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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Studenterna på fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola undervisas i 

att tillämpa beteendemedicin i kliniskt arbete. Därför är det av intresse att kunna mäta 

studenternas self-efficacy, förberedelse och utfallsförväntningar för att tillämpa 

beteendemedicinska färdigheter. För detta har två frågeformulär utformats. 

Frågeformulärens reliabilitet och inre överensstämmelse är dock okänt och behöver testas för 

att se om frågeformulären är relevanta att fortsätta användas. 

 

Syfte: Att undersöka test-retest reliabiliteten och den inre överensstämmelsen för två 

frågeformulär som avser mäta studenternas self-efficacy, förberedelse och 

utfallsförväntningar för att tillämpa de två beteendemedicinska komponenterna målsättning 

och egenkartläggning inom fysioterapi. 

 

Metod: En reliabilitetsstudie med en deskriptiv och korrelativ design. Det gjordes ett 

ändamålsenligt urval. Reliabilitetstestning av frågeformulär som analyserades genom 

korrelationsmätning med test-retest och inre överensstämmelse.  

 

Resultat: För test-retest reliabilitet fanns en hög korrelation för båda frågeformulären. För 

frågeformuläret gällande målsättning låg korrelationen på r=0,796 och för frågeformuläret 

gällande egenkartläggning på r=0,780. Inre överensstämmelse, mätt med Cronbach’s Alpha 

var för frågeformuläret gällande målsättning 0,663 respektive 0,676, vilket motsvarar en 

medelhög korrelation och för egenkartläggning 0,712 respektive 0,850, vilket motsvarar en 

hög korrelation.  

 

Slutsats: Det föreligger test-retest reliabilitet och god inre överensstämmelse för båda 

frågeformulären, dock behöver fler reliabilitetsstudier göras för att säkra resultatet från 

större systematiska fel.    

 

Nyckelord: Frågeformulär, förberedelse, inre överensstämmelse, self-efficacy, test-retest, 

utfallsförväntningar. 
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ABSTRACT 
 
Background: The students at the physiotherapy programme at Mälardalen University are 

being taught to apply behavioural medicine into clinical practice. Therefor it is of interest to 

measure students’ self-efficacy, preparation and outcome expectations in order to apply 

acquirements in behavioural medicine. In order to do so, two questionnaires have been 

designed. The reliability and internal consistency of the questionnaires is yet unknown and is 

in need to be investigated to be sure that the questionnaires can be used. 

 

Objective: To investigate the test-retest reliability and internal consistency of two 

questionnaires which aims to measure students self-efficacy, preparation and outcome 

expectations to apply the two behavioural medicine components, goal-setting and self-

monitoring, in physiotherapy. 

 

Method: A reliability study with a descriptive and correlative design. There was a purposive 

sample. Reliability testing of two questionnaires, which were analysed through correlation 

measurements with test-retest as well as internal consistency. 

 

Results: There was a high correlation for both questionnaires (r=0.796 and r=0.780) 

according to test-retest reliability. For the questionnaire regarding goal-setting there was a 

correlation of r=0.796 and for the questionnaire regarding self-monitoring the correlation 

was r=0.780. Looking at internal consistency, measured by Cronbach’s Alpha, there was a 

moderate correlation of the questionnaire regarding goal-setting at both measurements 

(0.663 and 0.676) and a high correlation of the questionnaire regarding self-monitoring 

(0.712 and 0.850). 

 

Conclusion: Both questionnaires are reliable and have a good internal consistency but 

further studies needs to be conducted in order to avoid larger systematic errors. 

 

Keywords: internal consistency, outcome expectations, preparation, questionnaire, self-

efficacy, test-retest.   
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1 BAKGRUND 

1.1 Beteendemedicinskt perspektiv inom fysioterapi 

Inom området beteendemedicin ligger fokus på integrering av biomedicinska, psykologiska, 

sociokulturella och beteendemässiga faktorer av betydelse för sjukdom och hälsa. Det är ett 

interdisciplinärt område och syftar till att förebygga ohälsa, diagnostisera, behandla och 

rehabilitera. Omfattningen av beteendemedicin sträcker sig från insatser för att förstå de 

grundläggande mekanismerna i kopplingen mellan biomedicin och beteende, till klinisk 

diagnos och intervention, till sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande beteende 

(International Society of Behavioral Medicine, 2014). 

 

Att arbeta med ett beteendemedicinskt förhållningssätt som fysioterapeut handlar om att ha 

kunskap om hur beteende påverkar strukturer och funktioner i kroppen samt hur skada eller 

sjukdom påverkar beteendet. Ett beteende är det vi gör motoriskt, säger, tänker eller känner i 

en specifik situation och som fyller en särskild funktion (Sarafino, 2001). Ett beteende ses 

inom beteendemedicin ur ett bio-psyko-socialt perspektiv. Det innebär att en interaktion 

mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer skulle kunna förklara ett beteende. Stort 

fokus inom beteendemedicin ligger på initiering, genomförande och bibehållande av 

hälsosamma beteenden genom en hälsorelaterad beteendeförändring (Denison & Åsenlöf 

2012). 

 

Viktiga komponenter inom fysioterapi integrerat med beteendemedicin är identifiering och 

prioritering av målbeteende. Fokus ligger även på egenkartläggning av ett beteende, 

individuell funktionell beteendeanalys, målsättning, träning av grundläggande och 

tillämpade färdigheter, generalisering och återfallsprevention (Denison & Åsenlöf, 2012). 

Egenkartläggning syftar till att personen själv kartlägger fysiologiska faktorer, 

omgivningsfaktorer samt inre beteende (tankar, känslor) och yttre beteende (verbalt, 

motoriskt). Vidare är syftet med egenkartläggning att ge viktig information om vilka faktorer 

som är av betydelse för patientens förmåga att utföra målbeteendet, vilket innebär det 

beteendet som ska ändras. Målsättning är ett viktigt steg i patientens process att själv kunna 

kontrollera beteenden av betydelse för upprätthållande av den egna hälsan. Målsättningen 

utgår från målbeteendet (Dension & Åsenlöf, 2012). Enligt Siegert & Taylor (2004) bör ett 

mål vara SMART, vilket står för specifikt, mätbart, aktivitetsinriktat, realistiskt och 

tidsavgränsat, då detta ger en större drivkraft att nå målet. En annan studie av Siegert, 

McPherson & Taylor (2004) har visat att när individens föreställningar, värderingar och mål 

kopplas till ett målbeteende påverkar detta hur väl en beteendeförändring lyckas. Samma 

studie visar även att genom att sätta mål kan du öka motivationen till en beteendeförändring. 

En studie av Michie, Whittington, Abraham, McAteer och Guptas (2009) om 

beteendeförändring visade att egenkartläggning kombinerad med en annan 

beteendeförändringsteknik, exempelvis målsättning, gav en signifikant skillnad avseende 

beteendeförändring, jämfört med andra interventioner där egenkartläggning inte ingick.  

 

I dagsläget är Mälardalens högskola den enda fysioterapeututbildning i Sverige med en 

officiell beteendemedicinsk profil (Denison & Åsenlöf, 2012). Där kan studenterna få en 

examen i huvudområdet fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning (Mälardalens 

högskola, u.å.). Studenterna undervisas i att tillämpa beteendemedicin i kliniskt arbete. I 
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utbildningsplanen för Mälardalens högskola (2014a) finns det beskrivet att studenterna ska 

ta till sig och arbeta utefter ett beteendemedicinskt synsätt där fokus ligger på samspelet 

mellan vardagsbeteende och biologiska och eller medicinska faktorer hos varje individ genom 

alla faser av sjukdomsutvecklingen. Inte bara biologiska utan även psykologiska och sociala 

aspekter gällande hälsa och sjukdom beaktas (Mälardalens högskola, 2014a). För att 

praktiskt tillämpa den teoretiska undervisningen och bli väl förberedd inför yrkeslivet är en 

betydande del av utbildningen praktiskt inriktad med verksamhetsförlagd utbildning 

motsvarande 30 högskolepoäng (Mälardalens högskola, u.å.). Inom de kliniska kurserna 

finns det lärandemål som omfattar teoretiska och praktiska kunskaper i beteendemedicin. 

Dessa lärandemål styr innehållet i bedömningsinstrumentet som används ute i den 

verksamhetsförlagda utbildningen. I detta bedömningsinstrument baseras många delar på 

att jobba utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv i fysioterapi. Det handlar bland annat om 

att, ur ett bio-psyko-socialt perspektiv, analysera beteendeproblem och resurser för varje 

individ, göra en egenkartläggning. Utifrån detta motiveras valet av undersökningsmetoder. 

Det innefattar också att utforma SMARTa mål utifrån ett målbeteende tillsammans med 

patienten samt att anpassa och tillämpa åtgärder i förhållande till dagliga aktiviteter utifrån 

ett bio-psyko-socialt perspektiv (Mälardalens högskola, 2014b).  

1.2 Teoretiskt perspektiv 

Socialkognitiv teori (SCT) har sin utgångspunkt i att individ, beteende och omgivning 

ständigt samspelar med varandra och att beteendeförändring sker som en konsekvens av 

interaktionen mellan dessa. Enligt SCT styrs ett beteende bland annat av 

utfallsförväntningar, vilket består av resultat- och värdeförväntningar. Resultatförväntningar 

handlar om vilka förväntningar som finns på konsekvenserna av ett visst beteende och 

värdeförväntningar anger hur viktigt det är att åstadkomma ett visst resultat. Beroende på 

vilket resultat individen tror att ett visst beteende kommer leda till och beroende på hur 

viktigt det resultatet är för personen i fråga styr alltså beteendet (Prochaska, Redding & 

Evers, 2002; Denison & Åsenlöf, 2012). 

 

Self-efficacy handlar om tilltron till den egna förmågan att utföra en specifik aktivitet i en 

specifik situation (Bandura, 1997). Inom SCT beskrivs tre processer som viktiga vid 

förändring av ett beteende. Det handlar om att kunna ta till sig nya beteenden, att kunna 

generalisera dem till olika situationer och att upprätthålla dem över tid. I alla dessa faser 

anses self-efficacy vara en viktig faktor med inverkan på förväntningar om konsekvenser av 

beteenden (utfallsförväntningar), hur hårt arbete som läggs ner på en uppgift och hur länge 

individen fortsätter kämpa trots motgångar (Denison & Åsenlöf, 2012). Bandura (1997) 

menar att self-efficacy grundas i egna erfarenheter samt genom modellinlärning. Egna 

erfarenheter innebär en persons tidigare lärdomar av att antingen ha bemästrat eller inte 

bemästrat ett beteende och modellinlärning innebär att lära sig genom att återskapa ett 

beteende som observerats hos en rollmodell som uppfattas som jämlik gentemot individen 

(Schunk, 1987). Tidigare studier (Jones & Sheppard, 2011; Jones & Sheppard, 2012) har visat 

att det finns samband mellan hög self-efficacy och prestation i kliniskt praktik efter 

preklinisk utbildning hos fysioterapeutstudenter. En annan studie av Larsen, McArdle, 

Robertson & Dunton (2015) har visat att förbättring av utfallsförväntningar följer av ökad 

self-efficacy. Genom att först arbeta med att öka self-efficacy hos en individ kan det leda till 

högre utfallsförväntningar som ger en större chans till att individen uppnår den 
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beteendeförändring som önskas. Att lyckas genom att prova på (mastery experience) har 

setts som den mest betydande faktorn för att bygga upp samt stärka self-efficacy. 

Erfarenheten av framgång genom upprepade försök hos den som provar på leder till en större 

förberedelse inför uppgiften, då konkreta bevis ges på att individen själv kan klara det som 

krävs för att lyckas (Bandura, 1986). En fysioterapeut med beteendemedicinsk inriktning 

arbetar med bio-psyko-sociala faktorer, bland annat self-efficacy, förberedelse och 

utfallsförväntningar, för att uppnå en beteendeförändring hos patienten. Fysioterapeuter och 

fysioterapeutstudenters egen self-efficacy, förberedelse och utfallsförväntningar inför arbetet 

i den kliniska verksamheten är därför viktigt då det påverkar arbetet med dessa komponenter 

(Denison & Åsenlöf, 2012). 

 

Tidigare studier har visat på samband mellan self-efficacy och klinisk prestation, alltså hur 

fysioterapeutstudenters self-efficacy kan påverka deras arbete i klinik (Jones & Sheppard, 

2011; Jones & Sheppard, 2012) och att utfallsförväntningar förbättras av ökad self-efficacy 

(Larsen, McArdle, Robertson & Dunton, 2015). Att vara förberedd handlar om att vara redo i 

tanke och handling och är en viktig del vid beteendeförändring då individen är redo för 

förändring (Prochaska, Redding & Evers, 2002). Då tillämpning av beteendemedicin är en 

stor del inom den verksamhetsförlagda utbildningen på fysioterapeutprogrammet vid 

Mälardalens högskola kan studenternas self-efficacy, förberedelse och utfallsförväntningar 

ha betydelse för förmågan att tillämpa komponenterna egenkartläggning och målsättning.   

 

Den transteoretiska modellen har sin utgångspunkt i att förändring av ett beteende sker i 

tydliga, väl avgränsade stadier där specifika förändringsprocesser är kopplade till varje 

stadie. Modellen är uppbyggd i sex steg där varje steg representerar ett stadie var. Dessa är i 

tur och ordning: före begrundande, begrundande, förberedelse, handling, vidmakthållande 

och återfallsprevention. De individer som befinner sig i förberedelsestadiet är de som bör 

erbjudas program för beteendeförändring, då dessa individer är redo i tanke och handling 

med en intention att förändra inom en snar framtid. De gör små förändringar genom att 

prova sig fram (Prochaska & DiClemente, 1983; Prochaska, Redding & Evers, 2002). En 

studie gjord av Marcus et al. (1998) där stillasittande vuxna ingick i ett försök att främja 

tillämpning av fysisk aktivitet, visar att det är lättare att nå fram till en beteendeförändring 

om behandlingen läggs upp enligt beteendeförändrande principer, likt den transteoretiska 

modellen, för varje individuell person. Att som fysioterapeutstudent vara förberedd vid 

arbete med en beteendeförändring hos en patient är därför viktigt för att hjälpa patienten att 

lyckas. Därför är det också viktigt att fysioterapeutstudenten själv känner att han eller hon är 

förberedd inför sin egen beteendeförändring i att tillämpa beteendemedicinska komponenter 

i klinisk verksamhet.  

 

Tidigare studier har visat på samband mellan self-efficacy och klinisk prestation, alltså hur 

fysioterapeutstudenters self-efficacy kan påverka deras arbete i klinik (Jones & Sheppard, 

2011; Jones & Sheppard, 2012) och att utfallsförväntningar förbättras av ökad self-efficacy 

(Larsen, McArdle, Robertson & Dunton, 2015). Att vara förberedd handlar om att vara redo i 

tanke och handling och är en viktig del vid beteendeförändring då individen är redo för 

förändring (Prochaska, Redding & Evers, 2002). Då tillämpning av beteendemedicin är en 

stor del inom den verksamhetsförlagda utbildningen på fysioterapeutprogrammet vid 

Mälardalens högskola kan studenternas self-efficacy, förberedelse och utfallsförväntningar 

ha betydelse för förmågan att tillämpa komponenterna egenkartläggning och målsättning.   
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1.3 Reliabilitet och inre överensstämmelse 

Vid granskning av kvaliteten för ett frågeformulär finns det vissa faktorer som är viktiga att 

ha kännedom om. Dels vilken typ av validitet som använts, hur reliabiliteten mättes samt 

motivering för det valda tidsintervallet vid test-retestmätningar. Om dessa faktorer är väl 

förklarade syns det tydligt på vilken kvalitetsnivå instrumentet ligger och var det finns 

utvecklingsmöjligheter. Validitet för ett mätinstrument innebär att de variabler som avses 

mätas faktiskt mäts (DeVon, 2007). Ett första steg i validitetstestning av ett mätinstrument 

är att testa ytvaliditet, vilket innebär en bedömning av relationen mellan bakomliggande 

empiri och mätinstrumentet. Ytvaliditet är en subjektiv bedömning av validiteten (Ruane, 

2006), vilket oftast studeras genom att utredarna efterfrågar experter och icke utbildade för 

att granska instrumentet i fråga. Det som granskas är grammatik, syntax, organisation och 

lämplighet för att på så sätt få bekräftelse på att instrumentet förefaller logiskt (DeVon, 

2007). 

 

Golv- och takeffekt är en form av beskrivande data som visar frekvensfördelning för 

svarsalternativen och är viktig att ha i åtanke då en minskning av denna effekt ökar 

tillförlitligheten för mätinstrumentet samt gör att mätinstrumentet kan användas till olika 

individer med olika förutsättningar (Fries, Rose & Krishnan, 2011). 

 

Reliabilitet anger till vilken grad mätvärden är fria från systematiska och slumpmässiga 

mätfel. Intrabedömar-, interbedömar- och instrument-reliabilitet är olika former av 

reliabilitet. Instrument-reliabilitet handlar om att mäta överensstämmelsen hos ett och 

samma bedömningsinstrument som används vid två olika tillfällen, även kallat test-retest, 

som kan visa på stabiliteten hos ett instrument. Pearson’s korrelationkoefficient och 

Spearman’s korrelationskoefficient är två olika typer av beräkningar som kan användas vid 

test-retest (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Ett tidsspann från två dagar upp till två 

veckor mellan testtillfällena har visat på en lämplig tid med god reliabilitet för att studera 

överenstämmelse mellan två mätningar över tid (Bakas, Champion, Perkins, Farran, & 

Williams, 2006; Marx, Menezes, Horovitz, Jones & Warren, 2003). Ett parat T-test kan 

användas för att se om det skett någon genomsnittlig förändring i deltagares svar vid 

upprepade mätningar och om skillnaden är statistisk signifikant eller inte (Wahlgren, 2012). 

 

Inre överensstämmelse syftar till att undersöka i vilken grad olika testkomponenter inom ett 

mätinstrument mäter samma dimension av ett begrepp. Detta kan studeras bland annat 

genom Chronbach’s Alpha där korrelationen mellan items undersöks (Ferketich, 1990).  

1.4 Frågeformulär med syfte att mäta studenters tillämpning av 
beteendemedicin 

Två frågeformulär har utformats vid avdelningen för Fysioterapi på Mälardalens högskola. 

Syftet med frågeformulären är att mäta studenters self-efficacy, förberedelse och 

utfallsförväntningar gällande att stimulera patienter i utförandet av egenkartläggning av 

målbeteende respektive formulera mål tillsammans med patienten. Inget utav 

frågeformulären har använts i tidigare studier. Ytvaliditeten för frågeformuläret testades 

under våren 2015 där frågornas utformning diskuterades och utvecklades vid två möten i en 

samarbetsgrupp bestående av tre kliniskt verksamma fysioterapeuter och handledare i 

verksamhetsförlagd utbildning för fysioterapeutstudenter samt tre lärare vid Avdelningen för 
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fysioterapi, Mälardalens högskola. Frågornas giltighet prövades av två ansvariga adjunkter 

för den verksamhetsförlagda utbildningen samt vid ett möte med handledare för 

fysioterapeutstudenter i Södermanland och Västmanland. Formulering av skal-ankare, verbal 

benämning på skalans högsta och lägsta värde, diskuterades och reviderades av två forskare 

och en forskarstudent vid Avdelningen för fysioterapi, Mälardalens högskola. Slutligen 

prövades frågornas giltighet på en grupp om åtta andraårsstudenter vid 

fysioterapeutprogrammet. Inga ytterligare revideringar av frågeformuläret gjordes efter detta 

steg (M. Sandborgh, personlig kommunikation, 29 januari 2016). 

1.5 Problemformulering 

Fysioterapeututbildningen vid Mälardalens högskola har en beteendemedicinsk profil där 

studenterna undervisas i att tillämpa beteendemedicinska komponenter inom det 

fysioterapeutiska arbetet. Enligt SCT styrs ett beteende bland annat av utfallsförväntningar 

och self-efficacy. Att vara förberedd är, enligt den transteoretiska modellen, en viktig del vid 

beteendeförändring. Tidigare studier har visat på att det kan finnas samband mellan hög self-

efficacy och fysioterapeutstudenters prestationer i verksamhetsförlagd utbildning. För att 

undersöka studenters self-efficacy, förberedelse och utfallsförväntningar gällande att 

tillämpa beteendemedicinska komponenter i fysioterapi har två frågeformulär utformats. 

Detta kan vara av intresse då det kan ge en indikation på hur väl studenterna har tillägnat sig 

teoretiska kunskaper i beteendemedicin i utbildningen och om studenterna sedan känner att 

det är viktigt, att de är säkra på sin förmåga samt om de känner sig förberedda att tillämpa 

dessa komponenter praktiskt. Med stöd av resultatet från användning av frågeformulären 

kan man genomföra riktade interventioner för att öka studenters self-efficacy, känsla av 

förberedelse och utfallsförväntningar. Frågeformulärens reliabilitet och inre 

överensstämmelse är dock okänt och behöver testas, detta för att se om frågeformulären är 

relevanta att fortsätta användas i utbildning och forskning. 

2 SYFTE 

Syftet är att undersöka test-retest reliabiliteten, den inre överensstämmelsen samt 

frekvensfördelning för två frågeformulär som avser mäta studenternas self-efficacy, 

förberedelse och utfallsförväntningar för att tillämpa två beteendemedicinska komponenter 

inom fysioterapi, målsättning och egenkartläggning av målbeteende. 

2.1 Frågeställningar 

1. Vilken är frekvensfördelningen över svarsskalans olika alternativ? 
2. Vilken test-retest reliabilitet finns för ett frågeformulär gällande self-efficacy, 

förberedelse och utfallsförväntningar för målsättning? 
3. Vilken test-retest reliabilitet finns för ett frågeformulär gällande self-efficacy, 

förberedelse och utfallsförväntningar för egenkartläggning?    
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4. Vilken grad av inre överensstämmelse, mätt med Cronbach’s Alpha, finns för ett 

frågeformulär gällande self-efficacy, förberedelse och utfallsförväntningar för 

målsättning? 
5. Vilken grad av inre överensstämmelse, mätt med Cronbach’s Alpha, finns för ett 

frågeformulär gällande self-efficacy, förberedelse och utfallsförväntningar för 

egenkartläggning? 

3 METOD 

3.1 Design 

Studien är en reliabilitetsstudie med en deskriptiv och korrelativ design, vilket betyder att 

studien involverar mätning av ett test upprepade gånger under en viss tid och beskrivning av 

dess resultat samt fastställande av det eventuella sambandet mellan variablerna. Det är en 

longitudinell studie, vilket innebär att data samlas in flera gånger över tid (Carter et al., 

2011). I denna studie innebar det att data samlades in två gånger med en specifik tid mellan 

tillfällena och att resultatet med eventuella samband mellan mätningarna redovisas i studien. 

3.2 Urval 

För studien har det gjorts ett ändamålsenligt urval då de som varit ute på verksamhetsförlagd 

utbildning samt närvarande vid ett lektionstillfälle blev tillfrågade. Ett ändamålsenligt urval 

innebär att de tillgängliga deltagare som rekryteras möter kriterierna som eftersträvas 

(Carter et al., 2011). Frågeformulären riktade sig till de studenter på 

fysioterapeutprogrammet med beteendemedicinsk profil vid Mälardalens högskola, som har 

varit ute på verksamhetsförlags utbildning, vilket då utgjorde inklusionskriterierna. Det 

exklusionskriterium som fanns var att ej ha varit ute på verksamhetsförlagd utbildning. 

Dessa kriterier baserades på uppläggningen av kurser, då egenkartläggning ingår som 

moment för bedömning i den verksamhetsförlagda utbildningen i termin fyra medan 

målsättning dyker upp först i termin fem (Mälardalens högskola, 2014b). Därav delades 

frågeformuläret för målsättning ut till studenter i termin sex och frågeformuläret för 

egenkartläggning delades ut till termin fyra.  

 

Urvalet bestod av 33 studenter i termin fyra samt 30 studenter i termin sex, vilket 

motsvarade alla som tillfrågades. För båda frågeformulären var det två deltagare som inte 

deltog i mätning två. Detta resulterade i ett bortfall på 7 % för frågeformuläret gällande 

målsättning och 6 % för frågeformuläret gällande egenkartläggning. Urvalet för test-retest 

respektive inre överensstämmelse redovisas i tabell 1 och 2. 
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Tabell 1. Urval för test-retest (antal studenter). 

Analysmetod Urval 
Termin 4  Antal 

analyserade 
Termin 4 

Urval 
Termin 6 

Antal 
analyserade 

termin 6 

Test-retest 33 31 
30 

28 

 

Tabell 2. Urval för inre överensstämmelse (antal studenter). 

Analysmetod Mätning 1 
Termin 4 

Mätning 2 
Termin 4 

Mätning 1 
Termin 6 

Mätning 2 
Termin 6 

Inre överensstämmelse 33 31 30 28 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Frågeformulären gällande målsättning respektive egenkartläggning delades ut till två 

studentgrupper vid två upprepade tillfällen. Frågeformulären innehöll frågor kring self-

efficacy, förberedelse och utfallsförväntningar (se bilaga A och B). Tidsintervallet mellan 

mätningarna var sju dagar för studenterna i termin sex respektive åtta dagar för studenterna 

i termin fyra. 

3.3.1 Frågeformulärets uppbyggnad 

Hela frågeformuläret består av sex items som delas upp i tre stycken subskalor bestående av 

två frågor var. Två av frågorna handlar om hur viktigt det är (utfallsförväntningar), två frågor 

om hur säker studenterna är på sin förmåga (self-efficacy) samt två frågor om hur förberedda 

de känner sig att tillämpa målsättning och egenkartläggning av målbeteende (se tabell 3 och 

4). Frågorna besvarades på en elvagradig numerisk skattningsskala. För varje fråga fanns det 

svarsalternativ mellan 0 (inte alls viktigt/säker/redo) och 10 (mycket viktigt/säker/redo). För 

hela frågeformuläret är maxpoängen 60 och minimum poäng 0, för subskalorna ligger 

maxpoängen på 20 och minimum poäng på 0.  

Tabell 3. Frågeformulär för målsättning. 

Subskala Item 
Viktighet A) Hur viktigt är det för dig att tillsammans med patienten identifiera och 

prioritera aktivitets- och delaktighetsproblem som grund för målsättning? 

 B) Hur viktigt är det för dig att tillsammans med patienten komma fram till 
SMARTa mål för patienten? 

Säker C) Hur säker är du på din förmåga att tillsammans med patienten kunna 
identifiera och prioritera aktivitets- och delaktighetsproblem som grund för 
målsättning? 

 D) Hur säker är du på din förmåga att tillsammans med patienten komma 
fram till SMARTa mål för patienten? 

Förberedd E) Hur förberedd är du att tillsammans med patienten identifiera och 
prioritera aktivitets- och delaktighetsproblem som grund för målsättning? 

 F) Hur förberedd är du att tillsammans med patienten komma fram till 
SMARTa mål för patienten? 
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Tabell 4. Frågeformulär för egenkartläggning. 

Subskala Item 
Viktighet G) Hur viktigt är det för dig att få patienten att göra en egenkartläggning 

av målaktivitet i vardagen? 

 H) Hur viktigt är det för dig att följa upp patientens egenkartläggning av 
målaktivitet i vardagen? 

Säker I) Hur säker är du på din förmåga att kunna få patienten att göra en 
egenkartläggning av målaktivitet i vardagen? 

 J) Hur säker är du på din förmåga att kunna följa upp patientens 
egenkartläggning av målaktivitet i vardagen? 

Förberedd K) Hur förberedd är du på att få patienten att göra en egenkartläggning 
av målaktivitet i 0vardagen? 

 L) Hur förberedd är du på att följa upp patientens egenkartläggning av 
målaktivitet i vardagen? 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

De studenter som var närvarande vid en lektion på högskolan i maj 2015 tillfrågades om 

deltagande i studien. För att försöka undvika ett stort bortfall delades frågeformulären ut vid 

schemalagda lektionstillfällen. Deltagarna blev muntligen informerade om studiens syfte, 

vem som var huvudansvarig och rätten till frivilligt deltagande. Studenterna som deltog fick 

besvara frågeformuläret i klassrummet under cirka fem minuter och efter sju till åtta dagar 

besvarades frågeformuläret på samma sätt igen. Författarna har inte varit delaktiga i 

utdelning av frågeformulären utan detta har skett av den ansvariga läraren som utformat 

frågeformulären. 

3.5 Dataanalys 

De statistiska beräkningarna för denna studie utfördes i programmet SPSS (IBM Corp. 

Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.) 

som är ett dataprogram för statistisk analys (Wahlgren, 2012). Signifikansnivån sattes till 

0.05 (Carter et al., 2011). Beräkning av reliabiliteten för test-retest samt den inre 

överensstämmelsen av frågeformulären skedde genom analys av korrelation mellan variabler 

och jämförelser inom en grupp vid två olika mättillfällen. Statistiska beräkningar gjordes för 

hela frågeformulären samt för tre subskalor bestående av två frågor vardera som delades in 

utifrån items avseende viktighet, säkerhet och förberedelse. Detta gjordes då viktighet, 

säkerhet och förberedelse mäter olika dimensioner av betydelse för egenkartläggning och 

målsättning inom beteendemedicinsk tillämpning i fysioterapi. 

 

Vid beräkning av korrelation finns det olika gränsvärden för olika nivåer av korrelation. Upp 

till 0,25 är det en liten, om ens någon korrelation. Ett värde mellan 0,26–0,49 anger en låg 

korrelation medan ett värde på 0,50–0,69 visar på en medelhög korrelation. Om värdet är 

mellan 0,70–0,89 föreligger en hög korrelation och slutligen om värdet är 0,90–1,00 finns en 

mycket hög korrelation (Carter et al., 2011). 
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Golv- och takeffekten undersöktes då en förekomst av denna typ av data gör att 

tillförlitligheten för mätinstrumentet minskar. Om 15 % utav de som svarat har skattat 

antingen det högsta eller det lägsta mätvärdet, tyder det på att en golv- eller takeffekt 

föreligger (Terwee et al, 2007; McHorney & Tarlov, 1995). En frekvensfördelning över 

svarsskalans olika alternativ gjordes då detta kan ge en indikation på om skalan är bra 

utformad eller om den behöver revideras (Fries, Rose & Krishnan, 2011). 

 

Hela frågeformulären testades och då normalfördelning och likartad varians förelåg samt att 

urvalet var över 30 personer för de två mättillfällena valdes en parametrisk 

korrelationsberäkning för test-retest med Pearson’s produktmomentkorrelationskoefficient. 

Denna koefficient används vid två kontinuerliga variabler, vilket var fallet vid denna mätning 

eftersom totalsumman beräknades. Vid beräkning med test-retest för subskalorna valdes 

icke-parametrisk korrelationsberäkning med Spearman’s rangkorrelationskoefficient. Detta 

eftersom det var två frågor per subskala och skalorna var ordinalskala.  För att ha en hög 

korrelation vid beräkning med Pearson’s och Spearman’s korrelationskoefficienter bör värdet 

ligga på r≥0.70 (Carter et al., 2011). 

 

Ett parat t-test gjordes för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan 

medelvärdena av totalsumman för de två mätningarna gällande hela frågeformulären. 

Wilcoxons teckenrangtest gjordes för att ta reda på om det fanns någon signifikant skillnad 

mellan medianen av totalsumman för mätningarna av subskalorna. Vid test-retest ska det 

inte finnas någon signifikant skillnad, då frågeformulären ska vara överensstämmande och 

ha så lika resultat som möjligt vid båda mätningarna (Carter et al., 2011). 

 

Inre överensstämmelse analyserades med Cronbach’s alpha, vilket är ett av det mest använda 

beräkningsverktyget för instrument konstruerade av olika variabler, som visar på hur väl 

olika items representerar ett och samma begrepp eller dimensioner av ett begrepp. För att ha 

en hög korrelation vid beräkning med Cronbach’s alpha bör alphavärdet ligga på ≥0.70 

(Ferketich, 1990). 

3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har utvecklat CODEX som handlar om etiska principer inom 

forskning. Det beskriver fyra parametrar inom forskningsetik: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. I denna studie förvarades datamaterialet så att 

obehöriga inte hade tillgång till informationen. Varje deltagare fick ett kodnummer så att 

materialet kunde spåras till varje svarsperson genom en kodlista. Detta för att kunna koppla 

mätning nummer ett till mätning nummer två. Kodlistan och frågeformulären förvarades 

separat hos olika forskare som ej hade tillgång till varandras material. Detta gjorde att 

deltagarnas konfidentialitet inte äventyrades och att svaren på frågeformulären inte gick att 

nyttja i någon form av individuell bedömning av de deltagande studenterna. Deltagarna blev 

muntligt informerade om hur data skulle hanteras och vem som var huvudansvarig för 

undersökningen. De fick också information om att deltagande i undersökningen var frivilligt, 

att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst och att möjlighet fanns att lämna in blankt 

frågeformulär (World Medical Association, 2013; Vetenskapsrådet, 2002). 
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4 RESULTAT 

4.1 Frekvensfördelning av svar 

För frågeformuläret gällande målsättning förekom ingen golv- eller takeffekt vid någon av 

mätningarna. För frågeformuläret gällande egenkartläggning fanns en takeffekt gällande 

frågan om hur viktigt det är för studenten att följa upp patientens egenkartläggning av 

målaktivitet i vardagen, både vid mätning ett och mätning två på 21 % respektive 24 %. I 

tabell 5 och 6 visas procentuell frekvensfördelning av svarsalternativen, där svarsalternativ 

har slagits ihop för en tydligare översikt.  

 

 
Tabell 5. Frekvensfördelning av deltagarnas svar i frågeformulär målsättning. 0=inte alls 

viktigt/säker/redo och 10=mycket viktigt/säker/redo. 

 

Fråga 
Svarsalt. 0  

mätning 1 

/mätning 2 

(%) 

Svarsalt. 1-3  

mätning 1 

/mätning 2 

(%) 

Svarsalt. 4-6  

mätning 1 

/mätning 2 

(%) 

Svarsalt. 7-9  

mätning 1 

/mätning 2 

(%) 

Svarsalt. 10  

mätning 1 

/mätning 2 

(%) 

A) Viktighet 0/0 0/0 20/10 73/83 7/0 

B) Viktighet 0/0 3/0 33/33 57/57 7/3 

C) Säker 0/0 0/0 33/27 63/67 3/0 

D) Säker 0/0 0/0 37/40 63/53 0/0 

E) Förberedd  0/0 0/0 33/23 67/67 0/3 

F) Förberedd 0/0 3/0 40/27 57/63 0/3 

 
Tabell 6. Frekvensfördelning av deltagarnas svar i frågeformulär egenkartläggning. 0=inte alls 
viktigt/säker/redo och 10=mycket viktigt/säker/redo. 
 

Fråga Svarsalt. 0  
mätning 1 
/mätning 2 
(%) 

Svarsalt. 1-3  
mätning 1 
/mätning 2 
(%) 

Svarsalt. 4-6  
mätning 1 
/mätning 2 
(%) 

Svarsalt. 7-9  
mätning 1 
/mätning 2 
(%) 

Svarsalt. 10  
mätning 1 
/mätning 2 
(%) 

G) Viktighet 9/0 9/18 39/33 42/42 0/0 

H) Viktighet 3/0 0/6 18/6 58/58 21*/24* 

I) Säker 0/0 0/0 39/36 55/55 6/3 

J) Säker 0/0 3/0 15/33 76/52 6/9 

K) Förberedd 0/0 3/0 33/46 58/39 6/9 

L) Förberedd 0/0 3/3 33/27 58/55 6/9 

 
*= golv- eller takeffekt 
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4.2 Test-retest reliabilitet 

 
Test-retest av frågeformuläret för målsättning visade en signifikant korrelation med 

korrelationskoefficienten r=0,796 vid parametrisk korrelationsberäkning. Test-retest av 

frågeformuläret för egenkartläggning visade en signifikant korrelation med 

korrelationskoefficienten r=0,780. Sambandet går att utläsa i figur 1 och 2. 

 

 Figur 1. Sambandet för svaren i mätning 1 och 2 vid test-retest för målsättning.  
 

Figur 2. Sambandet för svaren i mätning 1 och 2 vid test-retest för egenkartläggning. 

 

Test-retest av subskalorna för viktighet, säker och förberedd, visade på en signifikant 

korrelation för alla värden (se tabell 7). 

 
Tabell 7. Test-retest med Spearman’s korrelationskoefficient för subskalor. 

Frågeformulär  Subskala Spearman’s 
korrelationskoefficient 

P-värde 

Målsättning Viktighet ,820* ,000 

Målsättning Säker ,806* ,000 

Målsättning Förberedd ,685* ,000 

Egenkartläggning Viktighet ,775* ,000 

Egenkartläggning Säker ,673* ,000 

Egenkartläggning Förberedd ,713* ,000 

* = P ≤ 0,05. 
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Vid parat t-test för frågeformuläret gällande målsättning låg medelvärdena för mätning ett 
och två på 41,8 respektive 43,0, p=0,065. För frågeformuläret gällande egenkartläggning låg 
medelvärdena på 41,3 respektive 41,4, p=0,946. Det fanns inte någon signifikant skillnad 
mellan medelvärdena av totalsumman vid de två mätningarna för något utav de två 
frågeformulären. Vid beräkning med Wilcoxons teckenrangtest för subskalorna fanns det inte 
någon signifikant skillnad förutom för subskalan gällande förberedd i frågeformuläret för 
målsättning, p=0,040 (se tabell 8).  
 
Tabell 8. Skillnad mellan subskalornas medianvärden vid mätning ett och två mätt med Wilcoxon 
teckenrangtest.  

Frågeformulär Subskala Medianvärde 

mätning 1 

Medianvärde 

mätning 2 

P-värde 

Målsättning Viktighet  14,0 14,5 ,659 

Målsättning Säker  14,0 14,0 ,400 

Målsättning Förberedd  15,0 14,0 ,040* 

Egenkartläggning Viktighet  14,0 14,0 ,202 

Egenkartläggning Säker  14,0 14,0 ,965 

Egenkartläggning Förberedd  14,0 14,0 ,792 

* = P ≤ 0,05. 

4.3 Inre överensstämmelse 

Vid analys av den inre överensstämmelsen med Chronbach’s Alpha visade 

korrelationskoefficienten för hela frågeformuläret gällande målsättning vid första mätningen 

på 0,663 och vid andra mätningen på 0,676. För frågeformuläret gällande egenkartläggning 

låg första mätningen på 0,712 och andra mätningen på 0,850. I tabell 9 visas beräkning av 

inre överensstämmelse för subskalorna viktigt, säker och förberedd. Majoriteten av 

mätningarna visade på en hög korrelation. Subskalan viktighet för frågeformuläret gällande 

målsättning visade på en låg korrelation. 

 
 
Tabell 9. Inre överensstämmelse för subskalor. 

Frågeformulär Subskala Chronbach’s 

Alpha 

mätning 1 

Chronbach’s 

Alpha 

mätning 2 

Målsättning Viktighet  ,341 ,275 

Målsättning Säker  ,784 ,741 

Målsättning Förberedd  ,749 ,715 

Egenkartläggning Viktighet  ,745 ,697 

Egenkartläggning Säker  ,559 ,868 

Egenkartläggning Förberedd  ,828 ,895 
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka test-retest reliabiliteten och den inre 

överensstämmelsen för två frågeformulär som avser mäta studenternas self-efficacy, 

förberedelse och utfallsförväntningar för att tillämpa två beteendemedicinska komponenter 

inom fysioterapi, målsättning och egenkartläggning av målbeteende.  Vid beräkning av test-

retest reliabilitet kunde konstateras att det fanns en hög korrelation för båda 

frågeformulären, det vill säga att det fanns en god reliabilitet för test-retest. Vid beräkning av 

inre överensstämmelse noterades en hög korrelation för frågeformuläret angående 

egenkartläggning medan för frågeformuläret om målsättning låg den inre 

överensstämmelsen på medelhög korrelation. Det förelåg god frekvensfördelning för båda 

frågeformulären, dock fanns det en tak-effekt för en fråga vid båda mätningarna, gällande 

frågeformuläret egenkartläggning. 

5.2 Metoddiskussion 

Self-efficacy och utfallsförväntningar är två nyckelbegrepp i den socialkognitiva teorin medan 

känslan av att vara förberedd är ett nyckelord i den transteoretiska modellen. Alla dessa tre 

ord är av betydelse för om, i detta fall fysioterapeutstudenter, väljer att tillämpa 

beteendemedicinska komponenter som egenkartläggning av målbeteende samt målsättning i 

sitt fysioterapeutiska arbete (Prochaska, Redding & Evers, 2002; Jones & Sheppard, 2012; 

Larsen, McArdle, Robertson & Dunton 2015). Varför det är viktigt att kunna använda dessa 

frågeformulär är för att det kan ge en fingervisning för hur studenter upplever sin känsla av 

self-efficacy, utfallsförväntningar och förberedelse inför tillämpandet av beteendemedicinska 

komponenter. Reliabiliteten och inre överensstämmelsen studerades för hela frågeformuläret 

men också för subskalor, som är uppdelade enligt de tre nyckelorden viktighet, säker och 

förberedd, som förekommer i frågeformuläret. Det är viktigt att titta på dessa begrepp 

separat, då de mäter olika dimensioner av betydelse för beteendemedicinska komponenter 

och på grund av detta svarar deras resultat på olika saker. 

 

Test-retest är ett lämpligt tillvägagångssätt för att bedöma reliabiliteten av ett instrument 

över tid genom att jämföra resultaten från två olika testtillfällen (Carter et al., 2011). När 

tidsintervallet väljs bör konsekvenserna av valet has i åtanke. Valet av tid mellan 

mätningarna bör vara tillräckligt lång för att svarspersonerna inte ska minnas sina tidigare 

svar. Dock bör inte tiden mellan mätningarna vara för lång då detta gör att det kan vara svårt 

att utesluta andra faktorers påverkan på resultatet (DeVon, 2007). Mätningarna höll sig inom 

ramen för lämpligt tidsintervall vilket stärker den interna validiteten, då studien följer 

relevant litteratur samtidigt som risken minskar för att resultatet beror på att irrelevanta 

variabler förekommer (Carter et al., 2011).  Det är för författarna okänt vad som skedde i 

utbildningen under tiden mellan mätningarna för deltagarna. Faktorer som kan ha påverkat 

skulle kunna vara om och vilka typer av föreläsningar som skett under tiden. Har deltagarna 

haft en föreläsning gällande beteendemedicin kan det ha påverkat hur de skattade vid andra 

mätningen och därmed resultatet av test-retest. En nackdel med test-retest beräknat med 

pearson’s och spearman’s är att det är blint för systematiska fel som påverkar den interna 
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validiteten negativt då överensstämmelsen mellan studien och verkligheten försvagas (Carter 

et al., 2011). Utifrån det perspektivet hade beräkning med reliabilitetskoefficienten intraclass 

correlation (ICC) varit ett säkrare val då denna koefficient påvisar eventuella systematiska fel 

i beräkningarna (Streiner et al., 2015). Då frågeformulären delades ut vid schemalagda 

tillfällen gav det möjlighet till ett stort urval då klasserna består av över 30 elever, vilket var 

positivt för studien. En nackdel var dock att risken för bortfall fortfarande fanns då 

lektionerna inte var obligatoriska samt att sjukdom eller andra händelser kan uppstå som gör 

att en student som deltog vid första tillfället uteblev vid det andra.  

 

Det fanns ett bortfall på två personer för respektive frågeformulär från mätning ett till 

mätning två. Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014) uppger att ett bortfall på 

mindre än 10 % inte påverkar tillförlitligheten nämnvärt för studier och därmed påverkas 

inte heller studiekvaliteten. Då bortfallen i denna studie låg på 7 % för frågeformuläret om 

målsättning och 6 % för frågeformuläret om egenkartläggning var detta inte något som 

påverkade i studien nämnvärt, vilket stärker studiens interna validitet (Carter et al., 2011).  

Vid test-retest ökar risken för systematiska fel vid ett litet urval. Ett större urval ökar 

chanserna för ett tillförlitligt resultat med en högre reliabilitet (Streiner et al., 2015). 

Det bör tas i åtanke att gruppstorleken för båda frågeformulären var i minsta laget även om 

de låg på rätt sida om gränsen för gruppstorlek vid studier med högt bevisvärde, då 

gruppstorleken ska ligga på 25 eller fler deltagare (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2014). Ett alternativ för att minska risken för bortfall kunde varit att 

frågeformulären delats ut vid obligatoriska lektionstillfällen, dock så är få av 

lektionstillfällena obligatoriska så då hade det blivit problem med tidsintervallet mellan 

mätningarna. Processen för datainsamlingen skulle kunnat ske i form av att låta ansvarig 

lärare för föreläsningen dela ut frågeformulären och informera om studien, alternativt att 

huvudansvarig för undersökningen informerar för studenterna om studien och delar ut 

frågeformuläret, för att sedan lämna salen medan den ansvariga läraren får samla in 

frågeformulären. 

 

Beskrivande och korrelativ design valdes för att den lämpar sig bra vid studier där sambandet 

mellan variabler analyseras. Då detta är en kvantitativ studie med en större grupp deltagare 

innebär det att det finns möjlighet att generalisera resultatet utanför urvalet. Dock ligger 

antalet deltagare på minimumgräns och resultatet går endast att generalisera till andra 

fysioterapeutstudenter vid Mälardalens högskola då resultaten är specifika för denna 

målgrupp och i denna utbildningskontext. Detta tyder på en låg extern validitet då 

reliabilitets- och validitetstestning alltid är situations- och kontextberoende (Carter et al., 

2011). Om frågeformulären ska vara användbara för fler måste test-retest även göras för 

studenter utan beteendemedicinsk utbildning och om det ska användas på fysioterapeuter 

måste det testas i klinisk kontext. Deltagarnas egna subjektiva upplevelser undersöktes inte 

på samma sätt som vid en kvalitativ studie även om self-efficacy, förberedelse och 

utfallsförväntningar är individuella subjektiva upplevelser. I denna studie ligger fokus endast 

på reliabiliteten och den inre överensstämmelsen för frågeformuläret, det finns inget intresse 

i hur högt eller lågt en deltagare har skattat. En annan faktor att ha i åtanke är om det 

verkligen går att generalisera self-efficacy, förberedelse och utfallsförväntningar till att gälla 

hela grupper av studenter. Är det verkligen möjligt att mäta reliabiliteten av olika personers 

skattningar av self-efficacy, förberedelse och utfallsförväntningar över tid, då situation och 

sinnesstämning kan påverka den individuella dagsformen och då även påverka skattningen. 

Detta kan bland annat ses i en studie av Niemiec & Lachowicz-Tabaczek (2015) som visar på 
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att kombinationen av vilken sinnesstämning en individ befinner sig i och grad av self-efficacy 

påverkar förhållandet mellan humör och den kognitiva prestationen. 

 

Deltagarna fick information av huvudansvarig för undersökningen hur data skulle 

analyseras, men deltagarna har inte varit medvetna om att det var författarna som skulle 

utvärdera resultatet. Detta bör ses som en fördel då deltagarna är kurskamrater och äldre 

kurskamrater till författarna, vilket skulle kunna påverkat resultatet. Men det skulle också 

kunna ses som en nackdel av samma anledning, då det eventuellt kunde lett till ett ökat antal 

deltagare i studien som ville svara på formuläret för att hjälpa författarna med studien. 

Författarna har inte själva deltagit i undersökningen.  

 

5.3 Resultatdiskussion 

För att det ska vara intressant att ta reda på reliabiliteten hos frågeformulären krävs att dessa 

är valida (DeVon, 2007). Formulärens ytvaliditet har tidigare bedömts genom att olika 

professioner med kliniska och akademiska kunskaper inom området granskat och gett sitt 

godkännande av frågeformuläret (M. Sandborgh, personlig kommunikation, 29 januari 

2016). Då ytvaliditeten är det första steget vid validitetstestning (Ruane, 2006), kan vidare 

diskuteras om det är av relevans att undersöka validiteten mer ingående för att öka 

tillförlitligheten och stärka validiteten för frågeformulären som i dagsläget endast har 

verifierad ytvaliditet.   

 

Det fanns en takeffekt för frågeformuläret gällande egenkartläggning vid båda mätningarna 

för samma fråga, med procentuella värden på 21 % respektive 24 %. Detta är negativt för 

frågeformuläret då en tak-effekt minskar tillförlitligheten för testet och detta indikerar på att 

det inte finns något utrymme för utveckling (Fries, Rose & Krishnan, 2011) det skulle dock 

kunna tyda på att studenterna tycker att det är viktigt att följa upp patientens 

egenkartläggning av målaktivitet i vardagen, vilket inom den socialkognitiva teorin betyder 

att studenterna har goda utfallsförväntningar inför tillämpning av denna 

beteendemedicinska komponent (Prochaska et al., 2002). Det näst högsta procentuella 

värdet var 9 % vilket är ett högt värde med tanke på deltagarantalet, men som inte ligger över 

gränsen för golv- eller takeffekt (Terwee et al, 2007; McHorney & Tarlov, 1995). För 

frågeformuläret gällande målsättning kunde varken golv- eller takeffekt noteras, vilket ökar 

tillförlitligheten för frågeformuläret. För detta frågeformulär hade över 50 % av studenterna 

skattat mellan svarsalternativen 7-9 för samtliga frågor vid båda mättillfällena, vilket då 

tyder på att de tycker att det är viktigt, de känner sig säkra på sin förmåga samt känner sig 

förberedda på att identifiera och prioritera aktivitets- och delaktighetsmål samt komma fram 

till SMARTa mål tillsammans med patienten. Något att ha i åtanke är att även om takeffekt är 

negativt för testet så är det positivt för beteendemedicin, då det innebär att ett stort antal av 

studenterna skattar det som viktigt, säker på sin förmåga samt att de känner sig förberedda 

på tillämpandet av målsättning och egenkartläggning tillsammans med patienter. Detta 

skulle då inom socialkognitiva teorin betyda att studenterna har en god self-efficacy samt 

goda utfallsförväntningar inför att tillämpa beteendemedicinska komponenter inom 

fysioterapi (Bandura, 1997; Prochaska et al., 2002). Sett till den transteoretiska modellen 

skulle svarsfrekvensen på frågeformulären tyda på att studenterna känner sig förberedda 

inför tillämpningen av dessa komponenter (Prochaska & DiClemente, 1983). Hade urvalet 
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varit annorlunda, att elever från en fysioterapeututbildning utan beteendemedicinsk profil 

hade svarat på frågeformulären, hade vi troligtvis fått ett annat resultat då de inte är lika 

insatta i de beteendemedicinska begreppen och då har en annan uppfattning av begreppens 

betydelse. Detta kommer dock inte att belysas mer i denna studie då det är reliabiliteten och 

den inre överensstämmelsen för frågeformulären som undersöks, inte hur högt eller lågt 

studenterna skattade. 

 

Vid beräkning av frekvensfördelning är det inte intressant vad deltagarna svarat, alltså 

svaren värderas inte, men en uppfattning fås kring var störst del av svaren ligger och då ifall 

en stor del skattat högsta eller lägsta värdet. För frågeformuläret angående målsättning syns 

det att en majoritet av studenterna skattar i den övre delen av skalan (4-9). Detta visar att 

skalan fungerar bra, då ingen takeffekt föreligger, alltså även om studenterna skattar högt så 

finns det fortfarande utrymme för utveckling (Fries, Rose & Krishnan, 2011). För 

frågeformuläret gällande egenkartläggning var det lite mer spritt vid skattningen, dock hade 

de flesta studenterna även här skattat mellan 4-9 i skalan. I detta frågeformulär förekom det 

högre svarsfrekvens för det högsta svarsalternativet (10) och det förelåg även en takeffekt för 

en utav frågorna, både vid mätning ett och mätning två. Detta indikerar att skattningsskalan 

för frågeformuläret om egenkartläggning inte fungerar lika bra då det finns mindre utrymme 

för utveckling på grund av tak-effekt (Fries, Rose & Krishnan, 2011). Detta tyder på att 

skattningsskalan kan vara i behov av revidering. En sådan typ av revidering skulle kunna 

vara att minska antalet svarsalternativ i frågeformuläret alternativt formatera om hela 

svarsskalan så skattningen inte sker i form av siffror. 

 

Utifrån resultatet kan det konstateras att det föreligger test-retest reliabilitet för 

frågeformulären då båda hade en signifikant korrelation på över 0,70 (Carter et al., 2011). 

För samtliga subskalor fanns en signifikant medelhög till hög korrelation mellan mätning ett 

och två. Den lägsta korrelationskoefficienten, beräknad med Spearmans rangkorrelation var 

r=0,673 och den högsta r=0,820. Subskalan om viktighet för båda frågeformulären hade 

högst korrelationsvärde och visar då på att de mäter samma dimension av ett begrepp, vilket 

är något som ökar relibaliteten för frågeformulären. De resterande frågorna i 

frågeformulären låg på antingen medelhög eller hög korrelation vilket också indikerar god 

reliabiliteten för frågeformuläret. Detta tyder på att frågeformulären är reliabla nog att 

använda i praktiken. Dock finns det andra resultat som tyder på motsatsen, vilket omnämns 

mer i nästa stycke. 

 

Vid beräkning av signifikansnivå med parat t-test för test-retest fanns det ingen signifikant 

skillnad mellan medelvärdena vid de två mätningarna för något utav frågeformulären. Detta 

var positivt för ett test-retest resultat då detta tyder på att det inte är en stor skillnad mellan 

mätning ett och mätning två (Carter et al., 2011; Wahlgren, 2012). Om de faktiska värdena 

granskas noggrannare syns det tydligt att även om båda ligger inom rätt gräns så ligger de i 

varsin ände för vad som är signifikant. Frågeformuläret om målsättning ligger på p=0,065, 

vilket är precis över gränsen för att det ska vara en signifikant skillnad (p≤0,05), medan 

frågeformuläret om egenkartläggning ligger på p=0,946, vilket är väldigt nära att inte vara 

någon signifikant skillnad alls, då p=1,0 innebär att värdena är exakt lika (Carter et al., 2011). 

Frågeformuläret för målsättning hade en skillnad i medelvärde på 1,2 poäng mellan 

mätningarna, vilket innebär att de skattat i snitt drygt en poäng högre vid mätning två. En 

intressant tanke är vad som hade hänt om fler frågor funnits med, ifall resultatet hamnat på 

fel sida om gränsen då. Om fler frågor funnits med i frågeformuläret om målsättning skulle 

värdet vid beräkning med parat t-test kanske ändras eftersom värdet för målsättning nu 
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endast var 0,015 över gränsen för vad som är signifikant (p≤0,05). Vid beräkning av 

signifikansnivå med Wilcoxons teckenrangtest för subskalorna förelåg det ingen signifikant 

skillnad förutom för subskalan förberedd gällande frågeformuläret målsättning. Denna 

subskala låg på ett värde av p=0,040 vid denna beräkning trots likartade medianvärden som 

de andra subskalorna samt att den låg på medelhög korrelation vid test-retest. Detta skulle 

kunna tyda på att det finns större systematiska fel i studien, då beräkning med Spearmans 

rangkorrelationskoefficient inte påvisar eventuella systematiska fel (Streiner et al., 2015). 

 

Vid beräkning av inre överensstämmelse noterades en hög korrelation för frågeformuläret 

angående egenkartläggning medan för frågeformuläret om målsättning låg den inre 

överensstämmelsen på en medelhög korrelation. En god inre överensstämmelse tyder på att 

de olika items i frågeformulären representerar ett och samma begrepp, vilket är viktigt för 

frågeformulärens reliabilitet (Ferketich, 1990). Hos båda frågeformulären förelåg en ökning, 

det skattades generellt högre, vid andra mätningen jämfört med första. Detta skulle kunna 

bero på dagsformen, stressnivå eller miljö och omgivning vid de olika skattningarna, då 

situation och sinnesstämning kan påverka den individuella dagsformen och då även påverka 

skattningen (Niemiec & Lachowicz-Tabaczek, 2015). Korrelationen av den inre 

överensstämmelsen för subskalorna gällande målsättning hade en stor variation då 

subskalorna för säkerhet och förberedd låg på värden över gränsen för hög korrelation vid 

beräkning med Cronbach’s Alpha vid båda mätningarna, medan korrelationsvärdet för 

viktighet hade en låg korrelation(Carter et al., 2011). Av detta kan konstateras att värdena för 

Cronbach’s Alpha hade minskat från första mätningen till andra för alla subskalorna gällande 

detta frågeformulär. För frågeformuläret gällande egenkartläggning fanns det en hög 

korrelation för alla subskalorna förutom för viktighet mätning två samt säker mätning ett 

som båda låg under gränsen och hade en medelhög korrelation. Något att ha i åtanke är att ju 

fler item desto större chans för ett högre Chronbach’s Alpha värde, det vill säga en högre 

reliabilitet (Streiner et al., 2015). I denna studie finns det ganska få items, speciellt i 

subskalorna då det endast är två items. Då är sannolikheten för ett högt värde på cronbach’s 

alpha inte lika stor. Trots detta kan det konstateras att större delen av värdena hade en hög 

korrelation, vilket då stärker resultatet i studien än mer. 

 

Syftet med studien var att undersöka test-retest reliabiliteten och den inre 

överensstämmelsen för de två frågeformulären. Efter analyserat resultat kan det konstateras 

att det finns en god test-retest reliabilitet för båda frågeformulären samt hög inre 

överensstämmelse för frågeformuläret angående egenkartläggning medan frågeformuläret 

gällande målsättning hade en medelhög inre överensstämmelse. Det fanns också en god 

frekvensfördelning över svarsalternativen för alla frågorna förutom en, där tak-effekt förelåg. 

De goda resultaten av frekvensfördelningen tyder på att svarsskalan stämmer väl överens 

med teorierna, eftersom de visar att begreppen self-efficacy, förberedelse och 

utfallsförväntningar, mäter olika delar av beteendemedicin. Utifrån studien skulle det i 

framtiden kunna gå att bygga vidare på resultatet och i nya studier använda sig av 

frågeformulären för att se utveckling över tid, dels under utbildningens olika terminer samt 

efter en tid ute i klinik. Då skulle det även kunna gå att utvärdera effekt av pedagogiska 

insatser i kliniska kurser, hur de pedagogiska insatserna påverkar dessa variabler samt 

eventuellt ge en förståelse för studenternas self-efficacy, förberedelse och 

utfallsförväntningar för att tillämpa beteendemedicin i fysioterapi. 
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5.4 Etikdiskussion 

I denna studie har hänsyn tagits till de etiska principerna inom forskning (Vetenskapsrådet, 

2002). Datainsamling och information kring studien genomfördes av huvudansvarig för 

undersökningen. En risk med datainsamlingen som skedde i denna studie är att det uppstår 

ett maktförhållande mellan den ansvariga lärare som lämnat ut enkäten samt informerat 

kring studien och deltagarna, som kan påverka resultatet. Det kan finnas en risk att skattning 

sker högt alternativt lågt beroende vem som deltar i studien och vilken relation som finns till 

ansvarig för datainsamlingen, samt vilken information som gavs och hur den gavs. Då det var 

en lärare som var huvudansvarig samt att det skedde under lektionstid kan det ha påverkat 

deltagande, att några av studenterna kan ha känt sig pressade att delta på grund av 

maktskillnaden mellan huvudansvarig för studien gentemot student. Att tillfrågan av 

deltagande skedde vid samma tillfälle som utdelning av frågeformulären gav inte heller 

möjlighet till någon reflektionstid över valet av deltagande, vilket också kan ha påverkat. 

Författarna till studien är kurskamrater med deltagarna till det ena frågeformuläret, men då 

författarna inte haft tillgång till kodlistan utan endast de anonyma besvarade 

frågeformulären samt inte haft kontakt med någon av deltagarna i förhållande till studiens 

syfte har inte konfidentialiteten äventyrats. Utifrån detta kan konstateras att 

datainsamlingen kan ha påverkat den interna validiteten negativt. Efter datainsamlingen, när 

författarna började denna studie har det under tidens gång inte uppstått några etiska 

problem. 

6 SLUTSATS 

Då beteendemedicin utgör profilen för fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola är 

det av intresse och nödvändigt att kunna mäta studenternas self-efficacy, förberedelse och 

utfallsförväntningar då det kan bli lättare för lärarna att tydligt se var eventuella 

interventioner kan behöva läggas in för att höja studenters self-efficacy, förberedelse och 

utfallsförväntningar inför att tillämpa egenkartläggning av målbeteende samt målsättning 

tillsammans med patienter. I dagsläget finns det inte något frågeformulär som mäter detta 

och genom att testa dessa frågeformulär så de blir användbara i praktiken fylls en 

kunskapslucka. 

 

Utifrån denna studie kan det konstateras att det finns en god test-retest reliabilitet samt inre 

överensstämmelse för frågeformulären. Det fanns en tak-effekt för en fråga vid båda 

mätningarna, för övriga frågor förelåg varken golv- eller takeffekt och därmed en god 

frekvensfördelning. Detta tyder på att frågeformulären är reliabla nog att användas i 

praktiken för att mäta studenternas self-efficacy, förberedelse och utfallsförväntningar som 

är viktiga komponenter för att kunna tillämpa beteendemedicinska färdigheter. För att 

utesluta större systematiska fel i denna studie bör vidare reliabilitetsstudier göras där 

beräkning sker med reliabilitetskoefficienten ICC. Det bör även genomföras fler 

validitetstestningar för att stärka validiteten för frågeformulären som i dagsläget endast har 

verifierad ytvaliditet. 
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Frågor till dig som fysioterapeutstudent 

Hur viktigt är det för dig att tillsammans med patienten identifiera och prioritera aktivitets- och 

delaktighetsproblem som grund för målsättning? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inte alls viktigt Mycket viktigt 

 

Hur säker är du på din förmåga att tillsammans med patienten kunna identifiera och prioritera 

aktivitets- och delaktighetsproblem som grund för målsättning? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inte alls säker Mycket säker 

 

Hur förberedd är du att tillsammans med patienten identifiera och prioritera aktivitets- och 

delaktighetsproblem som grund för målsättning? Tänk dig att du ska göra det vid nästa patientbesök. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inte alls redo Mycket redo 

 

Hur viktigt är det för dig som fysioterapeutstudent att tillsammans med patienten komma fram till 

SMARTa mål för patienten?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inte alls viktigt Mycket viktigt 

 

Hur säker är du på din förmåga som fysioterapeutstudent att tillsammans med patienten komma 

fram till SMARTa mål för patienten? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inte alls säker Mycket säker 

 

Hur redo är du som fysioterapeutstudent att tillsammans med patienten komma fram till SMARTa 

mål för patienten? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inte alls redo Mycket redo 

 

 

 

 

BILAGA A 

Frågeformulär till fysioterapeutstudenter termin 6 gällande målsättning 



   

BILAGA B 

Frågeformulär till fysioterapeutstudenter termin 4 gällande egenkartläggning 
 

 
 

Fyll i denna direkt 
 

Frågor till dig som fysioterapeutstudent 

Hur viktigt är det för dig att få patienten att göra en egenkartläggning av målaktivitet i vardagen? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inte alls viktigt Mycket viktigt 

 

Hur säker är du på din förmåga att kunna få patienten att göra en egenkartläggning av målaktivitet i 

vardagen? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inte alls säker Mycket säker 

 

Hur förberedd är du på att få patienten att göra en egenkartläggning av målaktivitet i vardagen? 

Tänk dig att du ska göra det vid nästa patientbesök. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inte alls redo Mycket redo 

 

Hur viktigt är det för dig att följa upp patientens egenkartläggning av målaktivitet i vardagen? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inte alls viktigt Mycket viktigt 

 

Hur säker är du på din förmåga att kunna följa upp patientens egenkartläggning av målaktivitet i 

vardagen? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inte alls säker Mycket säker 

 

Hur förberedd är du på att följa upp patientens egenkartläggning av målaktivitet i vardagen? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inte alls redo Mycket redo 
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