw 

Agreementa 

1 -.15, ns 96.7 9 .66*** 97.8 

2 .32** 70.0 10 .54*** 86.7 

3 -.01, ns 97.8 11 .66*** 98.9 

4 .75*** 96.7 12 .74*** 97.8 

5 .70*** 91.1 13 .57*** 93.3 

6 .64*** 94.4 14 .87*** 98.9 

7 .49*** 77.8 15 .34*** 73.3 

8 .49*** 92.2    

Notering. ns = non-signifikant. ϰ: < 0  mindre än slumpmässig, 0.01–0.20 försumbar, 0.21–0.40 liten, 0.41–0.60 
moderat, 0.61–0.80 stor, 0.81–0.99 nästintill perfekt överensstämmelse (Landis & Koch, 1977). 
a Raw agreement = ren procentuell överensstämmelse angivet i procent 
**= p < .002. *** = p < .001 
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Evidensprövningar för validitet 
Evidens för konvergent och diskriminant validitet 

Samtliga korrelationsberäkningar mellan CATS totala symtomskala och TSCC med 
tillhörande subskalor visade på måttliga till starka korrelationer vilket således främst ger eviden för 
konvergent validitet även om skillnader i korrelationsstorlek mellan TSCC subskalor och CATS 
ger evidens för diskriminant validitet. 

En måttlig korrelation återfanns i mellan CATS symtomskala och TSCC subskala för 
sexuella bekymmer, r = .44, p < .001. Resterande subskalor på TSCC uppvisade starka korrelationer 
med CATS symtomskala med den starkaste korrelationen till TSCC totala skala, r = .84, p < .001 
samt subskalan posttraumatisk stress, r = .82, p < .001. En måttlig korrelation återfanns även för 
CATS skala för traumahistorik och LYLES, V = .45, p < .001. Se Tabell 6 för presentation av 
samtliga korrelationsberäkningar. 

Tabell 6 
Subskaletotalkorrelationer och interfaktorkorrelationer för CATS symtomskala samt 
korrelationer mellan CATS symtomskala och TSCC samt CATS skala för traumahistorik och 
LYLES 
 CATSa  

Symtom tot 
 

Sub1 
 

Sub2 
 

Sub3 
 

Sub4 
CATSb 

Traumahistorik 

CATS 
Symtom tot -    .  

Sub1 .88*** -     

Sub2 .81*** .72*** -    

Sub3 .94*** .74*** .71*** - .  

Sub4 .89*** .70*** .61*** .77*** -  
 

       

TSCC tot .84*** .70*** .64*** .80*** .79***  

Dep .77*** .62*** .56*** .78*** .67***  

Ang .70*** .56*** .47*** .65*** .71***  

Sc .44*** .34*** .38*** .40*** .42***  

Anx .69*** .58*** .52*** .64*** .65***  

Pts .82*** .76*** .67*** .74*** .72***  

Dis .79*** .63*** .59*** .76*** .75***  

LYLES tot      .45*** 

Notering. Sub1 = återupplevande, Sub2 = undvikande, Sub3 = negativa kognitiva och affektiva förändringar, Sub4 
= Förändrade stimulusreaktioner.Dep = depression, Ang = ilska, Sc = sexuella bekymmer, Anx = ångest, Pts = 
posttraumatisk stress, Dis = dissociation.  För korrelationsmått motsvarar .10 = liten, .30 = måttlig .50 = stark 
(Cohen, 1992). 
a korrelationer beräknade med Pearsons r  
b korrelation beräknad med Cramérs V  
*** = p < .001. 
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Evidens för kriterievaliditet 

Robust enkel regressionsanalys för att undersöka huruvida antal traumahändelser uppmätta 
med CATS traumahistorik predicerar grad av symtomuttryck resulterade i ett signifikant resultat, 
F(1, 589) = 279.85, p < .001 med R2 = .322. Av den totala variansen i symtomutfall kunde således 
32.2% förklaras med rapporterad traumahistorik. Regressionskoefficienten för totalt antal 
traumasymtom var 3.65 med 95% CI [3.22, 4.08], p < .001, vilket indikerar att traumasymtom ökar 
med 3.22-4.08 poäng när antal traumahändelser ökar med 1.  

Scatterplot för standardiserade predicerade värden och standardiserade residualer, visade att 
data mötte antagandet om homogenitet av varians (se Figur H1, Bilaga H) och residualhistogram 
visade approximal normalfördelning (se Figur H2, Bilaga H). Durbin-Watson resulterade i ett värde 
på 2.05, vilket är inom gränsvärdet för oberoende mätfel (Field, 2018). Antagandet om linjärt 
samband tolkades med visuell analys av scatterplot (se Figur H3, Bilaga H) som mindre väl bemött. 
Pearsons r uppvisade en stark korrelation (r = .57). 

Evidens för intern struktur  

Reliabilitetsprövning och validitetsprövning inför CFA (first-ordermodell) resulterade i 
samtliga CR > .70 vilket uppfyller rekommenderat gränsvärde för god reliabilitet. AVE var över 
gränsvärdet för evidens för intern konvergent validitet (> .50) för tre av fyra faktorer. För subskalan 
förändrade stimulusreaktioner uppnåddes inte gränsvärdet (AVE = .41). Samtliga faktorer hade 
MSV > AVE vilket utifrån angiven tolkning ej ger evidens för intern diskriminant validitet.  

CFA first-ordermodell hade passformsindex CFI = .95, TLI = .94, RMSEA = .059, 90% CI 
[.053, .065] och SRMR = .0379 vilka samtliga befinner sig inom rekommenderade gränser för 
indikation på god passform av modell på observerad data. c2(164) = 505, p < .001 vilket 
kompletterat med Bollen-Stine p-värde kvarstod som signifikant, p = .004, utifrån förbestämt 
gränsvärde och således ej är inom ramen för god passform. c2/df = 3.077 vilket är inom 
rekommenderat gränsvärde (< 5) för god passform. Vid analys av standardiserad 
residualkovariansmatris identifierades 6 värden > 2 vilket motsvarar 5.71% av estimerade 
residualkovarianser och därmed indikerar god passform (se Tabell E1, Bilaga E). Samtliga 6 värden 
var relaterade till item 8.  

Jämförelser av faktorladdningarnas standardfel estimerade med ML och med bootstrap-ML 
visade att samtliga standardfel hade högre värden i bootstrapsample jämfört med ML-sample, med 
undantag för item 12 som inte uppvisade någon skillnad och därmed kan konstateras att 
bootstrapsample genererade i biaskorrigering för majoriteten av faktorlasddningarna. 19 av 20 
standardiserade faktorladdningar uppnådde rekommenderad gräns på > .50 med lägsta värde .52 
(item 16) och högsta värde .83 (item 11). Item 8 hade faktorladdning .47 vilket understiger 
rekommenderat gränsvärde. Vid analys av 95% CI för faktorladdningar erhållna med bootstrap 
återfanns ytterligare två items med nedre 95% CI < .50: item 16, 95% CI [.446, .595] samt item 17, 
95% CI [.472, .612].  

Medelvärdet på faktorladdningar för subskalorna var .75 för återupplevande; .76 för 
undvikande; .73 för negativa kognitiva och affektiva förändringar samt .64 för förändrade 
stimulusreaktioner. Vid analys av korrelationsmatris i SPSS identifierades en potentiell 
crossloading mellan item 4 och faktorn undvikande  r = .71, p < .001 vilket indikerar att item 4 
laddar högt även mot en faktor som den enligt fyrfaktormodellen för PTSD ej avser mäta.  

Av modellen estimerad korrelation mellan faktorer visade att 5 av 6 faktorkorrelationer 
översteg rekommenderat gränsvärde (> .80) för intern diskriminant validitet. Korrelationen mellan 
undvikande och förändrade stimulusreaktioner befann sig på gränsen med ett värde på .79. Sett till 
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95% CI erhållna med bootstrap befann sig samtliga faktorkorrelationer mellan .72 och .98 med 
svagast korrelation mellan faktorerna undvikande och stimulusreaktioner och starkast korrelation 
mellan faktorerna återupplevande och undvikande.  För modellsammanfattning, se Figur 2 och 
Tabell 7. 

Vid vidare analys med CFA second-ordermodell estimerades direkt effekt av PTSD på first-
orderfaktorer med samtliga faktorladdningar > .90 vilket indikerar att PTSD som högre ordnat 
konstrukt är starkt relaterat till samtliga fyra first-orderfaktorer. Vidare var CFI = .94, TLI = .93, 
RMSEA = .062, 90% CI [.057, .068] och SRMR = .0401 vilka samtliga enligt angivna riktlinjer 
indikerar god passform. χ2(166) = 546, p > .05 vilket kompletterat med Bollen-Stine p-värde 
kvarstod som signifikant, p = .004, utifrån förbestämt gränsvärde och därmed ej kan bekräfta gos 
passform. c2/df = 3.290 för second-ordermodellen vilket är inom rekommenderat gränsvärde (< 5) 
för god passform. Se Figur 3 och Tabell 7 för modellsammanfattning. I Bilaga E återfinns 
kovariansmatris för observerad data (se Tabell E2) samt av modellen estimerad kovariansmatris (se 
Tabell E3).   

 
Tabell 7 
Passformsindex för fyrfaktormodell för PTSD i first-order- och second-orderformat. 
 

 c2 (df), p Bollen-Stine 
bootstrap p 

 
c2/df SRMR 

RMSEA 
(95% CI  

[low, high]) 
TLI CFI  

First-order 
505 

(164),  
p < .001 

.004 
 

3.077 .0379 .059 
[.053, .065] .94 .95 

 

Second-order 
 

546 
(166), 

 p < .001 
.004 

 
3.290 .0401 .062 

[.057, .068] .93 .94 
 

Notering. CI= Konfidensintervall, SRMR = Standardised Root Mean Square Residual, RMSEA = Root Mean 
Square Error of Approximation, TLI = Tucker-Lewis Index, CFI = Comparative Fit Index. Fetmarkering 
indikerar värden inom ramen för god passform.  
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Figur 2. Konfirmatorisk faktoranalys (CFA) av PTSD-modell med fyra faktorer 
(återupplevande, undvikande, negativa kognitiva och affektiva förändringar samt förändrade 
stimulusreaktioner) med tillhörande indikatorer (CATS symtomitems). Faktorernas laddningar 
mot indikatorer illustreras i modellen samt estimerad korrelation mellan faktorerna. Modellen 
visar även mätfel kopplade till indikatorer (e1-e20). 
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Figur 3. Konfirmatorisk faktoranalys (CFA) av PTSD-modell med PTSD som second-
orderfaktor och fyra first-orderfaktorer (återupplevande, undvikande, negativa kognitiva och 
affektiva förändringar samt förändrade stimulusreaktioner) med tillhörande indikatorer (CATS 
symtomitems). Faktorladdningar från second-orderfaktor mot first-orderfaktorer samt från first-
orderfaktorer mot indikatorer illustreras i modellen. Modellen visar även mätfel kopplade till 
indikatorer (e1-e20) och first-order-faktorer (R1-R4). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  
Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis har samtliga frågeställningar besvarats genom redovisade resultat som 
visar att CATS innehar moderat till excellent reliabilitet samt evidens för konvergent validitet och 
kriterievaliditet men bristande evidens för diskriminant validitet. DSM-5s fyrfaktormodell för 
kunde konfirmeras med hjälp av CFA och CATS symtomskala. 

Hypotes 1 

CATS symtomskala uppvisade god intern konsistens, med höga värden på Cronbachs α på 
samtliga fyra subskalor. Symtomskalorna uppvisade moderat temporal stabilitet medan 
CATS skala för traumahistorik uppvisade god temporal stabilitet. CFA kunde 
konfirmera god reliabilitet. Således kunde hypotesen gällande instrumentets innehav 
av god intern konsistens bekräftas. Dock kunde hypotesen gällande god temporal 
stabilitet endast delvis bekräftas då symtomskalan huvudsakligen uppmätte moderat 
temporal stabilitet med tre CI-värden som för lägre gränsvärdet indikerade bristande 
temporal stabilitet. 
Hypotes 2  

Måttliga till starka korrelationer återfanns mellan CATS symtomskala och 
TSCC symtomskalor med starkast korrelation med subskalan posttraumatisk stress 
och svagast korrelation med subskalan för sexuella bekymmer. Således bekräftas 
evidens för konvergent validitet men bristande evidens för diskriminant validitet 
avseende symtomskalan. CATS skala för traumahistorik korrelerade måttligt med 
LYLES och bekräftade således även den evidens för konvergent validitet. 
Regressionsanalys kunde visa att antal traumahändelser predicerar traumasymtom 
och därmed erhölls även evidens för kriterievaliditet. Sammantaget innebär det att 
olika typer av evidens för validitet i denna studie kunde bekräftas i enlighet med 
formulerad hypotes.  
Hypotes 3 

DSM-5s fyrfaktormodell för PTSD indikerade god passform, reliabilitet och 
intern konvergent validitet. Modellen uppvisade bristande intern diskriminant 
validitet vilket kunde förklaras med en second-ordermodell med PTSD som högre 
ordnad faktor. Således kunde även hypotesen gällande god passform för DMS-5s 
fyrfaktormodell bekräftas. En item hade faktorladdning som understeg 
rekommenderat gränsvärde, vilket även var samma item som var relaterad till flest 
problematiska residualkovarianser (item 8). Detta skulle kunna indikera att item 8 bör 
ses över för eliminering. 
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Preliminära analyser 

De preliminära analyserna som genomfördes i föreliggande studie syftade till att kontrollera 
för normalitet och outliers. Analyser av univariat normalitet visade att data avseende traumasymtom 
var tydligt positivt snedfördelad, vilket var att förvänta i det stickprov som användes i denna studie. 
Detta antas bero på skaltyp för data men även den population som studiens sample tillhör. 
Exempelvis menar Lubke och Muthén (2004) att normalitetsantagandet alltid rejält kommer brytas 
när data endast tillåter ett fåtal kategorier (såsom likertskala). Vidare har PTSD uppmätts på 
normgrupp och således är det ett högst rimligt resultat att majoriteten samlas kring låga poäng. Då 
snedfördelad data bör representera den faktiska populationsfördelning rekommenderas inga 
korrigeringar för genomförande av parametriska test (Coaley, 2010) vilket togs hänsyn till i 
föreliggande studie (dvs inga fördelningskorrigeringar genomfördes). Utforskande av antaganden 
om normalfördelning vid parametriska test betraktas dessutom vara irrelevant vid större samples, 
vilket ofta beskrivs vara nära 100 och vid extremt icke-normalfördelad data nära 500 (Lumley, 
Diehr, Emerson & Chen, 2002), riktlinjer som inom ramen för denna studie är väl uppfyllda (N = 
591) respektive nära uppfyllt (n = 90).  

Vid analys av multivariata outliers med Mahalanobis Distance konstaterades 45 outliers i 
normdata och 1 outlier i test-retestdata. Ett antagande för denna metod är att data är kontinuerlig 
(De Leon & Carrière, 2005) vilket ej var fallet i denna studie. Detta kan bidra till att falska positiva 
outliers identifierades i den statistiska analysen. Att denna metod valdes trots antagandet om 
kontinuerlig data beror av dess utbredda användning men även det faktum att outlieranalyser för 
ordinaldata beskrivs som bristfällig (Dong, 2010). Då resultatet till följd av ej uppfyllda antaganden 
bör tolkas med försiktighet analyserades samtliga outliers efter avvikande mönster bland annat med 
hjälp av scatterplot (se Figur F1, Bilaga F) vilket resulterade i att 6 outliers eliminerades i 
normdatan. Svarsmönster med exempelvis 3 (motsvarande nästan alltid) på samtliga items i 
symtomskalan trots 0 (motsvarande nej) på samtliga items i traumahistorikskalan skulle exempelvis 
kunna förstås som ett outlierbeteende i form av uttrötthet (Hair et al., 2014). Detsamma antas gälla 
för de som svarat med höga poäng (> 6) på traumahistorikskalan men 0 (motsvarande aldrig) på 
samtliga items på symtomskalan. Gränsen för höga poäng på traumahistorik sattes till > 4 vilket 
enligt Finkelhor et al. (2007) indikerar polyviktimisering och således enligt teori bör orsaka ökade 
PTSD-symtom. Övriga multivariata outliers identifierade med Mahalanobis Distance antogs bestå 
av deltagare med högst andel PTSD-symtom. Att eliminera dessa observationer, som är att betrakta 
som en naturlig del av den population som undersöktes, ansågs därför ej forskningsmässigt 
korrekt.   

Deskriptiv statistik och gruppskillnader  

Denna studie visade att flickor i normpopulation har signifikant mer traumasymtom, med 
måttlig effektstorlek, jämfört med pojkar. Detta trots att det inte återfanns signifikanta skillnader 
avseende antal traumahändelser. Skillnaden i symtombild skulle kunna bero på att flickor upplevt 
andra typer av potentiellt traumatiserande händelser såsom interpersonella trauman (Alisic et al., 
2014) som i större utsträckning enligt tidigare presenterad forskning ökar risken för 
symtomutveckling (se Riskindikatorer). Skillnaden skulle även kunna argumenteras bero på 
eventuella könsskillnader i sociokulturella förutsättningar att uttrycka psykisk ohälsa.  

Könsskillnader i symtom är väldokumenterade i litteraturen (Furr, Comer, Edmumds & 
Kendall, 2010) men dess roll har även blivit kritiserad då effektstorlek avseende könsskillnad varit 
mindre i förhållande till post- och peritraumatiska riskindikatorer (Trickey et al., 2012). Skillnaden 
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var således att förvänta men bör ställas i relation till andra riskindikatorer för att inte övertolka dess 
implikation. 

När data analyserades för gruppskillnader avseende födelseland upptäcktes det motsatta 
sambandet. Det vill säga att barn och unga födda i ett utomeuropeiskt land rapporterade signifikant 
fler traumahändelser, en skillnad med stor effektstorlek, men ingen signifikant skillnad fanns mellan 
grupperna avseende totalt antal traumasymtom. Vad gäller antal traumahändelser är det vanligt 
förekommande i litteraturen att barn som varit på flykt har upplevt fler traumahändelser än de som 
ej flytt sitt hemland (Betancourt, Newnham, Birman, Lee, Ellis & Layne, 2017; Bidö et al., 2018; 
Socialstyrelsen, 2015). Varför detta inte leder till ökade PTSD-symtom, vilket andra studier visat 
(Bronstein & Montgomery, 2011) är svårare att besvara. Det finns studier som påvisar vad som 
kallas immigrantparadoxen eller latinoparadoxen, där första generationens invandrare uppvisar 
mindre mental ohälsa och problembeteenden i förhållande till andra- eller tredjegenerationens 
invandrare samt personer födda inom landet (Alegría, Mulvaney-Day, Torres, Polo, Cao & Canino, 
2007). Dock beskriver Algería et al. (2007) att prevalensen av psykisk ohälsa var högre hos de som 
migrerat innan åldern 13 år än de som migrerat senare i livet (t.o.m. 34 års ålder) vilket torde 
påverka föreliggande resultat.  

När data analyserades för gruppskillnader avseende ålder (< 13 år samt > 13 år) påvisades 
att barn över 13 år hade upplevt signifikant fler traumahändelser än de under 13 år, en skillnad med 
stor effektstorlek. Dock uppvisade de över 13 år inte signifikant fler traumasymtom på totalskalan 
jämfört med barn under 13 år. Att äldre barn upplevt fler potentiellt traumatiserande händelser är 
förståeligt i förhållande till livserfarenhet och varför detta ej leder till signifikant ökade 
traumasymtom på totalskalan skulle kunna bero på att yngre ålder är en dokumenterad, om än 
omdebatterad, riskindikator för utveckling av PTSD (Trickey et al., 2012) och högre ålder således 
kan betraktas som en friskindikator. Dock påfanns en skillnad på subskalenivå där de äldre barnen 
rapporterade fler undvikandesymtom samt fler negativa kognitiva och affektiva förändringar än de 
yngre barnen. Ökade undvikandesymtom hos den äldre gruppen skulle möjligen kunna förklaras 
med ökad möjlighet till autonomitet och därmed möjlighet att självständigt välja att undvika platser, 
personer eller situationer (motsvarande item 7) samt mer utvecklad prefrontalcortex, och därmed 
större förmåga att inhibera kognitioner och affekter relaterade till händelsen (motsvarande item 6) 
(Riediger & Klipker, 2014). De ökade symtomen på subskalan för negativa kognitiva och affektiva 
förändringar skulle möjligen kunna förklaras av den utvecklingsfas tonåringar befinner sig i där en 
åldersrelaterad ökning i dessa symtom är att betrakta som naturligt förekommande (Mezulis, Salk, 
Hyde, Priess-Groben & Simonson, 2014).  

Medelvärdet för traumasymtom för totalgruppen var 13.91 poäng (SD = 12.63) vilket kan 
jämföras med 25.98 (SD = 14.15), 22.28 (SD = 12.10) och 20.68 (SD = 14.09) i klinisk population 
i USA, Tyskland och Norge (Sachser et al., 2017). Vid signifikansprövning återfanns att dessa 
symtompoäng i klinisk population var signifikant skilda från föreliggande studie för samtliga 
prövningar1. Då de olika samplen antas tillhöra olika populationer (klinisk och icke-klinisk) var 
detta att förvänta och resultaten indikerar att CATS symtomskala innehar diskriminativ styrka, det 
vill säga förmåga att diskriminera mellan klinisk och icke-klinisk population.  

 
 

                                                
1 t(837) = 12.19, p < .001 (USA), t(705) = 6.59, p < .001 (Tyskland), t(697) = 5.05, p < .001 (Norge). 
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Reliabilitetsprövningar 

Intern konsistens  

Cronbachs 𝛼	 för CATS fyra subskalor visade på god intern konsistens (.73-.89) vilket 
styrker att items tillhörande samma subskala relaterar starkt till varandra och därmed kan antas mäta 
samma latenta konstrukt. Resultaten på den svenska översättningen uppvisar generellt något högre 
reliabilitet än tidigare studier (Sachser et al., 2017). I enlighet med prövningar av Sachser et al. 
(2017) återfanns det lägsta 𝛼-värdet på subskalan för undvikande vilken i föreliggande studie hade 
ett 𝛼-värde på .73. Subskalan för undvikande inkluderar endast två items. Cronbachs 𝛼	påverkas av 
skalans längd på så vis att 𝛼	ökar linjärt med antal items (Tavakol & Dennick, 2011) och därmed 
kan den lägre men fullt tillräckliga reliabiliteten för subskalan bättre förstås.  

Det faktum att 𝛼-koefficientens storlek ökar i takt med antal items bidrog till att endast 
koefficienter på subskalorna presenterades. Exempelvis drog Cortina (1993) slutsatsen att en skala 
bestående av > 14 items kommer ha 𝛼	> .70 även om två ortogonala dimensioner inkluderas i 
prövningen. CATS symtomskala med totalt 20 items skulle följaktligen, trots hypotiserade fyra 
dimensioner, generera i ett högt värde på 𝛼	 som därmed inte skulle återspegla skalans interna 
konsistens utan snarare dess längd. 

Genomsnittliga inter-itemkorrelationer sträckte sig mellan .40 och .58 vilket innebär att 
items delade i genomsnitt 16.0% till 33.6% av variansen med andra items i samma skala. Således 
fanns en samstämmighet mellan itemskattningarna vilket går i linje med erhållna höga 𝛼-värden. 
Här bör kommenteras att de högsta inter-itemkorrelationerna var något högre än rekommenderat 
värde .50 vilket kan indikera ett överflöd av items inom en och samma subskala (Clark & Watson, 
1995), det vill säga att det finns items som har nästintill samma funktion. Genomförda prövningar 
av multikollinearitet med explicit syfte att undersöka detta var dock inte över rekommenderat 
gränsvärde (Hair et al., 2014) och därmed betraktas dessa något höga inter-itemkorrelationer som 
försumbara. Item-subskalekorrelationer visar att samtliga item-subskalekorrelationer är positiva 
och dessutom tycks varje item bidra relativt likvärdigt till varje subskala. Av denna anledning antas 
att ingen enskild item bidrar till att minska den interna konsistensen.   

Även reliabilitetsprövningar med CFA som av Raykov (1997) betraktas som ett mer robust 
estimat på intern konsistens visade på god reliabilitet (samtliga CR > .70). Detta resultat kan därmed 
antas balansera för den underestimering av Cronbachs 𝛼	som riskeras när antaganden bryts. 

Temporal stabilitet 

Vid test-retestprövningar på CATS symtomskala visade samtliga reliabilitetskoefficienter 
på moderat reliabilitet. Sett till konfidensintervall varierade dock resultatet från bristfällig till 
moderat reliabilitet på tre subskalor samt moderat till god reliabilitet på en subskala och på 
totalskalan. Att tre subskalor befann sig på gränsen till moderat reliabilitet skulle kunna indikera 
såväl bristande reliabilitet som faktisk förändring avseende latent konstrukt. Duncan, Comeau, 
Wang, Vitoroulis, Boyle och Bennett (2019) beskriver hur test-retestreliabilitet ofta är högre i 
kliniska populationer, varierar kraftigt i yngre populationer samt är högre i studier där test-
retestintervallet varit < 7 dagar och stickprovsstorlek n < 50. De två sistnämnda faktorerna kritiseras 
av författarna då förfarande med för kort antal dagar mellan test och retest i för hög utsträckning 
kan komma att påverkas av minne från första testtillfället samt små stickprovsstorlekar riskerar ge 
icke-tillförlitliga resultat (Duncan et al., 2019). Duncan et al. (2019) hävdar att höga resultat på test-
retestreliabilitet på unga inte sällan är en följd av otillräcklig metodologisk noggrannhet snarare än 
faktisk hög reliabilitet. Låga resultat på test-retestreliabilitet tros således vara vanligt 
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förekommande när temporal stabilitet utförts med korrekt metodologi samt prövats på en ung och 
dessutom icke-klinisk population. Även Aldridge et al. (2017) beskriver att låga reliabilitetsestimat 
kan bero på att temporal stabilitet prövats i en icke-klinisk grupp och kopplar detta till ICC och den 
inom- och mellangruppsvarians som analysmetoden vilar på. Om inomgruppsvariansen är låg, 
vilket riskeras när resultaten centreras kring en givet poäng (som i föreliggande studie kring 0) kan 
reliabilitetsetimatet påvisa bristande temporal stabilitet. Inom ramen för detta resonemang kan 
resultaten i föreliggande studie till viss mån förstås, om än fortsatt kritiseras då det fortfarande finns 
risk för att svenska översättningen av CATS ej innehar tillräcklig temporal stabilitet.     

Resultatet av test-retestprövningar för traumahistorik visade att majoriteten av items hade 
moderat till stor överensstämmelse vilket således visar på god temporal stabilitet. Kommenteras bör 
att item 1 och 3 fick negativa kappavärden. Dessa negativa värden på kappa kompletterades med 
ren procentuell överensstämmelse mellan test- och retesttillfället som visade att item 1 (”Allvarlig 
naturkatastrof som översvämning, tornado, orkan, jordbävning eller brand”) hade en 96.7%-ig 
svarsöverensstämmelse och item 3 (”Rånad under hot med våld eller vapen”) hade en 97.8%-ig 
svarsöverensstämmelse. Detta är ett tydligt exempel på en av två så kallade kappaparadoxer (Gwet, 
2008); att lågt kappavärde erhålls trots en hög procentuell svarsöverensstämmelse. Detta är ett 
fenomen som uppkommer när prevalensen av ett av två svarsalternativ är ovanligt hög eller låg 
(Kuppens, Holden, Barker & Rosenberg, 2011). Höga kappavärden är alltså endast möjligt när 
ration mellan dikotoma svar är närmare 1:1 och i takt med att ration blir ojämn ökar 
slumpöverensstämmelsen och värdet på kappakoefficienten sjunker (Duncan et al., 2019). Kuppens 
et al. (2011) poängterar att denna brist hos analysmetoden sällan omnämns trots att de uppdagades 
redan 1986 av Orme och Gillespie. Sett till item 1 och 3 var frekvensen av ja-svar nära 0 vilket 
utifrån frågornas karaktär i det sample som användes ej är förvånande.  Således bör de negativa 
kappavärdena ej tolkas som ett resultat grundat i bristande temporal stabilitet utan snarare i en ojämn 
ratio mellan svarsalternativen. 

Sammanfattningsvis uppvisar CATS god temporal stabilitet avseende mätning av 
traumahändelser men endast moderat temporal stabilitet avseende symtom. Detta skulle kunna 
förklaras av att antal upplevda traumahändelser ej kommer att ändras avsevärt under loppet av två 
veckor men att symtomuttrycken som i formuläret efterfrågas kan antas vara mer föränderliga, 
särskild då tidsintervallet var 14+2 dagar. Det kan även förklaras av att symtomskalan i högre grad 
påverkas av andra mätfel (ex uttröttningseffekter). 

Denna studie är oss veterligen den första som undersökt reliabilitet i form av temporal 
stabilitet avseende CATS och erhållna reliabilitetskoeffcienter kan därför inte diskuteras i relation 
till tidigare studieresultat.  

Evidensprövningar för validitet 

Evidens för konvergent och diskriminant validitet 

Som förväntat korrelerade CATS symtomskala som starkast med subskalan för 
posttraumatiska stressymtom på TSCC (r = .82). En stark korrelation återfanns även mellan totalt 
antal traumasymtom på CATS och depressions-, ångest-, dissociation- och aggressionsskalan i 
TSCC vilket går i linje med tidigare beskriven komorbiditet och differentialdiagnostik (se 
Bakgrund). När evidens för konvergent validitet tidigare prövats på CATS har starka korrelationer 
påvisats mellan CATS symtomskala och ångest- samt depressionsskalor (Sachser et al., 2017) vilket 
denna studie således kunde replikera.  

Sachser et al. (2017) fann i sin studie låg till medelstark korrelation mellan PTSD-symtom 
och externaliserande symtom medan denna studie visade stark korrelation med aggressionsproblem. 
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Detta skulle kunna indikera ett problem med diskriminant validitet även om det bör tilläggas att 
externaliserande symtom uppmätt i tidigare studie (Sachser et al., 2017) inte är fullkomligt likställt 
med föreliggande studie där TSCCs aggressionssubskala användes. Vidare kan resultaten i denna 
studie möjligen förklaras med att aggressionsproblematik beskrivs som en del av symtombilden för 
barn och unga (Bidö et al., 2018). Att TSCCs aggressionssubskala dessutom påvisat hög korrelation 
med TSCC totalskala (Nilsson, et al., 2008) ger än mer tyngd till detta resonemang.   

 Den svagaste korrelation motsvarande måttlig effekt återfanns mellan totalt antal 
traumasymtom på CATS och subskalan sexuella bekymmer i TSCC. Detta går i linje med tidigare 
forskning på TSCC (Nilsson et al., 2008) där subskalan var den som hade lägst korrelation med 
totalskalan. Sexuella bekymmer är även den subskala där man inte funnit en signifikant skillnad 
mellan klinisk och icke-klinisk population i Sverige och det argumenteras för att subskalan inte 
tillfredsställande särskiljer mellan normal sexuell upptagenhet och kliniskt signifikanta sexuella 
bekymmer (Nilsson et al., 2008). 

Mellan CATS skala för traumahistorik och LYLES återfanns en måttlig korrelation vilket 
ger evidens för konvergent validitet även för traumahistorikskalan. Att denna korrelation ej var 
högre tros bero på att traumaskalorna mäter olika typer av potentiellt traumatiserande händelser och 
svåra livshändelser och en perfekt korrelation är därför ej att förvänta.   

Evidensprövning för kriterievaliditet 

Avseende kriterievaliditet visade robust enkel regressionsanalys att 32.2% av variansen i 
traumasymtom uppmätt med CATS kunde förklaras av antal traumahändelser. Detta innebär således 
att 67.8% av variansen i symtomuttryck förklaras av andra variabler. Då antal traumahändelser är 
en dokumenterad prediktor för utveckling av PTSD (Finkelhor et al., 2007; Kolassa et al., 2010) är 
ett signifikant samband mellan traumahistorik och symtomuttryck att förvänta för ett instrument 
som har evidens för kriterievaliditet. Vidare har även andra riskindikatorer en stor påverkan 
avseende sjukdomsutvecklingen (se Riskindikatorer) och således är det rimligt att anta att antalet 
händelser ej kommer att förklara majoriteten av variansen i symtomuttryck. 

Evidens för intern struktur med faktoranalys 
En fyrfaktorlösning för CATS i enlighet med DSM-5s definition av PTSD har tidigare 

prövats av Sachser et al. (2017) med robust CFA vilken då indikerade god passform. Detta kunde 
även replikeras i föreliggande studie där fyrfaktormodellens passform för PTSD uppmätt med 
CATS kunde konfirmeras. Precis som Sachser et al. (2017) fann föreliggande studie att p-värdet för 
c2 var signifikant och så även för Bollen-Stine, vilket således inte stödjer modellens passform. Detta 
var dock likt tidigare beskrivet ett förväntat resultat till följd av stort stickprov (N = 591) vilket leder 
till vad som omnämns som overpower och därmed missvisande passform som ej nödvändigtvis 
relaterar till modellen per se (Rasmussen et al., 2019). Av denna anledning väljer exempelvis Keith 
(2019) att avstå från redovisning och tolkning av p-värden för c2. Vidare kompletterades med analys 
av standardiserad residualkovariansmatris (se Tabell E2, Bilaga E) vilket gav stöd för god passform 
då majoriteten av värdena (94.29%) befann sig inom rekommenderat gränsvärde < 2 (Jöreskog, 
1993). Även värdet på c2 /df indikerade god passform utifrån gränsvärde < 5 (Schumacker & 
Lomax, 2010). Detta indexvärde innehar dock, likt många andra passformsindex, ett omdebatterat 
gränsvärde och erhållna värden skulle enligt vissa angivna riktlinjer betraktas som inadekvat för 
bekräftande av passform (Shadfar & Malekmohammadi, 2013).  

19 av 20 faktorladdningar i modellen hade värden över .50 (Hair et al., 2014) vilket därmed 
ger evidens för att items svarar för latenta faktorer och att ingen av dessa 19 items befinner sig i 
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riskzon för övervägande av eliminering. En faktorladdning mellan faktorn för undvikande och item 
8 hade ett värde på .47 vilket utifrån angivet gränsvärde kan indikera problem med 
modellspecifikationen. Vidare analys av residualkovarianser uppvisade att samtliga bristfälliga 
värden (> 2) relaterade till item 8 vilket ytterligare styrker att denna item bör ses över för eventuell 
eliminering i vidare studier. Tilläggas bör att DSM-5-symtomet motsvarande item 8 (”oförmögen 
att minnas någon viktig aspekt av den traumatiska händelsen”) ej är ett av de symtom som övervägs 
för PTSD-diagnosen i kommande ICD-11 (Maercker et al., 2014). Tilläggas bör att sett till 95% CI 
som möjliggjordes med bootstrap-ML föreligger även risk för att item 16 och item 17 befinner sig 
under gränsvärdet .50.   

Sett till medelvärden av faktorladdningar uppvisar samtliga subskalor optimala eller nära 
optimala laddningar som enligt Hair et al. (2014) definieras som värden > .70. Således kan modellen 
konfirmera att de fyra faktorerna påverkar variansen hos tillhörande items inom populationen, med 
reservation för redan omnämnda items 8, 16 och 17.  

 Samtliga korrelationer mellan de fyra faktorerna överskred .80 med ett medelvärde på .87. 
Att faktorkorrelationer i modellering av kliniska konstrukt är hög är inte unikt, exempelvis har så 
mycket som en tredjedel av publicerade CFA-modeller för PTSD efter DSM-5 rapporterat 
faktorkorrelationer över .80 (Rasmussen et al., 2019). När faktorkorrelationer, likt i föreliggande 
studie överstiger .80 betyder det att stora delar (i detta exempel minst 64%) av antaget distinkta 
faktorer svarar för andra variabler. Detta indikerar bristande evidens för intern diskriminant 
validitet, det vill säga att frågan kring huruvida faktorerna verkligen är tydligt skilda från varandra 
väcks. Detta bekräftas även av jämförelse mellan MSV och AVE i föreliggande CFA, där MSV > 
AVE för samtliga faktorer - även det en indikator för bristande intern diskriminant validitet. 
Avseende intern konvergent validitet bör kommenteras att faktorn som representerar subskalan för 
förändrade stimulusreaktioner indikerade bristande evidens för intern konvergent validitet, om än 
nära gränsvärdet. 

Vid tillägg av en högre faktor (PTSD) relaterad till de fyra first-orderfaktorerna framgick att 
samtliga first-orderfaktorer laddade högt och likvärdigt på PTSD (se Figur 3). Detta ger en möjlig 
förklaring till de höga korrelationerna mellan faktorerna i first-ordermodellen, det vill säga att det 
finns en generell faktor som åtminstone delvis påverkar alla fyra first-orderfaktorer. Frågan kring 
huruvida detta högre konstrukt (PTSD) bäst förklaras av DSM-5s fyra subskalor kvarstår dock till 
följd av de höga korrelationer som återfanns dem emellan och för att säkerhetsställa evidens för 
intern diskriminant validitet bör således andra metoder användas.  

Rasmussen et al. (2019) beskriver även att icke-modellerade crossloadings kan öka 
korrelationen mellan faktorer, det vill säga om en item tillhörande en faktor kovarierar med en 
annan faktor men att detta ej återspeglas i modellen. En crossloading identifierades mellan item 4 
och faktorn för undvikande, ett samband som utifrån Rasmussen et al. (2019) möjligen kan vara 
problematiskt och bidra till sämre modellpassform i form av högt korrelerade faktorer. 

Sammanfattningsvis uppvisar CATS god konvergent validitet vid jämförelse med tidigare 
psykometriskt undersökta bedömningsinstrument samt evidens för kriterievaliditet. Dock innehar 
instrumentet i föreliggande studie bristande diskriminant evidens (såväl intern som extern) vilket 
har diskuterats. CFA uppvisar också evidens för att CATS symtomskala modellerar 
fyrfaktormodellen för PTSD i enlighet med DSM-5, med reservation för den möjliga elimineringen 
av item 8.  
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Metoddiskussion  
Sample och generella antaganden kring data 

Denna studie har baserats på ett stort normsample (N = 591) men även ett stort test-
retestsample (N = 90).  Sett till validitetsprövningar är den mest samplestorlekskritiska metoden i 
föreliggande studie CFA med vedertagna krav på stora stickprov även om det exakta antalet är 
mindre tydligt (Rasmussen et al., 2019). Vanliga tumregler utgår från ration mellan antalet deltagare 
och antalet items vilken beroende på forskare varierar mellan 3 och 20 (Rouquette & Falissard, 
2011). Den samplestorlek som använts i föreliggande studie uppfyller såväl den lägre som den 
högre riktlinjen för väl anpassad samplestorlek vid faktoranalys.  

Avseende reliabilitetsprövningar i form av intern konsistens har Nunnally (1978) föreslagit 
300 deltagare som nedre gräns medan Kline (2015) nöjer sig med en gräns på 200 deltagare. Då 
Cronbachs 𝛼	baserades på normsample är dessa krav fullkomligt tillgodosedda. Avseende temporal 
stabilitet användes ett sample med 90 deltagare. Detta är ett antal som i större utsträckning bör 
problematiseras. Exempelvis omnämner Kline (2000) ett minimum på 100 deltagare oavsett form 
av reliabilitetsprövning vilket således även omfattar test-retest. Sett till tidigare studier inom samma 
område (se ex Foa, Asnaani, Zang, Capaldi & Yeh, 2018; Nilsson et al., 2008) är det dock sällan 
som dessa riktlinjer följs och en samplestorlek på 90 antas därför vara tillräckligt för studiens syfte, 
detta särskilt då reliabilitetsprövningar även baseras på den större normdatan.  

Utöver den viktiga frågan avseende samplestorlek är samplets representativitet en 
fundamental förutsättning för alla studier där generaliserbarhet eftersträvas. Totalt tillfrågades 679 
elever att delta i studien. Av dessa fullföljde 597 elever samtliga enkäter, således var bortfallet 
12.1%. När en enkätstudie har för avsikt att generaliseras till en större population bör 
svarsfrekvensen överstiga 80% (Fincham, 2008). Detta krav har föreliggande studie, med 87.9% 
fullföljt deltagande således levt upp till. Att ett visst bortfall fanns betraktas av författarna som en 
demonstration av att poängtering av frivillighet tydligt framgått. 

I det normsample som studien bestod av (N = 591) var medelåldern 14.5 år (SD = 1.8) med 
en jämn könsfördelning (51.4% flickor och 47.7% pojkar) och deltagare från olika geografiska 
områden i Mellansverige med heterogen socioekonomisk status vilket innebär att den deskriptiva 
statistiken för data är en styrka i studien. Dock bör poängteras att analyser baserade på normdata 
inte täcker åldrarna 7-10 år. Test-retestgruppen vilken låg till grund för estimat av temporal stabilitet 
hade en något högre medelålder 15.7 år (SD = 1.2) med ett åldersspann mellan 13:1 år och 17:11 år 
och erhållna test-retestkoefficienter kan därmed inte i samma utsträckning generaliseras till 
populationen. 

Flertalet analyser i föreliggande studie genomfördes med data på ordinalnivå och med icke-
normalfördelade variabler. Generella antaganden gällande statistiska analysmetoder skulle därför 
brytas vid användning av parametriska tester. Som redan omnämnt korrigeras dock för detta tack 
vare bland annat samplestorlek och det finns även de som hävdar att parametriska tester är 
tillräckligt robusta även när antaganden bryts (Norman, 2010) speciellt när tester görs på ett stort 
sample (Lumley et al., 2002).  

Metodval reliabilitetsprövningar 

Reliabilitet i form av intern konsistens samt inter-raterreliabilitet har som omnämnts tidigare 
prövats på CATS men detta är oss veterligen den första studie som även prövat instrumentets 
temporala stabilitet med test-retest. Detta är en särskild styrka utifrån det resonemang som 
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exempelvis Sijtsma (2009) för kring Cronbachs 𝛼 som ett mått som inte kan hävdas estimera faktisk 
reliabilitet utifrån termens .  

Intern konsistens  

Till följd av utbredd användning av Cronbachs 𝛼 som ett mått på intern konsistens användes 
analysmetoden för reliabilitetsprövning i föreliggande studie trots Sijtsmas (2009) argumentation 
som han även vidareutvecklar genom att framhålla att 𝛼-koefficienten är orelaterad till ett tests 
interna struktur vilket metoden explicit har till syfte att undersöka. Metoden kritiseras även för att 
vara icke-robust och befäst med stora risker avseende tillförlitlighet (Christmann & Van Aelst, 
2006; McNeish 2018; Tavakol & Dennick, 2011) samt att dess antaganden i regel alltid bryts (Teo 
& Fan, 2013). Cronbachs 𝛼	redovisades trots denna argumentation, i linje med de analyser som 
redan gjorts på CATS (Sachser et al., 2017), men dess resultat bör som beskrivits snarast ses som 
en nedre gräns för reliabilitet. Metodbegränsningen kompletterades även med CR erhållet med 
CFA. 

För tolkning av 𝛼-koefficienter valdes intervallet .70-.90. Nunnally (1978) rekommenderade 
att > .70 bör betraktas som ett godtagbart mått på intern konsistens vid framställning av ett 
testinstrument. För klinisk tillämpning, där cutoff-poäng har en stor betydelse ställer Nunnally 
(1967) högre krav med .90 som minsta tolererbara estimat och  > .95 som önskad standard. Enligt 
dessa riktlinjer skulle alltså hävdas att samtliga subskalor uppvisade bristande intern konsistens (< 
.90) men att en subskala (𝛼	= .89) möjligen skulle kunna betraktas som nästintill tolererbar. Dock 
kan argumenteras för att 𝛼	> .90 är för högt och snarast indikerar ett överflöd av items som därmed 
inte är unika vilket bidragit till rekommendationer att optimala 𝛼-värden ska befinna sig mellan .70 
och .90 (Coaley, 2010; Streiner, 2003; Tavakol & Dennick, 2011).  

Temporal stabilitet 

I litteraturen omnämns framförallt två begränsningar med de reliabilitetsprövningar som 
avser test-retest: träningseffekt samt uttröttningseffekt (Meyer, 2010). För att undkomma dessa 
metodbegränsningar, krävs särskilt noggrant utvalt tidsintervall mellan testbjudningar för att 
optimera balans mellan inlärnings- och uttröttningseffekter och reella förändringar i det konstrukt 
som testet avser mäta (Meyer, 2010). Duncan et al. (2019) föreslår ett tidsintervall på 7 till 14 dagar 
hos barn och unga. För att minska inlärningseffekt såväl som uttröttningseffekter valdes det längre 
intervallet (14 dagar) vilket förlängdes med två dagar för en klass som ej hade möjlighet för 
retesttillfälle på utsatt dag till följd av schemaläggning. Att det längre intervallet valdes i 
föreliggande studie kan möjligen öka risk för faktisk förändring i latent konstrukt, och således 
generera missvisande koefficienter.  

ICC som användes för estimering av test-retestreliabilitet på CATS symtomskala har som 
tidigare omnämnts klara fördelar jämfört med den enklare analysmetoden Pearsons r. Dock finns 
det uppenbara brister även med ICC som analysmetod. Magnituden av ICC påverkas av 
mellangruppsvariansen, vilket medför problemet att ICC kommer att anta ett lågt värde, även med 
liten varians mellan mätningar om variansen individer emellan är liten (Weir, 2005). Då en two-
way mixed-effect ICC är uppbyggd som en Repeated Measures Analysis of Variance (RM-
ANOVA) bör antaganden för denna analysmetod tas i beaktande, exempelvis antagandet om 
oberoende mätfel (Field, 2018). Detta är ett antagande som alltid kommer att brytas vid upprepade 
mätningar av samma individ och således finns det mycket kritik kring detta praxis-förfarande (se 
ex Wampold & Serlin, 2000). Vidare kan argumenteras för att inkludering av inom- och 
mellangruppsvarians visserligen är överlägset enklare korrelationsberäkningar sett till inkludering 
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av individuella mätpunkter. Dock möjliggör inte ICC jämförelse av deltagarnas mätpunkter mot 
varandra för att utröna huruvida skillnaden mellan de två mätpunkterna sett till enskilda individer 
är likställda eller ej. Sett till hur reliabilitet konceptualiseras är det just den skillnaden som bör 
estimeras och därmed kan förfarandet kritiseras.   

Vidare svårigheter avser tolkning av ICC där exempelvis Koo och Li (2016) konstaterar att 
det inte finns några standardvärden för vad som är att betrakta som acceptabel reliabilitet uppmätt 
med ICC. Detta eftersom en låg ICC inte bara kan uppstå till följd av låg svarsöverenskommelse 
utan även bero på a) frånvaro av variabilitet bland testtagare, b) litet antal testtagare och c) litet 
antal skattare (Lee et al., 2012; Portney & Watkins, 2000). För att möta denna kritik (som i 
föreliggande studie avser det första antagandet) inkluderades konfidensintervall vilket ökar säkerhet 
vid resultattolkning (Koo & Li, 2016). 

Metodval evidensprövningar för validitet  

Den enorma variation avseende kontext och syfte med testanvändning bidrar till att olika 
former av evidens kommer vara olika viktiga för olika instrument (AERA et al., 2014). Valda 
evidensformer för validitet inom ramen för denna studie är evidens för konvergent och diskriminant 
validitet, vilket är i linje med originalstudien (Sachser et al., 2017), liknande studier som gjorts på 
området (Boysan et al., 2017; Nilsson, Wadsby & Svedin, 2008) samt relevant då evidensformerna 
är en viktig del av det mer övergripande och centrala validitetskonceptet konstruktvaliditet (Furr & 
Bacharach, 2014). Även analys av faktorstruktur inkluderades för att utforska evidens för intern 
struktur i form av intern konvergent och diskriminant validitet såväl som evidens för PTSDs latenta 
struktur enligt DSM-5. Vidare undersöktes kriterievaliditet då detta är av stor betydelse för 
instrumentets avsedda användning (att diskriminera mellan potentiellt föreliggande och icke-
föreliggande PTSD).  

Evidens för konvergent och diskriminant validitet 

För att undersöka evidens för konvergent och diskriminant validitet användes TSCC och 
LYLES. TSCC har valts då detta är det enda bedömningsinstrument för traumasymtom hos barn 
och unga som psykometriskt undersökts för svensk population (Nilsson & Svedin, 2017). LYLES 
har valts då detta är det enda fritt tillgängliga bedömningsinstrumentet för att kartlägga 
traumahistorik som psykometriskt undersökts för svensk population (Nilsson & Svedin, 2017).  
Dock bör poängteras att när instrument avsedda att undersöka PTSD används i syfte att undersöka 
evidens för validitet försvåras prövning av diskriminant validitet. Även om de sex subskalorna i 
TSCC möjliggör viss prövning av diskriminant validitet, har samtliga sex subskalor för avsikt att 
korrelera högt med PTSD (Nilsson & Svedin, 2010). Att instrument som mäter andra former av 
psykisk ohälsa trots detta inte användes i studien motiveras av att en sådan omfattande testbjudning 
hade ställt höga krav på en ung population. Därmed gjordes bedömningen att endast inkludera tre 
valda formulär.  

Svenska TSCC och LYLES har tidigare psykometriskt undersökts och validerats i fysisk 
form men har i föreliggande studie används genom internetadministrering. Tidigare studier har visat 
att internetadministrering av formulär som avser mäta olika former av ångestproblematik har 
likvärdig reliabilitet och validitet som vid fysisk administrering (Carlbring et al., 2007; Hedman et 
al., 2010). Av denna anledning antogs val av administreringsform inte kräva några anpassningar för 
resultattolkning.  

I föreliggande studie har vissa validitetsprövningar genomförts med Pearsons r. Även om 
Pearsons r inom psykologisk forskning är en vanligt förekommande metod vid korrelationsanalyser 
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av data på likertskala (Norman, 2010) bryter ett sådant förfarande mot antagande om att data ska 
vara på intervall- eller kvotnivå (Hauke & Kossowski, 2011). Dock hävdar Norman (2010) att 
Pearsons r är robust även om antaganden såsom normalitet bryts och därför bör användas. Hauke 
och Kassowski (2011) poängterar även vikten av att ett signifikant resultat på Spearmans r ej 
bör övertolkas som mått på linjärt samband mellan två variabler. Då korrelationsberäkning av 
symtomskalan i föreliggande studie använder stora stickprov samt har för avsikt att bedöma styrkan 
i linjära samband argumenteras för användning av Pearsons r vid dataanalys.  

Evidensprövning för kriterievaliditet 

Evidens för kriterievaliditet vilar i föreliggande studie på en robust enkel regressionsanalys 
för att undersöka huruvida traumahistorik kan predicera traumasymtom. Att denna metod användes 
baserades på den empiriska evidens som tydligt visar att en av de starkaste prediktorerna för PTSD 
är antal upplevda traumatyper (Perkonigg et al., 2000; Kolassa et al., 2010). Dock bör poängteras 
att resultatet och dess tolkning som evidens för kriterievaliditet ej bör betraktas som tillräckligt. 
Fullgod evidens för kriterievaliditet kräver vidare analyser där exempelvis diagnoskriterier kan 
fastställas genom diagnostisk intervju eller jämförelser mot klinisk population. Det sistnämnda har 
i föreliggande studier fastställts genom analyser med av Sachser et al. (2017) redovisade uppgifter 
från kliniska populationer (se Resultatdiskussion) men då detta innebär att olika språkversioner av 
CATS har jämförts mot varandra bör resultatet tolkas med försiktighet.  

Evidens för intern struktur med faktoranalys 

För prövning av en faktorlösning som sedan innan är teoretiskt förankrad och formulerad, 
är CFA det naturliga metodvalet (Kline, 2016). CFA som analysmetod har enligt Rasmussen et al. 
(2019) används för validitetsprövning av PTSD sedan diagnosen inkluderades i DSM-III år 1980. 
Sedan DSM-5 publicerades 2013 har CFA-modeller för PTSD blivit mer och mer 
multidimensionella vilket enligt Rasmussen et al. (2019) riskerar undermålig modellanvändning. 
Exempel på bristfälligt förfarande är underidentifiering av faktorer, högt korrelerade faktorer samt 
användning av endast passformsstatistik för val av modell. Underidentifiering av faktorer samt högt 
korrelerade faktorer är två problemområden som finns även i föreliggande studie.  

En underidentifierad faktor definieras som en faktor med endast två items (Rasmussen et 
al., 2019). I operationaliseringen av PTSD enligt DSM-5 består symtomklustret undvikande av 
endast två underkategorier (symtomuttryck). Metodvalet CFA kommer därmed alltid vara 
begränsad när denna DSM-5s fyrfaktormodell för PTSD prövas.  

Samtliga faktorer hade höga inbördes korrelationer, vilket går i linje med de hypoteser 
Rasmussen et al. (2019) formulerar gällande användning av komplexa modeller. För att kompensera 
för denna brist valdes genomförande av även en second-ordermodell med PTSD som högre ordnad 
faktor. Prövning av en sådan modell kan dessutom argumenteras som mer väl anpassad till PTSD 
som teoretiskt konstrukt. En jämförelse av modellerna med olika index genomfördes inte även om 
passformsindex för de båda modellerna presenterades. Att en jämförelse inte genomfördes 
baserades på att first-ordermodellen är att betrakta som nested i den högre ordnade modellen. Detta 
innebär att parametrarna kommer vara likvärdiga eftersom den högre ordnade modellen inkluderar 
den lägre, vilket är vad som menas med att de är nested. Att jämföra passformsindex skulle därmed 
inte tillföra vidare information.  

Utöver av Rasmussen et al. (2019) redan beskrivna problematiska förfaranden, har data som 
används i SEM-analyser många gånger svårt att leva upp till antagandet om normalitet (Byrne, 
2016). West et al. (1995) undersökte genom analys av tidigare studier hur icke-normalitet tenderar 
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att påverka resultat vid användningen av SEM. Författarna fann bland annat att i takt med att data 
blir mindre normalfördelad, desto mer ökar c2-värdet. Detta är en konsekvens som kan få forskare 
att söka andra modeller med bättre passformsindex trots att det kan vara så att den teoretiska 
modellen faktiskt är korrekt. Det föreligger även risk för bias med inkorrekt låga standardfel (West 
et al., 1995) vilket bidrar till att av modellen estimerade faktorladdningarna och kovariansmatriser 
kan framstå statistiskt signifikanta även om detta möjligen ej stämmer för populationen (Byrne, 
2016).  

Genom att använda bootstrapmetoden möjliggörs för forskaren att skapa multipla 
subsamples från originaldata för att på så vis kompensera för beskriven problematik vid icke-
normalitet (Byrne, 2016). När bootstrapmetoden applicerades i föreliggande studie var det med 
syfte att kompensera för de problem som beskrivits för icke-normalfördelad data (ökning av c2-
värde samt korrigering av bias i av modellen estimerade standardfel).  

Även om p-värdet för Bollen-Stine-prövning var signifikant antogs modellen ha god 
passform. Detta utifrån resonemanget att stora stickprov vanligen genererar signifikanta resultat på 
såväl c2 (Keith, 2019) som Bollen-Stine (Cooper, 2017) men även eftersom övriga index samt 
analys av standardiserade residualkovarianser och c2/df uppvisade goda resultat. Dock är dessa 
analyser baserade på av modellen estimerade standardfel och kovariansmatriser vilket således kan 
påverka resultat på passformsindex och därmed även resultattolkning; att analysera skillnader i 
standardfel mellan ML och bootstrap ML för att undersöka huruvida bootstrapsample leder till 
biaskorrigering är därmed av vikt. Vidare poängterar Kline (2012) att alternativa 
estimeringsmetoder såsom robust Weighted Least Squares (WLS) är överlägsen robust ML när 
syftet är att kompensera för data på ordinalnivå. I föreliggande studie, där Amos v26 har använts 
som programvara, hade ett sådant förfarande ej varit möjligt då denna programvara ej tillåter WLS 
som metod.  

MacCollum och Austin (2000) omnämner vad de kallar konfirmationsbias som exempel på 
problematiska förfaranden vid användning av SEM: att forskare tenderar att vara överdrivet positiva 
vid tolkning av modell men även en av MacCollum och Austin (2000) betraktad motvilja att söka 
alternativa förklaringar till data. Av denna anledning bör slutligen kommenteras att god passform 
för en modell inte är detsamma som att prövad modell är överlägsen andra modeller. Inte heller kan 
uteslutas att det finns andra bättre förklaringar till varför datan ser ut som den gör. Det enda som 
kan konstateras till följd av genomförd konfirmatoriska faktoranalys är således att prövad modell 
med erhållet god passform (här skiner lite konfirmationsbias igenom!) möjligen kan verka som en 
förklaring av PTSD som latent konstrukt.   

Att välja rätt i ett snårigt fält 

Att hitta vägar för att utforma och utvärdera instrument för att mäta icke-observerbara 
fenomen såsom psykologiska konstrukt, innebär oerhörda utmaningar på olika nivåer. Då 
psykometri är ett kontroversiellt område krävs ständiga ställningstaganden där forskaren behöver 
välja mellan att följa praxis eller kritikernas i lägre utsträckning använda rekommendationer. 

På den mest grundläggande nivån finns teorier som avser förklara hur själva mätningen kan 
förstås där CTT har haft och har en avgörande roll i konstruktionen av instrument såväl som 
utvärdering och användning av dem (Furr & Bacharach, 2014). Dock kan det hävdas att CTT har 
flertalet brister (Magno, 2009) vilket torde påverka den etablerade teorigrundens användbarhet. 
Detta medför att de analysmetoder som bygger på CTT och som används för att utvärdera och 
säkerhetsställa utformningen av ett instrument kan ifrågasättas. På ytterligare en nivå finns alla de 
olika statistiska analysmetoder som används inom psykometri som forskningsområde. Även här 
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uppstår problem avseende vilka metoder som faktiskt fungerar som utlovat, jämväl i de fall 
metoderna vilar på samma teoretiska bas. Även redovisning av resultat och tolkning av dito kan 
således diskuteras samt ifrågasättas. 

Med andra ord är psykometrin, ett område som i mångt och mycket ligger till grund för all 
mätning och utvärdering av psykisk ohälsa, ett snårigt område som ställer höga krav på såväl 
forskare som kliniker.   

Som svar på undermåliga teorier och tillhörande analysmetoder har mer komplexa metoder 
utvecklats, där SEM-rörelsen (Matsueda, 2012) till vilken CFA tillhör är ett exempel. Förespråkare 
för användande av dessa komplexa analysmetoder avser svara på den kritik som finns gällande de 
psykometriska metoder som historiskt använts för att på ett mer konstruktivt och korrekt vis närma 
sig svar på olika psykometriska frågeställningar. Detta ställer dock höga krav på kompetens vilket 
riskerar medföra felaktig användning av modeller såväl som otillräcklig kunskap gällande tolkning 
av resultat. De mer korrekta komplexa metoderna blir således även de befästa med stora mätfel 
utifrån hur de idag till följd av bristande förståelse ofta används och utvärderas (Guo, Perron & 
Gillespie, 2009; Martens, 2005; MacCallum & Austin, 2000; Jackson, Gillaspy & Purc-Stephenson, 
2009). Sammantaget ställs såväl etablerade forskare som vi som noviser inom området inför flera 
svåra och avgörande ställningstaganden: att felaktigt använda komplexa analysmetoder eller att 
korrekt använda bristfälliga metoder. 

Studiens begränsningar   
Att validera instrument som avser mäta PTSD på en icke-klinisk population är av värde för 

framtida användning av instrumentet. Dock medför det en begränsning att denna studie inte jämfört 
resultatet på den svenska versionen av CATS med en klinisk svensk population vilket är att föredra 
för att implementera screeninginstrumentet i kliniska verksamheter. Att inkludera en klinisk 
population skulle även kunna bidra till att säkerhetsställa ett cutoff-värde för potentiellt 
föreliggande PTSD samt ge mer evidens för kriterievaliditet. Att internetadministrering har använts 
kan dock möjligen bidra till svårigheter för fastställande av cutoff om jämförelsegrupp ej följer 
samma administreringsprocedur. Detta eftersom ett ökat medelvärde riskeras vid 
internetadministrering jämfört med pappersadministrering (Carlbring et al., 2007) vilket därmed 
leder till utmaningar vid normering.   

Data som erhållits i föreliggande studie är ej normalfördelad, en brist som medför möjliga 
problem vid tolkning av resultat erhållna från parametriska tester och faktoranalys även om 
litteratur för datahantering och resultattolkning baserat i denna begränsning har syftat till 
vägledning.  

Ytterligare en begränsning är att CATS avslutande skala som avser mäta påverkan av 
traumasymtom ej har prövats i denna eller i tidigare studie. Eftersom denna del av instrumentet är 
tydligt kopplad till klinisk symtompåverkan ansågs det ej relevant för den population som samplet 
tillhörde. Dock kan argumenteras för att exempelvis temporal stabilitet hade kunnat undersökas. 

Att instrumentet i föreliggande studie inte har prövats på populationen mellan 7 och 10 år, 
för vilket CATS är utformat, bör ses som en begränsning. Studien har inte heller prövat CATS mot 
bedömningsinstrument som avser mäta andra former av psykisk ohälsa än PTSD vilket medför 
begränsningar avseende evidens för diskriminant validitet.  

Ytterligare en begränsning är att endast en CFA-modell prövades mot data, vilket bör vara 
av vikt då diskussionen kring olika modeller avseende PTSD är pågående (Armour et al., 2016) och 
även om passformsindex för en modell beskrivs som värdefull information, anses det fördelaktigt 
om passform kan jämföras mot alternativa konkurrerande modeller (Keith, 2019). Vidare baserades 



 

  
47 

CFA i föreliggande studie på robust ML vilket av Kline (2012) hävdas som otillräcklig alternativ 
estimeringsmetod för ordinaldata och därför finns risk för felaktig parameterestimering med 
tillhörande resultattolkning.   

Förslag till fortsatt forskning  
Denna studie har prövat den svenska översättningen av CATS för att komplettera tidigare 

forskning på de översättningar som hittills genomförts. Dock bör instrumentet fortsatt översättas 
till ytterligare språk och fortsatt valideras för att ge möjlighet till bedömning av PTSD hos barn och 
unga i Sverige som inte har svenska som förstaspråk och skapa tillgång till ett internationellt 
anpassat och beprövat screeningsinstrument. 

CATS bör även testas och utvärderas på klinisk svensk population för att möjliggöra 
jämförelser mot i denna studie redan erhållen data för utforskande av cutoff-värde för screening av 
PTSD som är gångbar med den svenska översättningen. Detta är av hög klinisk relevans och datan 
från föreliggande studie avses användas för detta syfte när klinisk data samlats in. 

CATS bör även fortsatt prövas och utvärderas mot såväl DSM-5s kriterier för PTSD som 
kriterierna i ICD-11 och andra inom fältet dominerande modeller. Att se över hur passformsindex 
kan förbättras vid exempelvis eliminering av item 8 bör också vidare utforskas. Fyrfaktormodellen 
bör även prövas i programvara som tillåter andra hävdat mer robusta estimeringsmetoder än ML 
för att i högre grad säkerhetsställa korrekta parameterestimat, något som det till följd av vald 
programvara ej fanns möjlighet till i föreliggande studie.  

För att säkerställa de psykometriska egenskaperna på den svenska versionen av CATS och 
för att utöka instrumentets användningsområden bör även mer evidens för validitet inhämtas, en 
process som aldrig kan ses som fulländad (AERA et al., 2014). 

Slutsatser  
Denna studie visar att den svenska översättningen av CATS uppvisar goda psykometriska 

egenskaper för normpopulation och bidrar därför till att vara det första svenska validerade 
självsvarsformuläret för screening, monitorering och forskning av såväl traumahändelser som 
traumasymtom hos barn och unga.  

CATS uppvisar optimal intern konsistens och moderat till god temporal stabilitet. Dock bör 
den temporala stabiliteten fortsatt undersöka för att utröna om erhållna moderata och enligt 
konfidensintervall riskerat bristfälliga resultat är avhängigt faktiska mätfel eller naturligt 
förekommande förändring i symtombild.  

CATS kunde valideras mot psykometriskt undersökta instrument på PTSD och således 
bekräfta evidens för konvergent validitet. Viss evidens för kriterievaliditet har erhållits genom 
denna studie då antal traumahändelser tycks predicera antal traumasymtom men även då 
föreliggande normpopulation skiljer sig signifikant i symtomuttryck jämfört med kliniska 
populationer från USA, Tyskland och Norge. Dock kunde evidens för diskriminant validitet inte 
bekräftas vilket betraktas som en konsekvens av valda bedömningsinstrument.  

Fyrfaktormodellen för PTSD i enlighet med DSM-5 bekräftades vilket därmed gör 
instrumentet användbart som hjälpmedel för screening i enlighet med aktuellt diagnossystem DSM-
5 samt ger evidens för intern struktur. Då andra modeller av PTSD i föreliggande studie inte har 
jämförts mot fyrfaktormodellen, kan dock inte fastställas att andra modeller lika väl eller bättre 
skulle förklara data. 

Slutligen kan således konstateras att denna studie har bidragit till validering av det enda 
förekommande screeninginstrumentet för PTSD på svensk population som inkluderar såväl 
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traumahistorik som traumasymtom i enlighet med DSM-5. Därmed har denna studie påbörjat 
processen att fylla ett stort tomrum inom forskningsfältet. 
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APPENDIX  

Bilaga A – CATS självsvarsformulär 
Den svenska versionen av CATS självsvarsformulär för barn och unga mellan 7 och 17 år. 

 
CATS - Child and Adolescent Trauma Screen 

Självsvarsformulär för ungdomar 
 
 
 

Namn:   Datum:    
 

Stressande eller skrämmande händelser händer många människor. Nedan är en lista över 
stressande och skrämmande händelser som ibland kan hända. Markera JA om det har hänt 
dig. Markera NEJ om det inte hänt dig. 

 

1 Allvarlig naturkatastrof som en översvämning, tornado, orkan, jordbävning 
eller brand 

Ja Nej 

2 Allvarlig olycka eller skada som bil/cykelolycka, hundbett, eller idrottsskada Ja Nej 

3 Rånad under hot med våld eller vapen Ja Nej 

4 Blivit slagen med öppen hand, knuten hand eller misshandlad i din familj Ja Nej 

5 Blivit slagen med öppen hand, knuten hand eller misshandlad av någon 
som inte tillhör din familj 

Ja Nej 

6 Sett någon i din familj bli slagen med öppen hand, knuten hand eller 
misshandlad 

Ja Nej 

7 Sett någon i samhället bli slagen med öppen hand, knuten hand eller 
misshandlad 

Ja Nej 

8 Någon äldre som tagit dig på dina könsdelar när de inte skulle det Ja Nej 

9 Någon tvingade eller pressade dig till att ha sex eller när du inte kunde 
säga nej 

Ja Nej 

10 Någon som stått dig nära som dött plötsligt eller våldsamt Ja Nej 

11 Blivit attackerad, knivhuggen, beskjuten eller allvarligt skadad Ja Nej 

12 Sett någon blivit attackerad, knivhuggen, skjuten mot, allvarligt skadad eller 
dödad 

Ja Nej 

13 Stressande eller otäck medicinsk undersökning Ja Nej 

14 Varit med om krig Ja Nej 

15 Annan stressande eller skrämmande händelse? Ja Nej 
 
 

Beskriv:    
 

Vilken händelse stör dig mest nu?   
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Markera 0, 1, 2 eller 3 för hur ofta de följande sakerna har besvärat dig de senaste två veckorna. 
 

0 = Aldrig, 1 = Någon gång ibland, 2 = Hälften av tiden, 3 = Nästan alltid 

 Hur ofta har du: 

1 Upprörande (skrämmande/ väldigt obehagliga) tankar eller bilder av vad 
som hänt som plötsligt dyker upp i ditt huvud. 

0 1 2 3 

2 Haft otäcka drömmar som påminner dig om det som hände. 0 1 2 3 

3 Känt (känner) som att det som hände händer igen 0 1 2 3 

4 Blivit (blir) väldigt upprörd när du blivit (blir) påmind om det som hänt. 0 1 2 3 

5 Haft starka känslor i kroppen när du blivit påmind om det som hände 
(som svettningar, hjärtklappning, orolig mage). 

0 1 2 3 

6 Försökt att låta bli att tänka på eller att inte ha några känslor om det. 0 1 2 3 

7 Hållit dig borta från personer, platser, saker eller situationer som 
påminner dig om det som hände 

0 1 2 3 

8 Inte kunnat komma ihåg delar av det som hände 0 1 2 3 

9 Haft negativa tankar om dig själv eller andra. Tankar som att jag inte 
kommer att få ett bra liv, att man kan inte lita på någon eller att hela 
världen är otrygg. 

0 1 2 3 

10 Skyller på dig själv för det som hände eller skyller på någon annan när 
det inte var deras fel. 

0 1 2 3 

11 Dåliga känslor (rädd, arg, skyldig eller skamfull) en stor del av tiden. 0 1 2 3 

12 Inte haft lust att göra saker du brukade göra. 0 1 2 3 

13 Inte känt närhet till andra människor (som att känna sig ensam även om 
man är tillsammans mot andra). 

0 1 2 3 

14 Inte kunnat ha bra eller glada känslor. 0 1 2 3 

15 Känt dig arg, haft vredesutbrott och tagit ut det på andra. 0 1 2 3 

16 Gjort farliga eller riskfyllda saker. 0 1 2 3 

17 Varit överdrivet försiktig eller på din vakt (kontrollerat vem som finns 
omkring dig). 

0 1 2 3 

18 Varit nervös. 0 1 2 3 

19 Problem med att koncentrera dig. 0 1 2 3 

20 Svårt att somna eller sova hela natten. 0 1 2 3 
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Vad snäll och markera JA eller NEJ om problemen du markerat påverkat: 
 
 
 

1 Komma överens med andra Ja Nej 

2 Hobbies/ha kul Ja Nej 

3 Skola eller arbete Ja Nej 

4 Familjerelationer Ja Nej 

5 Glädje Ja Nej 
 

Child and Adolescent Trauma Screen (CATS), Berliner & Goldbeck (2014 ©). Svensk översättning: Nilsson, 
Mattelin, Tingberg & Svedin (2018).  
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Bilaga B – Informationsbrev till deltagare 
 

INFORMATION TILL DELTAGARE 
 
Formulären som du nu kommer få svara på ingår i en forskningsstudie som kommer kunna förbättra 
den psykiska hälsan hos barn och ungdomar.  Studien görs vid Linköpings Universitet och ca 500 
elever kommer tillfrågas om att delta.  

Det finns idag inget testat formulär på svenska som kan upptäcka diagnosen posttraumatiskt 
stressyndrom hos barn och ungdomar. Det ska denna studie ändra på så att fler barn och ungdomar 
kan få den hjälp de behöver.  

För att testa formuläret behöver vi jämförelsegrupper av barn och ungdomar i vanliga skolklasser. 
Detta för att kunna jämföra med hur barn och ungdomar som söker sig till vården svarar. 

Du kommer få fylla i tre formulär med frågor. Läs frågan och välj sedan det svar som passar bäst 
överens för dig.  

Ditt deltagandet är frivilligt och alla formulär besvaras anonymt. Det enda som kommer att finnas 
med om dig, utöver dina svar, är din ålder och kön och i vilket land du är född. Det kommer inte att 
vara möjligt att identifiera någon enskild person. Om du inte vill delta eller du vill avbryta så ger det 
dig inga negativa konsekvenser. Har du några frågor kan du vända dig till någon av nedanstående. 
 

TACK FÖR DITT BIDRAG! 
Med vänlig hälsning, 

Iza Dävelid  Doris Nilsson  
Psykologkandidat Leg. psykolog & leg. psykoterapeut   
073-7447667  Ansvarig Handledare 
  Biträdande professor i klinisk psykologi 
  Linköpings Universitet 
Sara Ledin  013-284429 
Psykologkandidat 
070-6141794  
 
 
Hur får man information om studiens resultat? 
Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga rapporter. Du som deltagare kan även 
kostnadsfritt få information om resultaten av studien genom att kontakta någon av 
kontaktpersonerna ovan. 



 

  
63 

Bilaga C – Informationsbrev till rektorer 
 
 

 
 
 
Bäste verksamhetschef, 
 
Vi är två psykologkandidater som för närvarande studerar sista året vid Linköpings Universitet. Vi har valt 
att ägna vårt examensarbete åt att normera ett diagnostiskt formulär för posttraumatisk stress som riktar 
sig till barn och ungdomar. Detta är eftersatt i Sverige då det idag inte finns något svensknormerat formulär 
som tjänar detta syfte. Vi ser därför hur detta projekt kan hjälpa att fylla det stora tomrum som finns inom 
svensk barn- och ungdomspsykiatri och hjälpa att motverka den enligt Socialstyrelsen ökade psykiska 
ohälsan hos barn i åldern 10-17. Att med hjälp av väl underbyggda formulär kunna upptäcka psykisk ohälsa 
gör det möjligt att inleda behandling av barn- och ungdomar som har behov av detta.  
 
Studien har blivit etikprövad och godkänd och vi behöver därför en icke-klinisk normgrupp som kan 
användas som jämförelsegrupp med de ungdomar som söker till barn- och ungdomspsykiatrin och därför 
vänder vi oss nu till Dig. Vår önskan är att få besöka Er skola för att insamla detta viktiga underlag.   
 
Deltagandet vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 10-17 och är helt frivilligt. Ungdomen har även 
rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan att ange skäl eller att det ska innebära någon nackdel 
för den unge. Undersökningen kommer att vara fullständigt anonym och enskilda individer kommer 
därmed inte kunna identifieras när resultaten av studien publiceras.  
 
Deltagandet går ut på att svara på tre digitalt tillgängliga formulär gällande svåra livshändelser och 
eventuella symtom på posttraumatisk stress och uppskattas ta ca 20-30 minuter. Minst en av 
psykologkanditaterna kommer att närvara och även besvara eventuella frågor om sådana uppstår. 
Informationsbrev om studien kommer att finnas tillgängligt för ungdomen i samband med formulären.  
 
Vi kommer inom kort ta kontakt med Dig via telefon för att besvara eventuella funderingar samt se när 
tillfälle kan ges för studien. 
 
Med Vänlig Hälsning, 
 
Iza Dävelid   Doris Nilsson    
Psykologkandidat  Leg. psykolog & leg. psykoterapeut 
073-7447667   Biträdande professor i klinisk psykologi 
   Linköping Universitet, 013-284429 
Sara Ledin    
Psykologkandidat 
070-6141794   Carl Göran Svedin 
   Leg. psykolog & leg. psykoterapeut 
   Professor emeritus  
   Linköpings Universitet, 013-282224  
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Bilaga D – Informationsbrev till vårdnadshavare 

 
Bäste förälder/vårdnadshavare, 
 
Med anledning av ett forskningsprojekt som syftar till att förbättra den psykiska hälsan hos barn och 
ungdomar vill vi informera om studien samt inbjuda till deltagande. Studien har godkänts av etikrådet och 
genomförs av två psykologstudenter vid Linköpings Universitet i samarbete med Barnafrid. Totalt ca 500 
elever i åldrarna 10-17 från olika delar av Sverige kommer tillfrågas om att delta.  
 
Det finns idag inget etablerat diagnosvägledande formulär på svenska för posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) hos barn och ungdomar. Det ska denna studie ändra på så att fler barn och 
ungdomar kan få den hjälp de behöver. För att testa det formulär som utformats vänder vi oss nu till barn 
och ungdomar i normalklasser. Detta för att kunna jämföra med hur barn och ungdomar som söker sig till 
vården svarar.  
 
___dagen den ___ kl ___ kommer psykologkandidaterna besöka ditt barns klass. Totalt kommer 3 olika 
digitalt tillgängliga självsvarsformulär användas. Ditt barn kommer kanske inte känna igen sig i alla frågor 
medan andra kan vara mer relevanta för ditt barns upplevelser. Det tar ca 30 minuter att fylla i formulären. 
Psykologkandidaterna närvarar under hela tillfället för att hjälpa barnet samt svara på frågor.  
Deltagandet är frivilligt och ditt barn/ungdom kan när som helst avbryta sitt deltagande. Alla formulär 
besvaras anonymt, det enda som kommer att finnas med om den unges person, är ålder, kön och 
födelseland. Det kommer därmed inte vara möjligt att identifiera någon enskild person. Om ditt 
barn/ungdom inte vill delta eller vill avbryta så ger det inga nackdelar eller negativa konsekvenser för 
barnet.  
 
Vill du inte att ditt barn ska delta i studien?  
Förälder/vårdnadshavare samtycket till 
deltagande genom att barnet närvarar och 
deltar då formulär delas ut. Om du INTE vill att 
den unge deltar, vänligen informera 
klassföreståndare, Iza Dävelid eller Sara Ledin.  

Hur får man information om studiens resultat? 
Resultaten kommer att publiceras i 
vetenskapliga rapporter. Du som deltagare kan 
även kostnadsfritt få information om resultaten 
av studien genom att kontakta någon av 
kontaktpersonerna nedan

 
 
Iza Dävelid 
Psykologkandidat  
073-7447667 
 
 
 
 
 

Sara Ledin 
Psykologkandidat 
070-6141794 
 
 
 
 

Doris Nilsson 
Leg. psykolog & leg. 
Psykoterapeut 
Ansvarig Handledare 
Biträdande professor  
Linköpings Universitet  
013-284429 



 

 

Bilaga E – Matriser för CFA 
 

Tabell E1 
Kovariansmatris baserad på uppmätta poäng på CATS symtomskala 
 

 
 
Tabell E2 
Standardiserad residualkovariansmatris för samtliga items i CATS symtomskala 

 
Notering. Om majoriteten av värdena överstiger 2 indikerar det problem med modellen (Jöreskog, 1993). Värden > 2 har 
fetmarkeras. 
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Tabell E3 
Kovariansmatris baserad på first-order CFA  
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Bilaga F – Scatterplot för traumahistorik och traumasymtom i normgrupp 

 

 
 

 
Figur F1. Scatterplot för samtliga observationer i normgrupp. Outliers som eliminerades är 
markerade. Maxpoäng för traumsymtom = 60 och maxpoäng för traumahistorik = 15. 
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Bilaga G – Tabell över svarsfördelning på symtomitems i CATS 
Tabell för svarsfördelning på CATS symtomskala i normgrupp (N= 591). Svar anges i likertskala 
med minimumpoäng 0 och maximumpoäng 3.  

 

Item Medel (SD) Median Skevheta Kurtosisb 

1 0.61 (0.79) 0 13.32 7.45 

2 0.48 (0.74) 0 16.13 11.95 

3 0.44 (0.76) 0 17.91 13.50 

4 0.76 (1.01) 0 11.08 0.09 

5 0.63 (0.94) 0 13.44 3.41 

6 0.90 (1.13) 0 8.77 -3.56 

7 0.63 (1.00) 0 13.96 3.11 

8 0.45 (0.80) 0 18.11 12.71 

9 0.89 (1.06) 1 8.61 -2.87 

10 0.5 (0.92) 0 15.57 6.74 

11 0.73 (0.92) 0 10.62 0.72 

12 0.75 (0.95) 0 10.51 0.20 

13 0.59 (0.90) 0 13.88 4.38 

14 0.66 (0.89) 0 12.12 2.87 

15 0.50 (0.83) 0 13.47 5.34 

16 0.42 (0.72) 0 17.50 13.30 

17 0.59 (0.85) 0 14.51 6.97 

18 1.08 (0.89) 1 6.05 -1.27 

19 1.21 (1.06) 1 4.69 -4.86 

20 0.95 (0.99) 1 7.70 -2.27 
Notering. Fetmarkering indikerar items med signifikant skevhet eller kurtosis 
a  > |2.00| indikerar signifikant skevhet (Kim, 2013)  
b  > |7.00| indikerar signifikant kurtosis (Kim, 2013).   
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Bilaga H – Regressionsanalys  

 
Figur H1. Scatterplot för standardiserade residualer med CATS totalsymtom som 
beroende variabel. 

 
Figur H2. Histogram över standardiserade residualer  

 
Figur H3. Regressionslinje med totalt antal traumahändelser som oberoende variabel  
och totalsymtom som beroende variabel.  



 

  
70 

Bilaga I – Det finns så många svåra ord… 

En ordlista för att underlätta navigering i statistikens, psykometrins och förkortningarnas 
värld. Listan är organiserad i övergripande kategorier och följer (av oss hävdad och i uppsatsen 
använd) relevanssortering istället för bokstavsordning. Ordlistan är baserad på grundboksreferenser 
som återfinns i referenslistan och inkluderar för många mer bekanta termer såväl som för några av 
oss mindre bekanta termer.   

Generella statistiska termer och tester 

 
Normalfördelning           
 

En sannoliksfördelning av en variabel som har vissa 
kända egenskaper (till följd av att variabeln undersökts 
exempelvis genom någon form av mätning). 
Fördelningen ges benämningen ”normal” till följd av 
perfekt symmetri, dvs skevhet/snedhet och kurtosis = 0 

Skevhet/Snedhet 
(eng Skewness) 

 
Ett mått på hur förskjuten en sannoliksfördelning är 

Negativ skevhet/snedhet 
 
 

 

Även kallat left-skewed då den vänstra svansen i 
sannoliksfördelningen är längre än den högra. I en 
negativt snedfördelad fördelning antar majoriteten i 
fördelningen höga värden 

Positiv skevhet/snedhet 
 

 

Även kallat right-skewed då den högra svansen i 
sannoliksfördelningen är längre än den vänstra. I en 
positivt snedfördelad fördelning antar majoriteten i 
fördelningen låga värden 

Kurtosis  Graden till vilken data samlas i svansarna på en 
sannoliksfördelning, avgör hur ”toppig” kurvan är 

Leptokurtosis 
 
  

En sannoliksfördelning med positiv kurtosis (>0) - mer 
toppighet och tjockare svansarna jämfört med 
normalfördelning 

Platykurtosis 
 

 

En sannoliksfördelning med negativ kurtosis (<0) - 
mindre toppighet och tunnare fler värden i svansarna 
jämfört med normalfördelning 

Normalitet 

 Tätt förknippat med sannoliksfördelning där test för 
normalitet innebär undersökande av huruvida uppmätta 
variabler kan antas vara normalfördelade. Kan avse 
univariat, bivariat eller multivariat normalitet (se nedan)  

 

 Tätt förknippat med sannoliksfördelning där test för 
normalitet innebär undersökande av huruvida uppmätta 
variabler kan antas vara normalfördelade. Kan avse 
univariat, bivariat eller multivariat normalitet (se nedan)  

Linjäritet 

 
 

 När relationen mellan variabler uppvisar ett mönster 
som grafiskt kan presenteras som en rät linje vilken kan 
ha olika lutning och riktning och uttryckas i en ekvation 
(se exempel i Bilaga F) 

Univariat  Avser en variabel. T ex när endast ett utfallsmått 
analyseras 

Bivariat  Avser två variabler. T ex när två utfallsmått analyseras 

Multivariat  Avser fler än två variabler. T ex när tre utfallsmått 
analyseras 

Outlier 
 Observationer i data som uppvisar ett tydligt avvikande 

mönster från övriga observationer. Kan vara univariat, 
bivariat eller multivariat   
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Kritiskt värde  Ett värde som avgör huruvida teststatistik kan leda till 
förkastande av nollhypotes eller ej  

Multikollinearitet 
 När två eller flera variabler är väldigt nära linjärt 

relaterade till varandra. Ibland används termen 
kollinearitet när den linjära relationen avser två variabler  

Massignifikansproblem  När signifikansprövning till följd av upprepade tester 
leder till tolkningsproblem avseende kritiskt värde  

Antaganden 
(eng assumptions) 

 …för data. Sammanfattar kriterier som data behöver 
uppfylla inför användning av statistiska analyser. Olika 
statistiska analysmetoder gör olika antaganden för data 
och i de fall då dessa bryts riskerar resultatet av analysen 
vara missvisande 

Preliminär analys 

 
Analys av data för att undersöka antaganden inför vidare 
statistiska analyser 

Koefficient 
 Index som beskriver specifika egenskaper, t ex 

korrelationskoefficient, reliabilitetskoefficient, 
regressionskoefficient etc 

Korrelation  Mått på linjäritet 

Varians  Mått på genomsnittlig spridning i ett dataset 

Kovarians  Mått på genomsnittlig relation mellan två variabler 

Matris 
(eng. matrix) 

 En samling av värden arrangerade i kolumner och rader 
(för exempel hänvisas till Bilaga G). Observera att ovan 
omnämnda termer kan illustreras i form av matriser 
såsom exempelvis en kovariansmatris. 

Parametriska test 
 

Statistiska test för normaldfördelade variabler  

Teststatistik 

 Kvoten mellan systematisk och icke-systematisk 
varians, mellan effekt och mätfel vilken kan uttryckas 
med följande ekvation:	 
 

=
systematisk varians
osystematisk varians =	

av modellen förklarad varians
av modellen oförklarad varians =

effekt
mätfel 

 
Resultatet prövas mot sannolikhetsfördelningar i vilka 
frekvensen för olika värden är känd, t ex t-fördelning, 
chi-två (c2)-fördelning eller F-fördelning 

Effektstorlek  Standardiserad mätning av faktisk effekt/styrka på 
erhållen teststatistik 

Konfidensintervall 
 Ett intervall inom vilket det sanna populationsvärdet av 

estimerade parametrar med en viss procentuell 
sannolikhet (vanligen 95 %) befinner sig 

Intraclass Correlation 
Coefficient 

ICC Metod för utvärdering av interskattar-, intraskattar och 
test-retestreliabilitet 

Cohens kappa  Metod för utvärdering av interskattar-, intraskattar och 
test-retestreliabilitet när data befinner sig på 
nominalskala 
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Termer avseende faktoranalys 

Structural Equational 
Modeling 

SEM Övergripande multimodalt ramverk för olika statistiska 
analysmetoder som integrerar en mängd olika teorier 

Faktoranalys  Statistisk analysmetod för att analysera möjliga faktorer 
Explorativ faktoranalys 
(eng explorative factor analysis) 

EFA En form av faktoranalys som är teorigenererande och 
avser kartlägga och upptäcka relevanta faktorer 

Konfirmatorisk faktoranalys 
(eng. Confirmatory Factor 
Analysis) 

CFA En form av faktoranalys som är teoribeskrivande och 
avser bekräfta eller förkasta teoribaserade relevanta 
faktorer 

Identifikation av modell  Hur antalet observerade parametrar förhåller sig till 
antalet icke-observerade parametrar. En modell kan vara 
underidentifierad (fler icke-observerade än observerade 
parametrar), precis identifierad (lika många icke-
observerade som observerade parametrar) och 
överidentifierad (färre icke-observerade än observerade 
parametrar). För CFA-genomförande kan modellen ej 
vara underidentifierad 

Faktorladdningsfixering  En vanligt använd metod för att åstadkomma en korrekt 
identifierad faktormodell där faktorladdningar fixeras till 
värden (vanligen 1 eller 0) för att på så vis minska 
antalet parametrar som behöver estimeras   

Parameterestimeringsmetod  (ibland omnämnt som endast estimeringsmetod) Avser 
den metod som används för att i den statistiska analysen 
estimera parametrar av intresse 

Maximum-likelihood ML Den vanligast förekommande estimeringsmetoden vid 
faktoranalys 

Passformsindex  Olika index som avser förklara huruvida prövad CFA-
modell passar den data på vilken modellen appliceras. 
Passformsindex används eftersom de matrisen som 
metoden baseras på ofta genererar i stor mängd data som 
därmed blir svår att analysera och ett passformsindex 
försöker förklara passformen med endast ett värde 

Nested (engelsk term)  Term för att beskriva att data är hierarkiskt strukturerad 
(”nested” i högre ordnade modeller eller analysnivåer) 

First-ordermodell  När observerade variabler (ex poäng på items) kan 
organiseras i faktorer på en och samma övergripande 
nivå (forst-orderfaktorer) kan en faktormodell beskrivas 
som en first-ordermodell 

Higher-ordermodell  När observerade variabler (ex poäng på items) kan 
organiseras i faktorer på en och samma nivå men även i 
ytterligare en faktornivå, kan en faktormodell beskrivas 
som higher-ordermodell   

Second-ordermodell  När faktorerna i en faktormodell organiseras i en 
övergripande (second-order)faktor kan modellen 
omnämnas som second-order  

Standardised Root Mean 
Sqaure Residual 

SRMR Passformsindex som ger ett estimat på genomsnittlig 
skillnad mellan faktisk och av modellen föreslagen 
korrelationsmatris 
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Root Mean Square Error of 
Approximation 

RMSEA Passformsindex som konceptuellt kan betraktas som ett 
mått på graden av dålig passform per frihetsgrad  

Comparative Fit Index CFI Passformsindex som genererar ett populationsestimat för 
den förbättring modellen har på data  

Tucker-Lewis Index TLI Passformsindex genererar ett populationsestimat för den 
förbättring modellen har på data  

Composite Reliability CR Mått på reliabilitet inom ramen för faktoranalys 
Average Variance Extracted AVE Mått för evidens på intern konvergent validitet inom 

ramen för faktoranalys 
Maximum Shared Variance MSV Mått som i relation till AVE kan användas för att 

estimera evidens för diskriminant validitet inom ramen 
för faktoranalys 

 
 


