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Sammanfattning 
 
Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs (RKS) utför årligen cirka 500 ryggoperationer med en 
speciell operationsteknik, mikrokirurgi, utvecklad av initiativtagaren till kliniken, överläkare 
Bo Nyström. I en utvärdering av RKS´ verksamhet samt för dokumentation av 
behandlingsresultaten har sjuksköterska Birgitta Schillberg i samråd med statistiker Elisabeth 
Svensson utvecklat ett diagnosspecifikt formulär, kallat BiS. I denna uppsats har en 
utvärdering gjorts av det nyframtagna formuläret BiS, vars syfte är att mäta hur ryggpatienters 
ben- och ryggsmärta påverkar vardagen samt hur besvär och livskvalité förändras efter 
operation. BiS består av 18 frågor på ordinalnivå angående fysiska, psykiska och sociala 
aspekter samt hur den totala livssituationen påverkas av smärta i ben och rygg. 
 
Utvärderingen av formuläret BiS’  avser i denna uppsats utbytbarhet mellan frågor (validitet) 
och frågornas tidsstabilitet vid upprepade mätningar (intra-bedömarreliabilitet). En 
validitetsstudie görs när ett nytt formulär konstrueras för att undersöka om skalan för en 
variabel i det nyutvecklade formuläret är utbytbar mot en skala för samma variabel i ett redan 
befintligt formulär. De formulär som det nyutvecklade formuläret jämförs mot ska vara 
frekvent använda formulär som kan antas vara standardformulär. I denna uppsats har 
Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (Oswestry), Short-Form-36 Health Survey 
(SF-36) och European Quality of Life Scale (EuroQOL) använts som standardformulär.  
Utvärdering av ett formulärs intra-bedömarreliabilitet görs för att utvärdera att frågorna är 
entydigt definierade och uppfattas på samma sätt av respondenterna vid olika svarstillfällen. 
Utvärderingen av validiteten och intra-bedömarreliabiliteten i BiS ger upphov till parade data 
och därför har Svenssons statistiska mått för ordningskonsistens och oenighet tillsammans 
med teoretiska konfidensintervall och bootstrapintervall använts för bearbetning av 
datamaterialet. 
 
Vi har, efter statistisk bearbetning och logiska resonemang, dragit slutsatsen att frågorna i 
formuläret BiS har hög validitet och fångar upp diagnosspecifika besvär i ben och rygg på ett 
bättre sätt än formulären EuroQOL, Oswestry och SF-36, vilket var målet vid utformningen 
av BiS.  Den statistiska bearbetningen av datamaterialet för tidsstabilitet ger stöd åt att 
frågorna i BiS är entydigt definierade, det vill säga att de uppfattas på samma sätt av 
respondenterna vid olika svarstillfällen. 
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OBS! Eftersom formulär och datamaterial inte får publiceras i den offentliga versionen av 
uppsatsen, då de ligger till grund för kommande vetenskapliga artiklar, bifogas endast bilaga 
7 och 8. 



 

Vi tackar överläkare Bo Nyström och sjuksköterska Birgitta 
Schillberg vid Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs för ett trevligt 
samarbete samt för tillgång till det datamaterial som legat till grund 
för denna uppsats.
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1. Inledning  
I dagens Sverige är sjukskrivningar ett stort och kostsamt problem både för den enskilde 
individen och för samhället. Enligt statistik från Försäkringskassan är varje dag 300 000 
personer i Sverige borta från jobbet eller förhindrade att söka jobb på grund av sjukskrivning. 
Antalet sjukskrivningar ökade drastiskt under slutet av 1990-talet men har sedan 2002 
minskat. [1] I februari 2006 var 5,4% av Sveriges arbetsbenägna befolkning sjukskriven. [2] 
Av årets statsbudget anslås cirka 38 miljarder för att finansiera sjukskrivningar vilket 
motsvarar cirka 5% av den totala budgeten. [3] 
 
De främsta anledningarna till svenskars sjukskrivningar är stressrelaterade sjukdomar, 
depression och ryggbesvär. [4] Bland de sjukskrivna individerna i Sverige är cirka 100 000 
långtidssjukskrivna. Det är av stor vikt att ge den sjukskrivne rätt rehabilitering för att 
han/hon snabbt ska kunna komma tillbaka till arbetslivet. En rapport från försäkringsbolaget 
Folksam anger att om antalet långtidssjukskrivna skulle minskas med 25% skulle den årliga 
kostnaden för sjukförsäkringar minska med 4 miljarder kronor och staten skulle göra en 
nettobesparing på 10 miljarder kronor om dessa individer kunde återgå till sitt arbete. [5] 
 
Var tredje sjukskrivning beror på värk i nacke, rygg och skuldror. [6] På den privata 
Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs (RKS) är man specialiserad på att hjälpa personer med 
ryggbesvär. Till RKS kan man söka sig som privatperson eller genom en remiss från det egna 
landstinget. Som ett led i en utvärdering av klinikens verksamhet samt för dokumentation av 
behandlingsresultat har ett diagnosspecifikt formulär, BiS, för att mäta bland annat 
ryggsmärta konstruerats.  
 
Upplevd smärta kan inte uttryckas i någon definierad enhet som kilogram eller meter utan för 
att mäta något subjektivt som smärta används olika typer av skattningsskalor och 
frågeformulär. Vanligt använda formulär som används vid utvärdering av ryggsmärta är 
Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (Oswestry), Short-Form-36 Health Survey 
(SF-36) och European Quality of Life Scale (EuroQOL). [7] Patienternas bedömning från 
dessa formulär sänder RKS och andra ryggkliniker i Sverige in till Nationella Ryggregistret, 
där materialet ligger till grund för utvärdering och forskning.  
 
Då BiS är ett nyutvecklat formulär för att mäta smärta hos ryggpatienter måste enkäten 
utvärderas. Denna uppsats ska, som ett led i det arbete Ryggkirurgiska klinken genomför för 
att utvärdera och dokumentera sina behandlingsresultat på patienter med ryggbesvär, 
utvärdera hur bra det nyutvecklade formuläret BiS mäter ryggsmärta.  Detta kommer att göras 
med avseende på BiS-frågornas samstämmighet (validitet) med liknande frågor från 
standardformulär och frågornas tidsstabilitet (intra-bedömarreliabilitet). [8] 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utvärdera det nyutvecklade formuläret BiS för RKS’  räkning. 
Detta kommer att göras genom att analysera validiteten och intra-bedömarreliabiliteten med 
hjälp av statistiska mått för ordningskonsistens och mått för oenighet. Osäkerheten i 
skattningarna av måtten för ordningskonsistens kommer att beräknas både med teoretiska 
konfidensintervall och bootstrapintervall för jämförelse. Precisionen i måtten för oenighet 
kommer endast att skattas med bootstrapkonfidensintervall.  
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1.2 Avgränsning 
Utvärdering av BiS kommer endast att ske med avseende på formulärets validitet och 
reliabilitet och inte frågornas förmåga att upptäcka förändring efter operation. Uppsatsen 
kommer även att avgränsas i det avseendet att allt tillgängligt datamaterial inte får publiceras i 
denna uppsats då datamaterialet ligger till grund för tre kommande vetenskapliga artiklar. Allt 
tillgängligt datamaterial för validitet och reliabilitet kommer dock att bearbetas, det vill säga 
beräkning av de statistiska måtten kommer att ske med tillhörande teoretiska 
konfidensintervall och bootstrapkonfidensintervall. Valda delar av materialet kommer att 
lyftas fram i uppsatsen för att visa hur statistiska metoder kan användas för validitets- och 
reliabilitetsanlys och kommer att appliceras på utvalda frågor från BiS. 
 

2. Bakgrund 
Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs är specialiserad på att hjälpa individer med akuta eller 
kroniska nack- och ryggbesvär, såsom diskbråck, tumörer och ryggskador. Som den första 
privatklinik i Sverige startades RKS år 1987 på initiativ av överläkare Bo Nyström som ansåg 
att det fanns ett stort behov att ge vård till personer med svårdiagnosticerade ryggbesvär, som 
inte de landstingsägda sjukhusen kunde tillgodose. Överläkare Nyström började därför 
utveckla en ny operationsteknik, mikrokirurgi på ryggar. Kliniken har 64 medarbetare och 
genomför årligen cirka 500 ryggoperationer. Av de 500 operationerna betalas cirka 95% av 
landsting som remitterat patienter och resterande operationer betalas av försäkringsbolag eller 
privatpersoner, både från Sverige och utlandet. [9, 10] 
 
Sedan år 2001 får RKS´ patienter besvara tre formulär, Oswestry, EuroQol och SF-36 (se 
bilaga 1, 2 och 3), som ger data på ordinalnivå och behandlar smärta och hur den påverkar 
vardagen. EuroQOL och SF-36 är hälsorelaterade livskvalitéformulär medan Oswestry är 
framtaget speciellt för ryggpatienter. Data från dessa formulär sänds till Nationella 
Ryggregistret för utvärdering av RKS’  arbete. Bakgrunden till att RKS utvecklade ett nytt 
formulär var att kliniken eftersökte ett heltäckande diagnosspecifikt formulär för ben och 
ryggsmärta som kunde mäta hur patienternas smärta påverkar det dagliga livet samt hur 
besvär och livskvalité förändras efter operation. Sjuksköterska Birgitta Schillberg vid RKS 
utvecklade därför i samråd med statistiker Elisabeth Svensson ett nytt multidimensionellt 
flerfrågeformulär, BiS. Frågorna i BiS besvaras på ordinalskalenivå och innefattar fysiska, 
psykiska och sociala aspekter samt hur den totala livssituationen påverkas av smärta i ben och 
rygg (se bilaga 4).    
 
När ett nytt formulär konstrueras måste det valideras mot ett standardformulär, det vill säga 
ett formulär som är frekvent använt och är välansett. Syftet med att utföra en validering är att 
undersöka om skalan för en variabel i det nyutvecklade formuläret är utbytbar mot skalan för 
en likvärdig variabel i standardformuläret, vilket innebär att de två formulären mäter samma 
sak. Det är även viktigt att det nya formuläret har frågor som är entydigt definierade. För att 
utvärdera detta görs en intra-bedömarreliabilitetsstudie med upprepade mätningar. 
Utvärdering av intra-bedömarreliabiliteten görs för att få en uppfattning om tidsstabiliteten 
och tillförlitigheten i ett nytt formulär. [8] 
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3.Teori 

3.1 Ordinaldata 
Uppsatsen handlar om bedömningar på skattningsskalor, vilka ger upphov till ordinaldata. 
Nedan presenteras först en kort introduktion till den statistiska behandlingen av ordinaldata, 
därefter presenteras statistiska metoder för utvärdering av validitet och reliabilitet. 
 
Ordinaldata är data som enbart har en ordningsstruktur. Det kan exempelvis vara data från en 
skala med svarsalternativ som ”mycket dåligt, ganska dåligt, ganska bra, mycket bra”  eller 
”aldrig, högst 1 gång/månad, högst 1 gång/vecka, flera gånger/vecka” . Då ordinaldata inte har 
numeriska egenskaper måste metoder som är utvecklade för ordnade kategoridata användas 
för analys av ett ordinalt datamaterial. Svarskategorierna kan etiketteras med siffror men det 
går inte, ur statistisk synvinkel, att sedan använda statistiska metoder som om siffrorna var tal 
i matematisk mening. [11] 
 
I en validitetsstudie jämförs det nyutvecklade frågeformuläret med ett eller flera 
standardformulär för att utvärdera om skalan för en variabel i det nya formuläret kan bytas ut 
mot en skala för samma/liknande variabel i ett standardformulär. I en validitetsstudie får 
därför respondenten fylla i det nya formuläret samt det/de formulär som anses vara standard, 
vilket ger upphov till par av data. I en reliabilitetsstudie får respondenten fylla i samma 
formulär två gånger med en kortare tid emellan. För att få en visuell bild över jämförelsen 
åskådliggörs datamaterialet med fördel i en korstabell (se figur 1). Resultaten från de enskilda 
tillfällena, det vill säga hur många som angett varje skalsteg, kan ses som korstabellens 
marginalfördelning. I figur 1 är marginalfördelningen från första mättillfället (8, 14, 10, 8) 
och från andra tillfället (4, 10, 13, 13). Notera även att huvuddiagonalen, det vill säga raden 
av observationer med samma värde vid båda mättillfällena, går från det nedre vänstra hörnet 
till det övre högra (gråmarkerad i figur 1). 

 

Figur  1, Exempel på korstabell över någon egenskap hos patienten vid två mättillfällen. Variabeln mäts på en 
ordinalskala med fyra svarsalternativ, kodade A-D 

 
Första mättillfället 

 A B C D Totalt 

D  1 5 7 13 

C 3 4 5 1 13 

B 3 6   10 

A 2 2   4 

 
 
 
 
 
Andra 
mättill- 
fället 

Totalt 8 14 10 8 40 
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3.1.1 Mått för validitet 
När ett nytt frågeformulär tas fram är målet att frågorna ska vara lättförståeliga och entydiga. 
De olika respondenternas svar ska inte påverkas av yttre omständigheter (till exempel att 
frågeformuläret är så långt att respondenterna därför inte orkar fylla i det på ett seriöst sätt) 
utan vara konstanta över tid. Frågorna ska även vara utformade så, att de specifika variabler 
som undersökaren vill mäta är de som respondenterna tänker på när de besvarar formuläret. 
Ett exempel på en missledande fråga kan vara att fråga ”Vilket parti tycker du är bäst?”  när 
det man egentligen vill veta är ”Vilket parti tror du att du kommer att rösta på i riksdagsvalet 
17 september?” .  
 
Samma variabel kan operationellt definieras på olika sätt i olika frågeformulär. När 
respondenter besvarar dessa formulär bör det finnas en konsistens mellan hur de svarar på de 
frågor som är avsedda att mäta samma variabel. För att utvärdera ordningskonsistens mellan 
två frågor kan man använda statistiska mått för omvänd ordning.  
 
Om två individer fyller i två frågeformulär kan deras svar vara omvänt ordnade till varandra, 
vilket innebär att enligt den ena skalan är det individ k som har angett en högre svarskategori 
på en variabel än individ l, men enligt den andra skalan har k angett en lägre svarskategori än 
l. Den matematiska notationen är lk XX >  , lk YY <  alternativt lk XX <  , lk YY >  , där X och 

Y står för de båda skalorna. 
 
Två par av observationer med omvänd ordning, där förhållandet lk XX >  , lk YY <  eller 

lk XX <  , lk YY >  råder, kallas diskordanta. Två par där istället något av förhållandena 

lk XX ≥  , lk YY ≥  eller lk XX ≤  , lk YY ≤  råder kallas konkordanta. 

 
Par som är omvänt ordnade kan vara ett tecken på skillnad i operationaliseringen av en 
variabel, med andra ord skillnad i hur variabeln mäts eller uppfattas av respondenten. En stor 
andel oordnade par gör att frågorna inte är helt utbytbara och innebär en brist på validitet. 
Samtidigt är det naturligt, om många individer fyller i två formulär, att några av paren blir 
omvänt ordnade till varandra.  
 
Kendalls tau, Stuarts tau-c, Goodman-Kruskals gamma och Somers delta är alla mått som 
baseras på ordningskonsistensen mellan två uppsättningar data. Dock påvisas i en artikel av 
Elisabeth Svensson år 2000 att dessa mått inte automatiskt uppnår sitt högsta möjliga värde 
när alla par är konkordanta. Exempelvis krävs i Kendalls tau likafördelade marginaler och att 
skalstegen måste vara lika många på de skalor som jämförs för att uppnå total 
ordningskonsistens. Dessutom är syftet med dessa mått främst att mäta sambandet mellan två 
uppsättningar data och inte samstämmighet i den mening, som validitet avser.  [12] 
 
Svensson föreslår ett eget mått, D, där D står för diskordans. D är det empiriska måttet för 
sannolikheten för att två slumpmässigt valda observationer är omvänd ordnade till varandra, 
vilken uttrycks i följande parameter: 
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sannolikheten för en observation att befinna sig i cell ij i korstabellen, ul
ijq är sannolikheten för 

en observation att i korstabellen befinna sig ovanför till vänster om observationerna i cell ij 
och lr

ijq är sannolikheten för en observation att i korstabellen befinna sig nedanför till höger 

om observationerna i cell ij.  
 
Summan av ul

ijq och lr
ijq  är sannolikheten för att en observation ska vara omvänt ordnad till 

observationerna i cell ij och nämnaren är korrektionen för bundna ranger (ties), det vill säga 
att två par av observationer har samma x- och y-värden och därmed återfinns i samma cell i 
korstabellen. 
 
Det empiriska måttet för denna parameter är 
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observationer som i en korstabell befinner sig i någon av de celler som ligger ovanför och till 
vänster om de observationer ijx  som man för tillfället tittar på (i figur 2 ses en visuell bild för 

vilka observationer som är ul
ijx  i förhållande till ijx ),  

 
Siffran 2 i täljaren i D beror på att det totala antalet par, som DS  sätts i relation till, är [n(n-
1)/2]. Att n(n-1) subtraheras med antalet ties beror på att man vill korrigera för den förlust av 
information som ties innebär.  
 

Figur  2, Definitionen av ul
ijx . Observationer som finns i de gråmarkerade cellerna är exempel på ul

ijx . 

    

    

  ijx   
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Vid avsaknad av diskordanta par blir D-värdet 0, vilket tyder på god validitet, och om alla par 
av observationer är endera ties eller diskordanta blir D 1. [12] 
 
En variansskattning för måttet för omvänd ordning, men ojusterat för ties, är enligt Svensson 
[13] 
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Som nämnts finns det fler mått som baseras på ordningskonsistens mellan parade 
observationer, men dessa mått är endast i speciella situationer lämpade för validitetsstudier. 
En grundläggande matematisk skillnad mellan å ena sidan Svenssons mått och å andra sidan 
Kendalls tau, Stuarts tau-c, Goodman-Kruskals gamma och Somers delta är att Svensson bara 
justerar för ties på cellnivå medan de andra måtten justerar på marginalnivå. I figur 3 räknas 
observationer i de gråmarkerade cellerna som konkordanta med ijx  enligt Svenssons mått, 

medan de i de andra måtten räknas som ties i förhållande till ijx . 

 

Figur  3,  Celler konkordanta med ijx  enligt Svenson. 

     

     

  ijx    

     

     

 
Måttet D är användbart i flera sammanhang, bland annat vid validering av ett formulär. Men 
om syftet är att jämföra två olika formulär med liknande frågor och en hög andel diskordanta 
par uppstår, är det inte med nödvändighet frågan i det formulär man vill validera som är dåligt 
formulerad. Det kan lika gärna vara det andra formuläret som brister i frågeformulering. Att 
validera ett nytt formulär mot redan existerande med hjälp av D-måttet kräver således även 
kunskaper om tillämpningssammanhanget och om respondenternas bakgrund samt logiskt 
tänkande. 
 
Ett alternativt sätt att uttrycka diskordans och konkordans är med the coefficient of monotonic 
agreement (MA) som är en funktion av D. MA är differensen mellan andelen konkordanta 
och andelen diskordanta par av observationer.  
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Då diskordans är relaterat till par av data så behandlas samtliga par i andra celler enligt 
Svensson som konkordanta eller diskordanta i förhållande till paren i en given cell. 
Definitionen på parametern för MA är  
 

MAθ = DC θθ −  

 
där Cθ  är sannolikheten för att två par av data är konkordanta till varandra och Dθ  enligt ovan 

är sannolikheten för att två par av data är diskordanta till varandra. 
 
Då DC θθ −= 1  blir MAθ Dθ21−=  

 
Den empiriska skattningen av MA blir: 
 

DMA 21−=   11 ≤≤− MA  
 
 )(4)()2()1()21()( 2 DVarDVarVarDVarMAVar =−+=−=     
 

3.1.2 Mått för reliabilitet  
Vid utvärdering av stabiliteten i ett formulärs frågor görs test-retest, det vill säga att samma 
person får göra en bedömning av samma variabel med samma formulär två gånger med en 
kortare tidsrymd emellan. Avsikten är då att kontrollera att formuläret har en hög tidsstabilitet 
(intrabedömar-reliabilitet). En metod för att utvärdera reliabiliteten är att använda måttet D. 
Hög andel av diskordanta par vid en test-retest-studie tyder på att formuläret inte är stabilt och 
det kan finnas anledning att omformulera frågan för att den ska bli entydig. Det finns dock 
andra mått som kan användas vid test-retest-studier och som beskriver oenighet mellan 
svarstillfällen och vad oenigheten beror på. 
 
Ett vanligt förekommande mått i test-retest-studier är procentuell enighet (PA). PA är andelen 
av respondenterna som placerar sig i samma svarskategori vid de två svarstillfällena, och höga 
PA-värden indikerar en hög grad av tidsstabilitet i frågeformuläret. Dock säger PA inget om 
varför vissa respondenter inte ger samma svar vid båda tillfällena.   
 
Kompletterande mått för att undersöka vad oenigheten beror på är Relative Position (RP), 
Relative Concentration (RC) och Relative Rank Variance (RV). De analyserar både den 
systematiska oenigheten mellan mättillfällena och graden av individuell variation med 
separata mått. 
 
Systematisk oenighet uppenbarar sig i icke heterogena marginalfördelningar. Det kan vara 
endera en förskjutning i läge eller en förskjutning i koncentration, vilket mäts med RP 
respektive RC. 
 
RP är matematiskt en skattning av parametern γ , 
 

=γ  P(X<Y) – P(Y<X) , 
 
det vill säga differensen mellan sannolikheten att svarsfördelningen vid det andra tillfället (Y) 
är förskjuten åt höger jämfört med det första tillfället (X) och sannolikheten att 
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svarsfördelningen vid det andra tillfället (Y) är förskjuten åt vänster jämfört med 
svarsfördelningen vid det första tillfället (X). 
 
Det empiriska måttet RP är därför ett mått på den systematiska förskjutningen i position 
mellan två svarstillfällen. Om ingen mätbar förändring skett på gruppnivå blir RP-värdet 0. 
 
RP = yxxy pp −   11 ≤≤− RP  

där  xyp
2

1
1])([

n

XCy
m

i
ii�

=
−⋅

=  och yxp
2

1
1])([

n

YCx
m

i
ii�

=
−⋅

=  

 
där 1)( −iXC  är det kumulerade antalet observationer till och med klass (i-1) i x-led. [13] 

 
En uppfattning om huruvida RP-värdet är positivt eller negativt kan man få genom att betrakta 
marginalfördelningarna i en korstabell. Om det finns fler objekt i de högre kategorierna i y-
led än i x-led betyder det att gruppen haft en utveckling mot de högre svarskategorierna, och 
RP blir då positivt. Datamaterialet i figur 1 är ett exempel på en sådan situation (RP = 0,23). 
 
Ibland förändras koncentrationen på skalan mellan mättillfällena, det vill säga att 
respondenterna vid det andra mättillfället tenderar att gå endera mot ytterlighetsalternativen 
eller mot de centrala alternativen på skalan. Parametern δ är ett mått på detta 
 

)()(
2121 lkllkl YXYPXYXP <<−<<=δ  

 
δ  uttyds som sannolikheten för att skala X:s marginalfördelning kommer att vara 
koncentrerad runt skala Y:s marginalfördelning subtraherat med sannolikheten för att skala 
Y:s marginalfördelning kommer att vara koncentrerad runt skala X:s marginalfördelning. Det 
empiriska måttet är RC: 
 

RC = )(
1

yxyxyx pp
M

−    11 ≤≤− RC  

 

där 
3

1
1 ]})([)(.{

n

XCnXCy
p

m

i
iii

xyx

�
=

− −⋅
=  och 

3
1

1 ]})([)(.{

n

YCnYCx
p

m

i
iii

yxy

�
=

− −⋅
=  

 
och M är det mindre av värdena )( 2

xyxy pp − och )( 2
yxyx pp −  och normerar RC till att anta 

värden mellan -1 och 1. 
 
Om ingen skillnad i koncentration skett mellan mättillfällena blir RC-värdet 0. Positiva 
värden innebär en koncentration mot mitten på skalan vid det andra mättillfället och negativa 
värden innebär en koncentration mot kanterna på skalan vid det andra mättillfället. I figur 4 
ses ett exempel på hur en kraftig koncentration mot kanterna på skalan sker vid det andra 
mättillfället jämfört med det första, RC-värdet blir -0,43. [13] 
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Figur  4, Exempel på korstabell över någon egenskap hos patienten före och efter en viss behandling. Variabeln 
mäts på en ordinalskala med fyra svarsalternativ, kodade A-D 

 
Första mättillfället 

 A B C D Totalt 

D 3 3 6 7 19 

C  2 3 1 6 

B 1 3   4 

A 4 6 1  11 

 
 
 
 
Andra 
mättill- 
fället 

Totalt 8 14 10 8 40 

 
RP och RC är mått på bias, systematisk skevhet. Måtten kan i kombination visa om det är de 
individer som vid första mättillfället låg i de lägre klasserna på skalan eller de som låg i de 
högre klasserna som i första hand står för den generella förändringen. Om exempelvis RP är 
positivt och RC negativt, det vill säga en generell förändring uppåt i kombination med en 
koncentration mot mitten, är det respondenterna som vid det första mättillfället valde 
svarsalternativen långt ner på skalan som vid det andra mättillfället väljer alternativ högre 
upp, medan de som vid det första mättillfället låg i mitten av skalan inte i lika hög grad 
redovisar en förändring uppåt. 
 
RV är ett mått på den individuella eller tillfälliga variationen kring det generella 
förändringsmönstret. Ett högt värde på RV innebär en stor individuell variation i gruppen. 
Eftersom RV är ett variansmått är det inte tolkningsbart. [14] 
 

��
= =

−=
m

i

m

j

lr
ij

ul
ijij xxx

n
RV

1 1

2
3

][
6

  10 ≤≤ RV  

 
där n är stickprovsstorleken, ijx är antalet observationer i cell ij, ul

ijx  är antalet observationer i 

cellerna ovanför till vänster om cell ij och lr
ijx är antalet observationer i cellerna nedanför till 

höger om cell ij. 
 
RV är ett mått på det brus som nästan alltid finns kring den generella effekt man försöker 
fånga i en statistisk modell. 
 

3.2 Bootstrap 
Statistisk inferens handlar om att dra slutsatser om en bakomliggande populations egenskaper 
utifrån ett urval. Detta görs ofta med de klassiska inferensteorierna punkt- och 
intervallskattning samt hypotesprövning. [15] För att dessa teorier ska vara användbara krävs 
att vissa egenskaper i den bakomliggande populationen och/eller urvalet är uppfyllda. När 
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dessa egenskaper inte överensstämmer med populationen är resultaten från de klassiska 
inferensteorierna inte tolkningsbara och man får då använda sig av andra teorier och tekniker.  
 
I slutet av 1970- talet publicerade Bradley Efron en ny datorintensiv metod, kallad bootstrap. 
Tekniken är tillämpbar när de klassiska inferensteorierna inte kan användas. 
Bootstraptekniken går ut på att skatta osäkerheten i en parameterskattning och undersöka 
eventuell bias i denna skattning. Den svenska översättningen på ordet bootstrap är att ” lyfta 
sig själv i stövelskaftet” , vilket är lite av grundidén i bootstrap, det vill säga att göra något 
som i princip är omöjligt. Bootstraptekniken som Efron publicerade är en generell metod för 
att skatta osäkerheten och eventuell bias i en parameter men har senare vidareutvecklas för att 
kunna appliceras på mer specifika problem som finns i till exempel tidsserie- och 
regressionsanalys [16].  
 
För att enkelt beskriva hur bootstraptekniken kan tillämpas på ett datamaterial ges ett 
generellt exempel. Anta att vi har ett urval med n stycken observationer nxx ...1 . Utifrån detta 

urval vill vi skatta populationens medelvärde, θ , med estimatorn[16]: 

n

x
n

i
i�

== 1θ̂   

 
Från det ursprungliga urvalet dras sedan ett nytt urval med återläggning med samma 
urvalsstorlek, n, som den ursprungliga. Observationerna i detta nya urval, **

1 ... nxx , återspeglar 

det gamla urvalet med den skillnaden att observation ix  kan förekomma flera gånger i det nya 

urvalet. Med den nya uppsättningen av observationer beräknas *
îθ  som[16]:  

n

x
n

i
i

b

�
== 1

*

*θ̂  

 

Detta förfarande med att dra ett nytt urval med återläggning och beräkna *
îθ  upprepas ett stort 

antal gånger, B (antal bootstrapreplikat), och därefter kan en skattning av 

populationsmedelvärdet beräknas enligt[16]: 
B

B

i
i�

== 1

*

*

ˆ
ˆ

θ
θ  

 

3.2.1 Percentilmetoden 

Låt oss nu anta att vi vill säga något om osäkerheten i skattningen av θ̂ . Detta kan göras med 
hjälp av percentilmetoden, som är en metod för att konstruera ett konfidensintervall som tar 

hänsyn till eventuell bias i θ̂ . 
 
Om vi är intresserade att erhålla konfidensintervall med konfidensgrad 1-α  säger  
bootstrapanalogin att : 
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αθθ −≈<−< 1)ˆ( ** baP , där *a  och *b  är de medelvärdesjusterade percentilerna α  och 1-

α  från bootstrapfördelningen, θ̂  den skattade parametern från det ursprungliga urvalet och θ  
den sanna parametern. 
 
vilket är analogt med 
 

αθθ −≈<−< 1)ˆ*ˆ( *** baP , där *P  indikerar sannolikheten under bootstrapfördelning, 
*θ̂ skattning av θ  från bootstrapfördelningen och θ̂  är en skattning av θ  från  det 

ursprungliga urvalet. [16] 
 
Utifrån denna analogi kan ett konfidensintervall skapas med hjälp av percentilmetoden, som 
går ut på att ett konfidensintervall skapas genom att dra B stycken urval med återläggning 

från det ursprungliga urvalet och i varje urval beräkna θθ ˆˆ* −b . Dessa B differenser sorteras 

sedan i storleksordning varifrån man finner *a och *b  som percentilerna  α  och 1-α . För att 
erhålla väntevärdesriktiga skattningar av *a och *b  väljs antalet bootstrapreplikat till 99, 999 

eller 9999 istället för 100, 1000 och 10000. Detta för att väntevärdet 
1

))ˆ(( *

+
=

B

k
FE kθ  och 

söker man då de värden som motsvarar den femte percentilen när B = 999 blir det den 

femtionde observationen i storleksordningen som väljs. Då 05,0
1999

50
))ˆ(( *

50 =
+

=θFE  väljs 

på motsvarande sätt den 950:e observationen för att erhålla en väntevärdesriktig skattning för 
den nittiofemte percentilen. När man funnit *a och *b fås ett konfidensintervall med 

konfidensgrad 1-α  för θ  med nedre respektive övre gränser som *ˆ b−θ  och *ˆ a−θ [16]. 
 

4. Material och metod 

4.1 Material 
Materialet till denna uppsats kommer från en studie planerad av RKS och Svensson. Den 
prospektiva studiens syfte var att utvärdera det nyutvecklade formuläret BiS för att kunna 
använda formuläret vid utvärdering av behandlingseffekter efter operation vid RKS. Från 
september 2004 till juni 2005 inkluderades konsekutivt 108 patienter med någon av 
diagnoserna diskbråck, spinal stenos och segmentell rörelsesmärta till urvalet. Av dessa 108 
individer i urvalet exkluderades efter hand sex patienter på grund av att de inte uppfyllde 
inklusionskriterierna, exempelvis på grund av utebliven operation. [10] 
 
Klinikens utvärdering av BiS avser utbytbarhet mellan frågor (validitet), stabilitet vid 
upprepade mätningar (intra-bedömarreliabilitet), och frågornas förmåga att upptäcka 
förändring (sensitivity to change). För dessa tre ändamål har patienterna i urvalet fyllt i 
formulären BiS, Oswestry, SF-36 och EuroQOL tre gånger; kvällen innan ankomst till RKS, 
kvällen före operation och fyra månader efter operation.  
 
Uppsatsens syfte är att utvärdera validiteten, det vill säga undersöka om frågorna från BiS är 
utbytbara med frågorna från Oswestry, SF-36 och EuroQOL. Därför har frågor i BiS som 
behandlar samma eller närliggande variabler som frågor de tre övriga formulären identifierats. 
För valideringsanalysen kommer enkätsvaren som patienterna angivit kvällen före ankomst 
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till RKS att nyttjas. Intra-bedömarreliabiliteten i BiS kommer att utvärderas med enkätsvaren 
som patienterna angett kvällen före ankomst till RKS och kvällen före operation.   
 

4.2 Metod 
Denna uppsats kommer att bearbeta ett datamaterial med parade data och lämpliga statistiska 
metoder kommer att tilllämpas för att utvärdera formuläret BiS. Datamaterialet kommer att 
sammanställas i korstabeller för att illustrera hur väl skalorna i två formulär mäter samma sak.  
 

4.2.1 Validitet 
När man validerar ett nytt formulär ska det göras mot standardformulär, som i denna 
valideringsstudie kommer att vara SF-36, EuroQol och Oswestry. De olika skalornas 
samstämmighet för de frågor som identifierats som liknande kommer att beräknas med 
Svenssons mått för ordningskonsistens, D och MA. Denna valideringsanalys görs för att 
identifiera och analysera likheter och skillnader mellan hur respondenterna besvarar olika 
frågor och frågornas operationella definitioner. 
 
Vi kommer i denna uppsats att behandla frågor angående smärta, hälsa och aktivitet när vi 
undersöker samstämmigheten i de operationella definitionerna mellan BiS och de tre övriga 
formulären. Valideringen av BiS kommer att ske genom att identifiera den fråga i ett annat 
formulär som har lägst andel oordnade par gentemot en viss BiS-fråga. Detta görs för att se 
vilka dimensioner av variablerna som har störst inverkan vid ifyllandet av BiS. 
 
Störst vikt vid valideringsanalysen kommer att läggas på att identifiera den BiS-fråga som 
bäst stämmer överens, med avseende på måtten för ordningskonsistens, med respektive fråga 
från de andra formulären. Låt oss som exempel anta att fråga 1 från SF-36 har identifierats 
som likvärdig med fråga 1 och 2 från BiS. Den BiS-fråga som har minst andel oordnade par 
gentemot SF-36 fråga 1 kommer då att anses bäst överensstämma med SF-36 fråga 1. 
Jämförelsen mellan en fråga från något av standardformulären med två eller flera frågor från 
BiS kommer att göras för att de andra formulären inte är diagnosspecifika och en observerad 
diskordans kan därför innebära att BiS-frågan har hög validitet om den fångar upp det 
diagnosspecifika bättre än de tre andra formulären. 
 

4.2.2 Reliabilitet 
För att få en om uppfattning hur stabilt formuläret BiS är har patienterna i urvalet fått besvara 
enkäten två gånger med ett kort mellanrum, kvällen före ankomst till RKS och kvällen före 
operation (oftast två på varandra följande kvällar). Med att ett formulär är stabilt menas att 
frågorna uppfattas på samma sätt vid olika tillfällen, det vill säga att varje fråga är entydigt 
operationellt definierad. De statistiska mått som kommer att beräknas för att utvärdera intra-
bedömarreliabilitet i BiS är PA, RV, RC och RP, för de frågor i BiS som berör smärta, hälsa 
och aktivitet. 
 
Fem frågor från SF-36, 1 och 11 a-d, har valts ut för att utvärdera stabiliteten i SF-36. Intra-
bedömarreliabiliteten i SF-36 har valts att utvärderas då det är ett vanligt förekommande 
formulär. Detta kommer att göras med samma statistiska mått som används för att utvärdera 
stabiliteten i BiS. 
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4.3 Konfidensintervall 

4.3.1  Teoretiska 95%-iga konfidensintervall 
För att få en uppfattning om osäkerheten i skattningarna av de mått som ska beräknas för 
validiteten och reliabiliteten kommer 95%-iga konfidensintervall att beräknas teoretiskt för 
Svenssons mått D och MA enligt: 
 

)(96,1 DVD ±  respektive )(96,1 MAVMA±  

 
Måtten D och MA antas vara approximativt normalfördelade. [18] 
 
Varianserna för RV, RC och RP är mycket komplicerade och datorintensiva metoder 
rekommenderas för beräkning av osäkerheten i skattningarna. [13] Denna uppsats kommer att 
använda bootstrapintervall för att skatta osäkerheten i RV, RC och RP. 
 

4.3.2 Konfidensintervall med bootstrapteknik 
Med hjälp av den statistiska programvaran Minitab (version 14) ska macron för måtten D, 
MA, RC, RP och RV konstrueras för att beräkna 95%-iga konfidensintervall med hjälp av 
bootstrapteknik. Detta ska göras genom att dra 999 stickprov med återläggning från det 
observerade stickprovet med stickprovsstorlek överensstämmande med det ursprungliga 
stickprovet. Konfidensintervallen kommer att skapas med percentilmetoden för att få en 
uppfattning av osäkerheten i skattningarna av måtten D, MA, RV, RC och RP.  
 

4.3.3 Jämförelse av teoretiska konfidensintervall och bootstrapintervall 
De 95%-iga konfidensintervall för D och MA som ska beräknas dels med hjälp av Svenssons 
härledda formler för varianserna och dels med bootstrapteknik kommer att jämföras för att få 
en uppfattning om hur väl konfidensintervallen baserade på de härledda varianserna 
överensstämmer med bootstrapkonfidensintervallen.   
 

5. Resultat 

5.1 Validitet  
I denna del av resultatkapitlet kommer valideringsanalysen att redovisas. Frågornas 
formuleringar kommer att klargöras i tabeller (svarsalternativen kan ses i bilaga 1, 2, 3 och 4 
och korstabellerna för respektive jämförelse ses i bilaga 5). Måttet D med tillhörande 95%-iga 
bootstrapkonfidensintervall kommer att presenteras för de delar av datamaterialet som valts 
ut, nämligen frågor angående smärta, hälsa och aktivitet. Vi kommer dessutom att ge en kort 
tolkning av vad de diskordanta paren kan bero på utifrån datamaterialet och först senare 
kommentera konfidensintervallen (kapitel 5.3). 
 

5.1.2 Smärta  
Fråga 7 från SF-36, fråga 1 från Oswestry och fråga 4 från EuroQOL handlar om smärta och 
har av RKS i samråd med statistiker Svensson identifierats som liknande fråga 1 och 2 i BiS  
som behandlar rygg- respektive bensmärta.  
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Tabell 1, Operationella definitioner för frågor berörande smärta 

Fråga  Formulering 
BiS 1 Hur svår värk/smärta har Du haft i ländryggen de senaste fyra veckorna? 
BiS 2 Hur svår värk/smärta har Du haft i benet/benen de senaste fyra veckorna? 
SF-36 7 Hur mycket värk eller smärta har du haft under de senaste fyra veckorna? 
Oswestry 1 Smärtintensitet (Fullständig fråga se bilaga 1) 
EuroQOL Smärtor/besvär  (Fullständig fråga se bilaga 2) 
 

Tabell 2, Måttet D med tillhörande gränser för 95%-iga bootstrapkonfidensintervall  

Fråga D (95% KI) 
SF-36 7 mot BiS 1 0,085 (0,026;0,135) 
SF-36 7 mot BiS 2 0,087 (0,044;0,123) 
Oswestry 1 mot BiS 1 0,088 (0,032;0,137) 
Oswestry 1 mot BiS 2 0,104 (0,063;0,150) 
EuroQOL 4 mot BiS 1 0,088  (0,035;0,136) 
EuroQOL 4 mot BiS 2 0,114  (0,060;0,168) 
  
I tabell 2 ses att smärtfrågorna från de tre formulären alla överensstämmer bäst, enligt D-
måttet, med fråga 1 från BiS som berör smärtan i ryggen, även om skillnaderna är marginella.  
Fråga 1 och 2 i BiS frågar om smärtan i rygg respektive ben under de senaste fyra veckorna, 
vilket även SF-36 fråga 7 gör, med den skillnaden att SF-36 inte frågar om någon specifik 
smärta. Oswestry och EuroQOL har dock inte samma tidsrymd som BiS och SF-36 utan 
frågar om den allmänna smärtan för närvarande, vilket kan vara en förklaring till att måttet D 
blir lägst i de fall BiS fråga 1 och 2 jämförs med SF-36. Att fråga 1 i BiS överensstämmer 
bäst med de övriga formulärens frågor om smärta, dock marginellt i vissa fall, ger 
indikationer på det är smärtan i ryggen som i första hand spelar in när patienterna fyller i de 
tre övriga formulärens frågor angående smärta.  
 

5.1.3 Hälsa 
I BiS finns två frågor angående hälsa, fråga 5 som berör den fysiska hälsan och fråga 15 som 
berör den psykiska hälsan. I EuroQol och Oswestery finns ingen fråga som specifikt berör den 
allmänna hälsan medan det i SF-36 finns två frågor, 1 och 11 d. Dock definierar ingen av de 
två frågorna specifikt om det är fysisk eller psykisk hälsa som frågorna behandlar.  

Tabell 3, Operationella definitioner för frågor berörande hälsa 

Fråga Formulering 
BiS 5 Beträffande Dina rygg-/benbesvär, hur anser Du att Din fysiska hälsa är? 
BiS 15 Hur anser Du att Din psykiska hälsa är? 
SF-36 1 I allmänhet, skulle Du vilja säga att Din hälsa är? 
SF-36 11 d Min hälsa är utmärkt (ett påstående, besvaras på en femgradig skala av 

instämmande) 
 

Tabell 4, Måttet D med tillhörande gränser för 95%-iga bootstrapkonfidensintervall 

Fråga D (95% KI) 
SF-36 1 mot BiS 5 0,140 (0,087;0,187) 
SF-36 1 mot BiS 15 0,116 (0,060;0,162) 
SF-36 11d mot BiS 5 0,137 (0,086;0,183) 
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SF-36 11d mot BiS 15 0,187 (0,126;0,241) 
 
I tabell 4 framgår att enligt D-måttet överstämmer fråga 1 i SF-36 bättre med BiS 15 medan 
SF-36 fråga 11 d stämmer bättre överens med fråga 5. Om både fråga 1 och 11 d i SF-36 
enligt det statistiska måttet D skulle överensstämma bäst med exempelvis BiS 5 skulle det 
vara entydigt att respondenterna i SF-36 tänker på den fysiska hälsan när de besvarar frågorna 
i SF-36. Men i detta fall blev resultatet motsägelsefullt vilket kan innebära att frågorna 1 och 
11d i SF-36 inte är tillräckligt entydigt definierade för att respondenterna ska uppfatta 
frågorna på samma sätt.  
 

5.1.3 Aktivitet 
Samtliga formulär innefattar frågor som berör hur smärtan inverkar på aktiviteter såsom 
hemarbete, ärenden utanför hemmet, fritidsaktivitet och resor. Frågorna 3 och 4 från BiS, som 
berör hur smärtan i ben och rygg påverkar hushållssysslor respektive ärenden utanför 
hemmet, och fråga 7 i BiS, som berör hur smärtan i ben och rygg påverkar fritidsaktiviteter 
med mera, har jämförts med liknande frågor från de andra tre formulären. Från SF-36 har 
fråga 8 jämförts med fråga 3 och 4 från BiS. SF-36 frågar om hur smärtan under de fyra 
senaste veckorna påverkat det normala arbetet inom och utanför hemmet. Oswestry fråga 10 
och 3 behandlar resor respektive förmågan att lyfta och har jämförts med fråga 3, 4 och 7 i 
BiS. EuroQOL fråga 3 har jämförts med BiS fråga 3, 4 och 7.  

Tabell 5, Operationella definitioner för frågor berörande aktivitet 

Fråga Formulering 
BiS 3 I vilken utsträckning har nedanstående aktiviteter begränsats på grund av 

Dina rygg/benbesvär de senaste fyra veckorna? Hemarbete, tex. städning, 
matlagning, tvätt 

BiS 4 I vilken utsträckning har nedanstående aktiviteter begränsats på grund av 
Dina rygg/benbesvär de senaste fyra veckorna? Ärenden utanför  bostaden, 
tex. mat/klädinköp, post/bankärenden etc. 

BiS 7 I vilken utsträckning har nedanstående aktiviteter begränsats på grund av 
Dina rygg/benbesvär de senaste fyra veckorna? Fr itidsaktiviteter , tex. resor, 
sport, föreningsliv, dans, bio-/restaurangbesök etc. 

SF-36 8 Under de senaste fyra veckorna, hur mycket har värken eller smärtan stört 
Ditt normala arbete (innefattar både arbete utanför hemmet och 
hushållssysslor)? 

Oswestry 3 Förmåga att lyfta (Fullständig fråga se bilaga 1) 
Oswestry 10 Resor (Fullständig fråga se bilaga 1) 
EuroQOL 3 Huvudsakliga aktiviteter (tex arbete, studier, hushållssysslor, familje-och 

fritidsaktiviteter) (Fullständig fråga se bilaga 2) 
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Tabell 6, Måttet D med tillhörande gränser för 95%-iga bootstrapkonfidensintervall 

Fråga D (95% KI) 
SF-36 8 mot BiS 3 0,049 (0,000;0,067) 
SF-36 8 mot BiS 4 0,120 (0,068;0,162) 
Oswestry 3 mot BiS 3 0,189 (0,124;0,251) 
Oswestry 3 mot BiS 4 0,183 (0,120;0,244) 
Oswestry 3 mot BiS 7 0,190 (0,126;0,237) 
Oswestry 10 mot BiS 3 0,140 ( 0,079;0,192) 
Oswestry 10 mot BiS 4 0,112 (0,046;0,146) 
Oswestry 10 mot BiS 7 0,087 (0,019;0,098) 
EuroQOL 3 mot BiS 3 0,113 (0,059;0,161) 
EuroQOL 3 mot BiS 4 0,118 (0,062;0,169) 
EuroQOL 3 mot BiS 7 0,097 (0,054;0,139) 
 
I tabell 6 ges informationen att fråga 8 från SF-36 bäst överensstämmer med BiS fråga 3, 
enligt D-måttet. Skillnaden i måttet D mellan SF-36 fråga 8 mot BiS 3 och SF-36 fråga 8 mot 
BiS 4 är ganska markant och ger indikationer att de diskordanta paren beror på att 
respondenterna tänker mer på hushållssysslorna än arbete utanför hemmet när de besvarar SF-
36 fråga 8.  
 
Från tabell 3 kan uttydas att Oswstery fråga 3 har lägst andel oordnade par gentemot fråga 4 i 
BiS. Skillnaden mellan D-värdena är dock marginella. Att D i dessa tre fall är relativt högt 
kan bero på att frågorna i BiS innefattar mycket mer än bara lyftförmågan.  
 
Oswestry fråga 10 överensstämmer bäst, enligt D-måttet, med BiS fråga 7 vilket kan ses som 
rimligt då båda frågorna berör smärtintensiteten i samband med resor. Fråga 7 i BiS innefattar 
även andra aktiviteter utöver resor vilket kan vara en orsak till andelen diskordanta par.  
 
Fråga 3 i formuläret EuroQOL innefattar alla de dimensioner som mäts i fråga 3, 4 och 7 i 
BiS, men enligt måttet D stämmer den bäst överens med fråga 7 i BiS. Att EuroQOL fråga 3 
och BiS fråga 7 bäst överensstämmer ger skäl att tro att det är främst fritidsaktiviteter och 
resor som respondenten tänker på när den besvarar EuroQOL fråga 3. 
 
Från tabell 3 ges även informationen att BiS 3, enligt D-måttet, bäst överensstämmer med SF-
36 fråga 8, att BiS 4 stämmer bäst överens med Oswestry fråga 10 och att BiS 7 har lägst 
andel oordnade par gentemot Oswestry fråga 10. 
 

5.2 Reliabilitet 
I denna del av resultatkapitlet kommer intra-bedömarreliabilitet i BiS att presenteras för test-
retest-fråga 1, 2, 3, 4, 5, 7 och 15 och för SF-36 att redovisas för fråga 1 och 11 a-d 
(korstabeller för test-retestfrågor ses i bilaga 6). Med god tidsstabilitet i ett formulär menas att 
frågorna är så pass entydigt formulerade att de uppfattas på samma sätt vid två olika tillfällen. 
För att få en uppfattning om huruvida intra-bedömarreliabiliteten är god i formulären har de 
statistiska måtten PA, RV, RC, RP, D och MA beräknats. PA är ett mått på enighet, RV, RC 
och RP beskriver vad oenigheten mellan svarstillfällena beror på medan D och MA är mått på 
ordningskonsistens.  
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5.2.1 BiS 
Den procentuella enigheten i BiS för de frågor som lyfts fram varierar från 59% till 84%. Den 
lägsta procentuella enigheten bland dessa frågor ges i fråga 3 som frågar om hushållssysslor 
medan det högsta värdet på PA ges vid fråga 7 som behandlar fritidsaktiviteter, resor med 
mera.  Vad oenigheten mellan svarstillfällena beror på kan uttydas av måtten RC, RP och RV. 
 

Tabell 7, Måtten RV, RC, RP, D och MA med tillhörande gränser för 95%-iga bootstrapkonfidensintervall för 
test-retestfrågorna 1-5, 7 och 15 i BiS  

Fråga PA RV 
(KI) 

RC  
KI) 

RP  
(KI) 

D 
 (KI) 

MA  
(KI) 

BiS 1 77 % 0,003  
(0,000;0,005) 

0,064  
(-0,019;0,140) 

-0,013 
(-0,074;0,049) 

0,012 
(0,002;0,021) 

0,976 
(0,959;0,996) 

BiS 2 68 % 0,007 
(0,000;0,012) 

0,093 
(0,003;0,173) 

-0,044 
(-0,114;0,031) 

0,020 
(0,003;0,032) 

0,960 
(0,935;0,995) 

BiS 3  59 % 0,053 
(0,000;0,091) 

-0,036 
(-0,143;0,059) 

-0,032 
(-0,128;0,066) 

0,062 
(0,021;0,094) 

0,876 
(0,812;0,958) 

BiS 4  67 % 0,029 
(0,000;0,053) 

-0,007 
(-0,100;0,094) 

-0,088 
(-0,164;-0,009) 

0,039 
(0,009;0,064) 

0,922 
(0,872;0,983) 

BiS 5  64 % 0,061 
(0,000;0,106) 

0,032 
(-0,069;0,137) 

0,009 
(-0,077;0,100) 

0,065 
(0,022;0,102) 

0,870 
(0,797;0,956) 

BiS 7 84 % 0,017 
(0,000;0,029) 

0,072 
(-0,032;0,178) 

-0,068 
(-0,142;0,015) 

0,036 
(0,013;0,055) 

0,928 
(0,890; 0,974) 

BiS 15  75 % 0,003 
(0,000;0,006) 

0,004 
(-0,060;0,070) 

-0,019 
(-0,081;0,038) 

0,013 
(0,000;0,021) 

0,974 
(0,957;0,998) 

 
I tabell 7 framgår att måtten beräknade för intra-bedömarreliabiliteten i BiS är relativt låga. 
Specifikt kan ses att RV varierar mellan 0,003 och 0,029 med tillhörande korta intervall där 
den undre gränsen i samtliga fall är mycket nära noll. Att RV är lågt i samtliga fall tyder på 
små individuella variationer mellan svarstillfällena.  
 
Måttet RC varierar mellan -0,036 och 0,093. Det största värdet på RC, 0,093, uppmättes i 
fråga 2 i BiS. RC-värdet i fråga 2 i BiS har ett konfidensintervall som skiljer sig från RC = 0. 
Måttet RC är i alla frågor utom två positivt, vilket är ett tecken på att patienterna i större 
utsträckning tenderade att ange de centrala skalstegen som svar kvällen före operation än 
kvällen före ankomst till RKS. Att RC i fråga 3 och 4 blev negativt innebär att patienterna i 
urvalet kvällen före operation i större utsträckning angav skalsteg på de yttre delarna av 
skalan jämfört med kvällen före ankomst till RKS. 
 
I tabell 7 ges informationen att RP-måttet varierar mellan -0,88 och 0,009, samtliga 
tillhörande 95%-iga intervall utom det för fråga 4 täcker RP = 0. De negativa RP-värdena är 
ett tecken på att patienterna överlag anger ett lägre skalsteg på skalan kvällen före operation 
än kvällen före ankomst till RKS. Att RP är positivt för fråga 5 i BiS innebär att 
respondenterna anger ett högre alternativ på skalan kvällen före operation än kvällen före 
ankomst till RKS.  
 
Att måtten RV, RC och RP är relativt låga i samtliga frågor avspeglar sig i måtten D och MA, 
speciellt avspeglar måttet RV storleken på D och MA. I tabell 7 kan ses att då RV är större än 
0,05 är även tillhörande D-värde högre än för de övriga frågorna. Det största D-värdet har 
uppmätts i fråga 5 i BiS där även det största RV-värdet uppmätts.  
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5.2.2 SF-36 
I Tabell 8 redovisas de statistiska mått som beräknats för att bedöma stabiliteten på fem 
utvalda frågor från formuläret SF-36. Den procentuella enigheten mellan svarstillfällena 
varierar från 53% i fråga 11 b till 74% i fråga 11 a. 
 

 Tabell 8, Måtten RV, RC, RP, D och MA presenteras för fråga 1 och 11 a-d  i formuläret SF-36 med tillhörande 
gränser  för 95%-iga bootstrapkonfidensintervall         

Fråga PA RV 
(KI) 

RC  
KI) 

RP  
(KI) 

D 
 (KI) 

MA  
(KI) 

SF-36  73% 0,024 
(0,000; 0,043) 

0,023 
(-0,040;0,091) 

0,001 
(-0,065;0,070) 

0,032 
(0,001;0,054) 

0,937 
(0,892;0,998) 

SF-36 11 a 74% 0,023 
(0,001;0,041) 

0,006 
(-0,075;0,080) 

-0,053 
(-0,132;0,024) 

0,042 
(0,069;0,013) 

0,917 
(0,862;0,975) 

SF-36 11 b 53% 0,279 
(0,113;0,431) 

0,037 
(-0,075;0,153) 

-0,081 
(-0,189;0,041) 

0,168 
(0,087;0,238) 

0,666 
(0,523;0,825) 

SF-36 11 c  67% 0,081 
(0,004;0,140) 

-0,041 
(-0,151;0,072) 

-0,024 
(-0,112;0,066) 

0,078 
(0,031;0,124) 

0,843 
(0,752;0,938) 

SF-36 11 d  57% 0,193 
(0,044; 0,302) 

0,027 
(-0,087;0,147) 

0,003 
(-0,010;0,101) 

0,142 
(0,075;0,203) 

0,715 
(0,593;0,850) 

 
Tabell 8 ger informationen att RV-värdet varierar från 0,024 till 0,279. De låga RV-värdena 
för fråga 1, 11 a och 11 c betyder att de individuella variationerna är små medan de markant 
högre RV-värdena i fråga 11 b och d betyder att den individuella variationen är hög, det vill 
säga att det finns mycket brus i datamaterialet. 
 
RC-värdena ligger för de belysta test-retestfrågorna i SF-36 mellan 0,006 och 0,037 med 
tillhörande intervall som täcker RC = 0. De positiva RC-värdena innebär att patienterna 
överlag angett de centrala svarsalternativen i högre grad kvällen före operation än kvällen före 
ankomst till RKS. 
 
RP-värdena varierar mellan -0,081 och 0,001 med bootstrapintervall som täcker RP = 0. I två 
av SF-36 frågorna uppmätts positiva RP-värden medan det i resterande tre uppmättes negativa 
RP-värden. 
 

5.3 Konfidensintervall  
I denna del av resultatkapitlet kommer konfidensintervall för de statistiska måtten D och MA 
att presenteras. Jämförelsen mellan teoretiska och boostrapintervall för måtten D och MA 
redovisas samt överlappning av de intervall för måttet D som redovisats i kapitel 5.1 
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Figur  5, Jämförelse melllan 95%-iga bootstrapintervall och teoretiska konfidensintervall för måttet D.  Nummer 
1-21 hänvisar till vilka frågor som jämförts och förklaring kan ses i bilaga 7. 
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I figur 5 kan ses att i samtliga fall är bootstrapkonfidensintervallen större än de teoretiska 
konfidensintervallen. För att få en uppfattning om hur mycket större konfidensintervallen 
framtagna med bootstraptekink är än de teoretiska konfidensintervallen har medelvärdet för 
de procentuella skillnaderna mellan intervallen beräknats. Medelvärdet för den procentuella 
skillnaden mellan intervallen för måttet D blev 32%, vilket innebär att i snitt är 
bootstrapintervallen för D-måttet 32% längre än de teoretiska. Tabell 1 och figur 1 i bilaga 7 
ger informationen att även bootstrapkonfidensintervallen för måttet MA i snitt är 32% längre 
vilket beror på att MA är en funktion av D. 
 
Resultaten av valideringen i avsnitt 5.1 visar på att måttet för omvänd ordning, D, i många fall 
skilde sig marginellt åt mellan jämförelserna för frågor angående hälsa, smärta och aktivitet 
och att tillhörande bootstrapintervall överlappar varandra. Detta betyder att vi inte kan dra 
slutsatsen att en av jämförelserna är statistiskt signifikant skild från någon annan av 
jämförelserna. Men att jämföra konfidensintervallen mot varandra utan att ta hänsyn till 
beroendet i datamaterialet ger endast en grov indikation om eventuella skillnader och vidare 
studier på detta har inte gjorts inom ramen för denna uppsats. För att få en visuell bild hur 
dessa intervall förhåller sig till varandra finns i bilaga 8 tre figurer illustrerade, en figur för 
vardera smärta, hälsa och aktivitet.  
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6. Diskussion 

6.1 Validitet 

6.1.1 Ett logiskt resonemang 
För att undersöka om två frågor kan antas mäta samma variabel kan det vara bra att inleda 
med ett logiskt resonemang, för att sedan jämföra detta med de faktiska mätresultaten. Låt oss 
se på ett exempel på detta, där vi jämför två frågor om smärta, BiS fråga 1 och SF-36 fråga 7. 
 
Frågorna formuleras enligt följande: 
 
BiS fråga 1 
Hur stor värk/smärta har Du haft i ländryggen under de senaste fyra veckorna? 
Ingen / Försumbar / Måttlig / Ganska svår / Mycket svår 
 
SF-36 fråga 7 
Hur mycket värk eller smärta har Du haft under de senaste fyra veckorna? 
Ingen / Mycket lätt / Lätt / Måttlig / Svår / Mycket svår 
 
De båda frågorna är likartat formulerade och opererar med samma tidsrymd, fyra veckor. 
Skillnaden är att BiS frågar specifikt efter smärta i ländryggen, medan SF-36 inte specificerar 
vilken smärta som avses. 
 
Tre av svarsalternativen, ingen, måttlig och mycket svår, är desamma i de båda frågorna. 
Spontant kan man tro att figur 6 visar hur svarsalternativen förhåller sig till varandra. 
 

Figur  6, En första bild av hur två uppsättningar svarsalternativ kan antas motsvara varandra 

BiS  SF-36 
Ingen  Ingen 
Försumbar   Mycket lätt 
Måttlig  Lätt 
Ganska svår  Måttlig 
Mycket svår  Svår 
  Mycket svår 
 
Men detta blir en alltför enkel bild av verkligheten. Svarsalternativen är inte absoluta och 
klart definierade utan får delvis sin mening i relation till de andra svarsalternativen. Patienten 
väljer det av svarsalternativen som bäst av de givna svarar mot hans/hennes situation. Den 
som svarar ”måttlig”  på en skala med de tre svarsalternativen ” ingen”, ”måttlig”  och ”svår”  
kanske väljer ett annat alternativ när han/hon ställs inför den femgradiga skalan ” ingen”, 
” lätt” , ”måttlig” , ”ganska svår”  och ”svår” . ”Måttlig”  smärta behöver således inte ha samma 
innebörd i olika skalor. 
 
Det kan däremot förefalla rimligt att hävda att alternativet ” ingen” är ett absolut begrepp, och 
att den som svarar ” ingen” på en fråga som mäter en specifik variabel därför också bör svara 
” ingen” på en annan fråga som mäter samma variabel. Även detta påstående kan man 
argumentera emot, då många skalsteg kan innebära att även en mycket lätt smärta hos en 
patient kan fångas upp. 
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Det vi kan säga med säkerhet är att, om patienterna uppfattar frågorna som att de mäter 
samma variabel, är det inte rimligt att de svarar så att de i den ena skalan hamnar över ett 
svarsalternativ som finns i båda skalorna och i andra skalan under densamma. Exempelvis är 
det inte rimligt att svara ” försumbar”  på BiS för att sedan svara ”svår”  på SF-36, då man i så 
fall enligt BiS har angett en smärta som är lägre än ”måttlig”  smärta, och enligt SF-36 en 
smärta som är högre än ”måttlig”  smärta. 
 
Detta resonemang leder oss till följande schema över hur BiS fråga 1 och SF-36 fråga 7 kan 
tänkas förhålla sig till varandra, under förutsättning att ” ingen” ses som ett absolut alternativ: 

Figur  7, En andra bild av hur två uppsättningar svarsalternativ kan antas motsvara varandra 

BiS   SF-36 
Ingen   Ingen 
Försumbar   Mycket lätt 
Måttlig   Lätt 
Ganska svår  Måttlig 
Mycket svår  Svår 
   Mycket svår 
 
Ett mycket komplext mönster uppstår således i figur 7. Med ett saklogiskt resonemang bör 
dock ytterligare några pilar kunna avlägsnas från modellen. I BiS följs svarsalternativet 
”måttlig”  av ”ganska svår” . Det förefaller då orimligt att den som svarar att smärtan är ”svår”  
eller ”mycket svår”  enligt SF-36 skulle ge ett svar lägre än ”ganska svår”  i BiS. Likaså verkar 
det inte troligt att den som i BiS föredrar ”ganska svår”  framför ”mycket svår”  i SF-36 skulle 
föredra ”mycket svår”  framför ”svår”  eller att den som i BiS väljer ”mycket svår” , men 
kanske är nära att välja ”ganska svår” , skulle nöja sig med ”måttlig”  i stället för ”svår”  i SF-
36. 
 

Figur  8, En tredje bild av hur två uppsättningar svarsalternativ kan antas motsvara varandra 

BiS   SF-36 
Ingen   Ingen 
Försumbar   Mycket lätt 
   Lätt 
Måttlig   Måttlig 
Ganska svår  Svår 
Mycket svår  Mycket svår 
    
I figur 8 har vi alltså utnyttjat att olika grader av ordet ”svår”  används i båda skalorna. Den 
nedre halvan av figuren innehåller då inga pilar som korsar varandra. Den övre halvan är 
svårare att förenkla, eftersom de olika skalorna använder helt olika ord för att definiera 
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svarsalternativen. Hur patienterna förhåller sig till begreppet ” försumbart”  i förhållande till 
” lätt”  är inte lätt att säga. Här krävs semantisk forskning snarare än statistisk.  
 
Om patienterna har en gemensam tolkning av begreppen kan man finna en modell utan 
korsande pilar, men om tolkningen skiljer sig åt mellan olika individer får vi acceptera att 
pilarna korsar varandra i figur 8, vilket innebär att diskordanta par kommer att uppstå. 
 
Om de båda frågorna mäter samma variabel är det rimligt att tänka sig att flertalet av 
patienterna placerar sig i de gråmarkerade rutorna i korstabellen nedan, vilka är de som 
kopplas samman i figur 8, även om individuella avvikelser givetvis kan förekomma. 
  

Figur  9, Korstabell för SF-36 fråga 7 mot BiS fråga 1  

   SF-36    

  1 2 3 4 5 6 Totalt 

 5     7 3 10 

 4    5 37 2 44 

BiS 3   4 27 6 1 38 

 2    3 4 1 8 

 1    1   1 

 Totalt   4 36 54 7 101 

 
Det är alltså 86 av 101 patienter som svarar på detta, enligt oss, logiska sätt. Det är en stor 
andel, men samtidigt ser vi att de 15 som avviker gör det systematiskt. De finns nedanför och 
till höger om de gråmarkerade rutorna. Denna systematik anser vi är ett tydligt tecken på att 
SF-36 fråga 7 och BiS fråga 1 inte mäter exakt samma variabel.  
 
Samtliga fem kategorier på skalan i BiS blir valda av minst en patient. I SF-36 har ingen 
patient angett något av de två första skalstegen. Således har ingen av de patienter som skattat 
sin smärta som ” ingen” eller ” försumbar”  i BiS skattat sin smärta som ” ingen” eller ”mycket 
lätt”  i SF-36. Att SF-36-frågorna inte fångar upp patienter med lätt smärta kan troligtvis 
förklaras av två orsaker. Endera så spelar värk och smärta i andra delar av kroppen in vid 
ifyllandet av SF-36, som inte preciserar vilken värk eller smärta som avses. Eller så upplever 
en del av patienterna värk bara i benen och andra bara i ländryggen, och de förra svarar 
därmed att man haft ” ingen” eller ” försumbar”  smärta i ländryggen. Om någon av dessa 
förklaringar, eller båda, är korrekt(a) så visar det väldigt tydligt på vikten av att ställa 
diagnosspecifika frågor om det man vill mäta är den sjukdomsrelaterade smärtan. 
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6.1.2 BiS-frågornas validitet  
Vi har undersökt huruvida BiS-frågorna, som behandlar smärta, hälsa respektive aktivitet, har 
hög validitet. Detta har gjorts genom att jämföra samstämmigheten mellan frågor från BiS och 
liknande frågor från formulären Oswestry, EuroQOL och SF-36 med hjälp av det statistiska 
måttet D för ordningskonsistens. En total ordningskonsistens mellan frågorna har varken varit 
sannolik eller önskvärd då målet med BiS var att fånga upp diagnosspecifika besvär bättre än 
de tre övriga formulären.  
 
Då frågorna som jämförts endast varit liknande har en diskordans i varierande grad för 
jämförelser mellan olika frågor observerats. För tolkning av den observerade diskordansen 
mellan frågor för samma/liknande variabel grundar vi oss på diskussion med RKS och 
saklogiska resonemang och vår slutsats blir att de belysta BiS-frågorna fångar upp de 
diagnosspecifika besvären bättre än Oswestry, EuroQOL och SF-36, vilket innebär att 
frågorna har hög validitet för att mäta hur smärta i ben och rygg påverkar det vardagliga livet 
samt den totala livssituationen.  
 
Att BiS-frågorna har hög validitet styrks även av att ju mer liknande frågor som jämförts, 
desto lägre andel oordnade par har observerats. Från jämförelser, som inte redovisas i denna 
uppsats, där frågorna från BiS är nästintill identiska med frågor från standardformulären har 
extremt låga andelar oordnade par observerats. 
 

6.1.2.1 Smärta 
Andelen diskordanta par vid jämförelser mellan BiS’  fråga om värk/smärta i ländryggen 
(fråga 1) och frågor i de andra frågeformulären om värk/smärta blir generellt färre än andelen 
diskordanta par när man jämför samma frågor i de andra formulären med BiS’  fråga om 
smärta i benet/benen (fråga 2), vilket ses i tabell 2. Detta skulle kunna förklaras av att den 
smärtan i ländryggen inverkar mer på den totala smärtan än smärtan i benet. 
 
De observerade andelarna diskordanta par vid jämförelsen mellan frågor angående 
smärta/värk tror vi främst beror på att frågorna från Oswestry, EuroQOL och SF-36 inte 
specificerar vilken smärta som efterfrågas, vilket BiS gör, men även att svarsalternativen är 
annorlunda formulerade och att vissa av frågorna inte har samma tidsrymd som BiS-frågorna. 
De lägsta andelarna av oordnade par ses dock vid jämförelsen av BiS fråga 1 och 2 med SF-
36 fråga 7 som opererar inom samma tidsrymd som BiS-frågorna. Detta ger styrka åt BiS-
frågornas höga validitet då närliggande frågor borde överensstämma bäst. Den observerade 
diskordansen påvisar vikten av att specificera vilken smärta som efterfrågas för att få ut den 
maximala informationen om det diagnosspecifika besväret.  
 
En fördel med BiS jämfört med smärtfrågorna i de andra formulären är att observationer finns 
i samtliga fem svarskategorier i BiS, både vad gäller frågan om smärta i ländryggen och vad 
gäller frågan om smärta i benen. I SF-36 fråga 7 finns bara observationer i fyra av sex 
kategorier, i EuroQOL fråga 4 i två av tre. Detta tyder på att BiS lyckas bättre med att 
formulera svarsalternativ som känns relevanta för patienten, och därmed erhålls mer 
information. 
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6.1.2.3 Hälsa 
Det finns två SF-36-frågor angående hälsa (fråga 1 och 11 d), som endast skiljer sig åt i 
formuleringen. Ändå verkar det, enligt D-måttet, som att respondenterna vid besvarandet av 
de två SF-36-frågorna väger in olika delar av sin hälsa i de två frågorna. Den första frågan 
stämmer, beträffande hur patienterna har besvarat den, bättre överens med BiS’  fråga om 
psykisk hälsa (fråga 15), medan den andra stämmer bättre överens med BiS’  fråga om fysisk 
hälsa (fråga 5), vilket framgår i tabell 4. Det skulle kunna innebära att SF-36’  utformning styr 
patienten i en viss riktning, exempelvis att de intilliggande frågorna före fråga 11 d får 
patienten att särskilt relatera till sin fysiska hälsa på ett icke önskvärt sätt. Detta visar tydligt 
på vikten av att specificera frågan för att patienten ska besvara det frågan är avsedd att handla 
om. Samtidigt finns det skäl till stor försiktighet vad gäller slutsatser om SF-36’  fråga 11 d, då 
den uppvisar en mycket låg grad av tidsstabilitet (se avsnitt 5.2). 
 

6.1.2.4 Aktivitet 
Ett av D-värdena som ses i tabell 6 är avsevärt mycket lägre än de övriga, nämligen det som 
erhålls vid jämförelse mellan BiS’  fråga om hemarbete (fråga 3) och SF-36’  fråga om arbete, 
både utanför hemmet och hushållssysslor (fråga 8). Korstabellen för jämförelsen ses i figur 
10. Den låga andelen diskordanta par mellan fråga 3 i BiS och 8 i SF-36 beror troligtvis på att 
patienterna vid besvarandet av frågan i SF-36 väger in hushållssysslor mycket mer än arbete 
utanför hemmet, då många av patienterna varit sjukskrivna under en längre tid. 
 

Figur  10, Korstabell för SF-36 fråga 7 mot BiS fråga 1 

  SF-36   

  1 2 3 4 5 Totalt 

 5    6 10 16 

4  1 8 33 3 45 
BiS 

3 1 3 19 12 1 36 

 2  2 1 
 
 

 3 

 1       

 Totalt 1 6 28 51 14 10 

 
Oswestrys fråga om förmågan att lyfta (fråga 3) har en hög andel oordnade par jämfört med 
de frågor i BiS som den jämförs med (den lägsta andelen oordnade par uppmäts till 18% i 
jämförelsen med BiS fråga 4 om ärenden utanför bostaden). De höga D-värdena beror 
troligtvis på att BiS-frågorna inte specifikt frågar om lyftförmåga utan innehåller fler 
dimensioner än Oswestry fråga 3. 
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6.2 Reliabilitet 

6.1.2 BiS 
Som åskådliggjordes i tabell 7 i kap 5.2 var skattningarna för RV, RC, och RP låga för de 
belysta test-retestfrågorna från BiS. De tillhörande bootstrapintervallen för RP hade alla en 
undre gräns mycket nära noll, för måtten RC och RP täckte de RC = 0 och RP = 0 med 
undantag för fråga 2 där intervallet för RC är skilt från noll och för fråga 4 där intervallet för 
RP är skilt från noll. De låga skattningarna på måtten är goda indikationer på att BiS är ett 
tidsstabilt formulär, det vill säga att frågorna är entydigt definierade och uppfattas likadant vid 
olika svarstillfällen. Att skattningarna av de statistiska måtten är skilda från noll, vilket vore 
det optimala värdet för total intra-bedömarreliabilitet för alla mått utom MA, kan i många av 
BiS-frågorna förklaras av naturliga skäl. Det kan bero på att patienten kvällen innan operation 
befinner sig på RKS och vet att operationen kommer att bli av och därför är i en annan 
sinnesstämning än när hon/han fyllde i formuläret hemma. 
 
Den procentuella enigheten mellan de två svarstillfällena, kvällen före ankomst till RKS och 
kvällen före operation, varierade för de belysta frågorna från BiS mellan 59% och 84%. Det 
optimala vore att PA var 100% vilket innebär att samtliga patienter angett samma skalsteg vid 
båda tillfällena, men en individuell variation förekommer alltid. Ett PA-värde på 59%, som 
uppmätts i fråga 3 i BiS, kan då anses vara lågt men från korstabellen för frågan (se bilaga 6) 
kan ses att det endast är två respondenter som vid det andra tillfället angett mer än ett skalsteg 
ifrån vad de angav vid första tillfället. Detta innebär att förutom de två respondenterna är den 
procentuella enigheten bland de respondenter som maximalt vid det andra svarstillfället angett 
ett skalsteg ifrån det skalsteg de angett första tillfället 100% (PA plus minus ett skalsteg). PA 
plus minus ett skalsteg är i 4 av de 7 belysta frågorna 100% (fråga 1, 2, 7 och 15) medan det i 
fråga 3, 4 och 7 är det två, fem respektive sju patienter som avviker mer än ett skalsteg. 
 
Den individuella variationen mellan svarstillfällena som har beräknas (RV) för de belysta test-
retest frågorna i BiS var i samtliga frågor låg. Detta är en stark indikation att frågorna är 
tidsstabila vilket innebär att de har hög reliabilitet. När den individuella variationen är stor 
mellan två svarstillfällen innebär det att det är mycket brus i datamaterialet vilket är icke 
önskvärt, då denna oenighet inte går att förklara. Det lägsta RV-värdet uppmättes i fråga 1 i 
BiS som även har den lägsta andelen diskordanta par, 1%.  
 

Figur  11,  Korstabell för test-retest för fråga 2 i BIS. 
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Det största RC-måttet uppmättes i fråga 2 och den positiva skattningen innebär att 
respondenterna i större utsträckning angav de centrala svarsalternativen på skalan kvällen före 
operation än kvällen före ankomst till RKS. Korstabellen för frågan ses i figur 11, och där 
framgår från marginalfördelningarna att skalsteg C och D (centrala skalsteg) oftare angavs 
kvällen före operation än kvällen före ankomst. När skattningarna för måtten för oenighet blir 
”höga”, i detta fall är RC relativt högt i fråga 2, kan det finnas fog för att omformulera frågan 
eller ta bort den helt. Dock kan i detta fall det ”höga” värdet på RC i fråga 2 troligtvis 
förklaras av naturliga omständigheter. Det positiva RC-värdet i kombination med det negativa 
RP-värdet innebär att patienterna överlag skattade sin smärta i benen lägre kvällen före 
operation. Detta kan antas rimligt då patienten väl är på RKS och då de flesta av patienterna 
fått vänta länga på sin operation och tror att deras besvär ska bli mindre smärtsamma att de 
därför ser lättare på sina besvär när de vet att de ska opereras. Förklaringen stärks ytterligare 
av att RC blev positivt och RP negativt även i fråga 1 i BiS, det vill säga samma tolkning kan 
göras vilket är rimligt då frågorna är identiska bortsett från vilken smärta som efterfrågas. 
 
Om måttet RP blir negativt, vilket innebär att patienterna överlag anger lägre svarsalternativ 
kvällen före operation, eller positivt, vilket innebär att patienterna anger högre svarsalternativ 
kvällen före operation, kan uttydas från marginalfördelningarna i en korstabell. 
 

Figur  12, Korstabell för fråga 4 i BiS. 
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Korstabellen för fråga 4 i BiS kan ses i figur 12. Skattningen för RP-måttet för fråga 4 i BiS 
blev -0,09 med tillhörande intervall som inte täcker RP = 0 och är det högsta värdet på RP, 
mätt i absolutbelopp, bland de test-retest frågor från BiS som belysts i denna uppsats. Fråga 4 
i BiS berör ärenden utanför hemmet. Det negativa RP-värdet innebär att patienterna skattat sin 
förmåga att utföra sysslor utanför hemmet högre kvällen före operation jämfört med kvällen 
före ankomst till RKS. Att det tillhörande konfidensintervallet inte täcker RP = 0 beror 
troligtvis på att omständigheterna på RKS är så pass annorlunda jämfört med hemma att det är 
svårt att uppnå en total tidsstabilitet. Frågan anses av oss vara en bra operationellt definierad 
fråga då det signifikanta RP-värdet kan förklaras av naturliga omständigheter. Dock är det 
viktigt, vid framtida bruk av BiS, att alla patienter fyller i formuläret hemma (alternativt att 
alla fyller i det på kliniken). 
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6.2.2 SF-36 
Det hälsorelaterade formuläret SF-36 inleder med en fråga angående hälsa och avslutar med 
en fråga bestående av fyra delfrågor, ställda som påståenden där patienten får ange hur väl de 
instämmer på en femgradig skala som går från stämmer precis till stämmer inte alls. 

Tabell 9, Operationella definitioner för fråga 1 och 11 a-d från SF-36. 

Fråga Påstående  
SF-36 11 a Jag verkar ha lite lättare att bli sjuk än andra människor  
SF-36 11 b Jag är lika frisk som vem som helst av dem jag känner 
SF-36 11 c Jag tror min hälsa kommer bli sämre 
SF-36 11 d Min hälsa är utmärkt 
 
Skattningarna för måtten för RC och RP blev för samtliga belysta test-retestfrågor i SF-36 
låga med tillhörande intervall som täckte RC = 0 och RP = 0 (se tabell 8). Även de tillhörande 
RV-värdena för fråga 1, 11 a och 11 c blev låga vilket tyder på en god intra-
bedömarreliabilitet, men då den individuella variationen däremot var hög (höga RV-värden) i 
fråga 11 b och 11 d innebär det att dessa frågor inte är tillräckligt entydigt operationellt 
definierade för att patienterna ska besvara dem på samma sätt vid olika tillfällen. 
 

Figur  13, Korstabell för test-retest för fråga 11 b från  SF-36. 

 Kvällen före ankomst till RKS  

 1 2 3 4 5 Totalt 

5 3   2 8 13 

4  1 2 11 3 17 

3 1 3 10 5 1 20 

Kvällen 
före 
operation  

2 5 17 4 1 2 29 

 1 5 7 1  4 17 

 Totalt 14 28 17 19 18 96 

 
Tydligt ses i figur 13 för test-retestfrågan SF-36 11 b att det förekommer mycket individuell 
variation i datamaterialet, det vill säga oenighet mellan två mättillfällen som inte kan 
förklaras. Detta leder till att RV-värdet blir högt (0,28). I bilaga 6 kan ses att korstabellen för 
fråga 11 d även den ger bilden av mycket brus i datamaterialet vilket avspeglar sig i måttet 
RV (0,19). Att skattningarna för måtten RP och RC i fråga 11 b och d är låga beror på att 
marginalfördelningarna mellan de två svarstillfällena är relativt likafördelade. Men då RV-
värdena i dessa två frågor är höga finns stark grund för att hävda att frågorna inte har 
tidsstabilitet, vilket innebär att frågan inte är entydigt definierad för att uppfattas på samma 
sätt vid olika tillfällen. Då oenigheten i dessa fall inte kan förklaras av systematiska skillnader 
bör frågorna, 11 b och d, omformuleras för att de ska uppfattas entydigt. I dessa två fall kan 
även frågornas relevans ifrågasättas och borttagning av frågorna bör kanske diskuteras. 
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6.3 Konfidensintervall  
I kapitel 5.3 redovisades den jämförelse som gjorts mellan teoretiska 95%-iga 
konfidensintervall och simulerade konfidensintervall med bootstrapteknik för måtten D och 
MA. De simulerade intervallen för D och MA var i snitt 32 % längre än de teoretiska. 
Förklaringen till de höga medelvärdena för de procentuella skillnaderna ligger i att Svenssons 
varians för måttet D inte tar hänsyn till ties. När det förekommer många ties i ett datamaterial, 
vilket är vanligt vid diskreta ordinaldata, finns en dold varians bland dessa par vilket gör att 
variansen kommer att öka om man tar hänsyn till ties och analogt kommer 
konfidensintervallen att bli större. Måttet D är justerat för ties vilket leder till att de 
simulerade intervallen tar hänsyn till ties då intervallen bygger på percentilmetoden. Att de 
teoretiska konfidensintervallen borde bli större om variansen för D justeras för ties stöds av 
Leman som i sin bok Nonparametrics skriver att gränserna i ett intervall förskjuts utåt när 
man tar hänsyn till ties. [17] 
 
I valideringen av BiS togs den BiS-fråga fram som bäst överensstämde, enligt måttet D, med 
respektive fråga från SF-36, Oswestry respektive EuroQOL. I många av jämförelserna var 
skillnaden marginell, enligt måttet D, mellan vilka frågor som bäst överensstämde med 
tillhörande stora intervall som överlappar varandra. Vi kan alltså inte säga att jämförelserna är 
signifikant skilda från varandra utan endast dra slutsatsen att utifrån detta datamaterial 
stämmer exempelvis fråga 7 från SF-36 bäst överens med fråga 1 från BiS. Men när man vill 
påvisa hög validitet i en fråga är inte målet att finna signifikanta skillnader utan att finna en 
logisk förklaring till vad de diskordanta paren beror på. 
 

7. Slutsats 
Den statistiska bearbetningen av datamaterialet, diskussion med RKS och logiska resonemang 
påvisar att de belysta frågorna från BiS fångar upp den påverkan de diagnosspecifika besvären 
rygg- och bensmärta har på det vardagliga livet bättre än formulären Oswestry, EuroQOL och 
SF-36. Detta innebär att frågor från BiS angående smärta, hälsa och aktivitet har hög validitet, 
det vill säga att patienterna besvarar det som frågorna avser att få information om. 
 
Utvärderingen av tidsstabiliteten för de belysta frågorna från BiS resulterade i låga skattningar 
för de statistiska måtten för oenighet, RV, RC och RP och måttet för andelen oordnade par, D, 
vilket innebär att intra-bedömarreliabiliteten är hög, det vill säga att frågorna är entydigt 
definierade.  
 
Då vi inom ramen för denna uppsats inte härlett den teoretiska variansen justerad för ties för 
måtten D och MA kan ingen slutsats dras om hur väl de simulerade intervallen 
överensstämmer med de teoretiska intervallen utan endast att intervallen bör närma sig 
varandra om variansen för måtten justeras för ties. 
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BILAGA 7- Jämförelse mellan teoretiska konfidensintervall 
och bootstrapkonfidensintervall 

Tabell 1, Måtten D och MA med tillhörande gränser för 95%-iga teoretiska- och bootstrapkonfidensintervall. 

Fråga D KI Teori KI Boot MA  KI Teori KI Boot Nr
SF-36 7 mot BiS 1 0,085  (0,047;0,124) (0,026;0,135) 0,829 (0,752 ; 0,906) (0,731;0,947) 1 
SF-36 7 mot BiS 2 0,087  (0,057;0,116) (0,044;0,123) 0,826 (0,767 ; 0,886) (0,754;0,913) 2 
Oswestry 1 mot BiS 1 0,088  (0,047; 0,129) (0,032;0,137) 0,824 (0,742 ; 0,907) (0,726;0,937) 3 
Oswestry 1 mot BiS 2 0,104  (0,070; 0,137) (0,063;0,150) 0,793 (0,725 ;0,860) (0,699;0,874) 4 
EuroQOL 4 mot BiS 1 0,088   (0,046; 0,130) (0,035;0,136) 0,824 (0,740 ;0,907) (0,727;0,930) 5 
EuroQOL 4 mot BiS 2 0,114   (0,074; 0,149) (0,060;0,168) 0,772 (0,702 ; 0,852) (0,665;0,879) 6 
SF-36 1 mot BiS 5 0,140  (0,098 0,182) (0,087;0,187) 0,720 (0,635 ;0,805) (0,625;0,827) 7 
SF-36 1 mot BiS 15 0,116  (0,074; 0,158) (0,060;0,162) 0,768 (0,684 ; 0,851) (0,675;0,879) 8 
SF-36 11d mot BiS 5 0,137  (0,095; 0,178) (0,086;0,183) 0,727 (0,644 ;0,809) (0,634;0,827) 9 
SF-36 11d mot BiS 15 0,187  (0,140 ; 0,234) (0,126;0,241) 0,626 (0,532 ;0,720) (0,517;0,748) 10
SF-36 8 mot BiS 3 0,049  (0,025; 0,073) (0,000;0,067) 0,902 (0,854 ; 0,951) (0,868;1,000) 11
SF-36 8 mot BiS 4 0,120  (0,085 ;0,155) (0,068;0,162) 0,761 (0,691 ;0,830) (0,676;0,864) 12
Oswestry 3 mot BiS 3 0,189  (0,146 ;0,232) (0,124;0,251) 0,622 (0,537 ;0,708) (0,498;0,752) 13
Oswestry 3 mot BiS 4 0,183  (0,136 ; 0,231) (0,120;0,244) 0,633 (0,538 ; 0,729) (0,511;0,759) 14
Oswestry 3 mot BiS 7 0,190  (0,149 ;0,232) (0,126;0,237) 0,619 (0,536 ;0,703) (0,525;0,746) 15
Oswestry10 mot BiS 3 0,140  (0,101 ;0,179) (0,079;0,192) 0,720 (0,642 ;0,797) (0,616;0,842) 16
Oswestry10 mot BiS 4 0,112  (0,073 ;0,152) (0,046;0,146) 0,776 (0,697 ; 0,855) (0,709;0,908) 17
Oswestry10 mot BiS 7 0,087  (0,054 ;0,119) (0,019;0,098) 0,827 (0,762 ; 0,891) (0,803;0,963) 18
EuroQOL 3 mot BiS 3 0,113  (0,080 ; 0,145) (0,059;0,161) 0,775 (0,710 ;0,840) (0,678;0,882) 19
EuroQOL 3 mot BiS 4 0,118  (0,077; 0,158) (0,062;0,169) 0,764 (0,683 ;0,845) (0,663;0,876) 20
EuroQOL 3 mot BiS 7 0,097  (0,064; 0,130) (0,054;0,139) 0,805 (0,739 ;0,871) (0,722;0,892) 21
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Figur  1 Jämförelse melllan 95%-iga bootstrapintervall och teoretiska konfidensintervall för måttet MA.  
Nummer 1-21 hänvisar till vilka frågor som jämförts och förklaring kan ses i tabell 1. 
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BILAGA 8 - Jämförelse mellan bootstrapintervall för 
smärta, hälsa respektive aktivitet 
 
Figur  1, Måttet D med tillhörande bootstrapintervall för frågor från valideringsanalysen angående smärta 
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Figur  2, Måttet D med tillhörande bootstrapintervall för frågor från valideringsanalysen angående hälsa 
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Figur  3, Måttet D med tillhörande bootstrapintervall för frågor från valideringsanalysen angående aktivitet 
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