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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Det finns i nuläget inget svenskt self-efficacy instrument för barn och 

ungdomar med smärta. Den här undersökningen syftade till att översätta samt reliabilitets- 

och validitetstesta en engelskspråkig self-efficacy skala för barn och ungdomar med 

smärta. 

Metod: Urvalet bestod av 62 elever från tre olika klasser i Uppsala. Skalan översattes till 

svenska och ett frågeformulär utformades för att möjliggöra en utvärdering av test-retest 

reliabilitet samt kriterie- och ögonblicksvaliditet.  

Resultat: Värdena på viktad kappa för överensstämmelsen av två skattningar (S1 och S2) 

med self-efficacy instrumentet (SEIS) varierade mellan Kw= 0,37 -  Kw=0,75. Sambandet 

mellan Functional disability inventory (FDI) och SEIS beräknades med Spearmans 

rangkorrelation där rs = 0,364 (p<0,05). Ögonblicksvaliditeten för SEIS beskrevs som att 

den var lättförståelig, innehöll vardagliga aktiviteter men att vissa aktiviteter saknades. 

Konklusion: Slutsatsen av denna undersökning var att frågorna i SEIS bör omarbetas för 

att bli mer specifika och kunna användas. Det kan även utarbetas nya aktiviteter till 

instrumentet eftersom resultaten av undersökningen visade att vissa aktiviteter saknades. 

På grund av urvalets karaktär var resultaten troligtvis inte generaliserbara.  

 

Nyckelord: Self-efficacy scale; Adolescents; Pain; Validity; Reliability  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. BAKGRUND .................................................................................................................... 1 

1.1 Inledning ...................................................................................................................... 1 
1.2 Self-efficacy................................................................................................................. 1 

1.2.1 Källor till self-efficacy ......................................................................................... 1 
1.2.2 Barnets utveckling av self-efficacy ...................................................................... 2 
1.2.3 Betydelsen av self-efficacy vid långvarig smärta hos vuxna ............................... 2 

1.3 Smärta hos barn och ungdom ...................................................................................... 2 
1.4 Self-efficacy instrument för barn och ungdomar med smärta ..................................... 3 
1.5 Reliabilitet och validitet .............................................................................................. 4 
1.6 Problemformulering .................................................................................................... 4 
1.7 Syfte ............................................................................................................................. 5 
1.8 Frågeställningar ........................................................................................................... 5 

2. METOD ............................................................................................................................. 5 
2.1 Design .......................................................................................................................... 5 
2.2 Urval ............................................................................................................................ 6 

2.2.1 Etiska aspekter ...................................................................................................... 8 
2.3 Datainsamlingsmetod .................................................................................................. 9 

2.3.1 Mätinstrument ....................................................................................................... 9 
2.4 Genomförande ........................................................................................................... 10 
2.5 Databearbetning ......................................................................................................... 11 

3. RESULTAT ..................................................................................................................... 12 
4. DISKUSSION ................................................................................................................. 14 

4.1 Resultatsammanfattning ............................................................................................ 14 
4.2 Resultatdiskussion ..................................................................................................... 14 
4.3 Metoddiskussion ........................................................................................................ 16 
4.4 Konklusion ................................................................................................................ 17 

5. REFERENSER ................................................................................................................ 18 
 
Bilaga 1. Frågeformulär 
Bilaga 2. Information till målsman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1 
 

1. BAKGRUND 
 

1.1 Inledning  
Self-efficacy betyder tilltro till den egna förmågan att klara av en handling i en särskild 

situation. En person kan därmed ha olika grad av self-efficacy för olika situationer. 

Begreppet utvecklades inom den social kognitiva teorin och med den menar dess grundare 

Bandura att individ, miljö, och beteende alla påverkar en individs handlande. Self-efficacy 

är en viktig del i förståelsen av hur personers tankar, motivation och handlingar är 

sammansatta. Det påverkar hur vi lär oss nya saker, val av aktiviteter samt hur hög 

motivation vi har inför olika uppgifter (1, kap. 1). Därför kan begreppet self-efficacy 

kopplas samman med den sjukgymnastiska verksamheten, där mycket handlar om att vara 

motiverad till att lära in nya beteenden och att göra val av aktiviteter. På så vis har self-

efficacy en stor betydelse för våra liv. För att mäta self-efficacy hos vuxna finns 

skattningsskalor (2). En väl utvärderad skattningsskala är värdefull i kliniskt arbete som en 

vägledning till att utforma en optimal individuell behandling (3). Lite har dock gjorts för 

att utveckla en reliabel och valid skattningsskala för barn och ungdomar med långvarig 

eller återkommande smärta (4).  

 

1.2 Self-efficacy  

1.2.1 Källor till self-efficacy 
En individs self-efficacy byggs upp på fyra olika informationskällor: tidigare lyckade 

erfarenheter, rollmodeller, social övertalning/övertygelse samt psykiska och fysiska 

responser. Tidigare lyckade erfarenheter är den mest betydande källan då den är mest 

tillförlitlig. Det innebär t.ex. att personen utför en handling som leder till ett lyckat resultat 

och som därmed höjer personens self-efficacy. På samma sätt kan en individs self-efficacy 

sänkas av misslyckade handlingar. Människor litar inte bara på sina egna tidigare 

erfarenheter som källa utan observerar även andra individer i sin omgivning. Att t.ex. se 

personer, med samma förutsättningar som en själv lyckas med något kan stärka ens self-

efficacy, medan man även kan nedslås av att se dessa människor misslyckas. Social 

övertalning/övertygelse innebär att det är lättare att få en ökad self-efficacy för en viss 

aktivitet om någon person verbalt uttrycker sin tillit till ens förmåga. Den sista faktorn har 

sin grund i det personliga välbefinnandet, hur man känner sig både psykiskt och fysiskt. 
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Att vara på ett bra humör, att lyckas med fysiska aktiviteter samt att kunna hantera stress 

stärker en persons self-efficacy (1, kap. 3). 

 

1.2.2 Barnets utveckling av self-efficacy 
Barnets självuppfattning byggs upp genom interaktion med omgivningen. Det sker en 

kognitiv utveckling hos barnet genom att upptäcka nya erfarenheter, att ta efter andra och 

genom instruktioner från andra, vilket stärker barnets självvärderings förmåga. Den 

självmedvetenhet de uppnår genom värderingsförmågorna får dem att kunna bedöma deras 

kapacitet (efficacy), som är en vägledning för deras handlande i situationer som kan 

uppkomma. Barnets kapacitet är med om avsevärda förändringar när de kommer in allt mer 

i det större samhället (1, kap. 5). 

 

1.2.3 Betydelsen av self-efficacy vid långvarig smärta hos vuxna  
I en studie av Altmaier undersöktes om graden av self-efficacy hos olika individer hade 

någon inverkan på behandlingen av långvarig smärta. Patienter med ländryggssmärta 

deltog i ett tre veckors rehabiliteringsprogram. De fick skatta sin tilltro till de olika 

aktiviteterna på en self-efficacy skala när de skrevs in på rehabiliteringen, när de skrevs ut 

samt sex månader efter behandlingen. Resultatet blev att en ökad self-efficacy under 

behandlingen kunde kopplas till en ökad funktionsförmåga samt en lägre självskattad 

smärta vid 6 månaders uppföljning (2). 

Det har visats att både låg self-efficacy och ökad smärtintensitet har kunnat bidra till 

funktionsnedsättning samt förekomst av nedstämdhet. Detta tyder på att en låg self-

efficacy kan förutse till vilken grad patienter med långvarig smärta blir nedstämda 

och/eller funktionsnedsatta (5). Hos patienter med långvarig smärta kan man även se en 

negativ korrelation mellan self-efficacy och smärtbeteende, samt mellan self-efficacy och 

undvikande beteende (6).  

 

1.3 Smärta hos barn och ungdom 
Enligt Barnombudsmannens ”Upp till 18 – fakta om barn och ungdomar”, som bygger på 

uppgifter från Statistiska centralbyrån, är psykosomatiska besvär som huvudvärk och 

magsmärtor vanligt förekommande hos barn och ungdomar i Sverige, då framför allt hos 

flickor.  Hos flickor i åldern 16-17 år har nästan hälften av dem återkommande huvudvärk 
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minst en gång i veckan. Hos de något yngre flickorna ses inte riktigt lika höga siffror (7). 

Huvudvärk är ett av de vanligaste hälsoproblemen hos barn och ungdomar. Organiska 

orsaker uppskattas vara orsak till huvudvärken för ca 5-10 % av de barn och ungdomar 

som söker sjukvård. Hos barn och unga i skolan beräknas denna siffra vara mycket lägre 

(8, kap. 24). Magsmärtor som förekommer varje vecka uppges av ungefär en fjärdedel av 

flickorna, men här finns det ingen ålderskillnad. Pojkar däremot verkar totalt sett ha 

mindre av dessa besvär, men en fjärdedel av 16-17 åringarna har dock huvudvärk varje 

vecka. Bland pojkarna finns en tendens att dessa besvär minskar ju äldre de blir (7). 

Enligt Petersen är även smärta hos yngre skolbarn (6-13 år) vanligt förekommande. 

Prevalensen av smärta var hög vid en studie gjord på skolbarn i Umeå. Återkommande 

huvudvärk varje vecka rapporterades av 23 % av barnen. Cirka 9 % hade huvudvärk mer 

än en gång i veckan. Magsmärtor som förekom varje vecka rapporterades av 19 % av de 

deltagande. Även ryggsmärtor förekom, men inte i lika stor utsträckning. Resultatet av 

studien visade även att prevalensen av huvudvärk och magsmärtor var högre hos de äldre 

barnen samt att det var vanligare med dessa symtom hos flickor (9). Huvudvärk verkar 

tillsynes vara den vanligaste typen av återkommande smärta, följt av magsmärtor och 

ryggsmärtor (7, 9, 10).   

Barn med återkommande smärtor har ofta en kombination av olika symtom. De kan 

t.ex. ha både huvudvärk och magsmärtor. Av barn som upplever sig ha smärta varje månad 

har två tredjedelar av dem en kombination av olika symtom. Multipel smärta är stigande 

med ålder och oftare förekommande hos flickor (11). 

Att ha återkommande eller långvarig smärta påverkar barnets livskvalitet på ett 

negativt sätt. Nedsatt livskvalitet ses hos en majoritet, 81 %, av barn med återkommande 

eller långvarig smärta. (12).  

 

1.4 Self-efficacy instrument för barn och ungdomar med smärta  
För att mäta self-efficacy används självskattningsskalor. Det finns flertalet olika self-

efficacy skalor konstruerade för vuxna vid olika tillstånd som t.ex. vid smärta (2) och efter 

en stroke (13).   

För barn och ungdomar med smärta finns en skattningsskala på engelska utformad av 

Bursch et al (4). Skalan mäter tillit till den egna förmågan att utföra aktiviteter normalt vid 

smärta. Detta skattas på en skala mellan 1 (mycket säker) till 5 (mycket osäker) vid sju 

olika tänkta aktiviteter. Den innehåller även en version till föräldrarna, som speglar 
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barnskalan men där det mäts hur säkra föräldrarna är på deras barns förmåga att utföra 

aktiviteter trots smärta. Studien utfördes på barn med allvarliga smärttillstånd i åldern 8-18 

år och deras målsmän. Skalan fick då god reliabilitet och validitet. Urvalet var dock relativt 

litet, 67 barn deltog. Författarna ansåg att med ett större urval fanns möjligheten att andra 

resultat kan ha uppnåtts (4). Motsvarande skala för barn och ungdomar med smärta finns 

inte i Sverige idag.  

 

1.5 Reliabilitet och validitet 

Olika typer av reliabilitet och validitet kan användas för att utvärdera ett mätinstrument.  

Test-retest reliabilitet mäter ett instruments stabilitet över tid, det vill säga till vilken grad 

två mätningar med instrumentet överensstämmer med varandra. 

Vid mätning av kriterievaliditet (criterion-related validity) undersöks relationen 

mellan instrumentet och ett externt kriterium, till exempel ett annat instrument. Detta för 

att kunna tydliggöra om ett samband finns mellan mätinstrumentet och det externa 

kriteriet.  

Ögonblicksvaliditet (face validity) undersöker om instrumentet ser ut att mäta det 

som det är ämnat att mäta. Då särskilt enligt dem som instrumentet är utformat för (14, 

kap. 14).  

 

1.6 Problemformulering  
Återkommande och långvarig smärta är vanligt förekommande hos barn och unga i 

Sverige. För att kunna identifiera de barn som har låg self-efficacy och kunna hjälpa dem 

på ett optimalt vis behövs ett self-efficacy instrument för barn och ungdomar med smärta. 

Hos vuxna har det visat sig att self-efficacy har betydelse för utvecklandet av nedstämdhet 

eller undvikande beteende. Det skulle även kunna gälla för barn och ungdomar. Self-

efficacy är viktigt för att kunna anpassa behandlingsplanen utifrån individens 

förutsättningar.  De instrument som finns på svenska idag mäter self-efficacy i sådana 

situationer som inte är anpassade för barn och ungdomar. Det saknas alltså ett instrument 

på svenska som är anpassat för barn och ungdomar och deras aktiviteter. 
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1.7 Syfte 
Syftet med uppsatsen var att översätta barndelen av en self-efficacy skala för barn och 

ungdomar med smärta. Arbetet syftade även till att studera överensstämmelsen mellan två 

skattningar (S1 och S2) på en self-efficacy skala genom att mäta test-retest reliabilitet. 

Ytterligare ett syfte var att mäta kriterievaliditet genom att undersöka samband mellan self-

efficacy och funktionsnedsättning hos ungdomar (12-16 år) som hade haft smärta någon 

gång under de senaste två veckorna genom. Slutligen syftade även uppsatsen till att 

beskriva self-efficacy instrumentets ögonblicksvaliditet med respondenternas åsikter. 

 

1.8 Frågeställningar  
1. Vilken är överensstämmelsen mellan två skattningar av det översatta self-efficacy 

instrumentet utförda med en veckas mellanrum hos ungdomar (12-16 år), som haft 

smärta någon gång de senaste två veckorna, på två skolor i Uppsala?  

2. Vilket är sambandet mellan skattningen av self-efficacy instrumentet och 

skattningen av Functional disability inventory (FDI) testat av ungdomar (12-16 år), 

med smärta någon gång de senaste två veckorna, på två skolor i Uppsala? 

3. Hur kan self-efficacy instrumentets ögonblicksvaliditet beskrivas med 

utgångspunkt i åsikter av ungdomar (12-16 år) på två skolor i Uppsala med 

avseende på aktiviteternas relevans i ungdomarnas vardag, om de anser att det 

saknas någon aktivitet samt förståelse för frågorna i testet?  

 

2. METOD  
 

2.1 Design  
Forskningsdesignen är en icke-experimentell, deskriptiv, psykometrisk sambandsstudie. 

Detta eftersom studien ämnar undersöka grad av överensstämmelse mellan S1 och S2 med 

en veckas mellanrum samt samband för att se om det översatta self-efficacy instrumentet 

har god test-retest reliabilitet och kriterievaliditet. Studien har även som syfte att beskriva 

ögonblicksvaliditeten.   
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2.2 Urval  
Urvalet bestod av elever från två skolor i Uppsala, en årskurs 7 och en årskurs 9 på en 

skola samt en årskurs 6 på en annan skola. Årskurs 7 och 9 var fotbollsklasser. 

Inklusionskriterierna var att förstå svenska i tal och skrift och att ha fått målsmans 

godkännande. Exklusionskriterierna var frånvarande vid datainsamlingstillfället, att de inte 

ville delta eller att de inte hade fått målsmans godkännande. Urvalet var icke-slumpmässigt 

utan valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Figur 1 beskriver urvalet till respektive grupp 

för de tre frågeställningarna. Gruppen för beskrivning av ögonblicksvaliditeten presenteras 

i tabell I. En beskrivning av gruppen för kriterievaliditet visas i tabell II. En enkät saknade 

ifylld smärtintensitet och ett medelvärde beräknades då från de övriga enkäterna. Detta 

medelvärde fylldes i på den enkät där intensiteten saknades. I gruppen för beräkning av 

överensstämmelse mellan S1 och S2 fanns 31 elever, 15 av dem var flickor och 

medelåldern (SD) för gruppen var 13,45 (1,387). 
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Tillfrågade elever 
 

 (n = 69) 

Uteslutna (n = 7) 
 

Frånvarande vid första 
mättillfället (n = 6) 
Bortfall* (n = 1) 

Beskrivning av 
ögonblicksvaliditet (n = 62) 
 

Alla elever som fyllde i enkäten 
korrekt vid det första mättillfället.  

Beräkning av samband mellan SEIS och 
FDI (n = 48) 
 

Alla elever som hade haft smärta de senaste två 
veckorna vid det första mättillfället. 

Beräkning av överensstämmelse mellan S1 
och S2 (n = 31) 
 

Alla elever som hade haft smärta de senaste två 
veckorna vid båda mättillfällena.  
 

Uteslutna (n = 14) 
 

Elever som inte hade haft smärta de 
senaste två veckorna vid det första 
mättillfället (n=13) 
Bortfall* (n = 1) 
 

Uteslutna (n = 17) 
 

Frånvarande vid andra mättillfället  
(n = 8) 
Elever som inte hade haft smärta de 
senaste två veckorna vid andra 
mättillfället (n = 9)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
*På grund av ofullständigt ifylld enkät. 
Figur 1. Fördelning av respondenterna till grupperna för utvärdering av beskrivning av 
ögonblicksvaliditet, beräkning av samband mellan SEIS och FDI samt beräknig av 
överensstämmelse mellan S1 och S2. 
 
 

Tabell I. Beskrivning av deltagarna i gruppen för test av ögonblicksvaliditet. 

 

  

 
Flickor  

n=27 

Pojkar  

n=35 

Totalt  

n=62 

 

Ålder Medel (SD) 13,67 (1,569) 13,43 (1,145) 13,53 (1,339) 

Smärta senaste 2 veckorna n (%) 25 (92,6) 24 (68,6) 49 (79,0) 
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Tabell II. Beskrivning av deltagarna i gruppen för test av sambandet mellan skattningar av 

SEIS och FDI. 
 

a Fler än en smärtlokalisation kunde anges vilket medför att den totala procentsumman överstiger 100. 
b Smärta på tre eller fler lokalisationer samtidigt. 
 

2.2.1 Etiska aspekter 
Respondenterna informerades enligt etikprövningslagen muntligen och skriftligen om 

studiens syfte, vilka metoder som användes, att de hade rätt att bestämma själva om de vill 

deltaga eller ej, att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande samt hur enkäterna 

kommer att förvaras (15).  

Nyttan med undersökningen var att skattningsskalan för barn och ungdomar 

förhoppningsvis kommer att kunna användas i den kliniska vardagen av sjukgymnaster 

som arbetar med barn och ungdomar. Samt att de då på ett mer fördelaktigt och lättare sätt 

kan identifiera de patienter som har en låg self-efficacy. 

De risker som skulle kunna tänkas förekomma med enkäterna var att 

försökspersonen uppfattar det som en psykiskt obehaglig situation att behöva reflektera 

över sin, kanske i vissa fall mycket påfrestande, smärta sittandes i samma rum som de 

  

 
Flickor  

n=24 

Pojkar  

n=24 

Totalt  

n=48 

 

Ålder medel (SD) 13,79 (1,587) 13,25 (1,189) 13,52 (1,414) 

Huvudvärka n (%) 10 (41,7) 5 (20,8) 15 (31,3) 

Magsmärtaa n (%) 9 (37,5) 2 (8,3) 11 (22,9) 

Ryggsmärtaa n (%) 8 (33,3) 4 (16,7) 12 (25,0) 

Nack-/axelsmärtaa n (%) 5 (20,8) 6 (25,0) 11 (22,9) 

Extremitetssmärtaa n (%) 3 (12,5) 10 (41,7) 13 (27,1) 

Övrig smärtaa n (%) 3 (12,5) 7 (29,2) 10 (20,8) 

Multipel smärtaab n (%) 5 (20,8) 3 (12,5) 8 (16.7) 

Smärta ≥2ggr/vecka n (%) 18 (75,0) 13 (54,2) 31 (64,6) 

Smärta <2ggr/vecka n (%) 6 (25,0) 11 (45,8) 17 (35,4) 

Smärtintensitet (NRS) medel (SD) 4,71 (1,459) 3,96 (1,601) 4,33 (1,562) 

Smärta ≥1 dag/tillfälle n (%) 4 (16,7) 10 (41,7) 14(29,2) 

Smärta <1dag/tillfälle n (%) 20 (83,3) 14 (58,3) 34 (70,8) 
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andra i klassen. Även om enkäten givetvis fylldes i individuellt, kan detta möjligtvis ha 

uppfattats som en besvärlig situation. 

I och med att de flesta av ungdomarna var under 15 år krävdes målsmans 

godkännande för att de skulle få delta i undersökningen (16, kap. 11). I mailet som 

skickades till målsmän framgick det tydligt att det är frivilligt att ingå i studien och att de 

måste godkänna sitt barns medverkan genom att svara på mailet. Syftet med studien, samt 

inom vilken tidsperiod undersökningen skulle ske, framgick också. Rektorerna på skolorna 

blev tillfrågade av de berörda lärarna innan undersökningen genomfördes.   

För att möjliggöra undersökning av test-retest reliabilitet försågs enkäterna med en 

kod. Detta var endast för att göra det möjligt att para ihop samma persons enkäter från 

tillfälle ett och två. Respondenterna var anonyma och ingen kommer att kunna spåra 

respondenternas identitet. Koden skrevs framför elevernas namn på en klasslista för att 

läraren vid tillfälle två skulle veta vilken elev som skulle ha vilken enkät. Klasslistan med 

koderna förstördes sedan. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod  
Frågeformuläret bestod av fyra delar (bilaga 1) för att möjliggöra en validering av det 

översatta self-efficacy instrumentet (SEIS). 

 

2.3.1 Mätinstrument 
Första sidan av formuläret var till för att kunna urskilja vilka som skulle bearbetas i vilken 

frågeställning samt för att kunna beskriva urvalet med vissa variabler som ålder, kön, 

smärtlokalisation, intensitet, frekvens och duration. Smärtintensitet mättes med Numerical 

rating scale (NRS). Ungdomarna skattade sin smärta på en elvagradig skala (0-10), där 0 är 

ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärtan. Skalan är reliabel och valid samt har en 

hög sensitivitet för förändring (17).  

På formulärets andra sida fylldes Functional disability inventory (FDI) i som är ett 

instrument för barn och ungdomar utarbetat av Walker och Green. Det är ett frågeformulär 

med 15 frågor som mäter aktivitetsbegränsningar i vardagliga situationer hos barn och 

ungdomar med varierande pediatriska diagnoser. Svarsskalan har fem numrerade 

rangordnade skalsteg; 0-inga problem, 1-lite problem, 2-en del problem, 3-mycket problem 

och 4-omöjligt. Det summerade resultatet sträcker sig således mellan 0-60 där 60 

motsvarar störst aktivitetsbegränsning. Det finns stöd för instrumentets begreppsvaliditet, 
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samtidig och prediktiv validitet. Det är stabilt över en tre månaders period hos patienter 

med kroniska tillstånd. Instrumentet är även känsligt för förändring av patientens tillstånd 

under behandling (18). Vid utvärdering av de psykometriska egenskaperna av testet visade 

det sig att test-retest reliabilitet och den interna reliabiliteten var hög (19). FDI användes i 

denna undersökning med syfte att se vilket samband som finns mellan FDI och det SEIS. 

Det användes alltså för att kontrollera att SEIS i själva verket inte mäter daglig funktion.   

På tredje sidan i formuläret fanns SEIS. Den ursprungliga self-efficacy skalan för 

barn utvecklades i USA 2006 och innehåller både en del för barn och en del för föräldrar. I 

denna studie testades endast delen för barn. På den översatta skalan fick respondenterna 

skatta tilltron till sin förmåga trots smärta vid sju olika vardagliga situationer. Testet 

bygger på frågeställningen: Hur säker är du på att du kan utföra följande aktiviteter när du 

har smärta? De sju olika aktiviteterna som instrumentet inkluderar är: klara en dag i skolan, 

vara med sina kompisar, göra bra ifrån sig i skolan, utföra hushållssysslor, ta hand om sig 

själv, göra sina läxor och göra saker med sin familj. Skalan består av fem rangordnade 

skalsteg; 1 (mycket säker), 2 (ganska säker), 3 (mitt i mellan), 4 (ganska osäker) eller 5 

(mycket osäker) på att utföra en aktivitet trots smärta. Den ursprungliga studien har god 

intern reliabilitet (Cronbachs alfa var 0.89 för barn delen och 0.90 för föräldrafrågorna) 

samt hög begreppsvaliditet då 23 av 27 hypotetiska korrelationer blev bekräftade (4). 

De frågor som ställdes i den sista delen handlade om ungdomarnas åsikter angående 

SEIS avseende aktiviteternas relevans i ungdomarnas vardag, huruvida de ansåg att det 

saknades någon aktivitet samt förståelse för testet. Dessa frågor låg till grund för att kunna 

beskriva ögonblicksvaliditeten. Sista sidan bestod av fyra frågor med en kombination av 

öppna och givna svarsalternativ.  

 

2.4 Genomförande  
Ett mail till rektorer på sju olika skolor i Uppsalaområdet skickades ut med förfrågan om 

att delta i undersökningen. På två veckor inkom inget svar och skolorna påmindes då via 

ytterligare ett mail. Inte heller denna gång inkom något svar. Vår handledare förmedlade 

då kontakt med tre lärare på tre olika skolor varav två var intresserade av att delta. 

Det bestämdes gemensamt med de två lärarna som deltog att de skulle maila ut 

information till målsman och även ansvara för att bevaka vilka föräldrar som gett sitt 

godkännande till att deras barn är med i undersökningen. En informationsblankett som var 

ämnad för ungdomarnas målsmän (bilaga 2) mailades till skolan cirka två veckor innan 
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datainsamlingstillfället och lärarna mailade dessa till föräldrarna. I mailet uppmanades 

föräldrarna att svara med ett ok om de godkände sitt barns medverkan i undersökningen. 

Informationen mailades ut vid olika tidpunkter men minst en vecka innan undersökningen 

genomfördes. 

Tillåtelse gavs av den ursprungliga grundaren till att översätta och anpassa 

instrumentet från engelska till svenska. Det ursprungliga self-efficacy instrumentet 

översattes i en första omgång från engelska till svenska av författarna. För att instrumentet 

på svenska ska likna det ursprungliga så mycket som möjligt gjordes en översättning 

tillbaka till engelska av en utomstående person som är välutbildad i det engelska språket. 

Vid en jämförelse av de båda engelska versionerna tillsammans med vår handledare drogs 

slutsatsen att inga betydande skillnader förekom mellan de två versionerna. Däremot 

gjordes en mindre ändring av introduktionen till testet, eftersom den engelska versionen 

relaterade till den faktiska förmågan istället för tilltron till att utföra aktiviteter vid smärta.    

Sidan ett och fyra i frågeformuläret konstruerades av författarna och hela formuläret 

testades på tre personer mellan 12-14 år några veckor innan datainsamlingstillfället för att 

kontrollera att ingen fråga blev missförstådd eller att formuläret var svårt att förstå. Alla tre 

fyllde i formuläret korrekt och frågeformuläret ansågs då vara färdigt att användas.  

Datainsamlingen skedde i tre olika klasser (årskurs 6,7 och 9) på två skolor i Uppsala 

vid två olika tillfällen med cirka en vecka mellan. Deltagarna informerades muntligen om 

att undersökningen var anonym och frivillig av författarna innan testet genomfördes. Även 

skriftlig information gavs ut i samband med enkäten (bilaga 1). Datainsamlingen skedde i 

klassrummen genom att enkäterna fylldes i av samma respondenter vid de två tillfällena. 

Vid första tillfället fylldes hela formuläret i och vid det andra tillfället gavs endast SEIS ut. 

Vid det första insamlingstillfället närvarade författarna och en lärare. Vid det andra 

tillfället närvarade samma lärare som vid det första tillfället och delade ut och samlade in 

enkäterna. Dessa skickades sedan till författarna i frankerade kuvert.  

 

2.5 Databearbetning  
För att analysera insamlade data användes statistikprogrammet SPSS och VassarStats (20). 

Överensstämmelsen mellan S1 och S2 undersöktes för att kontrollera om instrumentet var 

stabilt från gång till gång. Detta utfördes genom att beräkna viktad Kappa (KW). Kappa är 

en reliabilitetskoefficient som används vid beräkning av överrensstämmelse med nominal 

och ordinal data. Enligt viss litteratur är viktad kappa bättre vid beräkning med ordinal data 
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eftersom denna metod är mer förlåtande. (21, kap. 23, 22) Värdena av viktad kappa tolkas 

på samma vis som värdena av kappa. Det maximala värdet 1 innebär en perfekt 

överensstämmelse medan värdet 0 betyder att överensstämmelsen är lika opålitlig som om 

resultatet skulle bero på slumpen. För att kunna tolka värdet på kappa brukar vissa 

riktlinjer följas där <0,20 tyder på ingen eller mycket svag överensstämmelse, 0,21-0,40 

svag överensstämmelse, 0,41-0,60 måttlig överensstämmelse, 0,61-0,80 god 

överensstämmelse och 0,81-1,00 mycket god överensstämmelse (23, kap. 14). 

Sambandet mellan SEIS och FDI beräknades med Spearmans rangkorrelation och en 

reliabilitetskoefficient (rs) erhölls. Detta är ett mått på det linjära sambandet mellan två 

variabler. Värdet kan variera mellan -1 och +1 och vid ett resultat nära noll finns inget 

samband mellan variablerna (21, kap. 22). Signifikansnivån sattes till p≤0,05. Vid 

beräkning av test-retest reliabilitet och kriterievaliditet bearbetades bara de mätningar där 

elever uppgett att de haft smärta inom två veckor. För att värdera värdet på 

reliabilitetskoefficienten brukar även här vissa riktlinjer följas, <0,25 tyder på ett litet eller 

inget samband alls, 0,26-0,49 lågt samband, 0,50-0,69 måttligt samband, 0,70-0,89 högt 

samband och >0,90 mycket högt samband (21, kap. 22). 

Ögonblicksvaliditet undersöktes genom att fråga ungdomarna fyra frågor som 

handlade om vad de tyckte om testet. Detta beskrevs med deskriptiv statistik, genom en 

sammanfattning av ungdomarnas åsikter om testet. Vid beskrivning av ögonblicksvaliditet 

användes allt insamlat material. Viss insamlad data kan eventuellt komma att användas av 

vår handledare i en annan studie. 

 

3. RESULTAT  
 

Där ett korrekt ifyllt svarsalternativ saknades i FDI respektive SEIS räknades ett 

medelvärde ut för dessa frågor och fylldes i på fyra enkäter. I dessa enkäter var det ett eller 

två svarsalternativ som inte var korrekt ifyllda. Vid beräkning av viktad kappa 

exkluderades en enkät vid fråga två för att möjliggöra beräkning av konfidensintervall och 

standard mätfel i VassarStats. Anledningen till att detta krävdes var för att personen som 

fyllt i denna enkät angett ett extremvärde. 

Överensstämmelsen mellan S1 och S2 beräknades med hjälp av viktad kappa. Som 

framgår av tabell III varierar överensstämmelsen på de sju olika frågorna i SEIS mellan 

Kw= 0,37 -  Kw=0,75.  
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Sambandet mellan SEIS och FDI beräknades genom att korrelera resultaten från de 

båda instrumenten med Spearmans rangkorrelation. Beräkningarna visade att rs= 0,364 och 

det var statistiskt signifikant (p<0.05). 

 

Tabell III.  

Överensstämmelsen mellan S1 och S2, testat på ungdomar vid två olika skolor i Uppsala. 
 
Frågora Kw  (95% CI)b SEMc 

 

Klara en dag i skolan 0,37 (0-0,88) 0,26 

Vara med dina kompisar 0,45 (0-0,92) 0,24 

Göra bra ifrån dig i skolan 0,62 (0,06-1) 0,29 

Göra hushållssysslor 0,75 (0,22-1) 0,27 

Ta hand om dig själv  0,39 (0-0,81) 0,21 

Göra dina läxor 0,75 (0,13-1) 0,32 

Göra saker med din familj 0,56 (0,28-0,85) 0,14 

a  De sju frågorna från SEIS som har en femgradig ordinal skala som svarsalternativ. 
b Viktad kappa koefficient, 95% konfidensintervall. 
c SEM = standard mätfel  
 

Ögonblicksvaliditen för SEIS undersöktes genom att fråga ungdomarna om deras 

synpunkter på instrumentet. Alla utom två elever (n= 60) uppgav att det inte var någon 

fråga som var svår att förstå. De två elever som saknade förståelse för vissa frågor 

specificerade inte vilken fråga de inte förstod. Endast en elev ansåg att testet inte tog upp 

de aktiviteter ungdomar vanligtvis utför men inte heller då specificerades svaret. Fjorton 

elever saknade en aktivitet som de brukar ha svårt för att utföra vid smärta, vilket redovisas 

i Figur 2.  
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*Att träna, t.ex. att springa, träna på gym eller spela fotboll. 

Figur 2. Aktiviteter ungdomarna anser att de har svårt för att utföra när de har smärta som 

de saknade i SEIS. 

 

4. DISKUSSION  

4.1 Resultatsammanfattning 
Vid undersökning av överensstämmelse mellan S1 och S2 varierade resultatet mellan Kw= 

0,37 -  Kw=0,75. Korrelationskoefficienten för sambandet mellan SEIS och FDI var rs = 

0,364 och det var statistiskt signifikant (p<0.05). Beskrivningen av ögonblicksvaliditeten 

visade att 14 respondenter ansåg att vissa aktiviteter saknades i SEIS. Dessa aktiviteter var 

att träna, åka på utflykt, gå på stan, sitta och skriva samt att vara social. De ansåg även att 

det var förståligt och att det tog upp aktiviteter som de vanligtvis ägnar sig åt.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
Resultaten på de sju olika self-efficacy frågorna varierar mellan svag till god 

överensstämmelse. Att klara en dag i skolan (fråga 1) och att ta hand om sig själv (fråga 5) 

fick ett värde <0,4 och hade därför en svag överensstämmelse. Detta anser vi skulle kunna 

bero på att frågorna är otydliga och kan innebära flertalet olika moment. T.ex. att klara en 

dag i skolan kan innebära allt från att kunna sitta still i klassrummet och koncentrera sig på 

skolarbetet till att vara med på skolidrotten. Det medför att ungdomarna kan ha tänkt på 

olika aktiviteter inom en fråga vid de olika skattningstillfällena och därmed finns 

möjligheten att skattningen varierar. Om frågorna varit mer specifika kunde resultatet ha 

blivit bättre. En studie som utvärderade test-retest reliabilitet på en svensk version av falls 
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efficacy scale (FES)S på strokepatienter hade mer specificerade frågor som ”ta sig i och ur 

sängen”. Detta kan inte tolkas på så många olika vis. Studien uppnådde ett bättre resultat 

för test-retest reliabilitet än den presenterade undersökningen (13). Att göra hushållssysslor 

(fråga 4) och att göra läxor (fråga 6) hade däremot ett värde >0,6 vilket motsvarar god 

överensstämmelse. Dessa frågor anser vi vara något mer begränsade. Fråga 4 innehåller 

fysiskt krävande arbete medan fråga 6 innehåller mer kognitiva uppgifter. Det skulle kunna 

förklara resultatet. Dock har alla värden ett brett konfidensintervall vilket betyder att det 

sanna värdet med 95 % sannolikhet ligger någonstans inom detta stora intervall. Det breda 

intervallet beror troligen på att urvalet var relativt litet. Vid ett större urval brukar 

konfidensintervallet vara smalt (23, kap. 14).  

Bandura förklarar att trots att upplevd self-efficacy kan vara ganska varaktigt över 

tid, behöver det nödvändigtvis inte vara på det viset. En korrekt mätning av upplevd self-

efficacy kan vara föränderlig och därför kan det inte krävas hög stabilitet över tid (1, kap. 

2). Därför anser vi att relevansen i att mäta stabiliteten över tid för ett self-efficacy 

instrument kan diskuteras. Bursch et al. ansåg att test-retest reliabiliteten inte var lämplig 

att utvärdera just på grund av den dynamiska naturen av self-efficacy (4). Ett högt samband 

mellan två skattningar med en veckas mellanrum kanske inte kan krävas i och med 

begreppets innebörd. Möjligheten finns även att ungdomarna kan ha relaterat till olika 

smärttillfällen eller olika smärtlokalisationer vid de två testomgångarna. Detta kan 

möjligtvis ha påverkat resultatet. Däremot beskrev Frei et al. i en reviewartikel hur ett self-

efficacy instrument borde utformas och utvärderas och de ansåg att alla utvärderingar av 

self-efficacy instrument bör innehålla en mätning av test-retest reliabilitet. Men de ansåg 

även att eftersom self-efficacy är föränderligt bör detta beaktas och tidsintervallet mellan 

två mätningar ska vara så kort som möjligt och inte överstiga två veckor (24). Korta 

tidsintervall mellan två skattningar av liknande psykologiska instrument vid utvärdering av 

test-retest reliabilitet har ofta använts även i andra psykometeriska studier (3).  

Sambandet mellan SEIS och FDI visade korrelationskoefficienten rs = 0,364 vilket 

kan värderas som lågt enligt gällande riktlinjer. Riktlinjerna för värdet på 

korrelationskoefficienten har dock vissa svagheter då samband mellan två mätningar kan 

värderas olika beroende på vad som mäts. Korrelationskoefficienten värderas alltså olika 

beroende på om det är psykosociala variabler som mäts där 0,70 anses som en ganska hög 

korrelation medan ett värde på 0,70 anses vara ganska lågt vid test av t.ex. muskelstyrka 

(21 kap. 22, 14 kap. 15). Detta är dock ett värde på psykosociala variabler då man inte kan 

förvänta sig en alltför hög korrelation. Vid mätning av sambandet mellan SEIS och FDI är 
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ett relativt lågt värde önskvärt då dessa test inte ämnar mäta exakt samma fenomen. Dock 

berör båda instrumenten hur individer klarar av att utföra aktiviteter vid smärta. Ett visst 

samband finns dessutom mellan låg self-efficacy och funktionsnedsättning (5). Därför 

anser vi att ett visst samband är möjligt trots att self-efficacy mäter tilltro till förmåga och 

FDI mäter den faktiska förmågan. I en studie som validerar och reliabilitetstestar en 

översättning av ett self-efficacy instrument från engelska till persiska förväntas till och 

med att ett moderat samband mellan upplevd self-efficacy och funktionsnedsättning ska 

finnas (3). Begreppet self-efficacy kan vara för abstrakt för vissa personer att förstå i vuxen 

ålder vilket konstateras i en artikel där en self-efficacy skala översatts från engelska till 

danska (25). Det finns då även anledning för oss att tro att vissa av ungdomarna tyckte att 

begreppet var för abstrakt. Följaktligen finns risk för att det var några som inte noterade 

skillnaden på de två instrumenten och detta kan ha påverkat resultatet.  

Vid undersökning av ögonblicksvaliditeten framkom att den aktivitet som flest ansåg 

att de saknade bland de aktiviteter de hade svårt för att utföra när de har smärta var att 

träna i olika former. Två av de tre skolklasserna som deltog i vår undersökning var 

fotbollsklasser och hade träning på skoltid. Resultatet kan bero på detta då flertalet troligen 

hade ett stort intresse för träning. 

Eftersom variationen mellan respondenterna var relativt liten var det tveksamt om 

resultatet kan generaliseras till en större population. Med ett större urval finns även 

möjligheten att andra resultat erhållits. Det ursprungliga self-efficacy instrumentet var 

troligtvis inte heller generaliserbart då författarna trodde att det inte skulle kunna användas 

till barn med mindre allvarliga smärtor (4). 

4.3 Metoddiskussion 
Tillåtelse av rektorer och lärare att låta ungdomarna fylla i enkäten på skoltid samt att 

lärarna för respektive klass hjälpte till att ta kontakt med målsmän för godkännande gjorde 

att bortfallet blev mycket litet. Sex personer var frånvarande vid första mättillfället och 

endast två enkäter uteslöts ur studien på grund av felaktig ifyllnad av enkäten. I och med 

att bortfallet var relativt litet borde inte detta ha påverkat resultatet. 

I introduktionen till den engelska versionen av self-efficacy instrumentet (4) ansåg vi 

att en mening var felaktigt formulerad och därför modifierades meningen något. 

Instrumentet ämnar mäta tilltro till förmåga att utföra olika aktiviteter trots smärta men den 

ursprungliga instruktionen var formulerad på så vis att frågorna kunde tolkas som att de 

mätte funktion.  
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Översättningen av det ursprungliga self-efficacy instrumentet från engelska till 

svenska kan ha varit en svaghet i denna studie. Enligt Translation and cultural adaptation 

group (TCA) bör en översättning innehålla betydligt fler steg och granskas av fler 

utomstående experter än vad översättningen i den presenterade undersökningen gjort (26). 

Detta ansågs dock inte genomförbart i en uppsats av denna vidd. 

På första sidan i enkäten tillfrågades respondenterna om de haft smärta någon gång 

de senaste två veckorna. En svaghet med denna undersökning var därmed att samtliga 

respondenter troligtvis inte hade smärta när SEIS fylldes i. Detta medför att risken finns att 

skattningen av upplevd self-efficacy inte blev rättvisande eftersom mätmetoden innebär att 

vissa respondenter tänkte tillbaka på ett tillfälle då de haft smärta.  

Risken finns att ungdomarna kan ha relaterat till olika smärttillfällen vid ifyllandet av 

SEIS och FDI. Detta eftersom instruktionerna skiljer sig åt vad gäller hur lång tidsperiod 

de ska tänka tillbaka på vid ifyllandet. Vi fick däremot inga frågor eller kommentarer 

angående detta vid datainsamlingstillfällena och det gör att vi inte tror att det är en 

betydande svaghet.  

En styrka i den presenterade undersökningen var att ungdomarna tillfrågats angående 

vilka aktiviteter de själva ansåg att testet skulle innehålla. Enligt Frei et al. bör fokus ligga 

på vilka aktiviteter patienterna anser är viktiga vid utformning av ett self-efficacy 

instrument (24). Frågorna kunde dock ha varit bättre utformade för att få en mer utförlig 

utvärdering av SEIS och därmed en bredare beskrivning av ögonblicksvaliditeten.  

Vid vidare studier skulle ett större och bredare urval kunna användas för att öka 

generaliserbarheten. Det skulle vara intressant och mer relevant att utvärdera instrumentet 

på barn och ungdomar som sökt sjukvård för ett specifikt smärttillstånd. Detta eftersom 

testet är mer ämnat för barn som söker vård för deras smärta. Då skulle även föräldradelen 

kunna inkluderas för utvärdering. Frågorna i SEIS bör specificeras för att kunna användas 

kliniskt. I och med att de kan tolkas på många olika vis finns risk för missförstånd mellan 

patient och vårdgivare. Framtida studier med fokus på att omarbeta frågorna i instrumentet 

vore därför intressant. 

 

4.4 Konklusion 

Slutsatsen av denna undersökning var att frågorna i SEIS bör omarbetas för att bli mer 

specifika och kunna användas. Det kan även utarbetas nya aktiviteter till instrumentet 
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eftersom resultaten av undersökningen visade att vissa aktiviteter saknades. Urvalet var 

dock för litet och heterogent för att resultaten skulle kunna generaliseras.  

 
 

5. REFERENSER 
 

1. Bandura A. Self-efficacy. The excersice of control. New York: W.H. Freeman and 

Company; 1997. 

2. Altmaier E, Russell D, Feng Kao C, Lehmann T, Weinstein J. Role of Self-efficacy 

in rehabilitation among chronic low back pain patients. Journal of counseling 

pscychology. 1993;40(3):335-339. 

3. Asghari A, Nicholas M. An investigation of pain self-efficacy beliefs in Iranian 

chronic pain patients: a preliminary validation of a translated english-language 

scale. Pain medicine. 2009;10(4):619-932. 

4. Bursch B, Tsao J, Meldrum M, Zeltzer L. Preliminary validation of a self-efficacy 

scale for child functioning despite chronic pain (child and parent versions). Pain. 

2006;125:35-42. 

5. Arnstein P, Caudill M, Mandle CL, Norris A, Beasley R. Self-efficacy as a 

mediator of the relationship between pain intensity, disability and depression in 

chronic pain patients. Pain. 1999;80:483-491. 

6. Asghari A, Nicholas M. Pain self-efficacy beliefs and pain behaviour. A 

prospective study. Pain. 2001;94:85-100. 

7.  Barnombudsmannen - upp till 18. Statistiska centralbyrån. Hämtades 10 oktober 

2010 från http://www.bo.se/files/publikationer,%20pdf/upp_till_18_2007.pdf. 

8. Larsson B. Återkommande huvudvärk hos barn och tonåringar. Ur: Olsson G, Jylli 

L. Smärta hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur; 2001.  

9. Petersen S, Bergström E, Brulin C. High prevalens of tiredness and pain in young 

schoolchildren. Scandinavian journal of public health. 2003;31:367-374.  

10. Roth-Isigkeit A, Thyen U, Raspe HH, Stöven H, Schmucker P. Reports of pain 

among German children and adolescents: an epidemiological study. Acta 

Paediatrica. 2004;93:258-263. 

11. Petersen S, Brulin C, Bergström E. Recurrent pain symptoms in young 

schoolchildren are often multiple. Pain. 2006;121:145-150. 



 

 19 
 

12. Petersen S, Hägglöf B, Bergström E. Impaired health related quality of life in 

children with recurrent pain. Pediatrics. 2009;124(4):759-767.  

13. Hellström K, Lindmark B. Fear of falling in patients with stroke: a reliability study. 

Clinical rehabilitation. 1999;13(6):509-17. 

14. Polit D, Beck C. Nursing research; Appraising evidence for nursing practice. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. 

15. Informerat samtycke. CODEX- regler och riktlinjer för forskning. Hämtades 13 

oktober, 2009 från http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml. 

16. Hartman S. Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Falun: Natur och 

kultur; 2003. 

17. Williamson A, Hoggart B. Pain: a review of three commonly used pain rating 

scales. Journal of clinical nursing. 2004;14:798–804. 

18. Walker L, Greene J. The functional disability inventory: measuring a neglected 

dimension of child health status. Journal of pediatric psychology. 1991;16(1):39-

58. 

19. Claar R, Walker L. Functional assessment of pediatric pain patients: Psychometric 

properties of the Functional Disability Inventory. Pain. 2006;121:77-84.    

20. VassarStats: Website for Statistical Computation. Hämtades 21 april, 2010 från 

http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html. 

21. Domholdt E. Rehabilitation research: principles and applications. Missouri: 

Elsevier saunders; 2005. 

22. Jakobsson U, Westergren A. Statistical methods for assessing agreement for ordinal 

data. Scandinavian journal of caring sciences. 2005;19:427-431.   

23. Altman D. Practical statistics for medical research. London: Chapman & Hall; 

1991. 

24. Frei A, Svarin A, Steurer-Stey C, Puhan M. (2009, September). Self-efficacy 

instruments for patients with chronic diseases suffer from methodological 

limitations – a systematic review. Health and quality of life outcomes. Hämtades 6 

maj, 2010 från http://www.hqlo.com/content/7/1/86.  

25. Primdal J, Wagner L, Hørslev-Petersen K. (under tryckning). Self-efficacy in 

rheumatoid arthritis: translation and test of validity, reliability and sensitivity of the 

danish version of the rheumatoid arthritis self-efficacy questionnaire (RASE). 

Musculoskeletal care.  

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Clin%20Rehabil.');�


 

 20 
 

26. Wild D et al. Principles of good practice for the translation and cultural adaptation 

process for patient-reported outcomes (PRO) measures: report of the ISPOR task 

force for translation and cultural adaptation. Value Health. 2005;8(2):94-104. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Value%20Health.');�


 

 21 
 

Bilaga 1. Frågeformulär 

Hej! 
 
Vi är två studenter som går tredje och sista året på sjukgymnastprogrammet här i Uppsala. 
Vi arbetar just med vår C-uppsats där vi ska undersöka om ett test är bra för barn och 
ungdomar i din ålder som har smärta. För att få ihop material till detta har vi valt att be 
elever i olika klasser i Uppsala om hjälp.  
 
Om du vill vara med och fylla i den här enkäten är helt frivilligt och du kan när som helst 
välja att avbryta deltagandet i den här studien. Om du inte vill vara med låter du helt enkelt 
bli att fylla i enkäten. Ingen kommer att veta att just du fyllde i den här enkäten. Det 
kommer att finnas en siffra högst uppe i högra hörnet men den är bara till för att vi ska 
kunna para ihop dina båda enkäter från dag ett och två.  
 
Om du väljer att delta i studien kommer du att få svara på frågor om vad du tror att du 
klarar av att göra när du har ont. Enkäten innehåller även frågor om din fysiska förmåga att 
göra olika saker när du har ont. Du kommer även att få besvara några frågor om vad du 
tyckte om testet samt att få besvara några av frågorna om en vecka igen. 
 
Undersökningen kommer att genomföras på din skola idag och en dag nästa vecka. Vi 
kommer att dela ut och samla in enkäten vid första tillfället och vid andra tillfället kommer 
din lärare att dela ut enkäten. Ifyllandet av enkäten tar cirka 15 minuter första gången och 
cirka 5 minuter andra gången. 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Funk Olsson och Sandra Johansson 
Studenter på sjukgymnastprogrammet i Uppsala. 
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1. Ålder:……..      Kod: 

 

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens för dig.  
 
 

2.           Flicka  Pojke 
 

3. Har du haft ont någonstans de senaste två veckorna?  
 
 
 

 
 

         Ja            Nej 
 
 
Om du svarade Ja på fråga 3 fyller du även i frågorna nedan. Om du svarade Nej på 

fråga 3 hoppar du över frågorna nedan och på nästa sida. Fortsätt att fylla i på s. 4 

(där det står: Vissa personer kan...) och resten av formuläret! 

 

Så om du svarade ja, kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens för dig.  

 

4. Var har du haft ont de senaste två veckorna? Du får sätta mer än ett kryss. 
 

        Huvud              Mage               Rygg               Nacke/Axlar               Arm eller Ben 
    

        Annat ställe. I så fall var? 

 

5. Hur ofta har du haft ont de senaste två veckorna? 
 

         Alltid                                                         Två gånger i veckan eller mer 

         En gång i veckan                                       En gång på två veckor 

 

6. När du har haft ont, hur länge har du haft ont då? 

          Jag har alltid ont                                                      Någon eller några dagar/tillfälle                                                 

          Någon eller några timmar/tillfälle                           Någon eller några minuter/tillfälle              

                                                                         

7. Tänk tillbaka på ett tillfälle under de senaste två veckorna då du hade ont. Hur ont hade 

du då?  

0 = ingen smärta      10 = värsta tänkbara smärta 

Sätt ett kryss som stämmer in på hur ont du hade. 

    0      1       2       3        4       5      6       7       8       9      10 
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Functional Disability Inventory – barn och ungdomar  
 
När man är sjuk eller inte mår bra är det ibland svårt att utföra sina vardagliga 
aktiviteter. Under de senaste dagarna, har du på grund av smärta haft några 
fysiska problem att utföra någon eller några av de aktiviteter som står nedan 
 
Kryssa för de alternativ som du tycker stämmer bäst för dig.  
 
  Inga 

problem 
Lite 

problem 
En del 

problem 
Mycket 
problem 

 
Omöjligt 

1. Att gå till badrummet.      
2. Att gå uppför trappor.      
3. Att göra något med en vän  

(spela spel till exempel). 
     

4. Att hjälpa till hemma.      
5. Att äta regelbundna måltider.       
6. Att stanna uppe hela dagen utan att vila.      
7. Att åka buss eller bil.      
 
Kom ihåg att du tillfrågas om svårigheter som beror på din fysiska hälsa 
8. Att vara i skolan hela dagen.      
9. Att delta i aktiviteter på idrotten/gymnastiken 

(delta i någon sport). 
     

10. Att läsa eller göra läxor.      
11. Att titta på TV.      
12. Att gå cirka 100 meter.      
13. Att springa cirka 100 meter.      
14. Att gå och handla.      
15. Att somna och sedan sova på kvällen.      
16. Att koncentrera sig i klassrummet.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översättning: Fichtel Å efter Walker L 
Sjukgymnastiken Samariterhemmet 2006  
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Vissa personer kan göra många saker även när de har ont. Vissa personer som har ont kan 
inte göra saker. Följande frågor handlar om hur säker du är på att du kan göra saker när du 
har ont. 
 
 

När du har ont 
 

Hur säker är du på att du kan göra följande saker när du har ont? 
 
1 (Mycket säker), 2 (ganska säker), 3 (mitt emellan), 4 (ganska osäker), 5 (mycket osäker) 
 
  1 

 (Mycket 
säker) 

2 
 (Ganska     
säker) 

3 
 (Mitt 
emellan) 

4 
(Ganska 
osäker) 

 5 
(Mycket 
osäker) 

Hur säker är du på att du kan klara en dag i 
skolan när du har ont? 

     

Hur säker är du på att du kan vara med dina 
kompisar när du har ont? 

     

Hur säker är du på att du kan göra bra ifrån dig i 
skolan när du har ont? 

     

Hur säker är du på att du kan utföra 
hushållssysslor när du har ont? 

     

Hur säker är du på att du kan ta hand om dig 
själv när du har ont? 

     

Hur säker är du på att du kan göra dina läxor när 
du har ont? 

     

Hur säker är du på att du kan göra saker med din 
familj när du har ont? 
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På den här sidan ska du få svara på några frågor om hur du tyckte att testet på den förra 

sidan var. Kom ihåg att det bara gäller testet på den förra sidan! 

 

1. Var det någon fråga som du tyckte var svår att förstå vad vi menade? 
 

      Ja. I så fall vilken eller vilka? 
 

 
 

 
      Nej 
 

 

2. De saker testet frågar om, är det sånt du vanligtvis gör? 

      Ja     
 
      Nej. I så fall vilka saker gör du inte? 
 

 
 

 

3. Saknade du något som du brukar ha svårt för att göra när du har ont (som t.ex. att gå på 

stan)? I så fall vad kan det vara? 
 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
4. Övriga synpunkter: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TACK!  
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Kod: 

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens för dig.  

 
1. Har du haft ont någonstans de senaste två veckorna?  
 
 
 

 
 

         Ja            Nej 
 
 
 
Vissa personer kan göra många saker även när de har ont. Vissa personer som har ont kan 
inte göra saker. Följande frågor handlar om hur säker du är på att du kan göra saker när du 
har ont. 
 
 

När du har ont 
 

Hur säker är du på att du kan göra följande saker när du har ont? 
 
1 (Mycket säker), 2 (ganska säker), 3 (mitt emellan), 4 (ganska osäker), 5 (mycket osäker) 
 
  1 

 (Mycket 
säker) 

2 
 (Ganska     
säker) 

3 
 (Mitt 
emellan) 

4 
(Ganska 
osäker) 

 5 
(Mycket 
osäker) 

Hur säker är du på att du kan klara en dag i 
skolan när du har ont? 

     

Hur säker är du på att du kan vara med dina 
kompisar när du har ont? 

     

Hur säker är du på att du kan göra bra ifrån dig i 
skolan när du har ont? 

     

Hur säker är du på att du kan utföra 
hushållssysslor när du har ont? 

     

Hur säker är du på att du kan ta hand om dig 
själv när du har ont? 

     

Hur säker är du på att du kan göra dina läxor när 
du har ont? 

     

Hur säker är du på att du kan göra saker med din 
familj när du har ont? 
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Bilaga 2. Information till målsman 
 
 
Till målsman i årskurs X  på X-skolan  i Uppsala. 
 
Vi är två studenter som går tredje och sista året på sjukgymnastprogrammet här i Uppsala. 
Vi arbetar just med vår C-uppsats där vi ska utvärdera ett test som mäter barn och 
ungdomars tillit till den egna förmågan att utföra vardagliga aktiviteter trots smärta. För att 
få ihop material till detta har vi valt att be elever i olika klasser (årskurs 6-9) i Uppsala om 
hjälp. Genom att de fyller i just det frågeformuläret som vi ska utvärdera samt ett annat 
frågeformulär, så kan vi sammanställa resultaten och se om testet är bra.  
 
Enkäten 
Enkäten som eleverna besvarar innehåller dels frågor om deras tilltro till sin egen förmåga 
att utföra olika dagliga aktiviteter trots smärta. Det innehåller även frågor om deras fysiska 
förmåga att utföra olika aktiviteter trots smärta. De kommer även att få besvara några 
frågor om vad de tyckte om testet för en möjlig utvärdering av enkäten. 
 
Eleverna svarar anonymt 
Enkäten besvaras anonymt – eleven uppger varken namn eller personnummer. Svaren 
behandlas med fullständig sekretess av oss studenter och forskare. När resultat från 
undersökningen redovisas kommer inga enskilda elever att kunna identifieras på något sätt. 
Deltagandet är helt frivilligt men varje elevs medverkan är viktig för kvaliteten i 
undersökningen. 
 
Genomförandet 
Undersökningen kommer att genomföras på Ditt barns skola en dag i början på v. 9. Vi 
studenter delar ut och samlar in enkäten samt närvarar under tiden eleverna besvarar 
frågorna. Ifyllandet av enkäten tar cirka 10-15 minuter. En vecka senare kommer en lärare 
på skolan att dela ut en del av enkäten igen som eleverna ska fylla i och sedan skickas 
enkäterna till oss. 
Om Du godkänner att Ditt barns medverkan i undersökningen ber vi dig svara med 
ett okej på detta mail så snabbt som möjligt. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Funk Olsson och Sandra Johansson 
Studenter på sjukgymnastprogrammet i Uppsala. 
 
 
Kontakta oss gärna 
Om du har några frågor om undersökningen, kontakta oss!  
Anna Funk Olsson: anna2362@hotmail.com 
Sandra Johansson: sjohansson87@hotmail.com 
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