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Abstrakt

Syftet med denna studie var att utforma och reliabilitetspröva enkätfrågor om äldre personers 

attityd till styrketräning. En enkät bestående av 47 frågor och påståenden delades ut till 31 äldre 

(60-81 år) personer som fick besvara enkäten vid två separata tillfällen. Varje enskild fråga 

analyserades för test-retestreliabilitet på tre olika sätt: 1/ Intraclass correlation coefficient (ICC) 2/ 

Absolut reliabilitet med 80% respektive 95% konfidensnivå samt 3/ Proportion of agreement (PA) 

med PA% och PA ±1%. Enligt gränsvärden som sattes för acceptabel reliabilitet hade 16 frågor ett 

värde på ICC <0,50, 11 frågor ett PA(%) <60%, 16 frågor ett värde <80% på PA ±1%. nio frågor en 

absolut reliabilitet av 2,0 vid 95% säkerhet och 12 frågor en absolut reliabilitet 1,5 vid 80% 

säkerhet. Dessutom visade analysen av absolut reliabilitet att det för 2/3 av frågorna krävs två 

skalsteg för att påvisa en skillnad vid 95% säkerhet. Vid 80% säkerhet krävs det ett skalsteg för att 

påvisa en skillnad för de flesta frågor. Frågor med sämre reliabilitet kan i en framtida studie 

omarbetas. PA ±1% tycks vara det mest relevanta testet för test-retestreliabilitet av enskilda 

enkätfrågor. Därför är det i första hand de frågor som hade sämst värden i denna analys som 

författaren föreslår ska bearbetas vidare.

Nyckelord: äldre, attityd, träning, styrketräning, fysisk aktivitet, ICC, absolut reliabilitet, proportion 
of agreement
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Bakgrund

Styrketräning

Styrketräning som enskild företeelse kan spåras långt bak i tiden. I antikens Grekland talades det 

om Milos av Crotona som dagligen bar runt och lyfte en kalv tills den nått vuxen ålder och man kan 

se detta som en tidig form av styrketräning (1). Styrketräning som utförs med hjälp av maskiner 

debuterade under mitten av 1800-talet. Gustav Zander skapade 1865 en behandlingsanrättning 

vid Karolinska Institutet. Här kom hans egenutvecklade maskiner att användas som terapeutiska 

instrument och han förde fram denna behandlingsform till allmänheten (2). 

Styrketräning utförs genom att skelettmuskulaturen arbetar mot ett yttre motstånd. 

Muskelarbetet kan utföras på tre olika sätt; koncentriskt, excentriskt och statiskt. Vid koncentriskt 

muskelarbete sker kraftutvecklingen genom en förkortning av muskeln. Excentriskt muskelarbete 

innebär att kraftutvecklingen sker under muskelns förlängning samt slutligen statiskt 

muskelarbete som innebär att ingen muskelrörelse sker (5). Kroppens skelettmuskulatur anpassar 

sig efter de yttre förhållandena den ställs inför. Om muskelarbetet är av aerobisk form kommer 

mängden mitokondrier att öka i muskeln och främja en ökad uthållighet (3). Om däremot 

muskelarbetet är av anaerobisk form ser man att mängden myofibriller, muskelfiberns kontraktila 

trådar, ökar och muskelns tvärsnittsarea blir större (3, 4). Människan har sin fysiska topp kring 

mitten av 20 års ålder för att sedan sakta plana ut och slutligen dala. Fysisk inaktivitet har visat sig 

påskynda åldringsprocessen medan fysisk aktivitet ger en effekt i form av att den bromsar samma 

process (6). Vid åldrande ser man en minskning av typ 2 fibrerna som står för det kraftfulla och 

explosiva muskelarbetet (7) och återuppbyggnad av denna fibertyp stimuleras genom 

styrketräning (8).

Fördelar med styrketräning för äldre har vetenskapligt stöd. En litteraturstudie som granskar 

effekter av styrketräning hos äldre visar ökad muskelstyrka, ökad upplevd energi samt ökad 

livskvalitet (9) och samtidigt visar en annan studie att styrketräningen är en säker träningsform 

(10). Forskning inom området visar bland annat att styrketräning förebygger osteoporos (10) och 

leder till bättre balans vilket i sin tur förebygger fall (11). Studier visar även att styrketräningens 

effekter har positiv inverkan hos äldre med sjukdom. Styrketräning ökar muskelmassa och 

funktionell förmåga på äldre som återhämtar sig från akut sjukdom under sjukhusvistelse (12) 
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samt ökade den funktionella förmågan i moment som gång, uthållighet och styrka hos äldre 

kvinnor med kranskärlssjukdomar och nedsatt fysisk funktion (13). En svensk studie visar att 

styrketräning baserad på funktionella övningar ger en ökad benmuskelstyrka, gångförmåga samt 

förbättrad balans hos äldre personer boende på servicehus vilket även styrker att utformningen av 

en styrketräningsregim bör innehålla övningar vars specificitet kan överföras till vardagliga 

funktioner (14). Vidare visar en interventionsstudie att ett 10 veckor långt styrketräningsprogram 

minskar depressiva symptom hos depressiva äldre (15) vilket även bekräftas av en studie som 

använder sig av ett högintensivt styrketräningsupplägg (16).

Enligt den årliga undersökningen utförd av Riksidrottsförbundet (RF) "Svenska folkets tävlings- och 

motionsvanor" som baseras på en enkätundersökning på 4000 st personer i åldrarna 7-70 år, 

styrketränade 21 % i åldersgruppen 40-49 år medan endast 6 % styrketränade i åldersgruppen 60-

70 år (17). 

Motivation och hinder för träning

En amerikansk undersökning av faktorer som påverkade äldre och deras benägenhet för 

deltagande i ett träningsprogram visade bland annat att faktorer som synen på träning, fördelarna 

med träning samt tidigare erfarenheter av träning, både positiva och negativa, spelade en stor roll 

för hur benägna äldre var att delta i och fullfölja ett träningsprogram (18). Enligt en australiensisk 

undersökning är den vanligast förekommande faktorn som motiverar äldre till att engagera sig i 

fysisk aktivitet vetskapen om hälsovinsterna det förde med sig (19).

Några av de mest noterade hindren bland äldre gentemot träning har visat sig vara upplevelsen av 

dålig hälsa, skador och kunskapsbrist om sambandet mellan fysisk träning och hälsovinster (20). 

Många av de äldre har med sig föreställningen att ”kroppsarbete” är något ofint och att den 

dagliga aktiviteten bunden till olika arbetsuppgifter räcker som fysisk aktivitet. Andra hinder som 

äldre upplever är bundna till deras omgivning och miljö. Utformningen av trottoarer, parker och 

närheten till träningsanläggningar stimulerar till ökad fysisk aktivitet medan upplevelsen av ett 

otryggt område leder till att äldre inte vågar gå ut mer än endast nödvändigt. Man kan även se ett 

samband mellan läkarens råd och äldres aktivitetsgrad. Äldre var fysiskt aktiva i högre utsträckning 

om läkaren gav rekommendationer i form av träning och dess relevans för en bättre hälsa (20).
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Attitydmätningar

Genom enkätundersökningar kan man samla in och kvantifiera respondentens attityd till ett 

specifikt ämne (21). Attityd är en individs reaktion gentemot exempelvis en person, symbol 

eller fenomen som finns i individens umgänge eller omgivning. Individens antagande och 

känslomässiga respons inför ett specifikt ämne kan förutsäga dennes reaktion och 

ställningstagande. I många fall är attityden ett inlärt beteende med kognitiva och affektiva 

beståndsdelar och en attityd är en egenskap som i många fall kan tydliggöra individers 

likheter och olikheter (22, 23). Vid kvantifiering av en specifik populations attityder är en 

attitydskala ett lämpligt mätinstrument. En av de mest använda attitydskalorna är den så 

kallade Likertskalan som består av en fem till niogradig skala där den tillfrågade ska 

instämma eller ta avstånd från ett visst påstående. Likertskalan bör innehålla 40-50 stycken 

negativa och positiva påståenden som formuleras klart och tydligt samtidigt som negationer 

bör undvikas (22,24).

Reliabilitetstestning av enkäter

Det finns inte någon konsensus för val av bästa metod för testning av en skalas reliabilitet. Det är 

inte heller alltid enkäter testas för validitet eller reliabilitet. Intern konsistens, det vill säga att alla 

delfrågor mäter samma egenskap, analyseras ofta med Cronbach’s alpha. För den metoden krävs 

dock att formuläret används för beräkning av en summa av enskilda items. Traditionellt har också 

Pearsons interclass correlation använts, men detta är endast passande då man ska mäta relationer 

mellan två olika variabler (25). Vid utformningen av en enkät som utgår från självskattningar kan 

reliabiliteten kontrolleras genom ett test-retest. Reliabilitet definieras som till vilken grad ett 

mätinstrument är fritt från mätfel (21, 22). Test-retest är en metod som innebär att 

respondenterna får fylla i samma enkät vid minst två separata tillfällen och för att anse enkäten 

och frågorna reliabla bör resultaten vara desamma eller hålla sig inom en acceptabel variation. När 

data samlats in bedömer man ofta reliabiliteten genom att räkna ut korrelationen, det vill säga hur 

respondenterna svarat på samma fråga vid dessa två separata tillfällen (21, 22). Vid 

korrelationsberäkningen undersöks frågornas grad av samband genom att en 

korrelationskoefficient beräknas för var och en av frågorna. Korrelationskoefficienten visar alltså 

graden av samband mellan två eller flera mättillfällen (21).

Relativ reliabilitet mäts vanligtvis med ”intraclass correlation coefficient” (ICC). Relativ reliabilitet 
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mäter relationen mellan två eller flera mätningar och konsistensen av en individs position inom 

gruppen (21). Absolut reliabilitet undersöker variabiliteten mellan upprepade mätningar (26). 

Metoden visar i absoluta tal skillnaden mellan exempelvis två olika testtillfällen. Man får också 

information om hur mycket variabilitet orsakat av mätfel som kan förväntas för en individs poäng 

(21).

Enligt Bland & Altman (1986) används korrelationsanalyser ofta felaktigt vid jämförelse av två olika 

mätmetoder eller vid analys av absolut test-retestreliabilitet (repeatability). Korrelationer mäter 

inte stabilitet eller samstämmighet utan bara association (26). Pearsons korrelation och ICC 

används dessutom ofta som summerande statistik som man får genom att poola items, men det 

ger ingen klar bild av stabiliteten hos ett instruments olika items (27). Enligt vissa författare är 

test-retest av varje item eller fråga att föredra (27,28). Bland & Altman (1986) rekommenderar att 

”proportion of agreement” (PA) görs för varje fråga. PA är den andel av respondenterna som ger 

samma svar vid två olika tillfällen (27). Denna metod kan dock inte upptäcka systematisk bias eller 

skilja mellan närliggande och vida skillnader. Därför rekommenderar Nevill et al (2001) en 

modifierad PA där man rapporterar procenten av individer som svarar inom ett referensvärde. De 

har använt denna metod vid utvärdering av ett frågeformulär med en femgradig Likertskala och 

valde då ett referensvärde av ±1. Detta visar alltså hur många procent av respondenterna som 

svarat inom intervallet ±1 skalsteg från första till andra svarstillfället. Hardy & Hall (2005) har 

illustrerat olika metoder att mäta test-retest reliabilitet av ett frågeformulär (29). De har bedömt 

varje item separat med både korrelationer (Pearson’s interclass correlation och ICC) och 

samstämmighet genom PA enligt Bland & Altman (1999). De valde ett referensvärde av ±2 

eftersom de hade en niogradig Likertskala. De har också diskuterat de olika metodernas lämplighet 

för att mäta test-retest reliabilitet och menar att PA enligt Nevill et al (2001) är den bästa 

metoden. De rekommenderar därför att denna metod används och att man ska undvika 

korrelationsanalyser vid test-retestreliabilitet av enkäter (29).

Författaren vill framhäva att det idag är vetenskapligt vedertaget att styrketräning bidrar till att 

stimulera till utvecklingen av livsnödvändiga kvalitéer för äldre, såväl fysiska som psykiska. 

Samtidigt är det ett faktum att få äldre ägnar sig åt denna typ av aktivitet och författaren ställer sig 

frågande inför detta fenomen. För att få en inblick i varför det är få äldre som styrketränar kan en 

undersökning av äldre personers attityd till styrketräning bidra med värdefull kunskap och ge en 
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tydligare bild. En undersökning av attityden till en aktivitet är en grundläggande förutsättning för 

att t.ex. utforma information riktat till den tilltänkta patienten eller motionären. Ett annat 

användningsområde är att utvärdera attityd till träning före och efter en träningsintervention.

Ämnet kommer att undersökas med en kvantitativ metod och författaren väljer att utforma samt 

reliabilitetstesta en enkät för att få en säker metod för undersökning av attityd till träning. 

Utformningen av en reliabel och utvärderad enkät kan bli av stort värde inom sjukgymnastisk 

forskning.
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Syfte

Syftet med denna studie är att utforma och reliabilitetspröva enkätfrågor om äldre personers 

attityd till styrketräning.

Material och metod

Undersökningen utförs i form av en pilotstudie uppdelad i två etapper. Pilotstudien utförs på män 

och kvinnor över 60 år. Studien är granskad och godkänd av Etiska gruppen vid Luleå Tekniska 

Universitet.

Etapp 1 – Utformning av enkät

Enkät

Genom en litteratursökning inom området lades grunden för enkäten samt frågornas utformning. 

Sökningen utfördes i utvalda databaser samt i relevanta kvalitativa och kvantitativa studier med 

fokus på nedanstående ämnen:

 Äldre personers attityd till fysisk aktivitet och styrketräning

 Äldre personers erfarenhet och upplevelser av fysisk aktivitet och styrketräning

 Faktorer som kan påverka deltagande i fysisk aktivitet och styrketräning

Utvalda databaser; Cinahl, Medline/Pubmed, PsychInfo, 

Sökord; exercise, aged, motivation, psychology, experience, resistance training, older adults, 

barriers, attitude

Två utomstående sjukgymnaster samt handledare med kunskap inom fältet granskade 

enkätfrågorna för att säkerställa innehållsvaliditeten (24). 
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Deltagare

Urvalsprocessen av deltagare skedde genom ett bekvämlighetsurval. Detta urval resulterade i fem 

äldre personer, två män och tre kvinnor. 

Procedur

I samband med rekryteringen av deltagarna presenterades studien genom muntlig information 

och ett informationsbrev (Bilaga 1) med en kort sammanfattning av studiens syfte som skickades 

tillsammans med provenkäterna (Bilaga 2). De fem deltagarna fick besvara enkäten så att 

författaren på ett tydligt sätt kunde bilda sig en uppfattning om huruvida enkätförslaget var 

begripligt, lagom omfattande samt om frågorna var adekvata för att beskriva attityd till träning. 

Utrymme för kommentarer från försökspersonerna lämnades på enkätförslaget så att dessa kunde 

tas i beaktning när enkäten reviderades. Innehållsvaliditeten av reviderad enkät (Bilaga 3)

säkerställdes genom granskning av handledare samt utomstående forskare (24).

Etapp 2 – Test-retest av enkäten

Deltagare

Deltagarna rekryterades ur en träningsgrupp (n=5), bekvämlighetsurval (n=19) och ur 

pensionärsuniversitetet (n=7), vilket resulterade i totalt 31 deltagare (17 män, 14 kvinnor).

Medelåldern hos deltagarna var 70,4 år med en spridning på 60-81 år.

Procedur

Även i samband med rekryteringen av dessa 31 deltagare presenterades studien i form av muntlig 

information och ett informationsbrev (Bilaga 1) med en kort sammanfattning av studiens syfte. 

Deltagarna svarade på den omarbetade enkäten (Bilaga 3) vid två separata tillfällen med cirka två 

till fyra veckor mellan dessa tillfällen. 

Statistisk analys

Varje enskild fråga är analyserad för test-retestreliabilitet på tre olika sätt: 1/ ICC  2/ Absolut 

reliabilitet med 80% respektive 95% konfidensnivå samt 3/ Proportion of agreement med PA% och 

PA ±1% (26,27,29).



11

I denna studie användes ICC version 1.1, beräknat för enstaka mätningar. ICC 1.1 innebär att alla 

mätfel antas vara slumpvisa mätfel, det vill säga att det inte finns några systematiska fel. 

Absolut reliabilitet beräknades genom variansanalys (analysis of variance (ANOVA)) (26). I en 

envägs ANOVA är individens standardavvikelse residualavvikelsen inom individen i kvadrat (sw). 

Residualen är det som återstår när variansen är justerad för de systematiska fel som uppstår när 

det finns skillnader mellan första och andra mätningens medelvärde. Den absoluta reliabiliteten är 

beräknat enligt ekvationen 2 x 1,96 sw = 2,77 sw för 95% konfidensnivå och enligt ekvationen 

2 x 1,28 sw = 1,81 sw för en konfidensnivå på 80%. 

PA är den proportion individer som ger exakt samma svar vid två olika tillfällen. Om exempelvis 25 

av 31 respondenter ger samma svar vid de två svarstillfällena blir PA 25/32=0,78. PA ±1% är 

procenten av individer som svarar inom intervallet ±1 skalsteg från första till andra svarstillfället. 

Som ett led i utvecklandet av enkäten undersöktes frågor som låg under en gräns för vad vi 

(författaren och handledaren) ansåg vara acceptabel reliabilitet på de respektive analyserna. De 

gränser som sattes för denna genomgång av frågorna var < 0.50 för ICC, 1,5 för absolut 

reliabilitet med 80% konfidensnivå, 2,0 för absolut reliabilitet med 95% konfidensnivå, <60% för 

PA och <80% för PA ±1.

För korrelationskoefficientens styrka i ICC följdes nedanstående skala (21)

 0,00 – 0,25   Liten, om någon korrelation

 0,26 – 0,49   Låg korrelation

 0,50 – 0,69   Acceptabel/moderat korrelation

 0,70 – 0,89   Hög korrelation

 0,90 – 1,00   Mycket hög korrelation

Resultat

Utformningen av enkäten resulterade i 47 frågor om attityd och styrketräning. Frågorna omfattade 
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områden som kunskap om träning, hinder och motiv för träning, risker och vinster med träning 

samt socialt stöd för träning (Bilaga 3).

Enkätfrågorna är i så kallat ”closed-format” vilket begränsar andelen möjliga svarsalternativ. I 

denna enkät används en femgradig Likertskala (Figur 1) för att bedöma och mäta respondentens 

attityd till enkätens fråga eller påstående (21,22,24). 

Figur 1

Jag anser att… Instämmer

helt

Instämmer

delvis

Vet ej/

obestämd

Instämmer

inte helt

Instämmer

inte alls

1 mina dagliga aktiviteter 

räcker som träning

ICC

Trettioen frågor hade ett värde över ICC >0,50. Sexton frågor hade ett värde på ICC <0,50. Dessa 

frågor var 3-5, 7-9, 12, 19, 22, 26, 31, 33-35, 37 och 41 (Tabell 1). 

Absolut reliabilitet 95 % konfidensnivå

Vid absolut reliabilitet med 95% säkerhet krävs två skalsteg för att påvisa en skillnad för två 

tredjedelar av frågorna (32 av 47). För åtta frågor krävs det tre skalsteg och för resterande frågor 

(7 av 47) krävs det ett skalsteg för att påvisa en skillnad.

Trettioåtta frågor hade ett värde under 2,0 vid 95% säkerhet. Dessa frågor var 2, 4-6, 9-18, 20-23, 

25-33, 35-40, 42-46 (Tabell 1).

Nio frågor hade ett värde 2,0 vid 95% säkerhet. Dessa frågor var 1, 3, 7, 8, 19, 24, 34, 41 och 47 

(Tabell 1).

Absolut reliabilitet 80 % konfidensnivå

Absolut reliabilitet med 80 % säkerhet visar att det för de flesta frågor (35 av 47) krävs mer än ett 

skalsteg för att påvisa en skillnad. För tolv frågor krävs det två skalsteg för att påvisa en skillnad.

Trettionio frågor hade ett värde under 1,5 vid 80% säkerhet. Tolv frågor hade ett värde 1,5 vid 

80% säkerhet. Dessa frågor var 1, 3, 7, 8, 19, 24, 33, 34, 38, 41, 42 och 47 (Tabell 1).
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Proportion of agreement (%) 

Trettiosex frågor hade ett värde över PA (%) >60%. Elva frågor hade ett värde under PA (%) <60%. 

Dessa frågor var 1, 8, 14, 19, 29, 30, 32, 41, 44, 46 och 47 (Tabell 1).

Proportion of agreement ±1 (%)

Trettioen frågor hade ett värde över PA ±1 >80%. Sexton frågor hade ett värde under PA ±1 <80%. 

Dessa frågor var 8, 11, 14, 19, 24, 30, 32-35, 38, 41, 42, 44, 45 och 47 (Tabell 1).
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Tabell 1.

Fråga ICC Absolut 
reliabilitet 

95 % säkerhet

Absolut 
reliabilitet 

80 % säkerhet

PA % PA ±1 %

  1 ** 0,63 2,56 1,67 58,1 83,9
  2 **** 0,58 2,25 1,47 64,5 83,9
  3 ** 0,39 2,66 1,74 61,3 83,9
  4 **** 0,36 0,63 0,41 87,1 96,8
  5 **** 0,48 1,78 1,16 87,1 87,1
  6 ***** 0,79 1,86 1,21 67,7 87,1
  7 ** 0,03 2,78 1,82 77,4 83,9
  8 0,33 2,73 1,78 45,2 74,2
  9 **** 0,31 1,83 1,20 71,0 93,5
10 ***** 0,86 0,88 0,58 77,4 96,8
11 **** 0,63 1,82 1,19 64,5 74,2
12 *** 0,43 2,09 1,36 74,2 87,1
13 ***** 0,76 1,87 1,22 61,3 87,1
14 *** 0,74 1,93 1,26 25,8 48,4
15 **** 0,55 2,05 1,34 71,0 83,9
16 ***** 0,83 1,85 1,21 83,9 87,1
17 ***** 0,59 1,98 1,30 71,0 87,1
18 ***** 0,64 1,66 1,08 80,6 93,5
19 0,48 2,68 1,75 51,6 71,0
20 **** 0,56 2,07 1,35 71,0 83,9
21 ***** 0,69 1,79 1,17 67,7 83,9
22 **** 0,21 0,89 0,58 87,1 93,5
23 ***** 0,80 1,91 1,25 71,0 80,6
24 ** 0,64 2,60 1,70 64,5 71,0
25 ***** 0,80 1,81 1,18 61,3 90,3
26 **** 0,43 1,92 1,26 67,7 83,9
27 ***** 0,84 1,14 0,75 74,2 96,8
28 ***** 0,90 0,98 0,64 83,9 96,8
29 *** 0,77 2,10 1,37 48,4 80,6
30 ** 0,72 2,24 1,46 48,4 77,4
31 *** 0,47 2,21 1,44 61,3 80,6
32 ** 0,68 2,19 1,43 54,8 74,2
33 * 0,25 2,34 1,53 64,5 71,0
34 * 0,36 2,56 1,67 64,5 77,4
35 *** 0,09 1,99 1,30 74,2 74,2
36 ***** 0,78 1,55 1,01 71,0 90,3
37 **** 0,36 1,81 1,18 74,2 90,3
38 ** 0,57 2,35 1,53 67,7 74,2
39 ***** 0,86 0,81 0,53 80,6 96,8
40 ***** 0,75 1,41 0,92 77,4 87,1
41 0,39 3,01 1,96 38,7 61,3
42 ** 0,56 2,34 1,53 64,5 77,4
43 ***** 0,78 1,94 1,27 71,0 80,6
44 ** 0,63 2,29 1,49 51,6 74,2
45 *** 0,79 2,15 1,40 61,3 71,0
46 *** 0,67 2,27 1,48 48,4 80,6
47 * 0,56 2,49 1,63 58,1 74,2
Förkortningar: ICC= Intra-class correlation coefficient, PA= Proportion of agreement 

Fetstilta siffror:  ICC <0,50, Absolut reliabilitet 80% 1,5, Absolut reliabilitet 95% 2,0, PA <60%, PA ±1 <80%
Utan stjärna; Fråga utan acceptabel reliabilitet på något test
* Fråga med acceptabel reliabilitet på ett test
** Fråga med acceptabel reliabilitet på två test
*** Fråga med acceptabel reliabilitet på tre test
**** Fråga med acceptabel reliabilitet på fyra test
***** Fråga med acceptabel reliabilitet på fem test
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Diskussion

Syftet med denna studie var att utforma och reliabilitetstesta enkätfrågor om äldres attityd till 

styrketräning. Enkätfrågorna har utformats utifrån tidigare litteratur kring attityd till träning bland 

äldre. Genom denna litteraturgranskning har författaren försökt skapa sig en uppfattning om vad 

som tidigare ansetts påverka äldres attityd kring träning och utifrån detta formulerat frågorna. 

Vissa frågor handlar om attityd till träning i allmänhet medan andra är specifikt inriktade på 

styrketräning. Enkätfrågorna besvarades först av fem personer som gav konstruktiv feedback och 

utifrån deras kommentarer vidareutvecklades frågorna. Vidare har frågorna reliabilitetstestats 

bland 31 personer enligt vedertagna statistiska metoder, ICC och absolut reliabilitet, men 

författaren har även använt sig av en metod, proportion of agreement (PA), som i detta fall sågs 

som lämpligare för studiens syfte (27,29).

De olika analyserna visade något olika och ibland motsägelsefulla resultat. För den metod som 

ansågs lämpligast, PA ±1%, låg en tredjedel av frågorna (16 av 47) under den gräns för vad som 

ansågs som acceptabel samstämmighet. Det finns en mängd tänkbara orsaker till sämre test-

retestreliabilitet för vissa frågor. Enkätfrågorna som fick låga värden i samtliga test var fråga 8, 19 

och 41. Fråga 8 löd ”Jag anser att man får minskad smärta av att träna”. Tänkbar orsak till det låga 

värdet kan vara formuleringen ”anser” och ”man”. Ordet anser är en kraftfull ståndpunkt och kan 

försvåra det för deltagaren om denne inte har en direkt åsikt. Ordet man är ett för brett uttryck 

och kräver ett generellt ställningstagande från deltagaren och är samtidigt ett uttryck som kanske 

inte upplevs som personligt. Frågan bör således omformuleras till exempelvis ”Jag tror att jag får 

minskad smärta av att träna” eller ”Jag tror att träning leder till minskad smärta”. Fråga 41 löd 

”Jag tror att man styrketränar för att få större muskler”. Tänkbar orsak till det låga värdet kan åter 

igen vara formuleringen ”man”. Frågan bör således exempelvis placeras i enkätdelen med direkta 

påståenden. Fråga 19 löd ”Mina skador hindrar mig från att träna”. En tänkbar orsak kan vara att 

deltagaren vid första svarstillfället hade skador som hindrade denne från att träna men att dessa 

skador inte var ett hinder längre vid andra svarstillfället och vice versa, att deltagaren inte hade 

skador vid första svarstillfället som hindrade denne men under tiden mellan svarstillfällena 

förändrades deltagarens skadesituation.

Andra frågor av intresse för omformulering var 23, 24, 43 och 45. Dessa frågor löd enligt följande;
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23. Min läkare har rekommenderat mig att träna

24. Min sjukgymnast har rekommenderat mig att träna

43. Min läkare har rekommenderat mig att styrketräna

45. Min sjukgymnast har rekommenderat mig att styrketräna

Efter insamlingen av materialet noterades kommentaren från en del av deltagarna ”jag har ingen 

egen läkare/sjukgymnast”. Genom att frågorna inleds med ”Min läkare/sjukgymnast” skapas ett 

onödigt ställningstagande för deltagaren om denne inte har en egen läkare eller sjukgymnast 

samtidigt som risken för bortfall eller låg reliabilitet ökar. Frågan bör således omformuleras till ”En 

läkare/sjukgymnast har rekommenderat mig att träna/styrketräna”.

Två frågor (7 och 35) hade extremt lågt ICC värde och fjorton frågor får ett lågt ICC-värde (3, 4, 5, 

8, 9, 12, 19, 22, 26, 31, 33, 34, 37 och 41). Orsaken kan vara låg varians, det vill säga att endast ett 

fåtal svarsalternativ använts. ICC-metoden är lämpligare när samtliga svarsalternativ används. 

Frågornas utformning och svarsalternativ söker ett specifikt ställningstagande, vilket kan leda till 

ett lägre ICC-värde men behöver inte betyda att frågan har låg reliabilitet när andra analysmetoder 

används. Snarare kan det handla om att ICC inte är den adekvata metoden att använda vid denna 

typ av enkät och skala samt att det är viktigt att välja lämplig metod för ett rättvist resultat eller 

för att undvika feltolkning av insamlat material (29). ICC valdes för att det är en vedertagen och 

ofta använd metod.

Resultaten visar att det för absolut reliabilitet med 80 % säkerhet för de flesta frågor krävs mer än 

ett skalsteg för att påvisa en skillnad, vilket också gäller för drygt hälften av frågorna vid 95% 

konfidensnivå. Vid 95% säkerhet är det större risk att göra Typ I fel, det vill säga att dra slutsatsen 

att en skillnad finns när ingen skillnad egentligen existerar (en sann nollhypotes förkastas). Vid 

80% säkerhet är det större risk att göra Typ II fel, vilket innebär att en skillnad som finns inte 

upptäcks (en falsk nollhypotes förkastas inte) (21,22). En fråga man bör ställa sig i varje enskilt fal, 

exempelvis vid kliniskt arbete, är om det är viktigast att undvika Typ I eller Typ II fel.

Fråga 14 som löd ”Jag tycker att jag har tillräcklig kunskap om effekten av olika typer av träning” 

har lågt PA och PA ±1, vilket skulle kunna bero på en förändring i kunskapen om träning från första 

till andra frågetillfället. Själva deltagandet i studien kan ha bidragit till att deltagaren har börjat 

uppmärksamma och intressera sig för ämnet. En nackdel med PA är att det finns en risk för att få 
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ett falskt högt PA om svaren har liten varians, i det här fallet om många svarat likadant när skalan 

är kort. Det är mer relevant att bedöma reliabiliteten utifrån PA ±1 än med PA eftersom man i PA 

endast noterar de respondenter som svarat exakt likadant från ett tillfälle till nästa. Man missar 

alltså närliggande svar och de skiljer inte i analysen från svar som från ett tillfälle till ett annat 

ligger i vardera änden av skalan. Ett närliggande svar kan dock anses som reliabelt varför ett 

referensvärde på ±1 skalsteg valts i enlighet med Neville (2001) och Hardy & Hall (2005) (27,29).

Tolkningen av vad som bedöms vara acceptabel samstämmighet för PA% och PA ±1% är subjektiv. 

Vi valde att acceptabel nivå för PA kunde ligga på >60% för respektive fråga, det vill säga att 60% 

av deltagarna svarat exakt likadant på frågan. För PA ±1 valdes 80% som acceptabel nivå.

Resultaten visar en skillnad i reliabilitet mellan styrketräningsdelen och träningsdelen. 

Styrketräningsdelen har fler frågor med sämre reliabilitet. En tänkbar anledning är att många äldre 

saknar erfarenhet av styrketräning och därför har svårare att svara entydigt mellan två 

svarstillfällen. Bortfallet var även större inom styrketräningsdelen. I början av enkäten definieras 

styrketräning och träning, men en eventuell begreppsförvirring kan ändå leda till en skillnad i 

reliabilitet mellan dessa två delar.

Vid analysen noteras även att vissa deltagare inte har svarat på samtliga frågor vilket påverkar 

slutresultatet. Faktorer som leder till detta kan vara följande; deltagarna har helt enkelt missat att 

svara, till exempel ”tar den frågan senare” för att glömma det i slutet, frågan var svår att förstå 

och deltagaren visste inte hur denne skulle svara. Det finns även en teoretisk risk för att 

deltagaren kan ha bläddrat förbi en sida om några av enkätsidorna av en olyckshändelse suttit 

samman och deltagaren inte märkt detta, vilket noterades för två enkäter. I efterhand ser man att 

en kort men tydlig uppmaning i slutet av enkäten i form av ”Vänligen, läs igenom Era svar och 

kontrollera att Ni svarat på samtliga frågor, Tack” eventuellt hade kunnat minska bortfallet. 

Vidare är det en klar fördel om en person är närvarande vid utdelning och ifyllande av enkäten och 

på så sätt kan försäkra sig om att samtliga frågor blir besvarade. Nackdelen är att detta är oerhört 

tids- och resurskrävande arbete vid en större undersökning. Andra åtgärder som kan vara tänkbara 

för frågor med sämre reliabilitet är att omformulera frågan, ta bort eller slå ihop med annan fråga 

eller undvika att svar ges två gånger för samma fråga genom att förtydliga formuläret genom 

annorlunda design och layout. 
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Tiden mellan testtillfällena baserades på rekommendationer om lämpligt tidsintervall mellan olika 

svarstillfällen (27). Tidsintervallet bedömdes lämplig för att minimera risken för att deltagarna 

skulle komma ihåg hur de svarade vid första tillfället (28,29). Ur bekvämlighetssynpunkt för 

deltagaren är ett kort tidsintervall att föredra och det kan bli lättare att rekrytera deltagare om de 

inte känner sig bundna till att delta över en längre tid. Nackdelen med ett kort tidsintervall mellan 

svarstillfällena är att det kan leda till att deltagaren kommer ihåg frågorna och även sina svar från 

det föregående tillfället vilket skapar en felaktigt positiv reliabilitet. Det längre tidsintervall som 

valdes i denna studie försvårar för deltagaren att komma ihåg hur denne svarade och ger en 

rättvisare bild om enkätfrågornas reliabilitet. Nackdelen är att till exempel fyra veckor är en så 

pass lång tid att livssituationen hos deltagaren kan förändras under denna tid. Ett tänkbart 

scenario är att ämnet som undersöks i kombination med tillhörande frågor leder till att deltagaren 

blir medveten om sin situation och förändrar sin livsstil under denna tid. Denna förändring av 

livsstil kan hypotetiskt sett leda till en förändring av den undersökta attityden mellan testtillfällena 

och indirekt skapa en lägre reliabilitet för berörda frågor.

En brist i studien är att antalet försökspersoner var begränsat. En tumregel är att det krävs 30 

personer vid reliabilitetstestningar beräknat med exempelvis ICC. Vid undersökningar av absolut 

reliabilitet rekommenderas dock i en artikel 50 försökspersoner (30). För icke parametriska 

metoder som PA rekommenderar Altman (1991) 50 personer och Nevill (2001) rekommenderar 

med hänvisning till Bland & Altman (1999) 100 personer för dessa metoder (27,29).

Vid litteraturundersökningen framgick tydligt avsaknaden av större europeiska studier i det 

undersökta ämnet. Studierna som använts till underlag för utformningen av enkäten kommer till 

största delen från Nordamerika och Australien. Bristen på europeiska, nordiska och svenska 

studier av äldre personers attityd till styrketräning bekräftar och styrker författarens antagande 

att en studie av detta slag skulle bidra med ny och adekvat information till det sjukgymnastiska 

fältet. Författaren ser tillämpningen för en reliabel enkät vid större populationsstudier. Vid 

insamling av data från ett större sampel skulle enkäten bidra med en pålitlig bild av det 

undersökta ämnet. Ett tänkbart användningsområde för en sådan studie är vid utformning av 

information riktad till äldre kring fördelarna med styrketräning. Genom att undersöka attityden 

gentemot ett specifikt ämne kan informationen grundas på konkreta iakttagelser och därmed 

anses tjäna sitt syfte mer adekvat än om det sker grundat på antaganden. Enkäten är utformad 
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med två inriktningar, dels frågor och påståenden riktade gentemot träning, dels frågor och 

påståenden riktade gentemot styrketräning. Denna indelning gör det möjligt att i framtiden 

använda dessa delar separat och ger ett bredare användningsområde. Detta är möjligt i och med 

att reliabiliteten är testad för varje separat fråga. Vidare kan de två inriktningarna ställas emot 

varandra och bidra med information rörande attitydskillnader mellan träning och styrketräning. 

Konklusion

Utvecklandet av en enkät om äldre personers attityd till styrketräning resulterade i en femgradig 

Likertskala med 47 frågor. Av ett flertal metoder som användes för att undersöka test-

retestreliabilitet av enkätfrågorna anses PA ±1% vara den lämpligaste. Enligt denna metod har en 

tredjedel av frågorna lägre reliabilitet. Som ett led i utvecklandet av enkäten är det värdefullt att 

titta närmare på frågor med låg reliabilitet. Nästa steg, vilket kan vara fokus för en framtida studie, 

är att noggrant granska frågor med sämre korrelation eller samstämmighet och omarbeta och 

reliabilitetstesta enkäten vidare. En reliabel enkät kan i framtiden ge en fördjupad kunskap om 

äldres attityder till styrketräning. Denna reliabilitetsprövade enkät samt val av frågor kan bidra 

med adekvat kunskap avseende äldres attityder och därmed verka som ett reliabilitetstestat 

mätinstrument.
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