
EFFEKTER PÅ BALANSFÖRM

AV TRÄNING MED

En experimentell single-case

ANDREAS KARLSSON 

SANDRA SVANGREN 

Akademin för hälsa, vård och välfärd
Examensarbete 
Grundnivå 
15 hp 
Sjukgymnastprogrammet 
VSG020 
 

FEKTER PÅ BALANSFÖRMÅGAN 

TRÄNING MED NINTENDO WII FIT

casestudie 

Akademin för hälsa, vård och välfärd Handledare: Anne Söderlund
Examinator: Johanna Westerlund
Datum: 2013-03-19 

ÅGAN 

NINTENDO WII FIT 

Anne Söderlund  
Johanna Westerlund 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Fall hos äldre är vanligt förekommande. Regelbunden balansträning krävs för 

att bibehålla och förbättra balansförmågan. En persons self-efficacy och utfallsförväntningar 

spelar roll för om träningen blir av eller inte då många äldre inte tränar på grund av att de 

inte tror sig få ut något av det. Nintendo Wii Fit är ett modernt sätt att träna balansförmågan 

på.  

Syfte: Syftet var att undersöka om Nintendo Wii Fit har effekt på balansförmågan, self-

efficacy till balansförmågan i hemmet, utfallsförväntningar på balansförmågan av 

balansträningen samt fallrelaterad self-efficacy hos tre hemmaboende personer över 70 år 

under och efter tre veckor interventionsperiod. 

Metod: Experimentell single-case design A-B-A2 användes. Interventionen bestod av 

balansträning med Nintendo Wii Fit tre gånger i veckan under tre veckor. Kontinuerliga 

skattningar av personernas self-efficacy till balansförmågan och utfallsförväntningar för 

balansträning pågick genom A-B-A2. Andra variabler som utvärderades var balansförmåga 

(Bergs balansskala) och fallrelaterad self-efficacy (FES(S)). 

Resultat: Resultatet visade tendenser på att balansträning med Nintendo Wii Fit hade en 

positiv påverkan balansförmågan, fallrelaterad self-efficacy, self-efficacy för balansförmågan 

i hemmet samt utfallsförväntningar på balansförmågan av balansträningen.  

Slutsats: Mer forskning inom området behövs innan några säkra slutsatser om effekten på 

balansförmågan av Nintendo Wii Fit på individnivå kan göras.  

Nyckelord: balansförmåga, Nintendo Wii Fit, self-efficacy, utfallsförväntningar, äldre. 

 

 

 

 
 
 



ABSTRACT 

Background: Elderly people relatively often fall. Regular balance training is required to 

maintain and improve balance ability. A person's self-efficacy and outcome expectations may 

affect whether he or she perform the exercises or not. Many older persons do not exercise 

because of lack of confidence. Nintendo Wii Fit can be a modern way to increase confidence 

and balance ability. 

Objective: The objective was to investigate whether the Nintendo Wii Fit has an effect on 

the balance ability, the person's self-efficacy in their balance ability in a home environment, a 

person's outcome expectations of balance ability from balance training with the Nintendo Wii 

Fit and fall-related self-efficacy of three individuals ages over 70 years at their homes. The 

study was conducted during and after a three-week long intervention period. 

Method: An experimental single-case design A-B-A2 was used. The intervention included 

balance training with Nintendo Wii Fit three times a week over a three-week long period. 

Continuous monitoring of the participants self-efficacy in balance ability and outcome 

expectations of the balance training was performed at all phases. Other evaluated variables 

were balance (Berg balance scale) and fall-related self-efficacy (FES (S)). 

Results: The results shows tendencies that balance training with Nintendo Wii Fit has a 

positive effect for the three participants regarding balance ability, fall-related self-efficacy, 

self-efficacy for balance ability in the home and outcome expectations of balance ability by 

balance training. 

Conclusion: More research is needed in this area before any firm conclusions about the 

effect on individual level regarding balance ability by balance training with the Nintendo Wii 

Fit can be made. 

Keywords: balance, elderly, Nintendo Wii Fit, outcome expectations, self-efficacy.
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1 INLEDNING 

Nintendo Wii Fit är ett TV-spel som går ut på att träna bland annat balansförmågan, 

konditionen och styrkan hemma framför TV:n. Det har blivit ett populärt träningsredskap 

hos den yngre generationen. En av författarna i studien har ett Nintendo Wii Fit hemma och 

har positiva erfarenheter av träningsmetoden.  

Försämrad balansförmåga hos äldre är vanligt förekommande. För att träna upp 

balansförmågan krävs regelbunden träning som helst ska vara rolig, motiverande och lätt att 

utföra. Idag är tyvärr många äldre dåligt insatta i den moderna tekniken och det är få äldre 

som har möjlighet att träna Nintendo Wii Fit hemma. Utifrån erfarenhet tycks detta bero på 

att många äldre inte är intresserade av att lära sig ny teknik samt att de har svårt att se att ett 

TV-spel kan vara ett träningsredskap. Utfallsförväntningar på resultatet av träningen 

påverkar om träningen blir av eller inte. Som sjukgymnast är det även viktigt att 

uppmärksamma en persons self-efficacy för att förhindra aktivitetsbegränsningar. I vårt 

framtida arbete som sjukgymnaster är ett av målen att möjliggöra för främst äldre personer 

att träna balansförmågan på ett modernt och roligt sätt. Vi är därför intresserade att studera 

om träning med Nintendo Wii Fit kan bidra till detta. 

2 BAKGRUND 

2.1 Fall hos äldre 

En äldre person definieras enligt WHO (1996) som en person som uppnått åldern 65 år. 

Varje år faller var tredje person över 65 år i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). Detta resulterar 

ofta i allvarliga skador med lång rehabilitering som konsekvens och stora kostnader för 

samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2009).  

Det finns många olika orsaker till varför äldre faller. Fall kan bland annat bero på nedsatt 

balansförmåga. Balansförmåga definieras som en sammansatt funktion som är beroende av 
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integrering av information från sensoriska och motoriska system i olika delar av det perifera 

och det centrala nervsystemet (Shumway-Cook & Woollacott, 2010). Balansförmågan kan 

påverkas negativt av olika sjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom där de drabbade 

oftast har bristande tyngdpunktskontroll (Aquilonius, 2006). Även yrsel kan påverka 

balansförmågan negativt då yrsel är upplevelse av att den egna kroppen eller omgivningen är 

i rörelse. Det finns många orsaker till varför yrsel uppstår. Åldrande och skador som 

förorsakar störd funktion i balanssystemets delar är två orsaker. Yrsel kan även vara en 

biverkan av olika läkemedel (Boive, Karlberg & Ödkvist, 2006).  

Andra orsaker till varför äldre faller kan bero på personens förmåga såsom nedsatt syn eller 

känsel. Även faktorer i den fysiska miljön kan orsaka fall. En persons balansförmåga i 

hemmet, det vill säga när en person står eller går i hemmet, kan påverkas av olika hinder 

såsom sladdar vilket kan orsaka fall. Utomhus kan fall bero på bland annat halka eller 

trottoarkanter. Äldre personer kan även utföra en aktivitet eller ett beteende som kan orsaka 

fall. En äldre person kan betrakta sitt beteende eller aktiviteten som normalt eftersom det 

tidigare aldrig lett till fall, exempelvis att kliva upp på en pall och plocka ned ett föremål från 

en hylla. Balansförmågan förändras med åldern vilket kan vara svårt att inse för en äldre 

person. Det finns med andra ord många olika orsaker till varför äldre faller såsom en persons 

förmåga, omgivningen och beteendet (Sveriges kommuner och landsting, 2009). En 

inlärningsteori som social kognitiv teori kan ses som en utgångspunkt för att förklara 

exempelvis fallproblematik (Karen, Barbara & Viswanath, 2008). 

2.2 Socialkognitiv teori 

Inom den socialkognitiva teorin (SCT) betonas att det finns en ömsesidig interaktion mellan 

en persons förmåga, omgivningen och beteendet. Människans beteende definieras enligt SCT 

som ett samspel av personliga, beteendemässiga och omgivningsmässiga inflytanden där 

beteendeinlärning sker till stor del genom observering (Karen et al., 2008).  

2.2.1 Begrepp inom SCT 

Inom SCT finns olika begrepp som har stor betydelse för teorin, bland annat self-efficacy och 

utfallsförväntningar. Self-efficacy definieras som individens tro på sin förmåga att organisera 

och utföra givna handlingar, medan utfallsförväntningar definieras som en bedömning av 

den troliga konsekvensen av en sådan handling (Bandura, 1997). 



 

3 

 

Bandura (1986), som har utvecklat SCT, grundar sitt koncept om beteendeförändring på 

begreppen self-efficacy och utfallsförväntningar. Bandura (1991) menar att för att ändra och 

upprätthålla ett beteende måste det ske ett samspel mellan self-efficacy och 

utfallsförväntningar. Det vill säga, personens self-efficacy att utföra ett visst beteende och 

utfallsförväntningarna som följer av att utföra detta beteende avgör om en person vill ändra 

och upprätthålla en beteendeförändring. 

En orsak till varför många äldre inte är fysiskt aktiva kan bero på låga utfallsförväntningar. 

Låga utfallsförväntningar av interventioner för att öka fysisk aktivitetsnivå kan bero på 

bristande kunskap om de positiva effekterna som fysik aktivitet ger (Lee, Arthur & Avis, 

2008). Skattade träningsrelaterade utfallsförväntningar och self-efficacy kan öka hos äldre 

personer som genomgår ett hembaserat träningsprogram med fokus på bland annat 

balansträning och styrka (Matsuda, Shumway-Cook & Ciol, 2010). Andra faktorer som kan 

öka en persons self-efficacy är bland annat tidigare erfarenheter, andra personers 

erfarenheter och övertalning (Bandura, 1977). Enligt Hellström, Lindmark och Fugl-Meyer 

(2002) är det viktigt att undersöka en persons self-efficacy för att förhindra 

aktivitetsbegränsningar. 

2.2.2 Fallrelaterad self-efficacy 

Fallrelaterad self-efficacy definieras som en persons tilltro till sin förmåga att utföra 

aktiviteter i dagliga livet (ADL) utan att falla. Det kan mätas med ett instrument som heter 

Falls-efficacy scale (FES) (Tinetti, Richman & Powell, 1990).  

Rädslan för att falla hindrar många äldre att utföra aktiviteter som de egentligen har förmåga 

till. Personer som har låg fallrelaterad self-efficacy undviker aktiviteter som han eller hon 

känner sig osäker på. Detta leder till att personen blir mindre aktiv i sin vardag och får 

mindre vardaglig aktivitetsrelaterad träning. Den gradvis minskade aktiviteten kan i sin tur 

leda till att personen i fråga får minskad funktion (Tinetti et al., 1990). Riskfaktorer för låg 

fallrelaterad self-efficacy är exempelvis nedsatt gångförmåga och svårigheter att ta sig upp 

efter fall (Tinetti & Powell, 1993). Fallrelaterad self-efficacy kan dock påverkas positivt 

genom träning och information (Tinetti et al., 1990). Enligt Sveriges kommuner och 

landsting (2009) är fysisk aktivitet och balansträning två av de viktigaste åtgärderna för att 

förebygga fall hos äldre.  
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2.3 Balansträning 

Balansträning kan utföras både individuellt och i grupp. Rekommendationerna gällande 

balansträning vid nedsatt balansförmåga är att övningarna ska vara utmanande för 

balansförmågan, durationen bör ligga mellan 20-60 minuter och frekvensen bör vara minst 

två gånger i veckan (Ledin & Kammerlind, 2008). Enligt Gardner, Buchner, Robertson och 

Campbell (2001) bör balansträningen bestå av specifika dynamiska balansövningar, 

exempelvis tyngdöverföringar inom understödsytan, kropps- och bålrotationer samt 

armpendlingar, hellre än statiska balansövningar. Endast träning av muskelstyrkan är inte 

tillräckligt för att öka balansförmågan hos äldre (Orr, Raymond & Fiatarone Singh, 2008).  

Individanpassad träning har visat sig kunna förbättra balansförmågan men även reducera fall 

hos hemmaboende äldre med lätt nedsatt balansförmåga. Träningen bör då vara kombinerad 

och innehålla bland annat styrke-, koordination- och balansövningar i kombination med en 

promenad per vecka (Gillespie, Gillespie, Robertson, Lamb, Cumming & Roew, 2003; 

Helbostad, Sletvold & Moe-Nilssen, 2004; Robertson, Campbell, Gardner & Devlin, 2002). 

Den positiva effekten av ett 4-6 veckor långt individanpassat balansträningsprogram för 

äldre personer kvarstår i cirka en månad efter avslutad intervention. Uppföljningen efter ett 

år visar att balansförmågan sjunker. Detta indikerar på att ett kontinuerligt 

balansträningsprogram för äldre personer är att rekommendera för att kunna bibehålla 

balansförmågan (Wolf, Feys, De Weerdt, van der Meer, Noom, Aufdemkampe et al., 2000). 

För att öka möjligheten till att äldre personer fortsätter att utöva ett träningsprogram bör de 

uppmuntras till att hitta aktiviteter och träningsformer som han eller hon trivs med och 

tycker är roligt (Mazzeo & Tanaka, 2001).  

2.3.1 Nintendo Wii 

En av de senaste metoderna att utföra träning är med hjälp av tv-spel. Nintendo Wii är ett 

TV-spel och är en praktisk och kliniskt genomförbar aktivitet för äldre personer 

(Wollersheim et al., 2010). Många äldre personer har svårt att följa med i den teknologiska 

utvecklingen. Det finns dock en vilja hos många äldre att följa med i den teknologiska 

utvecklingen, framförallt om det finns förväntade sociala och hälsofrämjande fördelar med 

det (Melenhorst, Rogers & Bouwhuis, 2006). 

I en studie av Wollersheim et al. (2010) hade en grupp äldre kvinnor låg self-efficacy till att 

förstå teknologin samt till att kunna spela Nintendo Wii innan studien påbörjades. Studien 

visade att spelandet av Nintendo Wii bidrog till att personerna upplevde att de följde med i 
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utvecklingen bättre samt att de ökade sin self-efficacy till att spela Nintendo Wii. De 

utvecklade även sina kontakter med yngre anhöriga då de kunde använda Nintendo Wii 

tillsammans. 

2.3.2 Nintendo Wii Fit som balansträningsmetod 

Nintendo Wii Fit är ett spel som kan spelas på Nintendo Wii och kan användas för att bland 

annat träna balansförmågan (Nintendo, 2008). Att använda Nintendo Wii Fit som en 

balansträningsmetod i hemmet har visat sig ha viss god effekt på balansförmågan hos friska 

äldre personer. Det gör Nintendo Wii Fit till ett kostnadseffektivt sätt att träna 

balansförmågan på (Esculier, Vaudrin, Bériault, Gagnon & Tremblay, 2012). Det styrks även 

av Koslucher et al. (2012) och Young, Ferguson, Brault och Craig (2011) som påstår att 

Nintendo Wii Fit är ett säkert, individanpassat och billigt alternativ för äldre personer att 

träna balansförmågan på. 

Enligt Bateni (2012) är Nintendo Wii Fit en bra balansträningsmetod, dels för att det kan öka 

balansförmågan och dels för att det är ett bra sätt att träna balansförmågan för äldre som inte 

har tillgång till en sjukgymnast. Flera studier har kunnat påvisa att Nintedo Wii Fit som 

träningsform ger positiv effekt på olika balanstest såsom Bergs balansskala och Timed up and 

go. Personerna har då spelat Nintendo Wii Fit två till tre gånger i veckan, 15 till 3o minuter i 

tre till tolv veckor (Agmon, Perry, Phelan, Demiris & Nguyen, 2011; Bateni, 2012; Franco, 

Jacobs, Inzerillo & Kluzik, 2012). Ju högre dos träningen har, det vill säga träningspassens 

frekvens, duration och intensitet, desto högre effekt får personen av träningen. Även lägre 

doser har effekt, dock i lägre utsträckning (Henriksson & Sundberg, 2008).  

I en studie som gjorts av Franco et al. (2012) utförde två grupper med personer mellan 63-90 

år två olika typer av balansträning. Den ena gruppen fick träna med Nintendo Wii Fit i 15 

minuter två gånger i veckan under tre veckor i kombination med ett hemträningsprogram 

med fokus på styrka. Personerna tränade enskilt med uppsyn av studieförfattarna. Den andra 

gruppen fick ett balansträningsprogram som de skulle utföras i grupp i 30-45 minuter två 

gånger i veckan under tre veckor. I studien ingick även en kontrollgrupp som inte fick någon 

träning alls. Resultatet av studien visade att grupperna som fick balansträning ökade sin 

balansförmåga men det gick inte att påvisa någon signifikant skillnad mot kontrollgruppen. 

Detta kan bero på att forskarna hade för få personer i sin studie, för kort interventionstid och 

för få träningstillfällen vilket kan medföra att det inte går att se några gruppskillnader. 

Det finns flera gruppstudier (Bateni, 2012; Esculier et al., 2012; Franco et al., 2012) 

relaterade till Nintendo Wii Fit och äldres balansförmåga. Studierna har kunnat påvisa en 
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viss positiv förbättring av balansförmågan av att träna med Nintendo Wii Fit men bevisen är 

vaga. Författarna menar att fler studier behövs inom ämnet. Gruppstudier kan skilja sig 

mycket på individnivå och i resultatet framkommer oftast inte individuella skillnader. För att 

kunna utvärdera effekter av behandling på individnivå bör studien ha en experimentell 

single-casedesign (Domholdt, 2005). 

2.4 Problemformulering 

Fall hos äldre är idag ett stort problem och innebär stora kostnader för samhället. En persons 

self-efficacy har enligt tidigare studier stor betydelse för om personen faller eller ej. 

Balansträning har visat sig vara ett effektivt sätt att förebygga fall hos äldre personer, dock 

krävs en regelbunden balansträning för att bibehålla och förbättra balansförmågan. 

Utfallsförväntningar spelar roll för om träningen blir av eller inte då många äldre inte tränar 

på grund av att de inte tror sig få ut något av det.  

För att utföra regelbunden balansträning gäller att äldre personer hittar ett roligt sätt att 

träna på. Nintendo Wii Fit är ett modernt, kostnadseffektivt sätt att träna balansförmågan på 

och kan utföras i hemmet. Evidensen för de kliniska effekterna relaterade till Nintendo Wii 

Fit och äldres balansförmåga är vaga. Studier har kunnat påvisa en viss positiv förbättring av 

balansförmågan. Flertalet studier har dock granskat grupper och tar alltså inte hänsyn till 

individuella skillnader. För att kunna utvärdera effekter av behandling på individnivå krävs 

att studien har en single-casedesign. 

3 SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka om Nintendo Wii Fit har någon effekt på 

balansförmågan, fallrelaterad self-efficacy, self-efficacy till balansförmågan i hemmet samt 

utfallsförväntningar på balansförmågan av balansträning med Nintendo Wii Fit hos tre 

enskilda hemmaboende personer över 70 år under och efter en treveckors 

interventionsperiod. 
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3.1 Frågeställningar 

• Vilken effekt har Nintendo Wii Fit på balansförmågan, mätt med Bergs balansskala, 

under och efter en interventionsperiod på tre veckor hos tre enskilda hemmaboende 

personer över 70 år?  

• Vilken effekt har Nintendo Wii Fit på fallrelaterad self-efficacy, mätt med FES(S), hos 

tre enskilda hemmaboende personer över 70 år under och efter en 

interventionsperiod på tre veckor? 

• Vilken effekt har Nintendo Wii Fit på personens self-efficacy till sin balansförmåga i 

hemmet mätt med Numeric Rating Scale (NRS) under och efter en 

interventionsperiod på tre veckor hos tre enskilda hemmaboende personer över 70 

år? 

• Vilken effekt har balansträning med Nintendo Wii Fit på personens 

utfallsförväntningar på sin balansförmåga mätt med Numeric Rating Scale (NRS) 

under och efter en interventionsperiod på tre veckor hos tre enskilda hemmaboende 

personer över 70 år? 

4 METOD 

4.1 Design 

Studien hade en experimentell singel-casedesign och utformades enligt A-B-A2 modell. 

Studien var experimentell, prospektiv och hade kontinuerliga mätningar av flera variabler 

(Domholdt, 2005). 

4.2 Urval och rekrytering 

Ett bekvämlighetsurval (Domholdt, 2005) användes i studien. Under hösten 2012 kontaktade 

studieförfattarna fem anhöriga som passade in under inklusionskriterierna. Tre av dessa fem 

personer tackade ja till att delta i studien. Två av de ursprungliga fem personerna var 

ointresserade av att delta i studien och föll därmed bort.  
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Inklusionskriterier för studien var att personerna som deltog var över 70 år, hemmaboende 

samt godkände att interventionen skedde hemma hos personen. Exklusionskriterier för 

studien var att personen hade gånghjälpmedel, upplevde yrsel, upplevde kraftig smärta 

och/eller hade allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinsufficiens.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

En kort intervju (se bilaga A) gjordes innan studien påbörjades där frågor om demografisk 

data, tidigare sjukdomar/skador, tidigare erfarenhet av Nintendo Wii Fit, utförande av annan 

balansträning, känd fallproblematik samt om personen äter några läkemedel ställdes.   

4.3.1 Bergs balansskala 

Bergs balansskala (se bilaga B) är den svenska versionen av The Balance Scale och är ett 

mätinstrument för att undersöka balansförmågan. Mätinstrumentet består av 14 uppgifter 

som testpersonen ska utföra inför en bedömare. Varje moment graderas med skala 0-4 

avseende säkerhet, tid och/eller avstånd. En poängsumma under 45 indikerar på en ökad 

fallrisk inom ett år hos personen som utför Bergs balansskala. Den svenska versionen av 

Bergs balansskala har en god validitet och reliabilitet (Lundin-Olsson, Jensen & Waling, 

1996).  

4.3.2 Falls efficacy scale 

Falls efficacy scale (FES) är utformad för att mäta en persons self-efficacy till att utföra olika 

aktiviteter i dagliga livet (ADL) utan att falla (Tinetti et al., 1990). Den svenska versionen av 

skalan (FES(S)) (se bilaga C) är en lätt modifiering av FES där tre aktiviteter har lagts till. 

FES(S) har enligt Hellström och Lindmark (1999) god reliabilitet och validitet. Skalan består 

av sammanlagt 13 frågor där personen får skatta sin tilltro till att klara av de olika 

aktiviteterna utan att falla på en skala mellan 0-10, där 0 är inte säker alls och 10 är helt 

säker. Ju högre poäng desto högre fallrelaterad self-efficacy. Övriga referensvärden för 

FES(S) finns ej. Till testet hör en manual med instruktioner om hur frågorna ska ställas 

(Hellström et al., 2002).  
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4.3.3 Numeric Rating Scale 

Varje dag under baslinjemätningarna A, interventionsfasen B och uppföljningsfasen A2 

skattade personerna i studien sin self-efficacy till sin balansförmåga i hemmet på Numeric 

Rating Scale (NRS) (se bilaga D). NRS sträcker sig från 0-10, där varje siffra är markerad på 

en vågrät linje. I denna studie motsvarar 0 låg self-efficacy till balansförmågan i hemmet och 

10 motsvarar hög self-efficacy till balansförmågan i hemmet.  

Tre gånger i veckan under fas A, B och A2 skattade personerna i studien sina 

utfallsförväntningar på NRS, det vill säga hur de trodde att balansträningen skulle påverka 

balansförmågan i hemmet (se bilaga D). I denna studie motsvarade 0 ”är inte alls säker”, 5 

motsvarade ”är ganska säker” och 10 motsvarade ”är helt säker” på att balansträningen skulle 

påverka balansförmågan i hemmet.  

För att minimera slentrianmässig skattning ombads personerna att skatta vid samma 

tidpunkt varje dag i ett bifogat skattningsformulär.  

Evidens för skattning av self-efficacy och utfallsförväntningar på NRS hittades ej i 

databassökningar. Det finns dock studier som stärker validiteten och reliabiliteten på NRS 

där skattningar för andra variabler har använts såsom spasticitet, smärta, fatigue och olika 

sinnesstämningar (Asgharia & Nicholas, 2001; Barnason, Zimmerman & Nieveen, 1995; 

Farrar, Troxel, Stott, Duncombe & Jensen, 2008; Kapella, Larson, Patel, Covey & Berry, 

2006). 

4.4 Tillvägagångssätt 

Den inledande kontakten med personerna skedde via telefon. Personerna informerades då 

kort om studien samt tillfrågades om det fanns ett intresse av att delta. Ett informationsbrev 

(se bilaga E) skickades hem till personerna som var intresserade av att delta i studien. 

Personerna skulle sedan skriftligen skicka sitt godkännande tillbaka till studieförfattarna.  

För att minimera externa faktorers påverkan på personernas balansförmåga ombads 

personerna i studien att inte utföra någon annan balansträning under studiens gång.  

4.4.1 Intervention 

Under interventionsperioden användes Nintendo Wii Fit med tillhörande balansplatta som 

personen fick stå på då spelet var igång. Balansplattan är 51 centimeter bred, 32 centimeter 
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lång, 5 centimeter hög och känner av kroppens rörelser och interagerar dessa med ett spel 

som visas på tv-apparaten. I Nintendo Wii Fit ingår olika spel såsom konditionsspel, 

balansspel och styrkespel (Nintendo, 2008). I denna studie spelades endast balansspelen. 

Innan interventionen testspelade studieförfattarna själva de olika balansspelen för att välja ut 

lämpliga spel åt personerna. Studieförfattarna övade även på att instruera hur spelet 

fungerade för varandra. Syftet med detta var att välja de spel som var enkla att förstå och som 

kunde utmana balansförmågan hos en äldre person. Spelen som valdes var: 

• Ett fotbollsspel som innebar att nicka fotbollar som kom skjutandes från olika 

riktningar genom att göra tyngdöverföringar i sidled. 

• Ett kulbrädesspel som innebar att förflytta en kula på en tippbräda genom att flytta 

tyngdpunkten i olika riktningar. 

• Ett pingvinspel som gick ut på att hålla sig kvar på ett isflak och fånga fiskar genom 

att göra tyngdöverföringar i sidled.  

Dessa spel sattes ihop till ett program som pågick i cirka 15 minuter. Samtliga spel utmanar 

den dynamiska balansförmågan. Andra studier har använt liknande balansspel under 

interventionen vilket har visat viss god effekt på balansförmågan hos äldre personer (Bateni, 

2012; Franco et al., 2012). Vid varje träningstillfälle börjar spelen spelas på en grundnivå och 

stegras automatiskt ju längre spelet spelas vilket gör att balansförmågan utmanas ytterligare. 

Varje person spelar på den nivån personen klarar av vilket gör att spelet individanpassas 

(Nintendo, 2008).  

Personerna som deltog i studien spelade samma program genom hela interventionsperioden 

enskilt i hemmet. Interventionen pågick tre gånger i veckan i tre veckor. En studieförfattare 

närvarade vid varje träningstillfälle. Innan första träningstillfället instruerades personerna i 

studien om hur spelet gick till. Vid behov upprepades instruktionerna. Personerna i studien 

fick låna spelkonsol och dess tillbehör vid varje träningstillfälle tills interventionen var 

avslutad.  

Vid interventionen var studieförfattarna noga med att ge exakt samma instruktioner och 

information till samtliga personer som deltog i studien. Studieförfattarna hade ett neutralt 

förhållningssätt när personerna tränade och gav inte feed-back eller uppmuntran. 

4.4.2 Mätningar 

Kontinuerliga mätningar utfördes enligt modellen A-B-A2. A står för fasen då 

baslinjemätningar utfördes vilken pågick under en veckas tid. Direkt efter 
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baslinjemätningarna kom fas B som pågick under tre veckor och står för fasen då mätningar 

under samtidig intervention utfördes. Efter avslutad intervention kom slutligen fas A2, 

uppföljningsfasen, som pågick under två veckor. 

Mätningar av Bergs balansskala och FES(S) utfördes två gånger under fas A, en gång i mitten 

av fas B och slutligen tre gånger under fas A2. Mätningarna utfördes i personernas hem på 

samma tidpunkt varje gång och av samma studieförfattare. Studieförfattarna var noga med 

att definiera vad som skulle mätas och berättade inte resultatet/resultaten för personerna.  

Personernas self-efficacy för sin balansförmåga i hemmet skattades på NRS varje dag under 

fas A, B och A2, sammanlagt sex veckor. Utfallsförväntningar skattades på NRS tre gånger i 

veckan under samma period. Personerna erhöll ett skattningsformulär som de fyllde i själva. 

4.5 Dataanalys 

Studieförfattarna använde sig av visuell dataanalys i form av stapel- och linjediagram för att 

analysera resultat från alla mätningar. För de kontinuerliga mätningarna användes trend- 

och nivåanalys. Trend visar hur riktningen av data för en fas ser ut. Enligt Domholdt (2005) 

kan trenden vara positiv, negativ eller neutral. Trendlinjen bestämdes genom att 

mättillfällena i varje fas delades upp i två lika stora delar genom att dra ett vertikalt streck. 

Medelvärdet av mättillfällena i de två delarna räknades sedan ut. De två delarna i fasen 

delades ytterligare en gång på mitten genom att ett nytt vertikalt streck drogs. På detta streck 

ritades det uträknade medelvärdet för respektive del ut. Trendlinjen drogs sedan genom de 

två medelvärdena i fasen (Harbst, Ottenbacher & Harris, 1991). Med nivå menas den 

poängförändring som sker mellan slutet av trendlinjen i en fas och början av trendlinjen i 

nästkommande fas. Värdena beräknas där trendlinjerna korsar den vertikala linjen som 

markerar de olika faserna. Således kan nivåförändringen vara plus eller minus (Domholdt, 

2005).  

Bergs och FES(S) beskrivs i samma stapeldiagram, varje person redovisas i separat figur. 

Fokus var på eventuella förändringar mellan faserna, fas B i förhållande till fas A samt fas A2 

i förhållande till fas B. Fokus var även på eventuella förändringar i en separat fas. 

Studieförfattarna har ej funnit information om ett skalstegs förändring innebär någon faktisk 

klinisk skillnad eller om det faller under variabiliteten i mätmetoderna. Denna studie utgår 

från att en skalstegs skillnad i Bergs Balansskala och FES(S) inte har någon klinisk betydelse. 

Mer än ett skalstegs skillnad i mätmetoderna tolkas som ett relevant resultat. 
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En trend- och nivåanalys gjordes för skattning av self-efficacy till balansförmågan i hemmet, 

en separat figur per person. Fokus var på eventuella förändringar mellan faserna, fas B i 

förhållande till fas A1 samt fas A2 i förhållande till fas B.  

En trendanalys gjordes för skattning av utfallsförväntningar på balansförmågan av 

balansträningen, en separat figur per person. Fokus var på eventuella förändringar mellan 

faserna, fas B i förhållande till fas A1 samt fas A2 i förhållande till fas B.  

Analyserna sker således visuellt och varje person jämförs med sin egen baslinje.  

4.6 Etiska överväganden 

Personerna i studien innefattades av Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS, 2003:460). Lagen innebär att forskningspersonen måste ha samtyckt till 

forskningen som avser henne eller honom och syftet är att skydda den enskilda människan 

och respekten för människovärdet vid forskning. 

Forskningsetiska principer för forskning på anhöriga hittades ej av studieförfattarna.   

Personerna informerades skriftligt om vad studien gick ut på, hur studien skulle gå till, 

anonymitet i studien, att deltagandet var frivilligt och att personen kunde avsluta studien när 

han/hon ville. All data som samlades in hanterades konfidentiellt och användes endast i 

studien. Efter datainsamling avidentifierades all insamlad data och personerna benämndes 

istället som siffror. 

Träningen ägde rum i kontrollerad miljö tillsammans med en av studieförfattarna. I en studie 

som gjorts av Padala, Padala, Malloy, Geske, Dubbert, Dennis et al. (2010) undersöktes 

säkerheten på Nintendo Wii Fit hos en grupp äldre patienter med alzheimer som löpte stor 

risk att falla. Studien visade att Nintendo Wii Fit är ett säkert sätt för äldre att träna på. Det 

styrks även av Young et al. (2011) och Koslucher et al. (2012) som påstår att Nintendo Wii Fit 

är ett säkert sätt att träna balansförmågan på för äldre personer.  



 

13 

 

5 RESULTAT 

Totalt utfördes 42 kontinuerliga skattningar av self-efficacy och 18 skattningar av 

utfallsförväntningar för varje person. Samtliga personer har skattat vid alla förutbestämda 

skattningstillfällen. Totalt utfördes nio stycken träningstillfällen per person med Nintendo 

Wii Fit under interventionsfasen. Samtliga personer har genomfört alla träningstillfällen.  

Person 1 är en ensamstående kvinna över 80 år. Hon har sedan tidigare en höftskada och till 

följd av det tränar hon på gym en gång i veckan för att bygga upp styrkan kring höften. 

Personen har ingen tidigare känd fallproblematik. Hon har astma och tar astmamedicin vid 

behov. Personen har ingen tidigare erfarenhet av Nintendo Wii Fit. 

Person 2 är en ensamstående kvinna över 80 år. Hon har ingen tidigare känd fallproblematik 

och utför ingen övrig träning. Personen äter blodtryckssänkande läkemedel men har inga 

övriga sjukdomar. Personen har ingen tidigare erfarenhet av Nintendo Wii Fit. 

Person 3 är en ensamstående kvinna över 75 år. Hon har fallit en gång på en trottoarkant för 

cirka fem år sedan. Personen tränade hos sjukgymnast efter fallet och har inte fallit sedan 

dess. Hon äter blodtryckssänkande läkemedel men har inga övriga sjukdomar. Personen 

utför ingen övrig träning och har ingen tidigare erfarenhet av Nintendo Wii Fit. 

5.1 Bergs balansskala och FES(S) 

Person 1 fick en positiv ökning i Bergs balansskala i fas B i förhållande till fas A. Vid första 

mättillfället i fas A2 uppvisade person 1 en fortsatt positiv ökning i Bergs balansskala i 

förhållande till fas B. Vid sista mättillfället i fas A2 minskade poängresultatet i förhållande till 

första mättillfället i fas A2. På Bergs balansskala fick person 1 som lägst 46 poäng och som 

högst 50 poäng. Gällande FES(S) fick person 1 en positiv ökning i fas B i förhållande till fas A. 

Vid första mättillfället i fas A2 uppvisade person 1 en fortsatt positiv ökning i FES(S) i 

förhållande till fas B. Vid sista mättillfället i fas A2 minskade poängresultatet i förhållande till 

första mättillfället i fas A2. På FES(S) fick person 1 som lägst 74 poäng och som högst 80 

poäng (se figur 1a).  
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Figur 1a. Resultat av Bergs balansskala och FES(S). De heldragna, svarta lodräta linjerna i grafen 

avdelar baslinjemätningarna A, interventionsfasen B och uppföljningsfasen A2. Siffrorna i staplarna 

visar poängresultatet för Bergs balansskala och FES(S). 

Person 2 fick en positiv ökning i Bergs balansskala i fas B i förhållande till fas A. Vid första 

mättillfället i fas A2 uppvisade person 2 en fortsatt positiv ökning i Bergs balansskala i 

förhållande till fas B. Vid sista mättillfället i fas A2 var poängresultatet oförändrat i 

förhållande till första mättillfället i fas A2. På Bergs balansskala fick person 2 som lägst 47 

poäng och som högst 52 poäng. Gällande FES(S) var poängresultatet oförändrat i fas B i 

förhållande till sista mättillfället i fas A. Vid första mättillfället i fas A2 uppvisade person 2 en 

positiv ökning i FES(S) i förhållande till fas B. Vid sista mättillfället i fas A2 var 

poängresultatet oförändrat i förhållande till första mättillfället i fas A2. På FES(S) fick person 

2 som lägst 85 poäng och som högst 87 poäng (se figur 1b).  

  

Figur 1b. Resultat av Bergs balansskala och FES(S). De heldragna, svarta lodräta linjerna i grafen 

avdelar baslinjemätningarna A, interventionsfasen B och uppföljningsfasen A2. Siffrorna i staplarna 

visar poängresultatet för Bergs balansskala och FES(S). 
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Person 3 fick en positiv ökning i Bergs balansskala i fas B i förhållande till fas A. Vid första 

mättillfället i fas A2 uppvisade person 3 en fortsatt positiv ökning i Bergs balansskala i 

förhållande till fas B. Vid sista mättillfället i fas A2 minskade poängresultatet i förhållande till 

första mättillfället i fas A2. På Bergs balansskala fick person 3 som lägst 40 poäng och som 

högst 42 poäng. Gällande FES(S) fick person 3 fick en positiv ökning i FES(S) i fas B i 

förhållande till fas A. Vid första mättillfället i fas A2 uppvisade person 3 en fortsatt positiv 

ökning i FES(S) i förhållande till fas B. Vid sista mättillfället i fas A2 minskade 

poängresultatet i förhållande till första mättillfället i fas A2. På FES(S) fick person 3 som 

lägst 68 poäng och som högst 74 poäng (se figur 1c). 

 

Figur 1c. Resultat av Bergs balansskala och FES(S). De heldragna, svarta lodräta linjerna i grafen 

avdelar baslinjemätningarna A, interventionsfasen B och uppföljningsfasen A2. Siffrorna i staplarna 

visar poängresultatet för Bergs balansskala och FES(S). 
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5.2 Self-efficacy  

Person 1 uppvisade en positiv trend i både fas A och B. Mellan fas A och B skedde en 

nivåförändring på - 0,80 poäng. När träningen med Nintendo Wii Fit avslutades i fas A2 

uppvisade person 1 en negativ trend i förhållande till fas B. Mellan fas B och A2 skedde en 

nivåförändring på +0,25 poäng. Vid skattning av self-efficacy till balansförmågan i hemmet 

skattade person 1 som lägst 6 poäng och som högst 9 poäng (se figur 2a).  

Figur 2a. Resultat av kontinuerliga skattningar av self-efficacy för balansförmågan i hemmet. De 

heldragna, lodräta, svarta linjerna i grafen avdelar baslinjemätningarna A, interventionsfasen B och 

uppföljningsfasen A2.  De vågräta linjerna visar trendlinjen för fas A, B och A2.  

Person 2 uppvisade en positiv trend i både fas A och B. Mellan fas A och B skedde en 

nivåförändring på + 0,40 poäng. När träningen med Nintendo Wii Fit avslutades i fas A2 

uppvisade person 2 en negativ trend i förhållande till fas B. Mellan fas B och A2 skedde en 

nivåförändring på -0,20 poäng. Vid skattning av self-efficacy till balansförmågan i hemmet 

skattade person 2 som lägst 6 poäng och som högst 9 poäng (se figur 2b).  
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Figur 2b. Resultat av kontinuerliga skattningar av self-efficacy för balansförmågan i hemmet. De 

heldragna, lodräta, svarta linjerna i grafen avdelar baslinjemätningarna A, interventionsfasen B och 

uppföljningsfasen A2.  De vågräta linjerna visar trendlinjen för fas A, B och A2.  

Person 3 uppvisade en positiv trend i både fas A och B. Mellan fas A och B skedde en 

nivåförändring på + 0,25 poäng. När träningen med Nintendo Wii Fit avslutades i fas A2 

uppvisade personen en negativ trend i förhållande till fas B. Mellan fas B och A2 skedde en 

nivåförändring på +0,50 poäng. Vid skattning av self-efficacy till balansförmågan i hemmet 

skattade person 3 som lägst 4 poäng och som högst 6 poäng (se figur 2c). 

Figur 2c. Resultat av kontinuerliga skattningar av self-efficacy för balansförmågan i hemmet. De 

heldragna, lodräta, svarta linjerna i grafen avdelar baslinjemätningarna A, interventionsfasen B och 

uppföljningsfasen A2.  De vågräta linjerna visar trendlinjen för fas A, B och A2.  
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5.3 Utfallsförväntningar  

Person 1 uppvisade en positiv trend i fas B i förhållande till fas A under vilken person 1 

uppvisade en negativ trend av utfallsförväntningarna på balansförmågan av balansträning 

med Nintendo Wii Fit. När träningen med Nintendo Wii Fit avslutades i fas A2 uppvisade 

person 1 en negativ trend i förhållande till fas B. Vid skattning av utfallsförväntningar 

skattade person 1 som lägst 5 poäng och som högst 9 poäng (se figur 3a).  

Figur 3a. Resultat av kontinuerliga skattningar av utfallsförväntningar på balansförmågan av 

balansträning med Nintendo Wii Fit. De heldragna, lodräta, svarta linjerna i grafen avdelar 

baslinjemätningarna A, interventionsfasen B och uppföljningsfasen A2.  De vågräta linjerna visar 

trendlinjen för fas A, B och A2. 

Person 2 uppvisade en positiv trend i fas B i förhållande till fas A under vilken personen 

uppvisade en neutral trend av utfallsförväntningarna på balansförmågan av balansträning 

med Nintendo Wii Fit. När träningen med Nintendo Wii Fit avslutades i fas A2 uppvisade 

personen en negativ trend i förhållande till fas B. Vid skattning av utfallsförväntningar 

skattade person 2 som lägst 6 poäng och som högst 9 poäng (se figur 3b).  
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Figur 3b. Resultat av kontinuerliga skattningar av utfallsförväntningar på balansförmågan av 

balansträning med Nintendo Wii Fit. De heldragna, lodräta, svarta linjerna i grafen avdelar 

baslinjemätningarna A, interventionsfasen B och uppföljningsfasen A2.  De vågräta linjerna visar 

trendlinjen för fas A, B och A2. 

Person 3 uppvisade en positiv trend i fas B i förhållande till fas A under vilken personen 

uppvisade en neutral trend av utfallsförväntningarna på balansförmågan av balansträning 

med Nintendo Wii Fit. När träningen med Nintendo Wii Fit avslutades i fas A2 uppvisade 

personen en negativ trend i förhållande till fas B. Vid skattning av utfallsförväntningar 

skattade person 3 som lägst 4 poäng och som högst 6 poäng. (Se figur 3c) 

Figur 3c. Resultat av kontinuerliga skattningar av utfallsförväntningar på balansförmågan av 

balansträning med Nintendo Wii Fit. De heldragna, lodräta, svarta linjerna i grafen avdelar 

baslinjemätningarna A, interventionsfasen B och uppföljningsfasen A2.  De vågräta linjerna visar 

trendlinjen för fas A, B och A2.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Studieförfattarna var intresserade av att undersöka individeffekter av balansträning med 

Nintendo Wii Fit, därför valdes en singel-casedesign. En fördel med denna design är att det 

ger möjlighet om uttalanden om individeffekter av en intervention (Domholdt, 2005). 

Tidigare forskning relaterat till Nintendo Wii Fit och äldre personer har granskat grupper och 

tar alltså inte hänsyn till individuella skillnader (Bateni, 2012; Esculier et al., 2012; Franco et 

al., 2012).  

På grund av att interventionen pågick i personernas hem ansåg studieförfattarna att ett 

bekvämlighetsurval var lämpligast. Bekvämlighetsurvalet möjliggjorde för studieförfattarna 

att få lättare tillgång till personerna i studien än om ett randomiserat urval skulle ha använts 

(Domholdt, 2005). Studieförfattarna var noga med att ge exakt samma instruktioner och 

information till personerna i studien, ha ett neutralt förhållningssätt, undvika uppmuntran, 

vara noga med att definiera vad som skulle mätas samt att inte berätta resultatet/resultaten 

för personerna i studien. Detta för att minska risken för bias i mätningarna och under 

interventionen i studien samt för att upprätthålla objektiviteten i studien (Norusis, 2008).  

Bergs balansskala och FES(S) användes för att mäta balansförmågan respektive en persons 

fallrelaterade self-efficacy. Mätinstrumenten är reliabilitets- och validitetstestade (Hellström 

et al., 1999; Lundin-Olson et al., 1996) vilket är en styrka för studien (Domholdt, 2005). 

Enligt Domholdt (2005) kan resultatet påverkas av upprepade mättillfällen. Exempelvis kan 

personerna i studien ha lärt sig delar av mätinstrumentet i både Bergs balansskala och 

FES(S) vilket kan ha påverkat ett falskt positivt poängresultat. Det går inte att bortse från 

denna felkälla gällande resultat i denna studie. I studien har samma studieförfattare utfört 

mätningarna för Bergs balansskala och FES(S) på samma person vid varje mättillfälle. Det 

stärker intrabedömarreliabiliteten av mätinstrumenten i studien vilket i sin tur styrker 

resultatets giltighet (Domholdt, 2005). Om olika studieförfattare hade utfört mätningarna på 

samma personer i studien hade det kunnat resultera i att personerna förstått instruktionerna 

olika vilket i sin tur hade kunnat påverka resultatets giltighet negativt (Domholdt, 2005). 

Vid skattning av self-efficacy för balansförmågan i hemmet och utfallsförväntningar på 

balansförmågan av balansträningen med Nintendo Wii Fit användes NRS. En svaghet med 

skattning av self-efficacy och utfallsförväntningar på NRS är att det inte finns evidens för 
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reliabiliteten och validiteten för dessa två variabler. Det finns dock studier som stärker 

validiteten och reliabiliteten på NRS där skalan har använts för skattningar av andra 

variabler såsom spasticitet, smärta, fatigue och olika sinnesstämningar (Asgharia et al., 2001; 

Barnason et al., 1995; Farrar et al., 2008; Kapella et al., 2006). Då många olika variabler i 

tidigare studier har kunnat skattas med god reliabilitet och validitet på NRS utgick 

studieförfattarna att ytterligare variabler kunde skattas med skalan.  

En svaghet med skattningarna i studien är att det inte går att försäkra att personerna har 

skattat dagligen (Norusis, 2008). Studieförfattarna har försökt att motverka detta genom att 

personerna ombads att skatta vid samma tidpunkt varje gång i ett erhållet 

skattningsformulär. En svaghet med resultaten från skattningarna i studien kan vara att 

personerna vill vara till lags för studieförfattarna, på grund av att de är anhöriga, och skattar 

därmed inte sina sanna värden (Norusis, 2008). Studieförfattarna har dock varit noga med 

att förklara för personerna i studien att de ska skatta sina sanningsenliga värden. Det faktum 

att fullständiga skattningsformulär har lämnats in samt att studieförfattarna har varit noga 

med att ge tydliga instruktioner kring skattningarna gör att studieförfattarna utgår från att 

resultaten är tillförlitliga. Dock kan det vara ett hot mot den interna validiteten då det är 

ovisst om effekten orsakades av interventionen eller om det var andra faktorer, såsom att 

personerna ville vara till lags för studieförfattarna, som orsakade den uppmätta förändringen 

(Domholdt, 2005). 

Studieförfattarna testade själva de olika balansspelen i Nintendo Wii Fit och valde därefter ut 

de spel som sannolikt skulle utmana balansförmågan för en äldre person. Studieförfattarna 

övade även på att instruera hur spelet fungerade för varandra. Detta för att senare kunna 

instruera personerna i studien på exakt samma sätt, vilket minskar risken för bias (Norusis, 

2008). Att testspela Nintedo Wii Fit bidrog även till ökad erfarenhet hos studieförfattarna.  

Spelen som valdes utmanar den dynamiska balansförmågan, vilket rekommenderas av 

Gardner et al. (2001). En svaghet med valet av enkla spel kan vara att personerna i studien 

inte fick utmana balansförmågan tillräckligt vilket krävs för att balansförmågan ska bli bättre 

(Ledin et al., 2008). Studieförfattarna anser dock att spelen som valdes var lämpliga då de 

försvåras ju längre spelen spelas, vilket gör att balansförmågan utmanas (Nintendo, 2008). 

Andra studier har använt liknande balansspel under interventionen vilket har visat viss god 

effekt på balansförmågan hos äldre personer (Bateni, 2012; Franco et al., 2012). Valet att 

bortse från mer avancerade spel i Nintendo Wii Fit gjordes för att studien skulle kunna 

genomföras med så få begränsningar som möjligt. Ett exempel på en begränsning skulle 

kunna vara att personerna i studien skulle behöva lägga mer tid på att förstå spelen än att 
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spela själva spelen. Studieförfattarna var även tvungna att ta hänsyn till den tidsbegränsning 

som fanns för studiens utförande och ansåg därför att spel som var lätta att förstå var 

lämpligast att användas i studien. Studieförfattarna har närvarat vid varje träningstillfälle 

vilket kan ha medfört en hög följsamhet av träningen i studien (Domholdt, 2005). 

Samtliga personer har deltagit vid samtliga träningstillfällen och har lämnat in fullständiga 

skattningsformulär. Det har således inte skett något bortfall i studien. Det hade varit 

önskvärt att ha haft en längre datainsamlingsperiod för att samla in mer data då 

träningsperiodens längd spelar roll för hur effekterna av träningen blir. Träningseffekter kan 

ses redan efter någon till några veckor, dock blir effekterna av träningen större om träningen 

fortsätter under några månader till flera år. Även träningsdosen spelar roll för hur effekterna 

av träningen blir. Ju högre dos träningen har desto högre effekt får personen av träningen 

(Henriksson et al., 2008). Effekterna av balansträningen i studien hade sannolikt blivit större 

om interventionen hade pågått en längre tid. På grund av begränsad tid för datainsamling var 

den sammanlagda tiden för interventionsfasen tre veckor där personerna tränade 15 minuter 

tre gånger i veckan. Enligt Henriksson et al. (2008) kan låga doser av träning ha effekt, dock i 

lägre utsträckning. Det kan därför vara svårt att se effekterna efter en tre veckor lång 

interventionsperiod. 

 

För att analysera data användes visuell dataanalys. Det finns flera fördelar med att använda 

en visuell analys i en single-casestudie. Visuell analys är ett enkelt sätt att se individuella 

behandlingar och dess resultat. Det gör det även lätt att tolka resultatet på ett effektivt och 

detaljerat sätt. En nackdel med visuella grafer är att det finns få framtagna regler för hur 

olika bedömare ska tolka de visuella analyserna. Resultatet av detta blir att bedömarnas syn 

på hur visuell data bedöms ligger till stor grund för hur effekten av behandling tolkas (Harbst 

et al., 1991).  

Variablerna i studien hade olika många mättillfällen, därför valdes olika analysmetoder för 

att analysera data på bästa sätt. För att ge en tydlig bild av resultaten av Bergs balanskala och 

FES(S) användes ett stapeldiagram istället för ett linjediagram. För kontinuerliga 

mätningarna av self-efficacy och utfallsförväntningar användes trendanalys. En fördel med 

trendlinjen är att det är lättare för bedömaren att tolka data. Metoden gör det även möjligt att 

kunna utläsa trenden i de olika faserna och jämföra trenden mellan de olika faserna (Harbst 

et al., 1991). I skattningarna för self-efficacy valdes även en nivåanalys för att lättare kunna 

utläsa nivåförändringar från en fas till nästkommande fas (Domholdt, 2005). Valet att 

använda både nivå- och trendanalys anser studieförfattarna kan stärka varandra i den 

visuella analysen då det gör att det lättare går att bedöma vad figurerna visar. Valet av 
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kontinuerliga mätningar gjordes för att få in så mycket data att analysera som möjligt samt 

för att det rekommenderas i en studie med single-casedesign (Domholdt, 2005).  

Då studieförfattarna var noga med att ge personerna i studien exakt samma information, och 

därmed minska risken för bias (Norusis, 2008), var det en fördel att skicka ut 

informationsbrev om studien till personerna som skulle delta i studien. Samtliga personer 

fick då exakt samma information vilket inte kunde garanteras om de blev informerade via 

telefon. Personerna kunde dessutom gå tillbaka och läsa informationen flera gånger. 

Studiens design tillåter inte generalisering av resultaten, extern validitet. Det är därför inte 

möjligt med generalisering till andra personer (Domholdt, 2005). En svaghet med single-

casedesign är att externa faktorer är svåra att kontrollera såsom att personen av naturliga 

orsaker har blivit bättre, vilket kan påverka resultaten från samtliga variabler i studien. De 

kontinuerliga mätningarna i studien motverkar dock denna eventuella felkälla (Domholdt, 

2005). Låg kontroll av externa faktorer är ett hot mot den interna validiteten i studien vilket 

studieförfattarna har försökt att motverka genom att informera varje person om att inte 

utöva annan balansträning under tiden som studien pågick (Domholdt, 2005). Detta gjordes 

för att kunna utläsa om eventuella effekter av balansträningen orsakades av Nintendo Wii Fit 

och inte av externa faktorer såsom annan utförd balansträning. Person 1 i studien har 

rapporterat in utförd styrketräning en gång i veckan på grund av en tidigare höftskada. Av 

etiska skäl har person 1 fortsatt med styrketräningen under studiens gång.  

Intervjun kring personernas demografiska data, hälsotillstånd, tidigare erfarenheter av 

Nintendo Wii Fit och utförande av annan balansträning ställdes för att klargöra eventuella 

faktorer som skulle kunna ha med resultatets tolkning att göra. Tidigare erfarenhet kan 

påverka en persons self-efficacy och utfallsförväntningar (Bandura, 1977). Studieförfattarna 

ansåg därför att det var viktigt att ta reda på eventuell tidigare fallproblematik och tidigare 

erfarenheter av Nintendo Wii Fit då det sannolikt skulle kunna påverka hur en person skattar 

sin self-efficacy och utfallsförväntningar. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att samtliga personer i studien hade något ökat poängresultat i 

Bergs balansskala och FES(S) från fas B i förhållande till i fas A samt i fas A2 i förhållande till 

fas B. Detta kan tolkas som att Nintendo Wii Fit som balansträningsmetod skulle kunna 

förbättra balansförmågan och fallrelaterad self-efficacy hos samtliga personer i denna studie. 

Det förbättrade resultatet på Bergs balansskala stämmer överens med tidigare forskning vilka 
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har kunnat påvisa förbättringar i genomsnitt med fem poäng i Bergs balansskala av 

balansträning med Nintendo Wii Fit (Agmon et al., 2011; Franco et al., 2012). Tintetti et al. 

(1990) konstaterar att fallrelaterad self-efficacy kan påverkas positivt med träning. Samtliga 

personer i denna studie ökade sin fallrelaterade self-efficacy genom att träna med Nintendo 

Wii Fit vilket stämmer överrens med Tintetti et al.’s (1990) resonemang.  

Resultatet gällande samtliga personernas self-efficacy för balansförmågan i hemmet tenderar 

att öka då personerna tränar med Nintendo Wii Fit, men minskar något då de slutar träna 

med Nintendo Wii Fit. Studier har tidigare kunnat påvisa att träningsrelaterad self-efficacy 

kan ökas med hjälp av balansträning med bland annat Nintendo Wii Fit (Matsuda et al., 

2010; Wollersheim et al., 2010). Denna studie påvisar att även att self-efficacy för 

balansförmågan i hemmet kan öka av balansträning med Nintendo Wii Fit.   

Samtliga personer uppvisade en positiv trend gällande utfallsförväntningar på 

balansförmågan av balansträning med Nintendo Wii Fit i fas B i förhållande till fas A. Ingen 

av personerna i studien hade spelat Nintendo Wii Fit innan interventionen påbörjades. 

Bristande kunskap om vilka effekter träning ger kan leda till låga utfallsförväntningar (Lee et 

al., 2008). De låga utfallsförväntningarna i fas A kan därför bero på att samtliga personer 

inte har haft tillräckligt med förkunskap om balansträning med Nintendo Wii Fit. Samtliga 

personers skattade utfallsförväntningar ökade i fas B då de tränar med Nintendo Wii Fit. Det 

kan tyda på att personerna i studien har fått en ökad förståelse för vad balansträning med 

Nintendo Wii Fit är. Detta styrks av Matsuda et al. (2010) som konstaterar att äldre 

personers skattade träningsrelaterade utfallsförväntningar kan öka då de genomgår ett 

hembaserat träningsprogram med fokus på bland annat balansträning. I fas A2 då träningen 

med Nintendo Wii Fit är avslutad uppvisar samtliga personer en negativ trend i förhållande 

till fas B gällande utfallsförväntningarna. Studieförfattarna ser en möjlig förklaring till att 

utfallsförväntningarna minskar på grund av den korta interventionsperioden eller att de inte 

tränar längre vilket gör att de inte heller har några förväntningar.  

Person 1 i studien har utfört styrketräning en gång i veckan på grund av en tidigare 

höftskada. Enligt Orr et al. (2008) är endast träning av muskelstyrka inte tillräckligt för att 

öka balansförmågan hos äldre. Det är därför inte troligt att personens balansförmåga skulle 

förändrats på grund av endast denna träning. Flera studier (Gillespie et al., 2003; Helbostad 

et al., 2004; Robertson et al., 2002) påstår dock att balansträning kombinerat med annan 

träning, exempelvis styrketräning, kan påverka balansförmågan positivt. Person 1’s resultat 

skulle därför kunna ha påverkats av att hon har utfört styrketräning i kombination med 

balansträning med Nintendo Wii Fit. Även person 1’s skattade resultat för self-efficacy och 
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utfallsförväntningar kan ha påverkats av att hon har utfört styrketräning i samband med att 

studien pågick. Enligt Matsuda et al. (2010) kan skattade träningsrelaterade 

utfallsförväntningar och self-efficacy även påverkas positivt av ett hembaserat 

träningsprogram med fokus på balansträning och styrka. 

Person 2 äter blodtryckssänkande läkemedel.  En biverkning av läkemedlet kan vara yrsel 

vilket kan påverka balansförmågan negativt (FASS, 2012a). Dock uppgav person 2 att hon 

inte har känt av någon yrsel sedan tidigare eller under studien gång. Studieförfattarna utgår 

från att läkemedlet inte har påverkat personens resultat i studien.  

Person 3 fick vid samtliga mätningar på Bergs balansskala ett poängvärde under 45 vilket 

indikerar på ökat fallrisk inom ett år (Lundin-Olsson et al., 1996). Person 3 äter 

blodtryckssänkande läkemedel. En biverkning av läkemedlet kan vara yrsel vilket kan 

påverka balansförmågan negativt (FASS, 2012b). Dock anger person 3 att hon aldrig har 

upplevt någon biverkan av läkemedlet. Studieförfattarna utgår från att läkemedlet inte har 

påverkat personens resultat i studien.  

En möjlig orsak till person 3’s lågt skattade self-efficacy till balansförmågan i hemmet kan 

vara att hon ramlade på en trottoarkant för fem år sedan. Enligt Bandura (1977) kan tidigare 

erfarenheter påverka en persons self-efficacy. Det tidigare fallet kan därför ha påverkat 

personens self-efficacy till balansförmågan negativt.  

Något som framkom i studien var att personerna tyckte att Nintendo Wii Fit var ett roligt sätt 

att träna balansförmågan på. Enligt Mezzeo et al. (2001) bör äldre personer uppmuntras till 

att hitta aktiviteter och träningsformer som han eller hon trivs med och tycker är roligt för att 

öka möjligheterna för de fortsätter att utöva ett träningsprogram. Efter interventionen har 

flera av personerna i studien nämnt att de gärna hade fortsatt att spela med Nintendo Wii Fit 

vilket kan tolkas som att de trivdes med träningsformen. Det skulle kunna möjliggöra för 

kontinuerlig balansträning. För att bibehålla balansförmågan krävs ett kontinuerligt 

balansträningsprogram (Wolf et al., 2000). 

6.3 Etikdiskussion 

Forskningsetiska principer för forskning på anhöriga hittades ej av studieförfattarna.  

Studieförfattarna var mycket tydliga med att personerna kunde tacka nej till deltagande i 

studien samt under studiens gång. Detta för att personerna inte skulle känna sig tvungna att 

delta på grund av att de är anhöriga till studieförfattarna.  
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Under interventionsperioden har samtliga personer i studien fått en positiv utveckling av 

balansförmågan, fallrelaterad self-efficacy, self-efficacy för balansförmågan i hemmet samt 

utfallsförväntningar på balansförmågan av träning med Nintendo Wii Fit. Detta ser 

studieförfattarna som en indikation på att interventionsperioden ej har påverkat personerna 

negativt. Av etiska skäl ansåg studieförfattarna att person 1 inte kunde nekas styrketräning på 

grund av sin tidigare höftskada. I övrigt har det ej framkommit några etiska problem under 

studiens gång.  

7 SLUTSATS 

Resultatet av denna studie visar tendenser på att balansträning med Nintendo Wii Fit har en 

positiv påverkan på balansförmågan, fallrelaterad self-efficacy, self-efficacy för 

balansförmågan i hemmet samt utfallsförväntningar på balansförmågan av balansträning 

med Nintendo Wii Fit under en treveckorsperiod för dessa tre personer. Samtliga personers 

resultat har kunnat påvisa en viss positiv effekt för samtliga variabler, vilket ger svar på 

studiens frågeställningar. Tidigare forskning på gruppnivå har uppvisat liknande resultat. 

Studieförfattarna betonar att mer forskning inom området behöver göras innan några säkra 

slutsatser om effekten på balansförmågan av Nintendo Wii Fit kan göras. I vidare forskning 

hade det varit intressant att undersöka personernas upplevelse av att träna med Nintendo 

Wii Fit eftersom det framkom att personerna i studien upplevde träningsmetoden som ett 

roligt sätt att träna balansförmågan på. Detta för att eventuellt säkerställa att äldre personer 

faktiskt tycker att det är roligt att träna med Nintendo Wii Fit och därmed ökar chanserna 

balansträningen blir av.   
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BILAGA A 

 
BASENKÄT 

Fråga 1. Ålder:      

Fråga 2. Kön: 

Fråga 3. Civilstånd: 

Fråga 4. Tidigare sjukdomar/skador? 

Fråga 5. Känd fallproblematik? 

Fråga 6. Förtäring av läkemedel? Om ja, vad? 

Fråga 7. Tidigare erfarenhet av Nintendo Wii Fit? 

Fråga 8. Utför du annan balansträning? Om ja, vad? 
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BILAGA E 

INFORMATIONSBREV 

Denna studie går ut på att träna hemma med Nintendo Wii Fit tre gånger i veckan under en 

treveckorsperiod. Nintendo Wii Fit är ett tv-spel och till spelet används en balansplatta som 

spelaren står på då spelet är igång. Balansplattan känner av kroppens rörelser och 

interagerar med ett spel som visas på tv-apparaten. Innan, under och efter träningsperioden 

kommer olika balanstest att utföras. Innan, under och efter träningsperioden kommer du 

som deltagare att få skatta tilltron till din balansförmåga i hemmet samt i vilken utsträckning 

du tror att balansträningen kommer att påverka balansförmågan.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

 

Information om studien: 

• Balansproblem är idag vanligt bland äldre personer i Sverige. Fysisk aktivitet och 

balansträning är två viktiga åtgärder för att förebygga balansproblem.  

• Syftet med denna studie är att undersöka om Nintendo Wii Fit har effekt på 

balansförmågan, tilltron till din balansförmåga i hemmet, utfallsförväntningar på 

balansförmågan av balansträningen samt tilltron till den egna förmågan att utföra 

olika aktiviteter utan att falla under en treveckorsperiod. 

• Studien kommer att pågå under totalt sex veckor, varav tre veckor är 

träningsperioden. Du som deltagare kommer att utföra träningen i ditt egna hem tre 

gånger i veckan i cirka 15 minuter. En studieförfattare kommer att närvara vid 

träningen och tillhandahålla med utrustning samt instruktioner om hur spelet går till.  

• Under de sex veckorna som studien pågår ber vi dig att inte utöva annan träning. 

• Forskning har visat att Nintendo Wii Fit är ett säkert sätt att träna på. 

Studieförfattarna kommer att närvara vid träningen för extra säkerhet. 

• All data som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt. 

• Efter datainsamling kommer all insamlad data att avidentifieras. 
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Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Studenter: 

Sandra Svangren    Andreas Karlsson 

0708879419     0739099472 

sandra.svangren@hotmail.com  andreas-carlson@hotmail.com 

 

Handledare: 

Anne Söderlund 

anne.soderlund@mdh.se 

 

 

 

 

 

Skriftligt godkännande av studiedeltagare: 

 

 

__________________________________________________________ 

(namn)   (ort)    (datum)
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