Kriterier och riktlinjer för evidensbaserad bedömning
av mätinstrument
Evidens för instrument kan mätas med liknande kriterier som vid mätning av evidens för interventioner1.
Nedan finns en sammanfattning av kriterierna som använts för de tre evidensnivåerna.

Kategori

Kriterier

Väletablerad
bedömningsmetod

1. Den svenska versionen av mätinstrumentet måste ha utvärderats i minst två
referentgranskade artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter av olika
utredare eller team av utredare.

 

2. Tillräcklig information om mätinstrumentet för att möjliggöra kritisk
utvärdering och replikering (t.ex. mätinstrument och manual tillgängliga på
begäran).
3. Detaljerad information (t.ex. redovisad statistik) som indikerar bra validitet
och reliabilitet i minst en referentgranskad artikel.

Delvis väletablerad
bedömningsmetod



1. A ELLER B:
A. Den svenska versionen av mätinstrumentet måste ha utvärderats i minst
två referentgranskade artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter,
vilka kan vara av samma utredare eller team av utredare.
B. Originalversionen av mätinstrumentet måste ha utvärderats i minst två
referentgranskade artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter av olika
utredare eller team av utredare OCH den svenska versionen av
mätinstrumentet måste ha utvärderats i minst en referentgranskad
artikel publicerade i vetenskapliga tidskrifter.
2. För båda A och B: tillräcklig information om mätinstrumentet för att
möjliggöra kritisk utvärdering och replikering (t.ex. mätinstrument och
manual tillgängliga på begäran).
3. Om A: information om validitet och reliabilitet presenterat antingen i vaga
termer (t.ex. ingen statistik redovisad) eller med måttliga (tillfredsställande)
värden.
Om B: detaljerad information (t.ex. redovisad statistik) för originalversionen
och indikerar bra validitet och reliabilitet i minst en referentgranskad artikel
OCH information om validitet och reliabilitet av den svenska versionen
presenterat antingen i vaga termer (t.ex. ingen statistik redovisad) eller med
måttliga (tillfredsställande) värden.
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Lovande2
bedömningsmetod

1. Den svenska versionen av mätinstrumentet måste ha utvärderats i minst en
referentgranskad artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.



2. Tillräcklig information om mätinstrumentet för att möjliggöra kritisk
utvärdering och replikering (t.ex. mätinstrument och manual tillgängliga på
begäran).
3. Information om validitet och reliabilitet presenterat antingen i vaga termer
(t.ex. ingen statistik redovisad) eller med måttliga (tillfredsställande) värden.

Reliabilitet och validitet
Instrumentets reliabilitet och validitet kan mätas med nedan angivna metoder.

a. Information om intern konsistens
0

Ingen (I): α-värden är ännu inte tillgängliga ELLER är endast tillgängliga för delskalor.

1

Minimal (M): α-värden är < ,60

2

Tillfredsställande (T): α-värden är ,60 - ,69

3

Bra (B): α-värden är >= ,70

NA

Mått på intern konsistens är inte tillämpligt på detta instrument; ELLER, förankring i klassiska
testteorier är inte lämpliga, resultat rapporterade utifrån item-responsteori.

b. Information om reliabilitet
0

Ingen (I): test-retest-reliabilitet är ännu inte tillgänglig ELLER är endast tillgänglig för delskalor.

1

Minimal (M): test-retest-reliabiliteten är < ,60

2

Tillfredsställande (T): test-retest-reliabiliteten är ,60 - ,69

3

Bra (B): test-retest-reliabiliteten är >= ,70

Begreppet ”lovande” är en översättning av ”promising” som vanligen används i internationella sammanhang. Instrument som
bedöms som lovande är testade i åtminstone en studie och uppvisar måttliga värden. Användning rekommenderas med
försiktighet.
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c. Strukturell validitet3
0

Ingen (I): Ingen explorativ eller konfirmativ analys har ännu genomförts, inte heller har något test
av (en-)dimensionalitet utifrån item-responsteori utförts. ELLER, procent förklarad varians är ej
rapporterad.

1

Minimal (M): Urvalet består av mindre än fem gånger antalet items OCH
A. en explorativ analys förklarar mindre än 25% av variansen ELLER
B. en konfirmativ faktoranalys påvisar en RMSEA eller SRMR på > .08 eller/och CFI eller
GFI/AGFI på < .90.

2

Tillfredsställande (T): Urvalet består av 5 gånger antalet items men är mindre än 500 totalt OCH
A. en explorativ faktoranalys förklarar mindre än 50% av variansen ELLER
B. en konfirmativ faktoranalys påvisar en RMSEA eller SRMR på = ,08 till ,05 eller/och CFI eller
GFI/AGFI på = ,90 till ,94

3

Bra (B): Urvalet består av 5 gånger antalet items och är större än eller lika med totalt 500 OCH
A. en explorativ faktoranalys förklarar mer än 50% av variansen ELLER
B. en konfirmativ analys påvisar en RMSEA eller SRMR på < ,05 eller/och CFI eller GFI/AGFI >=
,95

d. Prediktiv validitet
0

Ingen (I): Prediktiv validitet ännu ej prövad eller påvisande av sådan misslyckades i utvärdering.

1

Minimal (M): Evidens för svag korrelation (variationsvidd: ,10 till ,29; ELLER odds-förhållande av
1,20 till 1,72 eller ,83 till ,58) mellan instrumentet och poäng på annat instrument (som mäter ett
specifikt begrepp eller utfall av intresse), vilket administrerats vid någon senare tidpunkt.

2

Tillfredsställande (T): Evidens för måttlig korrelation (variationsvidd: ,30 till ,49; ELLER oddsförhållande av 1,73 till 2,46 eller ,57 till ,41) mellan instrumentet och poäng på annat instrument
(som mäter ett specifikt begrepp eller utfall av intresse), vilket administrerats vid någon senare
tidpunkt.

3

Bra (B): Evidens för stark korrelation (variationsvidd: ,50 till 1,00; ELLER odds-förhållande av >=2,47
eller =< ,40) mellan instrumentet och poäng på annat instrument (som mäter ett specifikt begrepp
eller utfall av intresse), vilket administrerats vid någon senare tidpunkt.

Vänligen notera att en explorativ analys endast kan användas under utvecklingen av ett nytt instrument. Om en artikel
undersöker de psykometriska egenskaperna av ett redan existerande instrument måste strukturell validitet prövas genom en
konfirmatorisk faktoranalys.
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e. Samtidig validitet
0

Ingen (I): Samtidig validitet ännu ej prövad eller påvisande av sådan misslyckades i utvärdering.

1

Minimal (M): Evidens för svag korrelation (variationsvidd: ,10 to ,29) mellan instrumentet och
poäng på annat etablerat/validerat instrument (som mäter liknande begrepp eller utfall av
intresse), vilket administrerats vid samma tidpunkt.

2

Tillfredsställande (T): Evidens för måttlig korrelation (variationsvidd: ,30 till ,49) mellan
instrumentet och poäng på annat etablerat/validerat instrument (som mäter liknande begrepp
eller utfall av intresse), vilket administrerats vid samma tidpunkt.

3

Bra (B): Evidens för stark korrelation (variationsvidd: ,50 till 1,00) mellan instrumentet och poäng
på annat etablerat/validerat instrument (som mäter liknande begrepp eller utfall av intresse),
vilket administrerats vid samma tidpunkt.

f. Area under the ROC (Reciever Operating Characteristic) curve (AUC)
0

Ingen (I): AUC har ännu ej testats eller är < ,60

1

Minimal (F): AUC är,60 - ,69

2

Tillfredsställande: (T): AUC är,70 - ,79

3

Bra (B): AUC är >= ,80

g. Sensitivitet och specificitet

A

0

Ingen (I): Sensitivitet och specificitet är ännu inte tillgängligt.

1

Minimal (M): Sensitivitet och specificitet baserade på sant positiva och negativa fall finns
tillgängliga, och indikerar låg sensitivitet och/eller specificitet (< ,65).

2

Tillfredsställande (T): Sensitivitet och specificitet baserade på sant positiva och negativa fall finns
tillgängliga och indikerar BÅDE tillräcklig sensitivitet och specificitet (= ,65-,79).

3

Bra (B): Sensitivitet och specificitet baserade på sant positiva och negativa fall finns tillgängliga och
indikerar BÅDE god sensitivitet och specificitet ( >= ,80). Dessutom ska sensitivitet och specificitet
för presenterade gränsvärden bekräftas i ett oberoende urval.

4

Kriterier för reliabilitet och validitet
Instrumentets övergripande reliabilitet och validitet kan kategoriseras som “bra” eller
“tillfredsställande” utifrån nedanstående kriterier.
Bra
reliabilitet/validitet

Mätinstrumentet får 3 poäng på minst en av nedanstående indikatorer för
reliabilitet (a eller b)/minst en av nedanstående indikatorer för validitet (c,
d, e, f eller g)

Tillfredsställande
reliabilitet/validitet

Mätinstrumentet får 2 poäng på minst en av nedanstående indikatorer för
reliabilitet (a eller b)/ minst en av nedanstående indikatorer för validitet (c,
d, e, f eller g)

Övriga kriterier
Evidens för andra aspekter av instrumenten kan bedömas enligt följande kriterier.

a. Normer
0 Ingen (I): Normer är ännu inte tillgängliga.
1 Minimal (M): Medelvärden och standardavvikelser för den totala poängen (samt delskalor
om relevant) finns tillgängligt endast baserat på ett litet urval (n=100-199).
2 Tillfredsställande (A): Medelvärden och standardavvikelser för den totala poängen (och
delskalor om relevant) finns tillgängligt baserat på ett medelstort urval (n=200-499). Om
medelvärden och standardavvikelser presenteras för separata undergrupper så ska varje
undergrupp bestå av minst 100 individer (n ≥100)
3 Bra (B): Medelvärden och standardavvikelser för den totala poängen (samt delskalor om
relevant) finns tillgängligt baserat på ett stort representativt urval (n ≥500). Om medelvärden
och standardavvikelser presenteras för separata undergrupper så ska varje undergrupp bestå
av minst 100 individer (n ≥200).)

b. Kliniskt gränsvärde (cut-off)
0 Ingen (I): Kliniskt gränsvärde är ännu inte tillgängligt.
1 Minimal (M): Kliniskt gränsvärde baserat på 90:e percentilen finns tillgängligt för ett stort
representativt urval (n ≥500). Om kliniskt gränsvärde presenteras för separata undergrupper
så ska varje undergrupp bestå av minst 100 individer (n ≥100).
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2 Tillfredsställande (T): Kliniska gränsvärden baserade på sant positiva och negativa fall finns
tillgängliga och indikerar både tillräcklig sensitivitet och specificitet (= ,65-,79).
3 Bra (B): Kliniska gränsvärden baserade på sant positiva och negativa fall finns tillgängliga och
indikerar både god sensitivitet och specificitet ( ≥ ,80). Dessutom ska sensitivitet och
specificitet för presenterade gränsvärden bekräftas i ett oberoende urval.

c. Responsivitet (känslighet för förändring)
0 Ingen (I): Instrumentet har antingen inte administrerats före och efter en intervention i en
kontrollerad studie i syfte att utvärdera dess känslighet för förändring ELLER så har det
administrerats men ej visat någon responsivitet (förändring) genom en intervention.
1 Minimal (M): Instrumentet har, i en kontrollerad studie, visat förändring över tid baserat på
ett litet urval (n < 50).
2 Tillfredsställande (T): Instrumentet har, i en kontrollerad studie, visat ANTINGEN kliniskt
ELLER statistiskt signifikant förändring över tid baserat på ett måttligt urval (n >= 50 men <
100)
3 Bra (B): Instrumentet har, i en kontrollerad studie, visat BÅDE kliniskt OCH statistiskt
signifikant förändring över tid baserat på ett stort urval (n >=100).

d. Användbarhet (instrumentets längd)
0 Ingen (I): Instrumentet finns inte inom det offentliga området.
1 Minimal (M): Instrumentet innehåller fler än 100 items OCH tar i genomsnitt mer än 10
minuter att genomföra.
2 Tillfredsställande (T): Instrumentet innehåller fler än 50 items men färre än 100 ELLER tar
maximalt 10 minuter att genomföra.
3 Bra (B): Instrumentet innehåller färre än 50 items OCH tar maximalt 10 minuter att
genomföra.
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