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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: 6-minuters gångtest (engelska: 6 minute walk test, 6MWT) är ett test som 

används vid mätning av fysisk kapacitet hos patienter med nedsatt lungfunktion och 

hjärtsjukdom. Testet är studerat vad gäller inlärningseffekt, dock saknas kunskap om 

målsättningars betydelse vid 6MWT.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur målsättningar påverkar gångsträcka vid 

upprepade 6MWT.  

Metod: Studien hade en experimentell design med kontrollerad intervention och 

randomiserad fördelning till interventions- och kontrollgrupp. Trettio deltagare (20-38 år) 

rekryterades via ett bekvämlighetsurval. Studiens testdata i form av gångsträcka, 

målsättning, self-efficacy samt utfallsförväntningar samlades in vid två testtillfällen per 

deltagare genom utföranden av standardiserade 6MWT.  

Resultat: En signifikant skillnad (p>0,05) förelåg både inom och mellan grupperna. 

Korrelationsanalyser visade på en signifikant korrelation mellan self-efficacy och ökad 

gångsträcka, men ingen korrelation mellan målsättningar eller utfallsförväntningar och ökad 

gångsträcka.  

Slutsats: Det sammanställda resultatet indikerar att interventionen har en påverkan på 

gångsträcka vid 6MWT, med det är fortfarande oklart vilka andra oberoende variabler eller 

externa faktorer som kan ha påverkat. Ytterligare studier krävs för att kunna generalisera 

resultatet till vald population.  

Nyckelord: 6-minuters gångtest, beteendemedicin, fysioterapi, målsättning, 

utfallsförväntningar 

  



   

ABSTRACT 

Background: The 6-minute walk test (6MWT) is used to measure physical capacity in 

patients with decreased lung function and heart disease. Learning effects has been studied in  

6MWT, but knowledge about how goal setting affects walk distance is yet to be studied.  

Aim: The purpose of this study was to examine how goal setting affects walk distance in 

repeated 6MWT. 

Methods: The study design is an experimental randomized controlled trial (RCT). Thirty 

subjects (aged 20-38) were recruited with a sample of convenience. All participants 

conducted the 6MWT at two occasions and the data gathered were walk distance, goal setting 

target, valuation of self-efficacy and outcome expectations.  

Results: A significant difference (p>0,05) was seen both within and between groups. A 

significant correlation was seen between valuation of self-efficacy and walk distance. There 

were no significant correlations between goal setting target or outcome expectations and walk 

distance.  

Conclusions: The compiled results points towards that the intervention does affect walk 

distance in the 6MWT. It is still unclear which other independent variables or external 

factors that can affect the results. To be able to generalize the results for this population, 

more research on this topic is necessary.  

Keywords: 6-minute walk test, behavioral medicine, physiotherapy, goal setting, outcome 

expectations 
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1. BAKGRUND 

1.1. Fysioterapi 

I en fysioterapeuts yrkesroll ingår att verka hälsofrämjande, förebygga ohälsa hos en 

befolkning samt utreda och rehabilitera sjukdomar och skador. Fysioterapeuten vägleder 

även patienter att uppnå, vidmakthålla eller återerövra en optimal funktionell förmåga. För 

att bedöma och utvärdera patienters hälsotillstånd och eventuella behov av behandling, 

använder sig fysioterapeuter av olika kliniska tester och standardiserade mätmetoder 

(Broberg & Tyni-Lenné, 2009).  

1.2. Beteendemedicin inom fysioterapi 

Beteendemedicin beskrivs som samspelet mellan sociokulturella, psykosociala, 

beteendemässiga och biomedicinska faktorer som alla har en påverkan på hälsa och sjukdom 

(International Society of Behavioral Medicine, 2011). Denison & Åsenlöf (2012) beskriver att 

en beteendemedicinskt inriktad fysioterapeut strävar efter att öka patienters fysiska aktivitet 

och delaktighet i vardagen. Analyser inför och under beteendemedicinska 

behandlingsperioder riktas mot att identifiera vilka ovan nämnda bio-psyko-sociala faktorer 

som kan förklara det nuvarande beteendet och dess utveckling framåt i tiden.  

1.3. Aeroba tester  

År 1960 introducerande Bruno Balke ett test för att göra en objektiv bedömning av en 

persons fysiska- och aeroba kapacitet. Testet gick ut på att patienten fick springa så långt som 

möjligt utefter sin förmåga i 15 minuter (Balke, 1963). Detta koncept som Balke introducerat 

användes senare som grundbult i andra tester som utvecklades med vissa modifikationer.  

Ett sådant test är det som idag omnämns som Cooper’s test, där deltagaren springer (eller går 

vid behov) så långt som möjligt på 12 minuter. Även detta användes för att göra en 

bedömning av en persons fysiska kapacitet och kardiovaskulära status. Detta togs fram 

genom en jämförelse mellan mätningar av maximal syreförbrukning på löpband i 

laboratoriemiljö och data som registrerats under fält-tester (Cooper, 1968). 

Flera år senare publicerades en studie av Guyatt et al. (1985). Där har de identifierat behovet 

av ett test som passar äldre, svaga och begränsade patienter istället för löpband- och 

cykelergometertester. Gångtester är något som författarna beskriver som enkla, 

kostnadseffektiva och säkra för patienter att genomföra. Ett gångtest motsvarar även 

vardagsaktiviteter bättre än cykelergometertester (Guyatt et al., 1985). Ett exempel på ett 

sådant test som används i klinik av fysioterapeuter är 6-minuters gångtest. 



 

 

1.4. 6-minuters gångtest 

6-minuters gångtest (engelska 6-minute walk test, 6MWT) innebär att patienten ska gå, inte 

jogga eller springa, så långt som möjligt på sex minuter. En teststräcka på 30 meter mäts upp 

och en kon placeras på golvet vid start och mål. Det som främst mäts vid 6MWT är 

gångsträcka, vilket anges i meter. Testpersonens upplevda bentrötthet och andfåddhet mäts 

genom skattningsskalor och även puls, blodtryck och syrehalt i blodet registreras (Enright, 

2003).  

Enligt Socialstyrelsen (u.å) har 6MWT en god förmåga att indikera ökad risk för mortalitet 

och exacerbationer, det vill säga akuta försämringsperioder. Detta är viktigt för att identifiera 

patienter som har behov av rehabiliteringsinsatser. De påpekar även att testet är enkelt att 

utföra samt kräver lite utrustning.  

American Thoracic Society [ATS] (2002) skriver att de flesta 6MWT används före och efter 

en intervention där den primära frågeställningen är om patienten har uppvisat en kliniskt 

signifikant förbättring som kan påvisas med ökad gångsträcka. Vidare tar ATS (2002) upp 

kontraindikationer och standardiseringskrav (Bilaga A) som används för att testet ska kunna 

replikeras av andra och så att förutsättningarna ska vara så lika som möjligt vid upprepade 

test. 

Fysioterapeuter använder 6MWT i den kliniska verksamheten hos patienter med bland annat 

kronisk obstruktiv lungsjukdom [KOL] och hjärtsvikt. Detta är ett test som har god validitet 

och används för att bedöma fysisk kapacitet hos patienter med kardiovaskulära- och 

respiratoriska sjukdomar (Emtner & Wadell, 2016).  

Bellet, Adams & Morris (2012) undersökte i en systematisk översikt 6MWT psykometriska 

egenskaper hos öppenvårdspatienter som genomgår hjärtrehabilitering. Gällande validitet 

har författarna gått igenom evidens för 6MWT jämfört mot flera olika variabler och kommit 

fram till att mer forskning krävs för att fastställa testets validitet mot just den här 

patientgruppen. Angående reliabilitet menar författarna att det finns moderat evidens 

gällande testets reproducerbarhet. De kunde däremot ej finna studier som undersökt evidens 

kring testets inter- och intrabedömarreliabilitet. Studien redovisade stark evidens gällande 

responsiviteten hos 6MWT för att visa på skillnad i klinisk status över tid hos patienterna.  

Kosak & Smith (2005) skriver att det ej föreligger någon golv- och takeffekt vid 6MWT 

eftersom att gångsträckan är en kontinuerlig variabel, där testet endast gör på personer som 

kan gå tillräcklig långt för att få ett mätbart resultat, till den maximala biologiska gränsen för 

hur långt en person kan gå på 6 minuter.  

Vid fysiska tester som t.ex. 6MWT kan resultatet påverkas av deltagarens medvetenhet av de 

mätningar som görs. Kazdin (2016) beskriver att mätningar som används inom forskning och 

presenteras för deltagarna, gör dem medvetna om att deras prestation utvärderas. Denna 

medvetenhet ökar då möjligheten för att mätvärdet för deltagarens prestation förändras eller 

påverkas av denna medvetenhet. Om prestationen förändras av att deltagaren är medveten 

om att denne observeras/mäts så är resultatet vad Kazdin (2016) kallar reaktivt (engelska: 

reactivity). Det är dock inte säkert att så är fallet. Kunskap kring syftet med mätningen och 



 

 

motivation hos deltagarna samt andra icke specificerade faktorer kan påverka och bidra till 

reaktivitet (Kazdin, 2016).  

1.4.1. Referensvärden för testet för studiens valda population   

Referensvärden för 6MWT är något som forskare vid Universitetet i Parma tittade på i en 

studie publicerad 2006. Urvalet var 102 friska individer i åldrarna 20–50 där medelvärdet 

var 34 år med en standardavvikelse på 9 år. Deltagarna bestod av 54 kvinnor och 48 män. 

Resultaten de fick fram var att kvinnor gick 593±57 meter (medelvärde±standardavvikelse) 

och män gick 638±44 meter. En sammanställning av alla deltagare visade att de gick 614±56 

meter, där lägsta uppmätta värde var 459 meter och högsta 738 meter (Chetta et al., 2006).  

1.4.2. Inlärningseffekt 

Wu, Sanderson & Bittner (2003) har i en studie visat på att personer får en längre 

gångsträcka vid upprepade test, vilket tyder på att det finns en inlärningseffekt. I studien 

kom de fram till att den initiala inlärningseffekten finns kvar och påverkar resultatet vid 

6MWT i cirka två månader. Liknande resultat kom Spencer et al. (2018) fram till när de 

studerade hur inlärningseffekten påverkar gångsträckan vid 6MWT hos patienter med 

pulmonell hypertension. 

Gibbons, Fruchter, Sloan & Levy (2001) utförde en interventionsstudie där deltagarna 

utförde fyra gångtest samma dag. Upprepade tester visade sig påverka gångsträckan positivt 

med en genomsnittlig ökning på 30 meter efter första testet, vilket ytterligare tyder på att det 

finns en inlärningseffekt. Bellet et al. (2012) stödjer detta och menar att det finns moderat 

evidens för att det sker en inlärningseffekt vid upprepade 6-minuters gångtest på 2-8%. 

1.5. Motivation 

Motivation är ett centralt begrepp i denna studie. Enligt Simpson & Balsam (2015) definieras 

motivation som ”the energizing of behavior in pursuit of a goal” (s. 1). De skriver även att en 

generell aspekt för motiverade beteenden är att de leder till ett mål, där målet är belönande.  

Begreppet motivation är stort och något problematiskt. Enligt Pelaccia & Viau (2016) finns 

ingen konsensus kring hur motivation skall definieras. Denna studie utgår från tre olika 

teorier som alla behandlar motivation, men ser lite olika på vad motivation faktiskt är. 

Enligt Locke & Schattke (2018) har motivation sedan 1918 delats in i ”intrinsic” och 

”extrinsic” motivation, vilket kan översättas till inneboende- och yttre motivation. Vidare 

beskriver de att dessa två termer är något problematiska när de appliceras på människor. 

Intrinsic innebär det som finns inom en, och extrinsic innebär på utsidan. De menar på att 

detta är tydligt på en rent fysisk nivå, men att det mänskliga psyket alltid interagerar med 

omgivningen vilket enligt dem skulle förklara att motivation konstant har både en intern och 

en extern aspekt. Locke & Schattke (2018) anser att dessa uttryck behöver definieras 



 

 

tydligare, samt att ytterligare en definition behöver läggas till gällande motivation nämligen, 

”achievement motivation”, alltså prestationsmotivation.  

1.5.1. Self-Determination Theory 

En teori som behandlar motivation, och specifikt intrinsic och extrinsic motivation är Self-

Determination Theory (SDT), vilket kan översättas till Självbestämmandeteorin. SDT 

utvecklades av Edward Deci och Richard Ryan och utgår ifrån människans psykologiska 

behov, de medfödda behoven av autonomi, kompetens och samhörighet (Ryan & Deci, 

2000). Intrinsic kommer hädanefter i texten benämnas som inneboende/inre och extrinsic 

som yttre.  

Ryan & Deci (2000) beskriver hur inneboende och yttre motivation skiljer sig åt. Inneboende 

motivation beskrivs som att göra något eftersom det är intressant, roligt eller 

tillfredsställande och kommer inifrån. Yttre motivation beskrivs i sin tur som något som görs 

eftersom det leder till ett visst utfall. De skriver vidare att det står klart att inneboende 

motivation är en viktig typ av motivation, men att vid de flesta aktiviteter människor ägnar 

sig åt, kommer inte motivation inifrån. De exemplifierar detta genom att beskriva att den inre 

motivationen hos en individ efter den tidiga barndomen inskränks av sociala krav och roller, 

vilka kräver att individen tar på sig ansvar för icke-motiverade inre uppgifter (Ryan & Deci, 

2000). 

1.6. Målsättningsteorin 

I en litteraturöversikt av Locke (1968) behandlas ämnet målsättning och dess påverkan på 

människors handlingar och prestationer. Denna sammanställning ligger till grund för 

utvecklingen av målsättningsteorin, där huvudtesen är att det finns ett samband mellan en 

tydlig målsättning och förbättrad prestation. Teorin bygger på att en persons förutfattade 

uppfattningar och inställning till en handling, påverkar motivationen till ett bättre utförande 

av denna.  

Locke & Latham (2002) sammanfattade 35 års empiriska studier kring målsättning i 

ytterligare en litteraturöversikt där de behandlar hypotesen att svårigheten att uppnå en 

målsättning påverkar den efterföljande prestationen. De hittade ett linjärt samband mellan 

mål som var svåra att uppnå och en efterföljande högre prestation för att nå dessa uppsatta 

mål. Det som krävdes var att patienten accepterat målet, hade förutsättningar för att uppnå 

det och inte formulerat andra konkurrerande mål.  

Enligt Mcewan et al. (2016) får personer som formulerat en målsättning att öka sin fysiska 

aktivitet innan en interventionsperiod ett bättre resultat och större ökning, i jämförelse med 

en kontrollgrupp som inte använts sig av någon målsättning. Enligt Swezey, Meltzer & Salas 

(1994) kan ett mål specificeras genom att kvantifiera målsättningen och därmed göra den 

mätbar. På så sätt kan personer motiveras till att sträva efter att nå ett visst antal, vilket 

därmed även möjliggör att det tydligare kan undersökas om målet har uppnåtts eller inte.   



 

 

Siegert & Taylor (2004) menar vidare att målsättning även är en viktig del i att motivera 

patienter i deras rehabilitering och förbättra förutsättningarna till att uppnå ett bättre 

resultat vid fysiska tester. Theodorakis, Laparidis, Kioumourtzoglou & Goudas (1998) 

undersökte målsättningars påverkan på prestation vid upprepade cykelergometertester. 

Resultaten visade på en signifikant förbättring för interventionsgruppen som formulerade en 

målsättning före andra testtillfället. 

1.7. Socialkognitiv teori  

Den socialkognitiva teorin (engelska: Social Cognitive Theory, SCT) grundas på att ett 

dynamiskt förhållande mellan individ, beteende och dess omgivning styr våra beteenden och 

handlingar. Teorin menar vidare att en individs förväntade konsekvenser av ett beteende styr 

hur utförandet blir, istället för att det baseras på de verkliga konsekvenserna de medför 

(Bandura, 1986). 

SCT innefattar flera centrala begrepp som är kopplade till förväntningar på ett beteende, där 

utfallsförväntningar och self-efficacy är exempel på dessa. Utfallsförväntningar kan 

sammanfattas i begreppen resultatförväntningar, som beskriver en individs uppfattning om 

hur troligt det är att ett beteende får vissa konsekvenser, samt värdeförväntningar vilket 

består av hur viktigt en individ upplever det är att uppnå målet med en handling (McAlister, 

Perry & Parcel, 2008). Enligt Blanchard, Arthur & Gunn (2015) har högt skattade 

utfallsförväntningar inför och under ett rehabiliteringsprogram visat på en större vilja att 

följa programmet och utöva fysisk aktivitet även efter rehabiliteringens slut. I denna studie 

utgår och benämner författarna endast utfallsförväntningar utifrån aspekten 

värdeförväntningar som hur viktigt individer upplever det är att uppnå målet med en 

handling. 

Self-efficacy definieras i sin tur som tilltro till sin egen förmåga, kring hur en individ tror att 

hen kommer att klara av en uppgift eller handling i en specifik situation (Bandura, 1997). 

Self-efficacy för ett specifikt beteende kan komma från flera olika källor där tidigare 

erfarenheter, att observera hur andra människor utför ett beteende, uppmuntran eller fysiska 

reaktioner alla kan påverka ens self-efficacy (Bandura, 1977). Studier har visat att personer 

med hög self-efficacy uppnår bättre resultat än personer med låg self-efficacy vid fysiska 

tester (Weinberg, Gould & Jackson, 1979). Enligt Cook & Artino (2016) är self-efficacy inom 

SCT den primära drivkraften för motivationsbaserat agerande. De skriver även att self-

efficacy tillsammans med positiva utfallsförväntningar är nödvändiga för optimal motivation.    

Ytterligare ett centralt begrepp inom SCT är självreglering. Detta begrepp är individens 

förmåga att ta kontroll och styra över sina egna tankar, känslor och handlingar. Enligt 

begreppet kan en individ med hjälp av bland annat målsättningar och feedback av 

självmonitorering med t.ex en dagbok möjliggöra att ens beteende kan utvärderas och 

anpassas för att få ett positivt utfall på lång sikt (McAlister et al., 2008). Vidare skriver 

Mann, De Ridder & Fujita (2013) att självreglering är en viktig del i att förbättra 

förutsättningarna för att lyckas med en hälsosam beteendeförändring eller uppnå sina 

målsättningar. Enligt Siegert, McPherson & Taylor (2004) har även självreglering påverkan 



 

 

på målsättning genom att det leder till en ökad motivation, samt en förbättrad inställning till 

rehabilitering och utförande av tester likt 6MWT hos patienter. Målsättningar har en tydlig 

roll för fysioterapeuter som arbetar med en beteendemedicinsk inriktning. Däremot har 

målsättningars påverkan på gångsträcka vid 6MWT inte undersökts. 

1.8. Problemformulering 

6MWT är ett test med flera användningsområden, vilket främst används på patienter med 

kardiovaskulära- och respiratoriska sjukdomar. Testet går ut på att det mäts hur långt en 

person kan gå på sex minuter, där förutom gångsträcka bland annat upplevd bentrötthet och 

andfåddhet mäts med hjälp av skattningsskalor.  

Det har gjorts studier på hur gångsträckan påverkas av en inlärningseffekt vid upprepade 

test, vilka har visat att det leder till en ökad gångsträcka. I dessa studier har det dock inte 

undersökts hur olika typer av målsättningar, samt utfallsförväntningarna för att uppnå dessa, 

påverkar gångsträckan under ett 6-minuters gångtest. Målsättningar har tidigare visat sig 

vara ett bra sätt att motivera och förbättra resultatet vid fysiska test. Då denna variabel inte 

har granskats närmare i samband med utförandet av 6MWT, finns här en kunskapslucka 

kring dess påverkan på personers testresultat.  

2. SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur målsättningar påverkar gångsträcka vid upprepade 

6-minuters gångtest.  

2.1. Frågeställningar  

1. Vilken gångsträcka vid 6-minuters gångtest hade deltagarna i interventions- respektive 

kontrollgrupp vid det första testtillfället?  

2. Vilken gångsträcka vid 6-minuters gångtest hade deltagarna i interventions- respektive 

kontrollgrupp vid det andra testtillfället? 

3. Hur skiljde sig den genomsnittliga gångsträckan i meter mellan testtillfälle 1 och 2 för 

interventions- respektive kontrollgrupp?  

4. Hur såg skillnaden ut mellan interventions- och kontrollgrupp gällande förändring av 

gångsträcka mellan testtillfälle 1 och 2?  



 

 

5. Vilken målsättning om ökning av gångsträcka i antal meter formulerade 

interventionsgruppen? 

6. Föreligger en korrelation mellan interventionsgruppens skattning av målsättning och ökad 

gångsträcka i meter? 

7. Föreligger en korrelation mellan interventionsgruppens skattning av self-efficacy och ökad 

gångsträcka i meter? 

8. Föreligger en korrelation mellan interventionsgruppens skattning av utfallsförväntningar 

och ökad gångsträcka i meter? 

2.2. Hypotes 

Författarnas hypotes var att interventionsgruppen som får formulera en målsättning med en 

förbättrad gångsträcka och sedan skattar hur viktigt detta mål är att uppnå samt tilltron till 

att klara av det, skulle få ett bättre testresultat än kontrollgruppen. Denna hypotes grundade 

sig på resultatet från studier av Siegert & Taylor (2004) och Theodorakis et al. (1998) som 

har visat ett samband mellan målsättning och ett bättre resultat vid mätning av fysiska tester 

och fysisk aktivitet. Enligt Mann, De Ridder & Fujita (2013) kan även självreglering genom 

målsättning och feedback förbättra förutsättningarna för individer att uppnå sina 

målsättningar på lång sikt. Signifikansnivån för denna hypotes sattes tills p<0,05 av 

författarna. 

3. METOD OCH MATERIAL 

3.1. Design 

Studien har en experimentell design med en enkelblindad kontrollerad intervention och 

randomiserad fördelning till interventions- och kontrollgrupp. Den engelska benämningen 

för denna design kallas randomized controlled trial [RCT] (Carter & Lubinsky, 2016).  

En experimentell design består av att forskaren utför en kontrollerad manipulation av en 

oberoende variabel, för att undersöka vilken effekt denna har på en beroende variabel. En 

experimentell design ryms inom det kvantitativa paradigmet, vilket innebär att den ska utgå 

från tidigare teorier och forskning, ha en slumpmässig fördelning till grupper och samla in 

data med hjälp av ett mätinstrument, som t.ex. 6-minuters gångtest. Studiens testdata ska 

vara kvantitativ och därmed mätbar för att möjliggöra olika typer av jämförelser och 

identifiera orsakssamband (Carter & Lubinsky, 2016). Enligt Statens beredning för medicinsk 



 

 

och social utvärdering ([SBU], 2015) är randomisering viktigt för att undvika fördelningsfel i 

studier (engelska: selection bias). 

3.2. Urval 

Deltagarna i studien valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Rekryteringen riktades in mot 

fysioterapeutstudenter vid Mälardalens högskola i Västerås. Ambitionen var att rekrytera 60 

deltagare till studien. Då antalet deltagare inte uppfylldes från den ursprungliga 

populationen, breddades urvalet till att studenter från andra program vid Mälardalens 

högskola inkluderades.  

När rekryteringen av deltagare var klar hade 32 personer tackat ja till medverkan i studien. 

Två deltagare valde att avbryta sin medverkan utan närmare motivering mellan testtillfälle 1 

och 2. Detta bortfall resulterade i att studiens slutgiltiga deltagarantal blev 30 personer. 

Deltagarna randomiserades till en interventionsgrupp och kontrollgrupp, med 15 personer i 

varje grupp, i samband med testtillfälle 1. 

 

Tabell 1: Beskrivning av gruppfördelning 

 Interventionsgrupp (n=15) Kontrollgrupp 

(n=15) 

Män 27% (n=4) 40% (n=6) 

Kvinnor 73% (n=11)  60% (n=9) 

 

Tabell 2: Medelålder och åldersintervall inom grupperna 

 Interventionsgrupp Kontrollgrupp 

Totalt 25,1 år (20–38) 25,5 år (20–32) 

Män 26,0 år (23–29) 25,8 år (24–29) 

Kvinnor 24,7 år (20–38) 25,2 år (20–32) 

3.2.1. Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för studien bestod av att deltagarna skulle vara studerande män och 

kvinnor vid Mälardalens högskola i Västerås, där samtliga personer var i åldersspannet 20–

40 år.  



 

 

3.2.2. Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var i sin tur att deltagarna ej fick ha någon åkomma med ortopedisk eller 

neurologisk påverkan som kunde påverka resultatet mellan testtillfälle 1 och 2. Samtliga 

deltagare i studien fick inte heller ha några av de kontraindikationer som finns vid ett 6MWT 

(Bilaga A). Dessa två faktorer behandlades genom att författarna frågade deltagarna om detta 

innan båda testtillfällena. Deltagare i författarnas seminariegrupp och handledningsgrupp 

exkluderades då de kände till studiens premiss och genomförande med interventions- och 

kontrollgrupp.   

3.3. Datainsamling 

Studiens testdata samlades in vid två testtillfällen per deltagare genom utföranden av 

standardiserade 6-minuters gångtest. En modifierad version av ett standardiserat 

gångtestprotokoll (Bilaga B) framtaget av Emtner, Arne & Wadell (2016) användes för att 

dokumentera deltagarnas gångsträcka och skattningar. Skattningar av upplevd andfåddhet 

och bentrötthet gjordes med CR-10 skalan (engelska: Category Ratio) vilket är en 11-gradig 

skala (0-10) som används för att få en uppfattning om en persons subjektiva upplevelser 

(Hagströmer & Hassmér, 2008). Deltagarna fick skatta dessa före och efter de både 

testtillfällena. Gällande validitet och reliabilitet för CR-10 skalan så beskriver Ritchie (2012) 

denna som god för en frisk, atletisk vuxen population. För att i största möjliga mån undvika 

den eventuella inlärningseffekten vid upprepade 6MWT beskriven av Spencer et al. (2018) 

och Gibbons et al. (2001) utfördes de två testtillfällena med 1–2 veckors mellanrum. 

Anledningen till att inlärningseffekten ville kringgås var för att minimera risken att denna 

variabel hade påverkan på testresultatet.  

Den personliga informationen om deltagarna som samlades in i studien var namn, ålder och 

kön. Författarna begärde även ut deltagarnas telefonnummer, för att vid behov kunna 

kontakta deltagarna i studien. Protokollen förvarades i en låst låda hemma hos en av 

författarna. Den personliga informationen om testdeltagarna förvarades i sin tur på en 

lösenordsskyddad molntjänst endast författarna hade tillgång till. Datainsamlingen pågick 

mellan 13 september och 14 december 2018. 

3.4. Intervention 

Interventionsgruppen fick efter första mätningen reda på sitt resultat, det vill säga deras 

totala gångsträcka i meter. Deltagarna ombads därefter att formulera en målsättning 

gällande hur många fler meter de ville gå under nästa testtillfälle. Testledarna bad samtliga 

deltagare att formulera målsättningen direkt efter att de fått reda på sitt resultat och hade i 

förväg utarbetat en standardiserad fras vid denna uppmaning. Frågan formulerades som 

”Om du skulle formulera en målsättning om en ökad gångsträcka i meter till nästa 

testtillfälle, hur mycket längre skulle du vilja gå då?”. De personer som vid denna fråga först 

inte ville formulera en målsättning gjorde sedemera detta efter motiverande uppmaning av 



 

 

testledarna. Uppmaningen gjordes genom verbal övertalning och hänvisning till tidigare 

erfarenheter av målsättning vid fysisk aktivitet, i syfte att höja self-efficacy för målsättning. 

Bandura (1977) benämner detta som ”verbal persuation” och ”mastery experience”. 

Deltagarna i interventionsgruppen fick även skatta sin self-efficacy för att uppnå målet med 

en svensk version av The Self-Efficacy Scale (SES) först framtagen av Altmaier, Russel, Kao, 

Lehmann & Weinstein (1993). Den svenska översättningen utformades av Denison, Åsenlöf 

& Lindberg (2004) och är en 11 gradig numerisk skala (0–10), där 0 betyder ”inte alls säker” 

och 10 betyder ”mycket säker”. Deltagarnas utfallsförväntningar med hur viktigt de tyckte det 

var att uppfylla sina målsättningar mättes med en liknande skala baserad på utformningen av 

den svenska versionen av SES. Även denna skala var en 11 gradig numeriska skala (0-10) där 

0 betydde ”inte alls viktigt” och 10 betydde ”mycket viktigt”. Self-efficacy beskrevs för 

deltagarna som inte var bekanta med begreppet som tilltro till sin förmåga att uppnå målet. 

Vidare beskrevs utfallsförväntingar som hur viktig deltagarna upplevde att det var att 

uppfylla målet. Skattningarna antecknades av författarna i gångtestprotokollet. Den svenska 

versionen av SES har visat sig ha god reliabilitet gällande hur denna skala mäter samma sak 

som den ursprungliga versionen på engelska (Denison, Åsenlöf & Lindberg, 2004). 

Deltagarna i kontrollgruppen genomförde testet på samma sätt och fick även de få reda på 

sitt resultat. Kontrollgruppen formulerade, till skillnad från interventionsgruppen dock ingen 

målsättning med hur många meter de skulle öka sin gångsträcka vid testtillfälle 2. Däremot 

ställdes en kontrollfråga till denna grupp, där syftet var att undersöka om de på egen hand 

hade formulerat en målsättning mellan testtillfällena. Frågan ställdes efter testtillfälle 2 för 

att undvika att deltagarna i kontrollgruppen skulle ledas in på att själva formulera en 

målsättning efter första testet, samt för att fånga upp eventuella diskussioner om mål mellan 

deltagarna från de olika grupperna.  

3.5. Tillvägagångssätt 

Rekrytering av deltagare skedde löpande genom personlig kontakt med studenter i samband 

med möten eller i anslutning till föreläsningar. Samtliga tillfrågade fick muntlig och skriftlig 

information i form av ett informationsbrev (Bilaga C) där studien och förutsättningar för 

deltagande beskrevs. De som var intresserade av att medverka gav ut sitt mobilnummer till 

författarna, så att kommunikation och överenskommelser om tidpunkt för testtillfällena 

kunde göras via telefonkontakt.  

I samband med första testtillfället delades deltagarna upp i en interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. Detta skedde med hjälp av en randomiserad fördelning till två grupper genom  

att deltagarna fick slå en virtuell tärning i applikationen ”Dice” till Iphone, där jämna 

nummer kom att representera kontrollgruppen och ojämna nummer resulterade i en 

fördelning till interventionsgruppen. Deltagarna fick själva slå tärningen i samband med 

testtillfälle 1, för att undvika att författarna kunde påverka fördelningen av grupper. 

Deltagarna rekryterades löpande och ibland med kort varsel, vilket ledde till att författarnas 

ambition om att separera deltagarna efter kön, och på så sätt få en jämnt könsfördelad 

gruppindelning, inte gick att genomföra.   



 

 

De som agerade testledare var arbetets två författare. Då ett gångtest endast kräver en 

testledare, möjliggjorde detta att två tester kunde utföras på samma gång. Testerna utfördes i 

ett korridorsutrymme på Mälardalens högskola i Västerås. Tidpunkten för testerna varierade, 

där den största delen utfördes på lunchtid mellan kl. 12-13. Vissa tester ägde även rum på 

förmiddagar och enstaka test på eftermiddagar. För att följa standardiseringskraven vid 

6MWT eftersträvades att deltagarna utförde testen vid samma tidpunkt på dygnet för att 

likna tidigare förhållanden så mycket som möjligt.  

Då 6-minuters gångtest har precisa standardiseringskrav (Bilaga A) kontrollerades även 

dessa för att säkra testets validitet och reliabilitet. Deltagare som vid testtillfällena inte 

uppfyllde dessa krav exkluderades inte, men ombads att efterlikna dessa förutsättningar så 

mycket som möjligt vid testtillfälle 2.   

Efter första testet ombads deltagarna till att inte diskutera sitt testresultat med andra 

deltagare i studien. Detta för att undvika att avslöja premissen med studien, då 

kontrollgruppen inte skulle vara medvetna om interventionen som utfördes för 

interventionsgruppen.  

3.6. Dataanalys 

Testresultaten i form av gångsträcka vid testtillfällena från samtliga deltagare, 

interventionsgruppens målsättning samt skattningar av self-efficacy och utfallsförväntningar 

samlades in via ett modifierat gångtestprotokoll som användes vid utförandet av 6-minuters 

gångtest. Denna data sammanställdes sedan i en Excel-fil och delades upp efter om 

deltagarna tillhörde interventionsgrupp eller kontrollgrupp.   

När all data var insamlad utfördes dataanalysen i IBM SPSS Statistics (SPSS), ett 

datorprogram för statistisk analys. Samtliga testdata analyserades och jämfördes på 

gruppnivå. Bortfall av deltagare i studien har tagits i beaktning och diskuteras i förhållande 

till det slutgiltiga resultatet.  

Resultatet redovisas med beskrivande statistik som redogör för variationen hos olika 

variabler i form av lägesmått, spridningsmått samt med diagram och tabeller. Genom att på 

ett deskriptivt sätt redovisa denna statistik kan flera frågeställningar besvaras på ett 

illustrativt sätt. Vidare kartläggs även en bivariat analys (analyserande statistik) för att 

studera korrelationen mellan två variabler och det eventuella orsakssambandet däremellan 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).    

Korrelationsanalyser undersöktes med tre separata analyser mellan de oberoende variablerna 

self-efficacy, utfallsförväntningar samt målsättning och deras eventuella inverkan på den 

beroende variabeln ökad gångsträcka. Detta gjordes genom att testa om det förelåg en 

signifikant korrelation med det ickeparametriska testet Spearmans rangkorrelation. Ett 

ickeparametriskt test användes då deltagarantalet i interventions- och kontrollgrupp bestod 

av endast 15 personer och studiens testdata ej var normalfördelad (Carter & Lubinsky, 2016). 



 

 

För att analysera skillnaderna inom grupperna över tid användes ett Wilcoxons tecken-

rangtest. Detta är ett icke-parametriskt test som används vid hypotesprövning då den 

beroende variabeln analyseras, samt där data ej är normalfördelad och urvalet är litet 

(Ejlertsson, 2003). 

För att identifiera skillnaden och den eventuella ökningen i gångsträcka mellan testtillfälle 1 

och 2, utfördes en mellangruppsjämförelse med det ickeparametriska testet Mann Whitney U 

test (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).    

3.7. Etiska överväganden 

Studien följde de etiska principerna beskrivna i Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association, 2018). Samtliga deltagare fick skriva under ett brev med information kring 

studien och vad ett deltagande i studien innebar. De tillfrågade informeras via detta brev om 

att deltagande i studien var frivilligt, samt om deras rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst utan vidare anledning.  

Inga personnummer begärdes av deltagarna i studien, de fick istället uppge sin nuvarande 

ålder vid testtillfällena. Deltagarna avidentifieras genom att de blev tilldelade ett 

identifikationsnummer istället för att deras namn användes vid återanvändningen av 

gångtestprotokollen. När arbetet var examinerat och godkänt förstördes dessa papper och 

data. 

Ett 6MWT utgör inga större risker för patienter som utför detta, där Socialstyrelsen (u.å) 

menar att åtgärden är säker för patienten utan risk för biverkningar eller oönskade effekter.  

Ett annat etiskt övervägande var hur kontakt med deltagarna skulle ske, så att författarna 

inte upplevdes som påträngande eller inkräktande på deltagarnas privatliv genom samtal 

eller meddelande. Författarna resonerande även kring hur eventuella personliga relationer 

som mellan testledare och deltagare kunde ha påverkan på deras prestation vid gångtesten. 

Det var viktigt för författarna att deltagarna själva fick bestämma när de kunde och ville göra 

testet, där de även uppfyllde standardiseringskraven som ett 6MWT kräver (Bilaga A).  

4. RESULTAT 

Den data som samlats in och analyserats i form av beroende och oberoende variabler 

presenteras i tabell 3. Nedanför tabellen redovisas medelvärden vid testtillfälle 1 utifrån kön. 

De statistiska analyserna på studiens data har beräknats utifrån median och resultaten av 

dessa kan ses i texten som följer. 

 



 

 

Tabell 3: Testdata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid testtillfälle 1 gick kvinnorna i studien 638±49 meter i medelvärde. Männen gick i sin tur 

706±65 meter i medelvärde. 

 

Tabell 4: Gruppernas skattning av upplevd andfåddhet och bentrötthet i medelvärde  

 
Interventionsgrupp Kontrollgrupp 

Testtillfälle 1   
Andfåddhet   

Före: 0,3 0,3 
Efter: 2,8 2,6 

Bentrötthet   
Före: 0,9 0,9 
Efter 3 2,5 

   
Testtillfälle 2   
Andfåddhet   

Före: 0,4 0,6 
Efter: 2,8 3,2 

Bentrötthet   
Före: 1,2 1,4 
Efter: 3,2 3,2 

 Interventionsgrupp Kontrollgrupp 

Medelvärde 

Testtillfälle 1 

653 m (±66)  668 m (±62)  

Medelvärde 

Testtillfälle 2 

702 m (±71)  676 m (±65)  

Median 

Testtillfälle 1 

640 m (kvartil 1: 602 m, 

kvartil 3: 715 m) 

645 m (kvartil 1: 625 m, 

kvartil 3: 702 m) 

Median 

Testtillfälle 2 

706 m (kvartil 1: 635 m, 

kvartil 3: 763 m) 

662 m (kvartil 1: 627 m, 

kvartil 3: 727 m) 

Skillnad 

(Median) 

+44 m (kvartil 1: 30 m, 

kvartil 3: 67 m) 

+13 m (kvartil 1: -11 m, 

kvartil 3: 48 m) 

Målsättning 

(Median) 

+25 m (kvartil 1: 18 m, 

kvartil 3: 54 m) 

 

Self-efficacy 

(Median) 

8 (kvartil 1: 7, kvartil 3: 

9,3) 

 



 

 

4.1. Inomgruppsjämförelser 

Skillnaden i gångsträcka mellan test 1 och 2 inom grupperna analyserades (Wilcoxons 

teckenrangtest) och visade på en signifikant skillnad mellan testtillfälle 1 och 2 för 

interventionsgruppen (p=0,001). För kontrollgruppen förelåg ingen signifikant skillnad 

mellan testtillfällena (p=0,306).  

4.2. Mellangruppsjämförelser 

Analysen (Mann Whitney U test) visade på en signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,01) 

beräknat på variabeln skillnad (deltagarnas förändring i gångsträcka i meter mellan 

testtillfälle 1 och testtillfälle 2).  

4.3. Korrelationsanalyser 

Spearmans rangkorrelation användes vid samtliga korrelationsanalyser. 

Det fanns ingen signifikant korrelation mellan den oberoende variabeln målsättning och en 

ökad gångsträcka (p=0,104) 2-sidig. Se tabell 3 för beskrivning av interventionsgruppens 

skattningar av målsättning.  

Det fanns en signifikant korrelation mellan den oberoende variabeln self-efficacy och ökad 

gångsträcka (p=0,043) 2-sidig. Interventionsgruppens skattning av self-efficacy finns 

beskriven i tabell 3. 

Det förelåg ingen signifikant korrelation mellan den oberoende variabeln 

utfallsförväntningar och ökad gångsträcka (p=0,613) 2-sidig.  Se tabell 3 för beskrivning av 

interventionsgruppens skattningar gällande utfallsförväntningar. 

5. DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur målsättningar påverkar gångsträcka vid upprepade 

6-minuters gångtest. Innan studien inleddes utformade författarna en hypotes om att 

interventionsgruppen som fick formulera en målsättning om ökad gångsträcka inför 

testtillfälle 2 samt skattade utfallsförväntingar och self-efficacy för att klara av detta mål, 

skulle få ett bättre testresultat än den jämförande kontrollgruppen.  

Resultatet av dataanalysen bekräftade till viss del denna hypotes genom att visa en statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna på variabeln skillnad, samtidigt som 

interventionsgruppens skattningar av målsättning inte visade någon statistiskt signifikant 



 

 

skillnad med en längre gångsträcka. Den oberoende variabeln self-efficacy visade i sin tur en 

statistisk signifikat korrelation med ökad gångsträcka, medan skattningar av 

utfallsförväntningar för att uppnå målet inte visade något samband.  

5.1. Resultatdiskussion 

Genomsnittsmåttet median har använts för att beskriva resultaten. Median är enligt 

Ejlertsson (2003) lämpligt att använda vid icke normalfördelat material vilket var aktuellt. 

För att möjliggöra jämförelser mellan studiens resultat och tidigare forskning av Chetta et al. 

(2006) och Gibbons et al. (2001) där de presenterat data med hjälp av medelvärde och 

standardavvikelse, har denna data tagits ut. Värdena är dock något missvisande då urvalet är 

litet i jämförelse med dessa studier. Denna studies data är ej normalfördelad, vilket gör att 

extremvärden har påverkan på medelvärdet och standardavvikelsen. Chetta et al. (2006) och 

Gibbons et al. (2001) har även redovisat data efter kön, till skillnad från denna studie som 

analyserar på gruppnivå utan avseende på kön i interventions- och kontrollgrupp. Denna 

data är dock ändå inkluderad i studien för att kunna sättas i relation till dessa studier. 

Kvinnorna i studien gick 638±49 meter i medelvärde vid baslinjemätningen (testtillfälle 1). 

Männen gick i sin tur 706±65 meter i medelvärde vid baslinjemätningen. Chetta et al. (2006) 

studerade referensvärden för 6MWT på 102 deltagare 20-50 år (54 kvinnor medelålder 33±9, 

48 män medelålder 36±8) och fick fram att kvinnorna gick 593±57 meter och männen gick 

638±44 meter. Detta visar att deltagarna i denna studie gick längre än det uppskattade 

medelvärdet, med en jämförelsevis ökad gångsträcka vid baslinjemätningen på 45 meter för 

kvinnor och 68 meter för män. Dock skall det tilläggas att deltagarna i studien av Chetta et al. 

(2006) hade en högre medelålder (34±9) jämfört med aktuell studie (25,1 i 

interventionsgruppen, 25,5 i kontrollgruppen). Detta har relevans eftersom gångsträckan vid 

en högre ålder i genomsnitt blir lägre vid ett 6MWT, något som kan ses i studien av Gibbons 

et al. (2001).  

När testresultat vid en baslinjemätning för ett mätinstrument är höga, finns risk för att en 

eventuell ökning vid efterföljande test blir svår att registrera. Fenomenet när deltagare 

registrerar höga baslinjemätningar i en studie kallas för ”takeffekt” (Carter & Lubinsky, 

2016). Studiens resultatsammanställning och dataanalys visade på att båda grupperna ökat 

sin gångsträcka vid testtillfälle 2, där interventionsgruppens ökning dessutom var statistiskt 

signifikant. Detta stärker ytterligare Kosak & Smith (2005) påstående om att det ej föreligger 

någon golv- eller takeffekt vid 6MWT.  

Interventionsgruppen gick vid det första testtillfället 640 meter i median och ökade sin 

gångsträcka efter interventionen till 706 meter i median, en ökning med 66 meter vilket var 

en signifikant ökning. Kontrollgruppen gick vid det första testtillfället 645 meter i median, 

och ökade även de sin gångsträcka utan intervention till 662 meter i median vilket var en 

ökning på 17 meter, dock var denna ökning ej signifikant. Detta resultat överensstämmer 

med vad Gibbons et al. (2001) kom fram till när de studerade  inlärningseffekt vid upprepade 

6MWT. Deltagarna i deras studie ökade i genomsnitt 30 meter över fyra tester. De beskriver 

detta som en blygsam inlärningseffekt. För att ställa detta resultat i relation till en annan 



 

 

studie som tittat på inlärningseffekt kom Bellet et al. (2012) fram till att inlärningseffekten 

vid 6MWT ligger på 2-8%. Den procentuella förändringen för aktuell studies 

interventionsgrupp ligger på ca 9%, och kontrollgruppens på ca 2% vilket så när ligger inom 

detta intervall. 

En inomgruppsjämförelse gjordes för att analysera om det fanns några skillnader inom 

grupperna avseende skillnad i gångsträcka mellan test 1 och 2. Det svar som kunde utläsas av 

den statistiska analysen visade på en statistiskt signifikant skillnad för interventionsgruppen, 

men inte för kontrollgruppen. Denna signifikanta ökning inom interventionsgruppen skulle 

kunna bero på formuleringen av en målsättning, vilket är i linje med det teoretiska ramverket 

i målsättningteorin utformad av Locke (1968) som säger att det finns ett tydligt samband 

mellan målsättning och förbättrad prestation. Detta visade sig också i en studie av 

Theodorakis et al. (1998) som vid upprepade cykelergometertester undersökte om personer 

som får formulera en målsättning får ett bättre resultat i jämförelse med en kontrollgrupp 

som inte satt upp mål. När de analyserade sitt resultat så förelåg en signifikant förbättring 

hos interventionsgruppen, något även vi kan se i aktuell studie. Dock kan vi inte säga att 

ökningen hos internvetionsgruppen i denna studie beror på målsättningen, då denna ej var 

signifikant.   

Resultaten analyserades även mellan grupperna, då variabeln ”skillnad” användes. Denna 

variabel är skillnaden i gångsträcka mellan test 1 och 2 för varje testdeltagare, där median 

tagits på det totala värdet. Båda grupperna ökade sin gångsträcka där interventionsgruppen 

gick 44 meter längre vid test 2, och kontrollgruppen gick 13 meter längre. Det visade sig 

finnas en signifikant skillnad mellan grupperna. Efter det andra testtillfället ställdes frågan 

till deltagarna om de funderat på en möjlig förklaring till varför de ökat sin gångsträcka, om 

de hade ökat. Deltagarna svarade bland annat att de hade sämre skor vid testtillfälle 1 och till 

testtillfälle 2 bytt ut dessa för att lättare kunna gå längre. Att försöka likna förutsättningarna 

så mycket som möjligt inför det båda testtillfällena var något som testledarna hade varit 

noggranna med att påtala för deltagarna, men som i ett flertal fall ignorerats. Andra deltagare 

förklarade att de kände sig mer motiverade när de hade formulerat en målsättning och 

därmed hade ett mål att sikta mot. Sambandet mellan målsättning och ökad motivation kan 

kopplas till den teoretiska bakgrunden till utformningen av målsättningsteorin av Locke 

(1968). Detta stödjer även forskningen av Swezey et al. (1994), vilka skriver att mål som 

specificeras och kvantifieras kan motivera personer till att uppnå uppsatta mål och även 

möjliggöra att lättare kunna undersöka om målen uppnåtts eller ej. 

Korrelationsanalyser utfördes för att analysera om det fanns några samband mellan 

interventionsgruppens skattningar av de oberoende variablerna målsättning, self-efficacy 

samt utfallsförväntningar och en ökad gångsträcka. Det förelåg ingen korrelation mellan 

variabeln målsättning och ökad gångsträcka. Den målsättning om ökad gångsträcka som 

interventionsgruppen formulerade i median var mindre än den faktiska ökningen i 

gångsträcka mellan testen. Detta resultat visar att det inte förelåg en korrelation mellan 

förändringen i interventionsgruppens resultat mellan testtillfälle 1 och 2 och deras skattning 

av målsättning. Det är möjligt att begreppet självreglering kan förklara detta resultat. Enligt 

McAlister et al. (2008) handlar självreglering om att styra sina egna tankar, känslor och 

handlingar och med hjälp av bl.a. målsättningar och feedback uppnå ett positivt utfall. 



 

 

Siegert, McPherson & Taylor (2004) uppger att självreglering påverkar målsättningar genom 

att det leder till en ökad motivation. Då deltagarna inte fick med sig sitt testresultat hem, 

utan endast fick det muntligt efter testtillfälle 1, finns en möjlighet att detta påverkat 

deltagarnas motivation till att uppnå sin formulerade målsättning. Med hjälp av t.ex skriftlig 

feedback innehållandes testresultatet efter testtillfälle 1 kunde deltagarnas självreglering via 

självmonitorering förstärkts, vilket i sin tur hade kunnat öka motivationen till att verkligen 

uppnå den formulerade målsättningen.  

Den andra korrelationsanalysen som gjordes var mellan den oberoende variabeln 

utfallsförväntningar och ökad gångsträcka. Utfallsförväntningar innebär hur viktigt en 

individ upplever det är att uppnå målet med en handling, vilket är en del i begreppet 

utfallsförväntingar beskrivet av McAlister et al. (2008). Analysen visade på att det inte fanns 

någon korrelation mellan dessa variabler. Deltagarna i interventionsgruppen skattade 5,5 i 

median, vilket författarna tolkar som att det inte var så viktigt för deltagarna att uppnå de 

mål de hade formulerat. Utifrån vad Simpson & Balsam (2015) skriver om motiverade 

beteenden som leder till mål och att målet är belönande så är det möjligt att deltagarnas 

motivation för att nå målet inte var så hög. Det är möjligt att målet endast var belönande för 

deltagarna själva i form av ha uppnått sitt mål. Motivation är som tidigare avhandlats i detta 

arbete något svårdefinierat. Med utgångspunkt från hur Ryan & Deci (2000) beskriver 

begreppen inre och yttre motivation inom SDT, tyder deltagarnas skattningar av 

utfallsförväntningar på att det inte var betydelsefullt för deltagarna att uppnå sina mål. Med 

tanke på den låga skattningen antas att det på gruppnivå ej förekom någon inre motivation, 

som enligt Ryan & Deci (2000) är något som finns när individer utför en aktivitet endast för 

att det är roligt. Det är dock möjligt att deltagarna hade någon form av yttre motivation, i 

form av en ansvarskänsla att utföra testerna eller om det var så att de endast accepterat 

deltagande för att göra författarna en tjänst. Begreppet reaktivitet som Kazdin (2016) 

beskriver skulle kunna förklara detta. Att deltagarna är medvetna om syftet med mätningen 

kan bidra till reaktivitet och således att deras prestation förändras. 

Vid den tredje korrealationsanalysen mellan self-efficacy och ökad gångsträcka kunde en 

signifikant korrelation ses. Detta ligger i linje med vad Weinberg et al. (1979) säger om att 

personer med en hög self-efficacy presterar bättre än personer med låg self-efficacy vid 

fysiska tester. I studien beskrev testledarna för deltagarna self-efficacy som tilltron till sin 

egen förmåga att uppnå målet. Det är möjligt att deltagarna som formulerade mål om en 

förhållandevis liten ökning i jämförelse med medianskattningen hade en högre self-efficacy 

för att uppnå målet. Cook & Artino (2016) säger att self-efficacy tillsammans med positiva 

utfallsförväntingar är nödvändiga för optimal motivation. Eftersom utfallsförväntingar som 

beskrivet ovan var låga och ej signifikant, kan detta förstärka antagandet att deltagarnas 

motivation inte har varit optimal. Trots att författarna inte kan säga exakt vad eller vilka 

externa faktorer som kan ha påverkat resultatet, har vi trots detta sett en ökning i 

gångsträcka inom båda grupperna.  

Deltagarna fick skatta sin upplevda andfåddhet och bentrötthet innan och efter de både 

testtillfällena. Eftersom att dessa skattningar ej svarar på studiens syfte så har inga 

beräkningar på dessa variabler gjorts. Vad som dock är intressant att diskutera är att 

deltagarnas skattningar är mycket låga vilket kan ses i tabell 4, där även båda grupperna 



 

 

skattar mycket lika varandra genomgående. Eftersom 6MWT inte är utformat för 

populationen som har utfört testet, utan för personer med en redan nedsatt fysisk kapacitet 

(Emtner & Wadell, 2016), kan detta tyda på att testet har varit för enkelt för deltagarna. Som 

tidigare diskuterat så misstänker författarna att deltagarnas motivation har påverkat 

resultatet till viss del. Det är möjligt att om ett annat test som t.ex. Cooper’s test, framtaget av 

Cooper (1968) där individer springer så långt som möjligt på 12 minuter, hade använts kunde 

deltagarnas inställning till att ta ut sig max varit högre. En faktor som kan begränsat 

deltagarna vid 6MWT var att de fick gå, inte jogga eller springa, vilket kan ha lett till att deras 

inställning och förutfattade uppfattningar om testet varit att det går inte att ta ut sig helt 

fysiskt. Denna misstanke stärks av att vissa av deltagarna hade kännedom om testet på 

förhand, då de utfört testet tidigare under sin utbildning. 6MWT är utformat som ett maxtest 

där deltagarna ska anstränga sig maximalt fysisk, vilket för studiens population visade sig 

vara svårt, vilket deras skattningar av ansträngning antyder. Eftersom att denna studie utgått 

från resultaten av Gibbons et al. (2002) har författarna använt sig av ett 6MWT. Hade syftet 

varit att undersöka den valda populationens maximala kapacitet hade ett Cooper’s test varit 

mer lämpligt att använda. 

International Society of Behavioral Medicine (2011) beskriver beteendemedicin som ett 

samspel mellan sociokulturella, psykosociala, beteendemässiga och biomedicinska faktorer. 

Författarna har tolkat resultatet och tagit hänsyn till både interna och externa faktorers 

påverkan på resultatet. Dessa faktorer har varit biologiska, psykologiska och sociala aspekter 

vilka författarna har analyserat var för sig och i relation till varandra. Författarna anser att 

samtliga delar har påverkan på resultatet. De biologiska faktorerna kan kopplas till 

deltagarnas testresultat, hur långt de gått och deras totala gångsträcka. Psykologiska faktorer 

som påverkat resultatet kan vara deltagarnas motivation eller self-efficacy och 

utfallsförväntingar för att uppnå sin målsättning. Är deltagaren inte tillräckligt motiverad 

presterar denne sämre än vid en högre motivation, detsamma gäller vid en låg self-efficacy 

och låga utfallsförväntningar (Cook & Artino, 2016).  vara hur omgivningen ger feedback till 

invidien och på så sätt påverkar dennes beteende. Författarna antar att föreställningen om en 

bra prestation kan leda till att framtida prestationer förbättras. Vidare kan även diskussioner 

om resultatet med andra deltagare antas trigga en tävlingsinstinkt som får individen att 

prestera bättre då denna vill slå sin kompis. Med hjälp av dessa social faktorer kan 

deltagarnas self-efficacy och motivation höjas, vilket kan ha påverkat resultatet. Detta har 

setts i denna studie då hög self-efficacy korrelerar med en längre gångsträcka. 

5.2. Metoddiskussion 

I denna studie har en experimentell design använts då studien innehåller en enkelblindad 

kontrollerad intervention med randomiserad fördelning till en interventions- och 

kontrollgrupp. Deltagarna i interventionsgruppen fick formulera en målsättning om ökad 

gångsträcka mellan testtillfälle 1 och 2. Ett bekymmer med experimentella studier är den 

variationsrikedom som uppkommer i data. Det är svårt att undersöka vad som orsakar denna 

variationsrikedom, då alla de faktorer som kan leda till resultaten av ett experiment inte 

alltid kan kontrolleras. Frågan är om resultaten verkligen kommer sig av manipulationen av 



 

 

oberoende variabler (i detta fallet målsättning och skattningar hos interventionsgruppen) 

eller om även andra faktorer förutom dessa påverkar resultatet (Carter & Lubinsky, 2016).  

Enligt (Carter & Lubinsky, 2016) bör en kvantitativ studie även ha maximal kontroll över 

externa faktorer som kan påverka studiens utförande eller resultat på olika sätt. Detta faktum 

var någonting som författarna var medvetna om påverkar resultatet i denna studie. Då det 

var 1-2 veckor mellan testtillfällena kunde deltagarna påverkas av oberoende variabler som 

t.ex diskussioner med andra testdeltagare eller att de på annat sätt fått reda på premissen 

med studien. I denna studie hade den ideala utformningen varit att ha full kontroll på vad 

deltagarna gjorde mellan testtillfällena, vilket är i princip omöjligt där alla potentiella risker 

för biverkning inte kan registreras. Vidare menar SBU (2015) att forskare ska sträva efter att 

ingen ska känna till vem som tillhör interventions- eller kontrollgrupp innan samtliga 

analyser och mätningar är klara, ett begrepp som kallas blindning. Då kontrollen över 

externa faktorer inte helt kunde kontrolleras, misstänker författarna att denna blindning kan 

ha misslyckats.  

Studien har fortsatta brister i kontrollen över externa faktorer vid standardisering av 

testerna, då några av deltagarna bortsåg från författarnas uppmaning om att försöka ha 

liknande förutsättningar vid de båda testtillfällena. Detta uppenbarade sig då testledarna 

inför testtillfällena ställde frågor utifrån standardiseringskraven, vilka finns beskrivna i 

bilaga A. Vissa deltagare hade inte möjlighet att utföra andra testtillfället vid samma tidpunkt 

på dygnet som det första, medan andra hade förändrat sitt matintag och fysiska aktivitetsnivå 

i samband med testet. Som tidigare beskrivet hade vissa av deltagarna även bättre lämpade 

skor vid det andra testtillfället. Genom stöd från självmonitorering beskriven av (McAlister et 

al., 2008) kunde deltagarna innan testtillfälle 1 instruerats att själva anteckna faktorer som 

berör standardiseringskrav så som matintag och fysisk aktivitetsnivå, för att lättare kunna 

efterlikna dessa vid testtillfälle 2.  

Ett annan åtgärd för att till viss del bättre kontrollera externa faktorer vid genomförandet av 

gångtesterna hade vart att utföra dessa i en helt avskild miljö likt vid studien av Chetta et al. 

(2006). Då studiens tester utfördes i en offentlig miljö kan olika omgivningsfaktorer påverkat 

så som ljudnivå och sociala faktorer där utomstående såg att testerna utfördes ha påverkat 

deltagarna. Det är dock en styrka att alla tester genomfördes på samma plats, trots bristande 

förutsättningar. 

Ovanstående brister i kontrollen över externa faktorer balanseras dock med största 

sannolikhet ut i både interventions- samt kontrollgrupp med hjälp av att studien har använt 

en randomiserad fördelning till dessa grupper. Enligt (Carter & Lubinsky, 2016) stärker en 

randomiserad fördelning till interventionsgrupp och kontrollgrupp därmed en studies 

interna validitet, så länge grupperna är jämna och urvalet stort. Vidare beskriver de att ett 

litet antal deltagare i studier är en begränsning för den externa validiteten vid en RCT. Från 

början var ambitionen att rekrytera 60 personer, vilket hade uppfyllt kraven om ett större 

urval. Eftersom det slutliga urvalet istället blev 30 personer, kan detta tolkas som att studiens 

externa validitet är försämrad.  

Istället för en RCT kunde istället Controlled Clinical Trial (CCT) ha valts som studiens design. 

CCT har en liknande design som RCT, men utan randomiserad fördelning till grupper (Carter 



 

 

& Lubinsky, 2016). Detta hade skapat förutsättningar för att fördela urvalet så att det blir 

som önskat och på så sätt stärka studiens insamlade data. Problemet vid en CCT är att om 

urvalet ej randomiseras så finns möjligheten att insamlade data blir skeva då individfaktorer 

så som fysisk aktivitetsnivå, ålder, vikt och längd ej har tagits i beaktning. Det förutbestämda 

valet av RCT som studiens design grundade sig på en teoretisk bakgrund från Carter & 

Lubinsky (2016). De menar att om ett tillräckligt stort randomiserat urval används, 

balanseras dessa individfaktorer ut mellan interventions- och kontrollgrupp.  

Resultatet i en RCT anses ha en stark evidens, vilket styrker studiens valda design. Detta val 

av studieutformning är även bästa metoden för att utvärdera om en klinisk intervention har 

effekt (Carter & Lubinsky, 2016).    

Studiens urval var ett bekvämlighetsurval. 6MWT är ett test utvecklat för äldre personer med 

kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar (Emtner & Wadell, 2016). Urvalet i denna 

studie motsvarar inte dessa kriterier, då deltagarna var individer 20–40 år utan någon av de 

ovan nämnda sjukdomarna. Detta är en faktor som gör att urvalet och sedermera resultatet i 

studien kan kännas inaktuellt och irrelevant. Tanken med studien var att efterlikna 

populationen i studien utförd av Gibbons et al. (2001), vilken har påvisat ett samband mellan 

inlärningseffekt och förlängd gångsträcka. Resultatet av denna studie kan därmed ses som ett 

komplement till denna tidigare forskning. 

Att rekrytera tillräckligt med deltagare till studien upplevde författarna som den största 

utmaningen med studien. Svårigheterna berodde främst på tidsbrist hos författarna, samt ett 

ointresse av att delta hos de tillfrågade. Rekryteringen som gjordes i samband med 

föreläsningar på Mälardalens Högskola var problematisk, främst på grund av svårigheten att 

hitta en lämplig tidpunkt där både deltagarna och testledarna kunde utföra testtillfällena. 

Detta gjorde att flera personer drog tillbaka sin intresseanmälan för att delta i studien. 

Studien visade sig vara ett större logistiskt och tidskrävande projekt än författarna på 

förhand föreställt sig, vilket kan vara en av faktorerna till att deltagarantalet i slutändan blev 

mindre än väntat.  

Författarna resonerade innan studiens början kring att den personliga relation som kan 

finnas mellan testledare och deltagare, eventuellt kunde ha påverkan på deltagarnas 

prestation i gångtestet. Som tidigare behandlats kan detta ha med reaktivitet som beskrivs av 

Kazdin (2016) att göra. Vidare förklarar Kazdin (2016) att reaktivitet är ett stort hot mot en 

studies externa validitet. Deltagarnas relation till testledarna kan även ses som en 

omgivningsfaktor som påverkar deltagarnas beteende att vilja gå längre (Bandura, 1986). 

Författarna la därmed stor vikt vid att bevara ett professionellt förhållningssätt med 

deltagarna för att minimera dessa faktorers eventuella påverkan. 

Fördelningen till interventions- och kontrollgrupp skedde randomiserat för att kontrollera 

okända faktorer och undvika problem som t.ex ojämnt fördelade grupper sett till kön som 

skulle kunna snedvrida studiens resultat (Carter & Lubinsky, 2016). Gruppfördelningen är 

trots detta en av studiens brister, då det slutgiltiga urvalet blev mindre än planerat och fler 

kvinnor än män deltog i studien. Fördelningen inom grupperna blev därmed skev sett till 

kön, med fyra män och tolv kvinnor i interventionsgruppen och sex män och tio kvinnor i 

kontrollgruppen. Efter testtillfälle 1 skedde två bortfall, med en deltagare från respektive 



 

 

grupp. Båda personerna var av samma kön, vilket tar bort den eventuella snedvridningen av 

resultatet en förändrad könsfördelning kunde haft (Carter & Lubinsky, 2016). Testresultatet 

från dessa två personer som avbröt sitt deltagande i studien räknas heller inte med i 

resultatanalysen. 

Enligt SBU (2015) kan behandlingfel (engelska: performance bias) ske i analysen där 

deltagarna avsiktligt eller oavsiktligt kan fördelas ett annorlunda omhändertagande, 

beroende på vilken grupp de tillhör. Vidare beskriver de att i idealfallet ska allt vara identiskt 

för interventions- och kontrollgrupp, bortsett från interventionen. Trots tillgången till ett 

standardiserat gångtestprotokoll med förutbestämda fraser, är det svårt att helt kontrollera 

att samtliga deltagare fick samma utformning av testerna. Olika svar på deltagarnas frågor, 

inledande förklaringar av förutsättningar och uppmaningar inför testtillfälle 2 är faktorer 

som kan haft påverkan på resultatet och i sin tur sänkt mätreliabiliteten (Carter & Lubinsky, 

2016).  

I denna studie agerade båda författarna testledare och för att höja studiens mätreliabilitet 

fick samtliga deltagare samma testledare vid båda testtillfällena. Studiens reproducerbarhet 

stärks ytterligare genom att standardiserade gångtestprotokoll användes vid insamling av 

data och att testledarna eftersträvade att deltagarna skulle uppnå standardiseringskraven vid 

testtillfällena. Att testledarna på förhand utarbetat standardiserade fraser vid uppmaning om 

formulering av målsättningar samt förklaring av skattningar av self-efficacy och 

utfallsförväntningar är ytterligare en faktor som styrker reproducerbarheten vid framtida 

studier (Carter & Lubinsky, 2016). 

För att i största möjliga mån undvika den eventuella inlärningseffekten beskriven av Spencer 

et al. (2018) och Gibbons et al. (2001) utfördes de två testtillfällena med 1–2 veckors 

mellanrum. Forskning av Wu, Sanderson & Bittner (2003) visar dock att inlärningseffekten 

kan sitta kvar i upp till två månader. Vid bättre förutsättningar hade tiden mellan testtillfälle 

1 och 2 kunnat förlängas ytterligare, men på grund av tidsbrist var inte detta möjligt vid 

denna studie. Anledningen till att inlärningseffekten ville kringgås var för att minimera att 

denna variabel skulle påverka testresultatet i så stor utsträckning som möjligt. 

Författarna resonerade kring att utesluta att ge deltagarna i kontrollgruppen sitt resultat vid 

testtillfälle 1, för att undvika att deltagarna skulle jämföra detta med varandra. Författarna 

tog dock beslut om att kontrollgruppen skulle få reda på sitt resultat då det annars kan 

påverka studiens validitet, då det är ännu en variabel som kan påverka utfallet. Det är även 

ett sätt att skapa liknande förutsättningar för båda grupper och därmed ringa in 

målsättningens betydelse för den ökade gångsträckan.  

Icke parametriska analysmetoder med Wilcoxons teckenrangtest användes vid 

inomgruppsjämförelser på grund av att datan ej var normalfördel samt att urvalet var litet. 

Hade denna data istället varit normalfördelad hade med fördel ett parat t-test använts vilket 

är den parametriska motsvarigheten . För att analysera skillnaden mellan grupperna 

användes ett Mann-Whitney U test eftersom studiens data var genomgående icke 

normalfördelad. Om inte så var fallet hade det motsvarande parametriska testet oberoende t-

testet istället tillämpats (Carter & Lubinsky, 2016). Korrelationsanalyserna gjordes med 



 

 

Spearmans rangkorrelation då materialet var snett, där användandet av detta test styrks av 

Ejlertsson (2003).  

På grund av svårigheten att kontrollera ovan nämnda externa faktorer, okända oberoende 

variabler och testets psykometriska egenskaper samt att deltagarantalet var förhållandevis 

litet, anser författarna att generalisering av resultatet till studiens population är svår. 6MWT 

är enligt Emtner & Wadell (2016) ursprungligen utformat för äldre personer med 

kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar. Resultatet kan därmed inte generaliseras till 

denna population, eftersom att deltagarna i denna studie är friska människor i åldrarna 20-

38 år.  

5.3. Etikdiskussion 

Studien har följt de riktlinjer beskrivna i Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association, 2018). De data samt personuppgifter som samlats in har hanterats och förvarats 

på ett säkert sätt och förstördes efter att studien examinerats och betygssatts.  

Likt Socialtstyrelsen (u.å) menar uppkom inga risker för deltagarna i samband med testet. 

Inga deltagare kom till skada eller påverkades negativt fysiskt. Detta utfall menar författarna 

till stor del berodde på att urvalet var personer utan ortopediska åkommor eller neurologisk 

påverkan och var förhållandevis friska.  

Ett etiskt dilemma uppstod när författarna insåg att de inte skulle få ihop det antal deltagare 

som planerat. Frågan lyftes då om det skulle vara etiskt försvarbart att locka med någon form 

av gåva för att kunna rekrytera fler deltagare. Efter diskussion kom författarna fram till att 

detta ej var försvarbart, då de deltagarna som redan utfört testerna ej hade blivit materiellt 

belönade. Ytterligare ett dilemma som dök upp var att vissa av deltagarna i studien hade en 

personlig relation till författarna. Det är möjligt att de kan ha känt stark lojalitet till 

författarna och därmed ställt upp i experimentet endast därför. Detta kan ha bidragit till 

reaktivitet och således påverkat studiens resultat (Kazdin, 2016).  

Kontakten med deltagarna sköttes via SMS, då deltagarna skrev upp sig på en intresselista 

med namn och telefonnummer i samband med rekryteringen. Deltagarna godkände då att 

författarna kontaktade dem för att boka tid för utförande av testtillfälle 1. Tidpunkten för 

utförande av testtillfälle 2 bokades in muntligen efter att det första testet avslutats. 

Kommunikationen med deltagarna var något som författarna förutspådde kunde bli ett 

problem, dock framkom inga negativa synpunkter på detta tillvägagångssätt från deltagarna i 

studien. 



 

 

6. SLUTSATSER 

Resultatet i denna studie har visat på att det finns en signifikant skillnad i gångsträcka 

mellan interventionsgruppen som får formulera en målsättning inför ett upprepat gångtest 

och en kontrollgrupp som inte gör detta. Förändringen genom en ökad gångsträcka kunde ses 

inom båda grupperna mellan testtillfälle 1 och 2, men endast ökningen inom 

interventionsgruppen var signifikant. Det förelåg en signifikant korrelation mellan högt 

skattad self-efficacy och en ökad gångsträcka för deltagarna i interventionsgruppen. Någon 

korrelation kunde dock inte ses mellan högt skattad målsättning eller utfallsförväntningar 

och en ökad gångsträcka. Det sammanställda resultatet pekar mot att interventionen har en 

påverkan på gångsträcka vid 6MWT, men det är fortfarande oklart vilka oberoende och 

slumpmässiga variabler eller externa faktorer som kan ha påverkan på detta.  

7. KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Användandet av målsättningar i det kliniska arbetet som fysioterapeut vid fysiska tester som 

6MWT skulle kunna ge en mer rättvis bedömning av en persons fysiska kapacitet. I de fall där 

en på förhand formulerad målsättning får en person att prestera bättre, skulle detta 

möjliggöra att denna presterar maximalt utifrån sina individuella förutsättningar.  

För att kunna generalisera resultatet för denna population krävs mer forskning på ämnet 

målsättningars påverkan på 6MWT. Studien bör replikeras och utföras under mer 

kontrollerade former för att säkerställa testets psykometriska egenskaper. Vidare bör även 

studien utföras på 6MWT tilltänkta population för att se om formulering av målsättningar är 

något man bör implementera vid tester i klinik. 
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BILAGA A 

KONTRAINDIKATIONER OCH STANDARDISERINGSKRAV VID 6-MINUTERS 

GÅNGTEST 

Kontraindikationer 

• Instabil angina 

• Hjärtinfarkt senaste månaden 

• En vilopuls över 120 slag/minut 

• Systoliskt blodtryck över 180 mmHg och diastoliskt blodtryck över 100 mmHg 

 

Standardiseringskrav 

• Ingen kraftig fysisk aktivitet (hård träning) dagen eller timmarna före testet.  

• Testet bör inte utföras förrän tidigast 1 timme efter en lättare måltid samt 2–3 timmar 
efter en tyngre.  

• Ingen rökning eller snusning skall ske inom 1 timme före testet.  

• Testet ska inte genomföras om testpersonen har en aktiv infektion med symptom av 

feber, någon infektion i kroppen, förkylning eller liknande.  

• Medicinintag före testet skall antecknas. Notera vilken medicin det gäller och när den 
togs (gäller främst medicin som påverkar hjärtfrekvensen).  

• Testet bör när det upprepas utföras vid samma tidpunkt på dygnet och under så 
likartade förhållanden som möjligt. Använd samma utrustning vid upprepade test.  

• Testet bör genomföras med endast testpersonen och testledaren i lokalen för att 
undvika stresspåverkan. 

 

Referenser: 

American Thoracic Society.  (2002) ATS Statement: guidelines for the six-minute walk test.    
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ng%20170102.pdf 
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BILAGA B 

Modifierat protokoll för 6-minuters gångtest  

Utrustning  

Stol, tidtagarur, CR-10-skala (andfåddhet, bentrötthet). Uppmätt sträcka på 30 m med 

längdmarkeringar. En kon placeras på golvet vid start och mål (en konbredd in). Bekväma 

skor används.  

Genomförande  

Försökspersonen ska sitta och vila i 15 minuter före utgångsvärden noteras. Be deltagaren 

skatta andfåddhet och bentrötthet enligt CR-10. 

Standardiseringskrav  

Fråga deltagaren om: • Fysisk aktivitet (hård träning) dagen och timmarna före testet • Intag 

av måltid tidigast 1 timme efter en lättare måltid samt 2-3 timmar efter en tyngre • Brukande 

av nikotin inom 1 timme före testet • Om testpersonen har feber, någon infektion, förkylning 

eller liknande • Medicinintag före testet skall antecknas d v s vilken medicin det gäller och 

när den • Testet bör, när det upprepas, utföras vid samma tidpunkt på dygnet och under så 

likartade förhållanden som möjligt. Om några av dessa delar uppfylls, be deltagaren upprepa 

detta innan nästa test (exklusive sjukdom) 

Förklara testet/uppgiften för patienten  

Syftet med testet är gå så långt som möjligt på 6 minuter. Du kommer gå mellan dessa 

markeringar så många gånger som möjligt under 6 minuter.  

Jag kommer att tala om när varje minut passerat och vid 6 minuter kommer jag att be 

dig stanna där du är. Sex minuter är en lång tid så du kommer att bli ansträngd. Det är 

tillåtet att sänka farten, att stanna och att vila vid behov, försök börja gå igen så snart 

du kan.  

Kom ihåg att syftet är att gå SÅ LÅNGT SOM MÖJLIGT på 6 minuter, men spring eller 

jogga inte. Har du några frågor? 

Vid stopp:  Börja gå igen när du känner att du klarar det 

 

Start  

 

Du kan börja gå nu  

1 min  Du jobbar på bra. Du har 5 min kvar  

2 min  Fortsätt på samma sätt. Du har 4 min kvar  

3 min  Du jobbar på bra. Du har gått halvvägs  

4 min  Fortsätt på samma sätt. Du har bara 2 min 
kvar  

5 min  Du jobbar på bra. Du har bara 1 min kvar  

6 min  Stanna där du är  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

BILAGA C  

Informationsbrev  

Till dig som är student vid Mälardalens högskola i Västerås.  

Vi är två studenter som ska skriva ett examensarbete på kandidatnivå inom ämnet 
Fysioterapi med en beteendemedicinsk inriktning. Vårt syfte är att undersöka hur resultaten 
överensstämmer vid upprepade tester för 6-minuters gångtest, för friska individer i 
åldersintervallet 20–40 år.   

Medverkan i studien innebär att du som deltagare kommer att få genomföra ett 6-minuters 
gångtest. Testet går ut på att gå så långt som möjligt under sex minuter på en rak sträcka som 
är uppmätt till 30 meter. Detta kommer att utföras under två tillfällen med cirka en till två 
veckors mellanrum. Varje test beräknas att ta ca 10 minuter att genomföra, och utförs vid 
överenskommen tid. Testerna kommer utföras på Mälardalens högskola.  

Deltagande i studien medför inga risker för dig som deltagare.   

Vid deltagande kommer du att få skriva under nedan på detta informationsbrev. Underskrift 
innebär att du har tagit del av informationen i detta informationsbrev samt lämnar ditt 
godkännande för deltagande i studien. Vi kommer även att behöva ta del av ditt namn, ålder, 
kön samt ett telefonnummer för eventuell kontakt.   

Dessa uppgifter tillsammans med dina testresultat kommer endast författarna ha tillgång till 
och kommer att raderas när studien är slutförd. För att ingen obehörig ska ha tillgång till 
någon data kring dig som deltagare kommer du tilldelas ett identifikationsnummer. All 
testdata kommer att analyseras på gruppnivå och ingen testdata kommer att kunna kopplas 
till dig som enskild person.   

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering.  

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola i Västerås. 
Vid intresse finns möjlighet för dig som deltagare att ta del av den slutgiltiga rapporten.  

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  

Studenter:   

Kristofer Sundgren, 0735-08 09 57, ksn16007@student.mdh.se   

Simon Käll, 0702-98 29 90, skl16004@student.mdh.se  

Handledare:  

Johan Moberg, 021-101488, johan.moberg@mdh.se 
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