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Sammanfattning. Denna skrift tar upp ett antal statistiska begrepp med något lite anslutande 
kritisk diskussion. Skriften har primärt skrivits som utbildningsPM för Samhällsvetenskaplig 
grundkurs, delkurserna 4 och 5, vid Örebro universitet. Skriften är inte tänkt som någon 
grundutbildning i statistik utan är avsedd att skapa ett introducerande minimum av förståelse 
av och kritiskt tänkande kring begrepp som det talas om i psykologisk facklitteratur och som 
beteendevetare ofta använder.  
 
Tilldelning av siffror 
Det kan ofta vara diskutabelt och missvisande hur vi tilldelar siffror till verkligheten 
och vi kan lura oss själva. Om vi tilldelar ett äpple siffran 1, så får 10 äpplen siffran 10. 
Men är äpplen alltid så lika att de förtjänar samma siffra. Tänk om hälften av äpplena 
är ruttna eller hälften av äpplena är dubbelt så stora som de andra. Är det då rimligt 
att säga att 5 äpplen = 5 äpplen ?  En klassiker är Parkinsons lag enligt vilken mer 
önskat arbete inte behöver bli utfört bara för att ytterligare 1 person anställs – mycket tid 
kan gå åt till onödig kommunikation, tittande på sex-sighter på internet, sysslande med 
tips och spel på hästar, privat pratande med bekanta på telefon, vässande av pennor, rökning 
och odlande av konflikter – allt på arbetstid.  
Ett antagande som ofta görs är att stegen mellan svarsalternativen på attitydfrågor är  
lika stora och att de därmed kan tilldelas siffervärdena 1,2,3,4,5. Man behöver inte ha 
sett många attitydfrågor för att ha lagt märke till att avståndet ibland ter sig ringa och 
ibland mycket större mellan svarsalternativen. En grundläggande fråga vid siffertilldelningar 
är om de är rimliga och invändningsfria. Siffror kan tilldelas på många underliga eller icke 
seriösa sätt. 
 
Fördelning av mätvärden 
I princip kan mätvärden fördela sig på många olika sätt i olika kategorier eller längs en 
mätskala. Värdena kan t.ex. vara klumpade på en enda punkt eller jämnt spridda eller 
ligga i U-fördelning eller en omvänd U-fördelning, eller en J-fördelning riktad åt ena eller 
andra hållet. En fördelning kan även innehålla två eller flera toppar (t.ex. bimodal/tvåtoppig, 
trimodal/tretoppig). För vissa skalor, s.k. nominalskalor, spelar ordningsföljd ingen roll (t.ex. 
ja/nej-skala, kön, religion, partipreferens) och ev. tilldelning av siffervärde är godtyckligt 
valt, t.ex. kvinna = 1, man = 2.  
 
Rangordningar 
Ibland rangordnas, t.ex. sökande till en befattning, och har vi bara rangsiffror kan vi inte 
veta avstånden mellan dem, t.ex. hur stort avståndet är mellan den som rangordnats som nr 3 
och den som rangordnats som nr 4. Kanske har en rangordning av rätt godtycklig karaktär 
pressats på t.ex. 5 tämligen likvärdiga sökande. Det finns anledning gå in i materialet och 
noga granska vad en rangordning grundas på. Ofta finns avsevärda inslag av subjektivitet 
och godtycke. Det har t ex förekommit att personalchefer rangordnat sökande i mycket  
olika ordning.  
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Histogram/stapeldiagram 
Ett begripligt och konkret sätt att visa hur många mätvärden det finns i en fördelning i varje 
position på skalan är ett stapeldiagram/histogram, som har antal mätvärden längs y-axeln. I en 
del histogram lägger man in två eller flera histogram för två eller flera grupper. Exempelvis 
kan histogram med staplar för båda könen ritas in i samma figur. Det kan vara lättare att 
jämföra histogrammen med sådan presentation. Det förekommer ofta histogram där flera 
mätvärden kategoriserats tillsammans, t.ex. åldersgruppen 20-29 år. Då kan man inte se 
variationen inom kategorin, t.ex. att det kanske inte finns några 20-22-åringar i kategorin 
i ett aktuellt fall. Det kan också ofta diskuteras hur man har indelat mätvärdena i kategorier, 
dvs. var gränserna dras.  
 
Variabel 
En variabel är något som varierar mellan minst två olika värden, t.ex. kan en variabel ha  
positionerna ja eller nej, man eller kvinna. Oftast har variabler ett flertal värden. Den kan 
vara en diskret variabel (t.ex. när endast heltal används och mätvärdena hoppar 
mellan de olika möjliga positionerna, t.ex. ”1,2, 3, 4, 5” eller ”U, G. VG” och inga andra 
värden. En variabel kan även vara kontinuerlig, t.ex. mätning av tid i små steg ner på 
millisekunder.  
 
Vid experiment talar man om oberoende variabler (orsaksvariabler) respektive beroende 
variabler (effektvariabler). Genom att t.ex. manipulera värdet i en oberoende variabel kan 
man då mäta om det blir någon förändring i en eller flera beroende variabler. Dessa termer 
gäller relativt experimentets uppläggning. Exempelvis kan en beroende variabel i ett 
experiment vara oberoende i ett annat experiment.  
 
Mått på centraltendens 
Ett grovt mått på centraltendens för mätvärden är att ange det vanligaste värdet, typvärdet. 
Det kan finnas fler än ett typvärde, t.ex. vid en bimodal fördelning (två toppar).  
 
Ett annat mått på centraltendens, särskilt lämpligt när en fördelning innehåller något eller 
några extrema värden (t.ex. en inkomst- eller förmögenhetsfördelning) som starkt påverkar ett 
vanligt medelvärde, är median. Medianen är antingen det mittersta värdet (vid ojämnt antal 
värden) eller medelvärdet av de två mittersta värdena (vid jämnt antal värden). Den klyver 
alltså antalet värden 50/50 och tar inte hänsyn till hur stora mätvärdena på båda sidor är.  
 
Ett mycket använt mått är aritmetiskt medelvärde (ofta bara kallat medelvärde). Detta 
beräknas genom att addera (summera) alla aktuella mätvärden och sedan dividera med antalet 
värden.  
 
Är en fördelning skev kan medelvärdet vara missvisande, då det mycket kan påverkas av  
ett eller flera extremvärden. Det kan även lätt leda till tankegången att det måste finnas  
många värden på eller nära medelvärdet, men där behöver inte finnas några alls (tänk t.ex. 
på en U-fördelning utan värden i mitten). Medelvärdet kan även vara missvisande vid  
förändringsmätning, eftersom det kan vara oförändrat trots att många förändringar i båda 
riktningarna har skett och då tar ut varandra. Medelvärdet för en grupp kan inte användas för  
att generalisera till medlemmarna av gruppen. Att gruppen t.ex. har medellängden 172,5 cm 
betyder inte att någon medlem ö h t måste ha den längden och i synnerhet inte många eller 
samtliga. Att generalisera från gruppmått till en enskild individ i gruppen eller utanför 
gruppen innebär tankefel. Mått på centraltendens används ofta till psykisk terror gentemot 
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grupper och individer. Typvärden, medianer eller aritmetiska medelvärden framförs som ideal 
eller som något man bör anpassa sig till för att vara normal (jfr modebranschens och dess 
lakejskribenters ständiga påbud om hur människor ”skall” klä sig). Det är en resurs att 
människor är unika och varierar i mängder av avseenden (variabler). Det finns anledning till 
stor kritisk vaksamhet gentemot medelvärden både i rapporter och i prat. Vi kan lätt lura 
oss själva med hjälp av måtten på centraltendens.  
 
Ett exakt histogram över fördelningen av mätvärden ger tydligare och mer teoretiskt och 
praktiskt användbar information än ett medelvärde som närmast fungerar som abstrakt  
kamouflage och kan dölja både det ena och det andra som inte tål dagens ljus. Exempelvis 
kan ekonomiska medelvärden politiskt behändigt kamouflera att det finns grupper som lever i 
stor fattigdom eller att det finns grupper av personer som fått det ekonomiskt sämre (vilket  
kamoufleras av att andra fått det bättre och med ett oförändrat eller högre medelvärde som 
följd).  
 
Variationsmått/spridningsmått 
Ett enkelt variationsmått är variationsvidden/variationsbredden, som anges som området 
mellan det lägsta och det högsta värdet. Variationsvidden kan förstås påverkas mycket 
av enstaka extremvärden, dvs. det kan saknas värden inom en del av variationsvidden.  
 
Att beräkna den s.k. variansen är ett annat sätt att få fram ett mått på variation, dvs. hur 
mycket mätvärdena är utspridda, är att för varje mätvärde beräkna skillnaden mellan 
mätvärdet och det aritmetiska medelvärdet. Alla dessa skillnader kan sedan kvadreras och 
därefter adderas. Summan divideras med antalet mätvärden. Det är alltså frågan om 
medelvärdet av de kvadrerade avvikelserna från medelvärdet. Ju större avvikelser från 
medelvärdet desto större värde på variansen. Ju mindre mängd avvikelser från medelvärdet 
desto mindre värde på variansen. När alla värden är siffermässigt lika, så är förstås 
 variansen = 0. Ju mer mätvärderna sprids ut från medelvärdet desto högre blir variansen.  
Genom att man tar medelvärdet av de kvadrerade avvikelserna kan olika fördelningar 
med olika antal mätvärden jämföras på lika villkor. Variansen kan alltså betraktas som  
ett medelvärde av de kvadrerade avvikelserna från medelvärdet.  
 
Mycket vanligt är att ta kvadratroten ur variansen, den s.k. standardavvikelsen, som mått 
på variation/spridning och därigenom återvända till den använda mätskalan. 
Standardavvikelsen blir förstås även den noll om alla mätvärden är samma och den ökar ju 
mer och längre bort mätvärdena sprids ut från medelvärdet.  
 
Mätfel och suspekt ursprung 
Det är vanligt att mätsiffror av olika slag innehåller mätfel och ibland kan mätfelen vara stora. 
Mätfelen storlek kan man komma åt genom att låta utföra upprepade mätningar och sedan 
jämföra resultaten. Blir skillnaderna små så är mätfelen små. Blir skillnaderna mellan 
mätningarna stora så är mätfelen stora.  
Det kan även ofta vara befogat att närmare undersöka siffrornas ursprung, hur de kommit till. 
Siffror är inte korrekta eller någon form av fakta bara för att de råkar presenteras. 
  
I ett fall för många år sedan fick ett par projektanställda som jag handledde en uppgift från  
polisen i Örebro att 70% av invandrarna (hur dessa nu kan ha definierats) hade 
missbruksproblem (droger; oklar definition även här). Jag bad dem fråga polisen var siffran 
kom ifrån. Den kom ifrån polisen i Uppsala svarade polisen. När rapportskrivarna kontaktade 
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polisen i Uppsala fick de fram att siffran var en subjektiv uppskattning gjord av en enda 
invandrare, dvs. en synnerligen osäker procentsiffra. Någon annan skulle kanske gjort 
en helt annan subjektiv skattning. Även med tillgång till flera bedömare skulle siffran 
måst bedömas som högst osäker.   
 
I ett annat fall fick jag tillgång till begåvningstestresultaten för en mamma, de samlade 
resultaten av ett helt testbatteri, från två tillfällen med några få månaders mellanrum. Vid den 
första testningen erhölls det sammanslagna resultatet 53 på en s.k. IQ-skala (M = 100, Sd = 
15). Vid den andra testningen med en annan psykolog erhölls det sammanslagna resultatet 88, 
dvs. en skillnad på 35 IQ-enheter. Socialtjänsten hade omedelbart tagit barnen efter den första 
testningen, som rimligen gav en felaktig bild och borde föranlett psykologen att kontrollera 
resultatet mot skolbetyg och personer som hade god kännedom om mamman. För övrigt så 
mäter inte begåvningstest förmåga till omsorg om barn. För detta krävs observationer.  
 
I ett tredje fall fann vi i en uppsats att 87% av inrapporteringarna till Statistiska Centralbyrån 
för en kategori av sökande av ekonomiskt bistånd på ett socialkontor var felaktiga. I ett fjärde 
fall meddelade socialstyrelsens statistiker mig att de beräknade medelvårdtiderna för 
placeringar av barn inte var korrekta på grund av det inte i alla fall rapporterades när 
placeringar i praktiken upphörde. Bristande dokumentation och rapportering kan alltså ge 
upphov till stora fel i t.ex. medelvärden eller procentsiffror.   
 
Siffror bör alltså mötas med skepsis och ifrågasättanden. Det förekommer dessvärre en 
utbredd övertro på siffror och ibland kan det vara befogat att kritiskt tala om 
”sifferfetischism”. Det förekommer även suspekta beräkningsmetoder och överdrivna anspråk 
på att få grepp om verkligheten med hjälp av tilldelning av siffror.  
Vilken verklighetsbild får vi t.ex. om vi tilldelar siffror till det som är lätt att mäta och 
bortser från sådant som är svårt att mäta? Eller om vi envisas med att på lösa och subjektiva 
grunder tillskriva verkligheten siffervärden?  
 
När det gäller begåvningstestningar beräknas och presenteras ibland s.k. konfidensintervall 
kring ett tänkt (ja, tänkt!) sant värde. Ett 95% konfidensintervall tänks med 95% sannolikhet 
täcka ett tänkt sant värde och ett 99% konfidensintervall tänks med 99% sannolikhet täcka 
ett tänkt sant värde. Ett konfidensintervall kan t.ex. vara 108±7.  Som exemplet ovan visat 
är det dock möjligt att ”spränga” ett konfidensintervall genom t.ex. klantigt eller felaktigt 
genomförande av testning eller att den testade är i dålig form i det enskilda fallet.  
 
Ett sätt att komma åt frågan om mätfel är som nämnts upprepad mätning för att se om 
mätvärdena är stabila. Dock kan en mätning ske på felaktigt sätt flera gånger, så en noggrann 
granskning av hur mätningen går till är alltid befogad.  När man på olika sätt mäter 
stabiliteten i mätvärdena brukar man ofta inom psykologin tala om reliabilitet. Ibland mäts 
överensstämmelsen mellan olika bedömare (jfr t ex poängsättning av flera domare vid 
konståkning på skridsko), t.ex. procent lika bedömningar, s.k. interbedömarreliabilitet. 
(”inter” = mellan)  
  
Samband 
Om vi har mätvärden i två variabler (x respektive y) så kan vi undersöka om det förekommer 
statistiskt/matematiskt samband mellan dem. Samband kan vara linjära, dvs. någorlunda 
anpassade till en rät linje om mätvärdena förs in i ett diagram med x-axel och y-axel. 
Samband kan även vara krökta på olika sätt, t.ex. en omvänd U-kurva. Exempelvis kan 
människor prestera lågt vid låg aktivering/vakenhet, prestera bäst vid lagom aktivering och 
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prestera lågt (bryta ihop) vid hög aktivering. Om vi plottar in mätvärden (x och y) i ett 
diagram kan man ibland direkt se om det finns ett samband och ungefär hur starkt det är. Vid 
ett positivt linjärt samband följs mätvärdena åt på så sätt att båda variablerna ökar samtidigt. 
Vid ett negativt linjärt samband, så minskar den ena variabeln när den andra ökar.  
 
Om vi har några få kategorier (minst 2) i vardera variabeln kan en enkel korstabell 
ibland påvisa ett samband. Det är dock möjligt att en alltför enkel kategorisering kan  
dölja ett krökt samband, t.ex. om vi bara kör ”låg/hög” i båda variablerna i U-kurve-exemplet 
ovan. Ibland kan det vara bättre med fler kategorier, t.ex. ”låg, måttlig, hög”) eller plottning 
av variablerna i ett diagram (x-axel, y-axel).  
 
Ett mycket vanligt mått inom psykologisk forskning är Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient r. (brukar skrivas som ett litet r)  
Den utgår från två kolumner av mätvärden (x, y) och måttet beräknas enligt 
en formel. Den avser linjära samband. Variationsområdet för måttet har  
konstruerats till att gå från -1.00 till +1.00. Extremvärdena betyder perfekt 
positivt eller perfekt negativt samband. Om koefficienten är noll eller approximativt 
noll så finns inget statistiskt samband av betydelse (i den aktuella undersökningen).  
Koefficienten säger inget om kausalitet (orsak-verkan-relation). För att avgöra om 
orsak-verkan-relation föreligger krävs andra uppgifter och metoder, t.ex. experiment 
och observationer.  
 
Ett viktigt mått vid tolkningen av r är kvadraten på r, dvs.  r x r.  
Detta mått anger nämligen hur stor proportion av variationen (variansen) i den ena  
variabeln som kan förutsägas (prediceras) utifrån den andra variabeln. Det spelar ingen¨ 
roll vilken variabel man utgår från. Vid en korrelation på  r = 0.30, så erhålls vid kvadrering  
0.30 x 0.30 = 0.09. Detta innebär att endast proportionen 0.09 av variationen i den ena 
variabeln kan förutsägas utifrån den andra variabeln. Uttryckt i procent i stället är det  
9 %. Det finns gott om låga korrelationer, men som lätt inses är dessa ofta inte av någon 
större betydelse. Det är vanliga tankefel att vi gärna föreställer oss att verkligheten 
har fler och högre samband än vad som är  fallet och att vi gärna vill tolka in orsak-verkan-
relationer utan att ha tillräcklig saklig grund. I den mänskliga ekologin är samband ofta låga 
eller obefintliga och den osäkerhet det skapar måste vi lära oss leva med och undvika att 
fantisera ihop samband som inte finns.   
 
Normalfördelning (Gauss-kurva) 
Enligt centrala gränsvärdessatsen inom statistisk teori är summan av fördelningarna för ett 
antal faktorer alltid normalfördelad oavsett de ingående faktorernas fördelningar. Mängder  
av komplexa variabler är normalfördelade.  
 
En normalfördelning är symmetrisk och klockformad runt medelvärdet med många mätvärden 
samlade nära medelvärdet och snabbt avtagande mängd värden vid ökande avstånd från 
medelvärdet. Inom intervallet medelvärde ± 1 standardavvikelse (Sd)  finns 68% av 
mätvärdena och inom intervallet medelvärde ± 2 standardavvikelser (Sd) finns 95,5% av 
mätvärdena.  
 
Det är lätt att konstatera att variabler som kroppslängd, kroppsvikt, reaktionstid m.fl 
för ett stort representativt stickprov av människor är normalfördelade. När det gäller 
t.ex. begåvningsvariabler så antas dessa på goda grunder vara normalfördelade och  
testen konstrueras utifrån antagandet till att ge en normalfördelning för ett stort  
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representativt stickprov (många test är föga utprövade och svagt underbyggda).  
Bakom en begåvningsprestation finns stora mängder genetiska faktorer och miljöfaktorer. 
Samma gäller för personlighetsvariabler och vilka är ännu mer påverkade av många 
miljöfaktorer.  
 
Det finns enkla variabler, t.ex. attitydvariabler av typ ja/nej, för/emot etc. som inte är  
normalfördelade eller som är konstruerade så mättekniskt sett att de inte kan bli 
normalfördelade.   
 
Sannolikheter 
Begreppet sannolikhet är teoretiskt svårhanterligt och människor lägger ofta in olika innebörd 
i termen ”sannolikt”, t.ex. kan en del mena att det räcker med 5% möjlighet och andra kräva 
t.ex. 80-90% för att något skall betecknas som sannolikt. Termen ”sannolikt” används ofta 
som övertalningsord utan saklig underbyggnad. Det finns ofta anledning till skepsis rörande 
subjektiva sannolikhetsbedömningar och vad som menas med dem.  
 
Med objektiv sannolikhet menas inom statistiken antalet inträffade fall dividerat med 
totalantalet fall, t.ex. antalet godkända på en skrivning dividerat med antalet deltagare 
vid tentamen ger proportionen (eller procenten, om decimalkommat flyttas två steg) 
godkända, t.ex. 0.80 (eller 80%). Sannolikheter kan variera mellan 0.00 och 1.00 
(eller 0% och 100%). Det kan ofta vara diskutabelt hur de inträffade fallen respektive 
totalantalet skall definieras. Hur skall vi t ex räkna godkäntprocenten om 5 personer hoppar 
av kursen före tentamen och 10 personer inte infinner sig och 4 personer lämnar blankt? Om 
t.ex. 20 personer tas in för behandling mot droger och 8 hoppar av under tiden – är det då 
rimligt  att räkna behandlingsutfallet med de kvarvarande 12 som totalantal Säg att alla dessa 
tolv blir kvitt sitt drogberoende åtm. under det närmaste året efter behandlingen. Då blir ju 
effekten av behandlingen 100%. MEN 8 st hade ju hoppat av, kanske för att behandlingen 
inte passade dem. Är det lämpligare att säga att effekten är 12/20 = 60% ? Det gäller att  
se upp med hur en objektiv sannolikhet har beräknats. De som är ute i övertalande syften 
söker gärna räkna till sin fördel.  
 
Med en betingad sannolikhet menas en sannolikhet givet en viss förutsättning (eller flera 
förutsättningar). Sannolikheten för B givet A. Denna sannolikhet är inte alls densamma som  
dess omvändning, dvs. sannolikheten för A givet B. Exempelvis kan sannolikheten för  
symtomet B (säg ångest) vara 0,20 givet en viss sjukdom eller händelse/trauma A.  
Sannolikheten för sjukdomen/händelsen A givet symtomet B (ångest) kan vara mycket 
mindre, t.ex. 0,02, då ångest kan ha många olika orsaker.  
Sannolikheten för B givet A är inte lika med sannolikheten för A givet B.  
Att tro det är ett vanligt tankefel även inom professionella grupper.  
 
Med subjektiv sannolikhet avses erfarenhetsmässiga bedömningar, intuitiva bedömningar, 
tyckanden, gissningar etc. på en glidande skala från mer grundade till mycket osäkra (där  
bedömaren bara pratar strunt) bedömningar. Ibland är sådana bedömningar av t.ex. 
sannolikheten för en viss sjukdom, ett visst brott, en viss typ av olycka etc. påverkade av 
vad som tas upp i media eller vad som nyligen inträffat i en persons liv eller i media.  
Media väljer som bekant nyheter/rapportering utifrån möjlighet att sälja och inte utifrån 
hur vanligt något är. Ofta uppmärksammas sådant som är just sällsynt. Det är t.ex. väl  
känt att bokningarna sjunker efter en stor flygolycka, trots att sannolikheten att en sådan  
skall inträffa knappast har ändrats (en olycka per en miljon starter) och trots att det t.ex. 
är mycket farligare att åka bil (och särskilt om man kör berusad eller trött eller kör fort). 
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När det gäller den subjektiva sannolikheten att vinna på lotterier och allehanda spel är 
människor mycket lättlurade och överskattar extremt låga eller försumbara sannolikheter 
genom att i stället för att räkna ut dessa ge sig till att tro reklamen om hur lätt det är att vinna 
(nästan alla verkar vinna i reklamen och vem skall då betala vinsterna och den stora  
vinsten till arrangören?) Om man spelar slumpspel många gånger är risken att förlora en hel 
del pengar mycket stor och mängder av människor gör det. Det kan verka som önsketänkande 
snedvrider sannolikhetsbedömningen.  
 
Urval 
Urval kan göras på olika sätt och med olika enheter. Vill vi uttala oss om vanligheten av något 
beteende/åsikt hos medlemmarna i en population eller en mindre grupp så behövs ett 
representativt urval. Detta kan ske  genom att vi upprättar en urvalsram (med alla som kan 
komma ifråga, t.ex. unga människor 20-29 år i Örebro som är arbetslösa). Dessvärre kan det 
ofta finnas fel i urvalsramar, t.ex. sådana som tillkommit och sådana som försvunnit över en 
natt, t ex fått arbete, flyttat, avlidit etc.) Ett stickprov kan ske genom slumpmetod, t.ex. 
lottning eller genom att slumpartat gå in i en slumptalstabell (talen har skapats med slump) 
och följa någon kolumn i den.  
 
Ibland kan det vara lämpligt med totalstickprov, t.ex. att tillfråga alla som är registrerade på  
en viss kurs på Örebro universitet. Ibland behövs varken representativt stickprov eller 
totalstickprov. Vi kan utifrån ett visst  styrande syfte göra ett strategiskt urval. Skall vi  
undersöka vad som händer i en organisation kan det räcka med att strategiskt välja t.ex.  
5 eller 10 personer i olika informationstäta nyckelbefattningar. Skall vi lösa ett visst  
problem, så räcker det att välja personer som kan tänkas ha kunskap och idéer för att lösa 
problemet. Skall vi ta reda på om något fenomen förekommer ö h t, så räcker det att  
plocka uppgiftslämnare som skulle kunna ha kännedom till dess att vi fått ihop någon 
eller några som bekräftar att fenomenet förekommer. Det är alltså i en del fall onödigt  
arbete, ineffektivt och fel tänkt att använda sig av representativa urval.  
 
När det gäller att bedöma t.ex. arbetsinnehåll för en befattning behöver vi  ett väl täckande 
urval av arbetssituationer för att beskriva och analysera arbetsinnehållet. Vi är mer betjänta 
av att systematiskt gå igenom allt som kan förekomma än av att slumpa fram några situationer 
från det aktuella arbetet. Det kan vara så att det t ex skulle kunna inträffa några få sällsynta 
mycket svåra situationer som befattningshavaren måste kunna bemästra. Vi kan behöva  
få med dem också i analysen.  
 
Vid personbedömning kan vi behöva ett ekologiskt representativt urval av situationer från  
en persons livsuniversum eller åtminstone från några områden av en persons liv. En del 
områden, såsom familjeliv, kan det ofta vara lämpligt att människor får behålla för sig själva.  
Men vid diagnostik och behandling inom t.ex. terapiverksamhet sysslar man ofta med mycket 
privata områden.  
 
Skriver en utredare en rapport, en personbedömning eller en utredning etc. så används 
oundvikligen något slags urvalsprinciper (principer för inval respektive bortval) för 
uppgifterna eller informationen som tas med i texten. De principer som använts skall  
tydligt framgå av texten. Ett förvirrat, okritiskt klippkollage av uppgifter är inte sakligt 
godtagbart. En viktig urvalsprincip är förstås att ta med sådant som har med en eller flera 
logiskt styrande frågeställningar att göra.  
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Det finns ofta anledning ställa kritiska frågor om hur urval gått till, om urvalet passar  
syfte eller frågeställning, om det rör sig om ett skevt urval (mycket populärt i övertalningstext 
och reklam), om det rör sig om ett urval baserat på självselektion (typ läsare  
av Aftonbladet väljer själva att besvara en enkät, varför urvalet inte är representativt 
för vare sig läsarna eller svenska folket, något som AB ständigt påstår). Men även ett skevt 
urval kan ibland vara tillfyllest för ett visst syfte. Exempelvis bygger källkritisk metod på att 
man letar efter sådant som är suspekt. Hittar man sakliga grunder att misstänka att en uppgift 
är felaktig så förkastas den. En metafor kan vara att det spelar ingen roll hur fin och bra en båt 
är om man  hittar ett hål i botten som skulle kunna  få den att sjunka. Vi behöver då ingen 
beskrivning av fernissa, åror, sittbrädor, eller av hur den klarar sjögång. Jfr hur Svensk 
Bilprovning ofta underkänner bilar utifrån ett enda fel, t.ex. bromsfel. Urval baserade på 
självselektion kan vara tillfyllest om det t.ex. gäller att få in uppgifter om att några  
typer av händelser, beteenden etc. existerar eller att det existerar några personer som har en 
viss åsikt.  
 
Det gäller dock att vara klar över vad det är för slags urval man som undersökare/utredare 
har gjort och inte likt Aftonbladet hävda något som inte har saklig grund i informationen  
som tillkommit genom urvalet. Sättet att göra urval skall öppet redovisas.  
 
Signifikanstestning 
En typ av statistisk metodik som användas för att avgöra om t.ex. en medelvärdesskillnad  
eller variansskillnad mellan två grupper eller storleken av en korrelation är statistiskt 
säkerställd brukar kallas för signifikanstestning. Den kan ta många olika statistiska skepnader 
och det händer t.ex. att en typ av signifikanstestning anger att en skillnad är statistiskt 
säkerställd medan en annan typ av signifikanstestning på samma data anger att skillnaden 
inte är statistiskt säkerställd. Huruvida en skillnad eller samband framträder som statistiskt 
signifikant kan även ha att göra med hur mätvärdena har klassindelats/kategoriserats. Detta 
öppnar naturligtvis för manipulationer från mindre nogräknade forskare som är måna om  
att få fram till publicering och karriär eftertraktade signifikanser. Möjligheten till publicering 
hänger idiotiskt nog ofta på om författaren till artikeln kan uppvisa någon statistisk 
signifikans. Ingen skillnad är faktiskt också ett viktigt resultat.  
 
Vid signifikanstestning används ofta en felrisk med sannolikheten p= 0.05 (5%) för att ett 
samband utpekas som statistiskt säkerställt. Detta betyder att om 100 st signifikanstestningar 
utförs, så  kommer i genomsnitt 5 st att vara falska signifikanser tillkomna genom slump. Man 
brukar tala om massignifikanseffekt vid genomförande av många signifikanstestningar. Får vi 
t.ex. 10 signifikanser vid 100 testningar så vet vi då inte vilka som är falska respektive äkta 
och inte heller om det just i det fallet är exakt 5 falska och 5 äkta.(dessa siffror anger tänkta 
genomsnitt).  Ibland förekommer en lägre felrisk (högre krav) i form av felrisken p = 0.01 
(1%). Det bör nämnas att användningen av signifikanstestning inom psykologisk forskning är 
mycket utbredd, men en del forskare är kritiska och tar avstånd. Det bör också observeras att 
signifikanstestning inte löser problem med många felkällor, t.ex. förväntanseffekter eller 
suggestioner i experiment eller i  intervjuer och enkäter. Exempelvis skulle ett signifikant 
resultat kunna erhållas därför att de som besvarat en intervju påverkats i viss riktning av 
intervjuaren eller därför att det förekommit slarv (satisfiering = fylla i utan att särskilt noga 
läsa frågor och svarsalternativ och inte så noga tänka efter) i besvarandet av enkäter. Detta är 
ett fenomen som kan tänkas påverkat av forskaren (eller dennes medarbetare) genom attityden 
vid bjudning av ett formulär.  
 
Ett sätt att få fram signifikanta resultat vid små skillnader är att öka stickprovets storlek, 
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varvid även mycket små och kanske rätt betydelselösa skillnader kan rapporteras som  
statistiskt signifikanta. Ju större stickprov desto lättare går det att få fram signifikanta 
resultat, som dock kan vara praktiskt betydelselösa på grund av sin ringa storlek. .  
 
Ett par andra sätt att angripa problemet med statistiskt säkerställande av skillnader och 
samband är att upprepa samma undersökning, t.ex. på ett annat stickprov och kanske  
i något förbättrad form – kallas för replikation. Ett antal replikationer av ett resultat 
kan ge en mycket större säkerhet än en enstaka signifikans, men kostar förstås och är  
kanske inte så karriärdrivande. Ett annat sätt att angripa problemet är att använda sig av  
olika metoder eller av olika källor, vars resultat jämförs. s.k. triangulering. Om flera  
metoder ger likartade resultat kan ett resultat anses bättre säkerställt. Det kan förstås även 
vara så att replikationer eller trianguleringar kullkastar eller motsäger ett tidigare resultat 
eller att man senare upptäcker felkällor som förekommit tidigare. I forskningens värld är 
forskningsresultat som motsäger varandra ett rätt vanligt fenomen.  
 
Det finns alltså god anledning vara skeptisk till forskningens siffror och övertalningsspråk 
i form av  ”korrelationer” (utan att r i kvadrat nämns), ”signifikanser” etc. och en avsevärd  
obenägenhet att ta tag i och redovisa felkällor. Mycket av den psykologiska forskningen 
bygger på självrapportering (inte på observationer) med ett flertal felkällor, t.ex. 
efterkonstruktioner, minnesfel, tankefel, personliga tolkningar av frågor och påståenden,  
självcensur, slarv, förväntanseffekt, skämtsvar etc. Sådana felkällor ingår så att säga i 
siffrorna och att pretensiöst tala om signifikanser etc. kan te sig som en närmast religiös 
sifferfetischism. För övrigt har jag sett studentuppsatser där signifikanstestningar felaktigt och 
okritiskt och meningslöst utförts på skillnaden mellan godtyckligt valda grupper. En sådan 
skillnad är som den är och blir inte annorlunda av en signifikanstestning. De statistiska kraven 
för signifikanstestning är ofta inte uppfyllda. Ändå skall man in i signifikanstemplet och 
utföra ritualer, som knappast är värdiga en kritisk-vetenskaplig forskning och utsätta studenter 
för felinlärning. Det senaste fallet jag såg var en av mig handledd C-uppsats där jag avrått 
från signifikanstestning mellan en flickgrupp och en pojkgrupp därför att de var godtyckligt 
sammansatta (som det verkade genom självselektion utan kontroll från undersökaren).  
Men där författaren, fixerad vid idén om signifikanstestning,  inte ville lyssna på just det i vart 
fall (han lyssnade på en hel del annat jag föreslog).  
Att jag påpekade det felaktiga statistiska förfarandet vid seminariet föranledde ingen som 
helst kommentar från examinator, som utan motivering och krav på justering förde in ett VG. 
Detta var naturligtvis ett utomordentligt allvarligt symtom på  ovetenskaplighet i en 
organisation som påstår sig bedriva vetenskaplig verksamhet, men ofta sätter kritisk prövning 
på undantag. .  
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