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Andra vanliga statistiska test av förändring är det icke-pa-
rametriska Wilcoxons teckenrangtest och det parametriska
Students parade t-test. Varför är inte dessa test tillämpliga på
analys av förändring av ordnade kategoridata? Wilcoxons
teckenrangtest baseras på att differenser mellan individernas
mätvärden rangordnas, men beräkning av differenser av ordi-
naldata är inte relevant, eftersom begreppet avstånd inte är de-
finierat. Students t-test ställer stora matematiska krav på da-
tamaterialet, som består av kvantitativa förändringsdata. För
kvantitativa data är det vanligt att förändring definieras som
skillnaden mellan individens båda värden eller som kvoten
mellan dem. Det viktigaste kravet är att datamaterialet, som
utgörs av differenser eller logaritmerade kvoter, skall kunna
antas tillhöra en population normalfördelade eller approxima-
tivt normalfördelade data. Inget av villkoren kan uppfyllas av
subjektiva bedömningar som görs på skalor av olika slag [1,
4, 14].

Meningslöst att synda i statistik
Om man trots allt frestas att använda dessa test skall man tän-
ka på att resultaten gäller endast om förutsättningarna för tes-
ten är uppfyllda, eftersom testen utnyttjar dessa förutsättning-
ar i sannolikhetsberäkningarna. Testresultaten är giltiga en-
dast under förutsättning att de krav på datamaterialet som ana-
lyserna utnyttjar är uppfyllda, därför är det meningslöst att
synda i statistik!

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna. 
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SUMMARY

Assessments on scales and questionnaires generate ordered categorical data.
Characteristic feature is the ordered structure with lack of information regarding
size and inter-categorical distances. These limited mathematical properties of or-
dered categorical data mean that the most common statistical methods for evalu-
ation of change, the Student’s paired t-test and the Wilcoxon sign rank test, are not
appropriate to use as they are based on differences. This paper presents classical
methods useful for dichotomous data but they are appropriate for dichotomised
ordered categorical data as well.
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❙ ❙ Den ryske författaren Michail Bul-
gakov (1891–1940) läste medicin i
Kiev, tjänstgjorde som krigskirurg vid
ryska fronten under första världskriget
och arbetade sedan vid ett landsorts-
sjukhus i Nikolskoje.  

Hans mest kända verk är »Mästaren
och Margarita«. Denna konstfullt sam-

manvävda berättelse, liksom det mesta
av hans litterära produktion, publicera-
des dock först efter hans död.

Rubrikens citat är hämtat ur novellsam-
lingen »En ung läkares anteckningar«
från 1919, där Bulgakov berättar om
sina första kliniska lärospån. Primitiva
förhållanden, otillräckliga resurser,
dåligt hälsotillstånd i befolkningen
gjorde hans liv som ung läkare till ett
krävande slit dygnet runt, men med
tillfällena till vila som en njutningsfull
belöning. 

Bulgakov har i en av novellerna bl a
beskrivit det morfinberoende han själv
drabbades av efter en misslyckad in-
jektion, som gav plågsamma smärtor.
Under 1920-talet lämnade han läkaryr-
ket, levde med svårigheter på sitt för-
fattarskap, skrev pjäser som Stalin
först tillät, men blev sedan en »icke-
person«. Han dog, liksom fadern, i
komplikationerna till sina cystnjurar.

Stephan Rössner

professor, Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge

»Sömnen är en härlig uppfinning!«

❙ ❙ Rubrikens citat är ett utomordentligt
framsynt konstaterande av en  framstå-
ende arabisk medicinsk författare, Ibn
Khaldun. Han föddes 1332 i Tunis, tjä-
nade flera furstar under den tid när
muslimerna kontrollerade även Spa-
nien. 

I det nuvarande Algeriet drog han
sig undan för att skriva sin omfattande
världshistoria, där digerdöden upptar
en stor del av hans reflektioner. Denna
katastrof hade svept över arabvärlden,
och Ibn Khalduns egen familj hade
drabbats svårt. 

Stora truppförflyttningar bidrog, enligt
Ibn Khaldun, till digerdödens explosi-
va utveckling, liksom en förtätad be-
folkning och utdunstningar i luften.
Han hade därmed en förbluffande mo-
dern syn på smittans förutsättningar. 

Han förespråkade tomma och isole-
rande områden mellan byar och städer
för att ge luften fritt spelrum, en tidig
form av karantänstänkande. Härtill
kom sedan andra, mer filosofiska,
komponenter, som t ex att »pesten
kommer som ett straff från ovan när
staten börjar förtrycka sina medborga-
re«. 

Ibn Khaldun avled i Kairo 1406.
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professor, Karolinska 
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»Det är perioder av hunger
som förorsakar epidemier«


