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Sammanfattning  

Bakgrund: Att hålla igång och vara aktiv är viktigt för alla, inte minst för äldre personer, då det leder 
till ökad fysisk funktions- och aktivitetsförmåga. Tekniken i dagens samhälle kan bidra till 
självständighet och på så sätt hjälpa äldre i deras vardagliga aktiviteter. En del av dagens teknik kan 
bland annat vara tv-/dataspel som fysiskt aktiverar användaren och kommer i den här 
litteraturstudien att benämnas som exergames. Exergames har blivit allt mer vanligt inom 
rehabilitering, därför finns ett behov av att sammanställa dess effekt på den fysiska funktions- och 
aktivitetsförmågan hos äldre.  

Syfte: Sammanställa exergames effekt på äldre personers fysiska funktions- och aktivitetsförmåga. 

Metod: En allmän litteraturstudie som analyserade och sammanställde 10 vetenskapliga artiklar. 
Artiklarna inkluderades genom databassökning i Cinahl Plus with full text och PubMed. 

Resultat: I analysen framkom tre teman, utifrån fysisk funktions- och aktivitetsförmåga, som 
presenterades i resultatet. Dessa teman var balans, muskelstyrka och aktiviteter i dagliga livet. 
Exergames gav positiv effekt på äldre personers balans, muskelstyrka och aktiviteter i dagliga livet. 

Slutsats: Resultatet av litteraturstudien visade hur olika former av exergames kan användas för att 
förbättra äldres fysiska funktions- och aktivitetsförmåga då exergames gav positiv effekt på de äldres 
balans, muskelstyrka eller aktiviteter i dagliga livet på olika sätt.  
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1. Inledning 

Tv- och dataspel är väldigt vanligt i dagens samhälle och har på senare tid utvecklats till att engagera 
spelaren mer fysiskt. Det har utvecklats från ett stillasittande nöje till en form av teknologisk 
träningsform. De yngre generationerna är mer insatta i dagens tv- och dataspelsvärld än den äldre 
generationen. Det är därför intressant, ur en arbetsterapeutisk synvinkel, att se hur detta påverkar 
äldres fysiska funktions- och aktivitetsförmåga.  

2. Bakgrund 

2.1 Arbetsterapi och aktivitetsförmåga  

Målet med arbetsterapi är att förebygga, rehabilitera och underlätta personens förmåga till aktivitet 
och delaktighet [1]. Kielhofner [2] menar att arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat genom att 
genomföra anpassningar efter den specifika personens upplevelser, situation och önskemål.  

Inom arbetsterapi är aktivitet ett centralt begrepp då aktivitet anses kunna påverka människans hälsa 
[1]. Enligt Kielhofner [2] skapar aktivitet en dynamisk helhet mellan personen och dennes omgivning 
genom ett samspel mellan vanebildning, viljekraft och utförandekapacitet. Med vanebildning menas 
ett inlärt beteende som har utvecklats med de vanor och roller som den unika människan har. 
Motivationen till att utföra aktiviteter menar Kielhofner [2] är viljekraften. Olika typer av belöningar, 
exempelvis ekonomisk belöning vid arbete, motiverar människan till att utföra aktiviteter. Med 
utförandekapacitet menar Kielhofner [2] förmågan att utföra en aktivitet, det vill säga 
aktivitetsförmågan. För att ha förmåga att utföra en aktivitet krävs det att individen vet hur 
aktiviteten ska utföras, har kapaciteten för att kunna utföra den samt utför den när individen vill eller 
måste [3].  

Genom att bedöma utförandet av aktiviteter kan arbetsterapeuten få en uppfattning av individens 
aktivitetsförmåga [2]. Aktiviteter kan definieras som aktiviteter i dagliga livet (ADL), lek och 
produktivitet [2]. ADL innebär de aktiviteter som människan utför för att ta hand om sig själv, 
exempelvis personlig hygien, laga mat och städa [2]. Det är utifrån dessa aktiviteter som en 
arbetsterapeut oftast gör en bedömning på aktivitetsförmågan [3].  

Med stigande ålder ökar hälsoproblemen [4] och aktivitetsförmågan försämras [5]. Det innebär att 
äldre personer är en av arbetsterapins största patientgrupper [4]. Med hjälp av arbetsterapi kan 
aktivitet främjas och självständighet möjliggöras genom att anpassa aktiviteten efter personens 
förmågor och kroppsfunktioner [2, 6]. 

2.2 Fysisk funktionsförmåga och kroppens åldrande  

För att kunna utföra aktiviteter krävs fysiska funktionsförmågor som bland annat innefattar styrka, 
uthållighet och balans [7]. Den fysiska funktionsförmågan kan delas upp i två begrepp, fysisk 
kondition samt koordinationsförmåga [8]. Med fysisk kondition menas den prestation som krävs vid 
belastning hos individen, med andra ord muskelstyrkan och uthålligheten. Koordinationsförmågan 
syftar till sensomotoriska kontrollen vilket innefattar de rörelsekrav som ställs på individen. När 
kroppens förmågor försämras kan även känslan av personens egen identitet försämras [9]. Därför är 
det viktigt att kroppen får aktiveras för att bibehålla dennes förmågor så länge som möjligt.  

Forskning har visat att äldre som är aktiva mår bättre psykiskt och fysiskt samt lever längre än äldre 
som inte är aktiva [10]. När kroppen åldras minskas muskelstyrkan, hjärtslagen blir svagare, 
blodkärlen blir stelare och skelettet blir svagare [11]. Ett aktivt vardagsliv kan bidra till bland annat 
bättre sömn, starkare skelett samt bättre kondition och muskelstyrka [11, 12]. World Health 
Organization (WHO) [13] styrker detta då de, i en rekommendation för fysisk aktivitet hos personer 
över 65 år, beskriver att de som har ett aktivt liv löper mindre risk för fysiska och kognitiva sjukdomar 
eller nedsättningar. 
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2.3 Äldre och dagens teknik  

Under de senaste årtiondena har teknikens utveckling accelererat, vilket medför att användning av 
teknik i dagens samhälle är svår att undgå [5]. Det har resulterat i att människor i dag är beroende av 
tekniken, vilket kan upplevas både som hindrande och/eller stödjande av äldre personer. Tekniken 
kan upplevas som hindrande om de äldre inte har haft möjlighet att följa med i utvecklingen eller om 
tekniken har ersatt tidigare vanor som är svåra att lära om. Äldre uppfattar sig själva ofta som 
okunniga och känner sig obekväma gällande användning av dagens teknik. Däremot har de en positiv 
inställning till tekniken om den kan underlätta i vardagen [14, 15]. Teknik kan användas för att 
kompensera brister och förlorade förmågor som uppstår vid åldrandet [16] samt göra vissa 
aktiviteter mer lättillgängliga. Tekniken kan även bidra till ökad trygghet, delaktighet i samhället samt 
enklare mobilisering för äldre [5]. Teknik är en viktig del inom arbetsterapi då arbetsterapeuter sedan 
professionens början har använt sig av tekniska hjälpmedel för att kompensera bristande förmågor.  

2.4 Exergames 

Olika tv-/dataspel som aktiverar användaren har fått benämningen ”exergaming” eller 
”active/activity promoting gaming” [17]. Det har inte framkommit någon motsvarande svensk 
översättning till tv-/dataspel som aktiverar användaren, därför kommer det i den här 
litteraturstudien att benämnas som exergames. Exergames kan exempelvis bestå av varumärkena 
Nintendo Wii, Xbox Kinect och Playstation EyeToy [18] men alla har den gemensamma faktorn att de 
kombinerar tv-/dataspel med fysisk aktivitet då användaren utför spelet genom fysiska övningar [19]. 
De vanligaste träningsformerna som exergames erbjuder är aerobics, balans och styrkeövningar. 
Exergames syftar till att skapa en rolig och engagerande miljö för användaren som kan användas på 
fritiden för eget bruk samt inom rehabilitering [20]. Inom rehabilitering kan exergames exempelvis 
användas inom hjärtrehabilitering och neuro-rehabilitering [18].  

2.5 Problemformulering 

Att hålla igång och vara aktiv är viktigt för alla då det bidrar till bland annat bättre sömn, starkare 
skelett samt ger bättre kondition och muskelstyrka [11, 12]. Det är särskilt viktigt för äldre personer, 
då detta leder till ökad fysisk funktions- och aktivitetsförmåga [6]. Dagens teknik kan även bidra till 
självständighet samt enklare mobilisering och på så sätt hjälpa äldre i deras vardagliga aktiviteter [5] 
genom att kompensera brister och förlorade förmågor som uppstår vid åldrandet [16]. Användning 
av exergames inom rehabilitering och i hemmet har blivit mer vanligt [21-23] och därför kan 
exergame möjliggöra för de äldre att bli mer fysiskt aktiva. Ny evidens har även visat att fysisk 
aktivitet kan främjas, motiveras och uppmuntras med hjälp av exergames [24]. Därför finns ett behov 
av att sammanställa dess effekt på fysiska funktions- och aktivitetsförmågan för att ge vägledning i 
rehabilitering av äldre inom arbetsterapi.  

3. Syfte 

Att sammanställa exergames effekt på äldre personers fysiska funktions- och aktivitetsförmåga.  

4. Metod 

Studiens metod var en allmän litteraturstudie [25]. I en allmän litteraturstudie beskrivs och 
analyseras de inkluderade artiklar men inte på ett systematiskt sätt. Metoden används för att 
sammanställa eller beskriva kunskapsläget inom ett visst område. Valet av metoden ansågs därför 
lämplig då den svarade mot syftet, vilket var att sammanställa aktuell forskning om exergames och 
dess effekt på äldre personers fysiska funktions- och aktivitetsförmåga.   
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4.1 Sökstrategi  

Databaser som användes i litteraturstudien var Cinahl Plus with full text och PubMed. För att få en 
tillräckligt omfattande sökning bör det genomföras sökningar i två eller flera databaser [26]. De två 
databaserna som valdes täcker området omvårdnad och arbetsterapi [25, 27] och är därför lämpliga 
för litteraturstudien. I varje databas finns en särskild ämnesordslista som bör användas för att få fram 
det korrekta sökordet [26]. De olika databaserna har inte alltid samma ämnesord till sökorden och 
därför är det viktigt att hitta rätt ämnesord i respektive databas. I Cinahl Plus with fulltext kallas 
ämnesordslistan för tesaurus och i PubMed har den benämningen MeSH-termer [26]. Databasernas 
ämnesordslistor är uppbyggda i huvudkategorier som förgrenar sig i underkategorier, vilket i de flesta 
databaserna inkluderas automatiskt. Cinahl Plus with fulltext är en databas som inte automatiskt 
inkluderar underkategorier och därför användes sökfunktionen explode (+) för att manuellt inkludera 
underkategorierna. Med hjälp av underkategorierna täcktes området mer noggrant, dock kan det 
också ge en för bred sökning och därför kan det vara en fördel att testa både med och utan 
underkategorier [26]. 

Sökorden som valdes framkom med hjälp av metoden PICO [25]. PICO är en förkortning för 
patient/population, Intervention, Control (if appropriate) och Outcome. Det vill säga vem, vad, 
kontrollgrupp (om lämpligt) samt utfall/resultat. Metoden användes för att strukturera upp 
sökstrategin och för att enklare komma fram till lämpliga sökord som svarade mot syftet. Genom att 
utgå från dessa ord i PICO framkom de olika sökorden och sökkombinationerna som användes i den 
här litteraturstudien. Exakt vilka ord som användes, antal träffar samt vilka block som skapades för 
att få fram sökkombinationerna kan utläsas i tabell I.  

Tabell I - Sökhistorik 
Datum 
Databas 

Sökning Sökord Träffar 
 

Urval 1.  
Titel 

Urval 2. 
Abstrakt 

Urval 3.  
65+ 

Urval 4 . 
Dubbletter 

Urval 5. 
Fulltext 

161010 

Cinahl 

Plus with 

Full text 

S1 

S2 

S3 

S4 

 

S5 

 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 

S11 

S12 

S13 

S14 

Nintendo Wii (FT) 

Virtual reality (MH) 

Video Games+ (MH) 

User-Computer Interface+ 

(MH) 

Activities of Daily Living+ 

(MH) 

Occupational Therapy+ (MH) 

Occupation*(FT) 

Physical Activity (MH) 

Effect* (FT) 

Treatment Outcomes+ (MH) 

S1 OR S2 OR S3 OR S4 

S5 OR S6 OR S7 OR S8 

S9 OR S10 

S11 AND A12 AND S13 

52 

166 

238 

377 

 

6,232 

 

560 

3,301 

2,969 

75,735 

44,808 

762 

11,940 

100,836 

46 
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Datum 
Databas 

Sökning Sökord Träffar 
 

Urval 1. 
Titel 

Urval 2. 
Abstrakt 

Urval 3. 
65+ 

Urval 4. 
Dubbletter 

Urval 5. 
Fulltext 

161031 

PubMed 

S1 

S2 

S3 

S4 

Nintendo Wii 

Virtual reality 

Video Games 

Exergam* 

69 

321 

265 

46 
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S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 

S11 

Activities of Daily Living 

Occupational Therapy 

Physical Activity 

Effect 

S1 OR S2 OR S3 OR S4 

S4 OR S5 OR S6 

S8 AND S9 AND S10 

11,743 

2,497 

21,671 

72,842 

557 

32,965 

47 
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(MH) = Ämnesord i Cinahl Plus with full text. (FT) = Fritextord   

I Cinahl Plus with fulltext genomfördes samtliga sökningar med begräsningar i databasen för att svara 
mot litteraturstudiens inklusionskriterier. Dessa begräsningar i databasen var: 2010-2016, Peer-
reviewed, engelskt språk samt ålder 65+. Genom att använda explode (+) på S3, S4, S5, S6 och S10 (se 
tabell I) inkluderas samtliga undergrupper till dessa sökord.  

Samtliga sökningar i PubMed genomfördes med begränsningar i databasen för att svara mot 
litteraturstudiens inklusionskriterier. Dessa begräsningar i databasen var: 2010-2016, engelskt språk 
samt ålder 65+. Vid sökning i databasen genomfördes först en sökning med MeSH-termer och sedan 
en sökning med endast fritextord. Detta för att se skillnaden mellan de olika sökningarna. Skillnaden 
mellan sökningarna blev tre färre artiklar vid sökning med hjälp av MeSH-termer jämfört med 
sökningen då endast fritextord användes. Det framkom att i PubMed tillkommer MeSH-termer 
automatiskt när en fritextsökning görs. För att få en bredare sökning valdes det därför att göra en 
sökning med endast fritextord i PubMed eftersom MeSH-termer automatiskt inkluderades. 

Sökordet Exergame och User-Computer interface framkom genom att läsa ämnesorden på 
intressanta artiklar i Cinahl Plus with fulltext. Treatment Outcomes framkom under handledning av 
en bibliotekarie gällande databassökning. Bibliotekarier har kunskap om de olika databasernas 
uppbyggnad och kan därför vara till bra hjälp för att effektivisera sökningarna [25]. Exergame 
användes i första sökningarna endast i Cinahl Plus with fulltext då ordet ingår som underkategori för 
sökordet Video games+. I första sökningen i PubMed användes inte detta ord och därför 
genomfördes en ny sökning vid ett senare tillfälle. Vid noggrann genomgång var det endast en ny 
artikel som tillkom jämfört med tidigare sökning. Den artikeln uteslöts då den inte svarade mot 
litteraturstudiens syfte.  

4.2 Urval 

Urvalet av artiklarna baserades på nedanstående inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier: 

 Personer över 65 år  

 Engelskspråkiga artiklar 

 Artiklar från 2010 till 2016 

 Artiklar med exergames som intervention 

Exklusionskriterier: 

 Artiklar som endast handlar om kognition  

 Artiklar som endast beskriver arbetsterapeutens åsikt gällande exergames 

 Avhandlingar  

 Litteraturstudier  

 Artiklar som undersöker exergames som bedömningsinstrument och inte träningsredskap 

I första urvalet lästes titlarna för att utesluta de studier som inte svarade mot syftet, exempelvis om 
titeln inte innehöll någon form av exergame. Nästa urval bestod av att läsa artiklarnas abstrakt för att 
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utesluta irrelevanta artiklar som inte svarade mot syftet. I det tredje urvalet lästes artiklarna igenom i 
fulltext för att utesluta de artiklar som hade deltagare under 65 år med i studien. Fjärde urvalet 
bestod av att jämföra artiklarna från de olika databaserna för att utesluta dubbletter. I det femte 
urvalet lästes tolv artiklar i fulltext där en artikel från varje databas uteslöts. Den ena uteslöts då den 
endast fanns på koreanska och den andra uteslöts för att den bestod av en sammanfattning av en 
avhandling. Sammanfattningen av avhandlingen innehöll tre artiklar och för att undersöka om någon 
utav de tre artiklarna svarade mot litteraturstudiens syfte genomfördes en kompletterande manuell 
sökning för att se om artiklarna kunde inkluderas. Den manuella sökningen genomfördes genom att 
artiklarna eftersöktes på internet. Två artiklar i avhandlingen uteslöts då den ena inte handlade om 
exergames och den andra undersökte exergames som ett mätinstrument. Den tredje artikeln [28] 
fanns redan bland de inkluderade artiklarna som hade framkommit under databassökningen. För att 
se vilka tio artiklar som inkluderades i litteraturstudien se artikelmatrisen (bilaga).  

4.3 Kvalitetsgranskning 

Granskningen av de inkluderade artiklarna i litteraturstudien utgick från Forsberg et al. [25] 
beskrivning om hur kvantitativa artiklar kvalitetsgranskas. Genom att utgå ifrån Forsberg et al. 
beskrivning framkom frågor som användes för att granska kvaliteten i de inkluderade artiklarna. 
Exempel på några utav frågorna var ”Vilken design användes i artikeln?”, ”Har det skett några bortfall 
under studiens gång?”, ”Finns det i förväg en bestämd hypotes eller frågeställning i artikeln?”. Vid 
noggrann genomgång av de inkluderade artiklarna antecknades vad som framkom utifrån frågorna 
och sammanställdes i artikelmatrisen (bilaga).  

Enligt Forsberg et al. [25] anses randomiserade kontrollstudier vara av hög kvalitet, kvasi-
experimentella studier medelkvalitet och icke-experimentella studier vara av låg kvalitet. I den här 
allmänna litteraturstudien hade sex artiklar hög kvalitet [28-33], tre hade medelkvalitet [34-36] och 
en artikel [37] hade låg kvalitet. Enligt Forsberg et al. [25] inkluderas endast artiklar med medel till 
hög kvalitet i en systematisk litteraturstudie, däremot kan artiklar med låg kvalitet inkluderas i 
allmänna litteraturstudier. 

4.4 Dataanalys 

Genom att läsa igenom det insamlade materialet noggrant vid flertal tillfällen skapas en 
helhetsuppfattning av materialet [27]. De inkluderade artiklarna i litteraturstudien lästes igenom 
noggrant flera gånger och under tiden antecknades relevant information. Information som 
antecknades var exempelvis vilket exergames som användes som intervention, vilken effekt 
interventionen gav samt vilken effekt resultatet hade på fysisk funktions- och aktivitetsförmågan. 
Sedan sammanställdes informationen och blev grunden till artikelmatrisen (bilaga). Med hjälp av 
artikelmatrisen kunde artiklarna ställas mot varandra och på så sätt identifierades likheter och 
skillnader mellan artiklarna. Under det stadiet i analysen framkom tre olika teman gällande fysisk 
funktions- och aktivitetsförmåga som var återkommande i de inkluderade artiklarna. För att skapa en 
struktur sorterades artiklarna in i de olika temana vilket redovisas i litteraturstudiens resultat.  

4.5 Etiska aspekter  

I en artikel [37], som var en fallstudie, framgick det inte om studien var godkänd av en etisk 
kommitté [38]. Då artikeln genomfördes i Sverige kan den eventuellt genomförts utan att ha ansökt 
om etiskt godkännande och endast följt lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
[39]. I samråd med handledare beslöts det att inkludera artikeln trots avsaknad av tydlighet då 
artikeln ansågs vara välbeskriven i sitt tillvägagångsätt samt svarade mot litteraturstudiens syfte. 
Resterande nio artiklar [28-36] beskrev att de blivit godkända av en etisk kommitté samt fått 
samtycke av deltagarna i studierna.  
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5. Resultat  

Analysen över inkluderade artiklar resulterade i en sammanställning där tre teman som påverkar den 
fysiska funktions- och aktivitetsförmågan identifierades. Dessa teman bestod av balans, muskelstyrka 
samt aktiviteter i dagliga livet, vilka presenteras nedan i tabell II samt i nedanstående underrubriker. 
Då vissa artiklar gick att placera under flera teman kan samma artikel förekomma under flera 
underrubriker. Se tabell II för fördelningen av artiklarna mellan temana, samt artikelmartris (bilaga) 
för översikt av resultaten i varje enskild artikel.   

Tabell II – Fördelning av artiklar mellan temana  

Påverkan på fysisk 
funktions- och 
aktivitetsförmåga 

Artikel 
 

Balans 
 

[28, 29, 32-35] 

Muskelstyrka 
 

[28, 30, 31, 35-37] 

Aktiviteter i det dagliga livet 
 

[29, 35] 
 

 

5.1 Balans 

Sex artiklar [28, 29, 32-35] undersökte om exergames hade effekt på den fysiska funktionsförmågan 
gällande balans och därmed minimerade fallrisken hos äldre. Flera artiklar [29, 32-35] visade på att 
användning av exergames gav positiv effekt på äldres balansförmåga vilket underlättar förflyttningar 
samt aktiviteter som utförs stående. Den förbättrade balansförmågan ledde även till att risken för fall 
minimerades. En av artiklarna [28] fick ett annat resultat, då studien inte kunde påvisa att exergames 
hade någon effekt på balansförmågan. Fyra artiklar använde Nintendo Wii [28, 29, 34, 35] som 
intervention där tre utav artiklarna [28, 34, 35] använde Wii Balance Board, en balansplatta som 
användaren stod på och gjorde viktjusteringar för att styra spelat på tv-skärmen, för att träna upp 
balansen. Den fjärde [29] använde K-Pop Dance Festival, ett dansprogram där handkonsoler 
användes för att registrera rörelser som användaren utförde för att härma rörelserna på tv-skärmen. 
I en artikel [32] använde deltagarna virtuella glasögon samtidigt som de gick på ett löpband för att 
träna upp balansen. Den sista artikeln [33] använde sig av en dansplatta där deltagarna följde pilar på 
en data-skärm för att veta hur fötterna skulle placeras på dansplattan. Artiklarna [28, 29, 32-35] 
använde olika instrument för att mäta balansen hos de äldre, ett exempel var Berg Balance Scale [29, 
34, 35] som bedömde balansförmågan vid sittande, stående och positionsändringar. Artikeln [28] 
som inte visade någon effekt på balansen efter intervention mätte postural balans med hjälp av 
instrumentet Good Balance, Metiture, Finland, en platta som mäter trycket när personen står på den 
med båda fötterna.  

5.2 Muskelstyrka  

Sex artiklar [28, 30, 31, 35-37] undersökte om exergames hade effekt på den fysiska 
funktionsförmågan gällande muskelstyrka hos äldre. Samtliga artiklar [28, 30, 31, 35-37] visade att 
exergames hade en positiv effekt på muskelstyrkan. Fem artiklar [28, 30, 35-37] använde Nintendo 
Wii som intervention. Tre av dessa [30, 36, 37] använde Wii Sports där deltagarna, med hjälp av 
handkonsoler som registrerade deras rörelser på tv-skärmen,  bland annat kunde spela bowling och 
tennis. Två artiklar [28, 35] använde Wii Balance Board som intervention. Xbox Kinect [31] användes 
som intervention i den sjätte artikeln där deltagarna utförde rörelser som fångades upp av en 
kamera och visades på tv-skärmen. Artiklarna mätte muskelstyrka på olika sätt. Fem artiklar [28, 30, 
31, 35, 37] fokuserade på de nedre extremiteterna, medan en artikel [36] fokuserade på de övre 
extremiteterna. Den sistnämna artikeln [36] mätte styrkan i armarna, specifikt biceps, för att se om 
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Nintendo Wii gav någon effekt. De övriga artiklarna [28, 30, 31, 35, 37] genomförde mätningar som 
till exempel att gå i sex minuter samt resa sig upp från en stol för att se om exergames gav effekt på 
styrka och uthållighet i benen.  

5.3 Aktiviteter i dagliga livet 

Två artiklar [29, 35] undersökte effekten på utförandet av vardagliga aktiviteter, aktivitetsförmågan, 
med Nintendo Wii som en intervention. Enligt dessa två artiklar förbättrades ADL-förmågan hos de 
äldre efter användning av Nintendo Wii. Den ena artikeln [29], som använde K-Pop Dance Festival 
som intervention, visade att användning av exergame ledde till en förbättring av ADL-förmågan i 
jämförelse med kontrollgruppen. Den andra artikeln [35], som använde Wii Balance Board som 
intervention, visade att exergame minskade rädslan för att falla och på så sätt kände sig deltagarna 
säkrare i att utföra sina vardagliga aktiviteter. Båda artiklarna [29, 35] fokuserade på personlig ADL 
vilket innebar att de bland annat mätte personlig hygien och på- och avklädning före och efter 
intervention. Den ena artiklen [29] mätte ADL med hjälp av instrumentet Modufied Barthel Index där 
deltagarna fick skatta sitt utförande samt blev observerade i aktivitet. Den andra artikeln [35] 
använde sig av Falls efficacy scale där deltagarna fick skatta hur rädda de var för att falla när de 
utförde aktiviteter i dagliga livet.  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

För att uppnå en god tillförlitlighet i en allmän litteraturstudie krävs det, enligt Forsberg et al. [25], 
att det finns ett tydligt syfte beskrivet, att urvalskriterierna och litteratursökningen är beskrivna, att 
det finns kriterier för kritisk granskning av litteraturen samt att resultatet är tydligt beskrivet. Den här 
litteraturstudien har försökt eftersträva detta genom att resultatet svarade mot syftet samt att 
metodavsnittet innehöll tydliga beskrivningar gällande urvalskriterier och hur databassökningen 
genomfördes. Litteraturstudien beskriver dessutom den granskning av artiklarna som skett och lyfter 
fram styrkor samt svagheter för respektive artikel (bilaga). 

Enligt Forsberg et al. [25] ska en systematisk litteraturstudie framförallt inkluderat all forskning som 
rör ämnet, både publicerade och icke-publicerade studier samt endast artiklar med medel och hög 
kvalitet. I den här litteraturstudien kan inga garantier ges gällande att alla relevanta studier 
inkluderats då endast två databaser användes samt att litteraturstudien endast inkluderade 
publicerade artiklar. Det inkluderades även en artikel [37] med låg kvalitet i den här litteraturstudien 
vilket innebar att den enligt Forsberg et al. [25] blev en allmän litteraturstudie och inte en 
systematisk litteraturstudie.  

En styrka i litteraturstudien var att de flesta av artiklarna var randomiserade kontrollstudier vilket gav 
dem hög kvalitet [25]. Däremot hade en artikel med designen fallstudie [37] ingen beskrivning 
gällande etisk prövning, vilket var en bidragande faktor till att kvaliteten i den artikeln blev låg. Då 
den här litteraturstudien var en allmän litteraturstudie med syftet att sammanställa exergames effekt 
på äldres fysiska funktions- och aktivitetsförmåga bedömdes fallstudien [37] som lämplig att 
inkludera. En orsak till att artikeln [37] inte var etiskt prövad kan beror på att forskaren inte ansåg att 
det var nödvändigt då det endast var en deltagare med i studien och som hade gett sitt samtycke av 
att delta. I artikeln [37] framkom det även att studien genomfördes som ett första steg gällande 
exergames effekt på patienter med hjärtfel och var ämnad som grund för kommande och mer 
omfattande studier. En fallstudie kan vara att rekommendera när en första undersökning ska 
genomföras inom ett nytt forskningsområde [40].  

Sökstrategins intention var att utgå från metoden PICO [25], däremot följdes inte metoden helt då 
det skedde två avvikelser och metoden användes därför mer som en inspiration. Den ena avvikelsen 
skedde i samråd med bibliotekarien gällande patientgrupp. Patientgruppen som inkluderades i 
litteraturstudien var äldre personer över 65 år och därför kunde sökord som exempelvis elderly 
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använts alternativt haft en avgränsning på ålder i databaserna. Sökningar med båda alternativen 
genomfördes och det märktes en skillnad då artiklar med yngre deltagare exkluderas vid avgränsning 
på ålder i databaserna. Därför valdes det att göra en avgränsning på ålder 65+ i databaserna. Den 
andra avvikelsen skedde gällande utfallet. Enligt metoden skulle en gemensam sökning med ord 
rörande aktivitetsförmåga och fysisk funktionsförmåga skett tillsammans med treatment outcomes 
och effect för att svara mot utfallet. Denna kunskap framkom under processens gång efter att artiklar 
inkluderats och därför valdes det att inte göra en ny sökning. Ordet fysisk funktionsförmåga framkom 
vid genomgång av de inkluderade artiklarna och därför användes inget sökord för det begreppet. På 
grund av dessa tre avvikelser finns det brister i litteraturstudiens sökstrategi, vilket kan innebära att 
relevanta artiklar inte inkluderats i resultatet. Det här kommer även begränsa litteraturstudiens 
överförbarhet då det inte kan garanteras att resultatet svarar för undersökningsgruppen eller alla 
former av exergames.  

Ordet exergame användes som begrepp i den här litteraturstudien då inget bra samlingsnamn för tv-
/dataspel som aktiverar användaren hittades på svenska. Sökningar på internet genomfördes och där 
framkom många varianter av benämningar vilket gjorde det svårt att fastställa en korrekt benämning 
på svenska. Då begreppet är det centrala i litteraturstudien var det passande med ett kort ord samt 
att det inte fick begränsa läsaren att koppla begreppet till endast tv-spel eller dataspel, utan att båda 
formerna av spel kunde inkluderas under ordet.  

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatet av litteraturstudien visar att exergame har en positiv effekt på äldres fysiska funktions- 
och aktivitetsförmåga. Artiklarna har testat hur exergames påverkar fysisk funktions- och 
aktivitetsförmågan på olika sätt och genom litteraturstudiens analys kunde tre olika teman 
identifieras. Dessa var balans, muskelstyrka samt aktiviteter i dagliga livet [28-37]. Resultatet i den 
här litteraturstudien speglar därav tre olika sätt att påverka den fysiska funktions- och 
aktivitetsförmågan hos äldre. Inom arbetsterapi är dessa tre teman starkt sammankopplade till 
varandra, för att kunna utföra aktiviteter i dagliga livet krävs bland annat styrka och balans [7].  

Aktivitetsförmågan bedömdes i den här litteraturstudien i ADL och den fysiska funktionsförmågan 
bedömdes utifrån muskelstyrka och balans. Många av de vardagliga aktiviteterna som människan 
utför är av fysisk karaktär, så även för äldre. Genom att förbättra en persons balans minimeras 
fallrisken och aktiviteten underlättas [12], men det kan även påverka den äldre personen så att 
denne vill utföra aktiviteten oftare [41]. Ett samband mellan aktivitetsförmåga och fysisk 
funktionsförmåga finns då den ena bidrar till den andra och tvärtom [7]. Genom att stärka muskler 
och uthållighet i benen kunde det bidra till att personen orkade stå längre i olika aktiviteter, 
tillexempel vid matlagning, samt klarade av att gå längre för att kunna mobilisera sig i sitt närområde. 
Styrka i armarna kan förenkla aktiviteter som exempelvis laga mat och duscha. Däremot behöver inte 
en nedsättning i den fysiska funktionsförmågan bidra till att aktivitetsförmågan försämras, det 
behöver inte heller betyda att en förbättrad fysisk funktionsförmåga bidrar till en ökad 
aktivitetsförmåga [7].  

Viljekraften, det vill säga motivationen, är en annan påverkande faktor som Kielhofner [2][2] belyser i 
relation till aktivitetsförmåga. Några artiklar [28, 29, 31, 35-37] tog upp deltagarnas upplevelser efter 
interventionen. I fem utav dessa artiklar [28, 31, 35-37] beskrevs Nintendo Wii som en rolig och 
motiverande upplevelse. En artikel [29] visade även ett resultat där depressionen hos deltagarna i 
interventionsgruppen hade minskat avsevärt efter interventionen. En tidigare studie [42] styrker 
detta då den mätte depression efter användning av exergame och visade på en avsevärd minskning 
av depression hos äldre personer.  

Den  här litteraturstudiens resultat stärks av tidigare studier [42-45] som visar på att exergames ger 
en positiv effekt på balans, muskelstyrka och/eller aktiviteter i det dagliga livet hos olika 
patientgrupper och åldrar. Artiklarna [42-45] mäter bland annat balans, handfunktion och aktiviteter 
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i det dagliga livet med olika exergames som intervention. Dessa tidigare studiers resultat [42-45] kan 
kopplas till den här litteraturstudiens resultat då de alla visar att exergames på olika nivåer har en 
positiv effekt på fysisk funktions- och aktivitetsförmågan. 

En artikel [28] fick fram att balansen inte påverkades efter användning av exergame. Detta kan bero 
på att instrumentet som användes för att mäta balansen inte gav ett korrekt resultat. Artikeln 
poängterar även att tidigare studier har fått positiv effekt på balansen efter användning av 
exergame. Den här artikelns resultat kan därför inte utesluta att exergames har en positiv effekt på 
balansen hos äldre personer. 

Användning av exergames i ett arbetsterapeutiskt syfte har visat sig vara positivt då patienter tycker 
det är roligt och därför anses det vara en klientcentrerad aktivitet [41]. Kielhofner [2] lägger stor vikt 
vid att arbetsterapeuter ska jobba klientcentrerat genom att bland annat se till patientens 
värderingar, upplevelser och önskemål. Kliniska områden inom arbetsterapi där exergames som 
intervention kan vara lämplig att använda är exempelvis hjärtrehabilitering och neuro-rehabilitering 
[18]. 

6.2.1 Vidare forskning  

Artiklarna i den här allmänna litteraturstudien [28-37] testar exergames effekt på flera 
patientgrupper, till exempel Parkinson-patienter, strokepatienter, patienter med hjärtfel eller helt 
friska patienter. Tidigare studie [46] har visat att exergames kan användas som intervention till alla 
typer av diagnoser och populationer. Däremot var ingen av de inkluderade artiklarnas resultat i den 
här allmänna litteraturstudien generaliserbara [28-37]. Därför bör fler studier genomföras som kan 
generaliseras och på så sätt ge ett säkrare resultat som styrker exergames effekt på äldres fysiska 
funktions- och aktivitetsförmåga. Många av de inkluderade artiklarna [29, 31-33, 35-37] tar även upp 
behovet av ytterligare studier med större urval för att stärka generaliserbarheten.  

Det har även framgått under den här litteraturstudiens gång att det behövs fler studier där 
exergames används som en arbetsterapeutisk intervention för att förbättra den fysiska funktions- 
och aktivitetsförmågan, eftersom få av de inkluderade artiklarna var inriktade mot arbetsterapi. En 
artikel [34] tar även upp behovet av vidare forskning gällande de potentiella fördelarna med att 
använda exergames i specifika syften inom arbetsterapi. 

6.2.2 Slutsats   

Det har visat sig att användning av exergames som intervention för äldres fysiska funktions- och 
aktivitetsförmåga är lämplig då de flesta artiklar har visat på goda resultat. Resultatet av 
litteraturstudien visade hur olika former av exergames kan användas i rehabilitering för äldre. Olika 
exergames ger olika effekter, då de mer eller mindre påverkar de äldres balans, muskelstyrka eller 
vardagliga aktiviteter. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att exergames har en positiv effekt på 
de äldres fysiska funktions- och aktivitetsförmåga.   
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Bilaga – Artikelmartris  

[Referensnummer]  
Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land, År. 

Syfte Design Resultat Analys av kvalitet 

[28] 
Jorgensen MG, Laessoe U, 
Hendriksen C, Nielsen OB, 
Aagaard P. 
 
Efficacy of Nintendo Wii 
training on mechanical leg 
muscle function and 
postural balance in 
community-dwelling older 
adults: a randomized 
controlled trial. 
 
J Gerontol A Biol Sci Med Sci 
 
Danmark, 2013 

Studiens syfte var att avgöra 
om träning med hjälp av Wii 
kan leda till förbättringar i 
de nedre extremiteters 
mekaniska muskelfunktion, 
statisk postural balans och 
funktionellt utförande samt 
att utforska hur 
motiverande Nintendo Wii 
som träningsform var för 
äldre. 
 

Kvantitativ, randomiserad 
kontrollstudie 
 
Inklusionskriterier: 
– 65 år eller äldre 
– Självrapporterad balans 
från dålig till normal 
– Förstå verbala 
instruktioner 
Exklusionskriterier: 
– Ortopedisk operation 
inom de senaste 6 
månaderna 
– Akut sjukdom inom de 
senaste 3 veckorna 
– Har fått fysioterapi inom 
den senaste månaden 
– Har dålig visuell skärpa 
(kan inte identifiera visuella 
drag på TV skärmen) 
Studiegrupp: 
– 58 deltagare, över 65 år  
– 1 bortfall 
Datainsamlingsmetod: 
– Maximal voluntary 
contraction (MVC) 
– Good Balance, Metitur, 
Finland 
– Timed up and go 

Wii gruppen hade högre 
maximal frivillig kontraktion 
styrka än kontrollgruppen 
vid uppföljning. 
Förändringar som gynnar 
Wii gruppen var uppenbar i 
graden av kraftutveckling, 
Timed Up and Go test, 
Short-Form Falls Efficacy 
Scale-International och 30-
sekunders repeated Chair 
Stand Test.  
Deltagarna betygsatte Wii 
träning som mycket 
motiverande efter 5 och 10 
veckor av insatsen. 
Posturala balansen var 
opåverkad efter 
intervention. 

Styrkor: 
– Etiskt godkänd 
– Randomiserad kontroll 
studie 
 
Svagheter: 
– 1 bortfall. 
– Deltagarna i de olika 
grupperna fick inte lika 
mycket personlig 
uppmärksamhet vilket kan 
ha påverkat resultatet.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23114461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23114461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23114461
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23114461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23114461
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– Short-form Falls Efficacy 
Scale-intenational  
– 30-S Repeated Chair 
Stand’ Test 
– Likert Scale 
Intervention samt 
interventionstid: 
– Nintendo Wii, 35+-5 min 
2ggr/vecka i 10 veckor 
Analysmetod: 
Statisk analys 
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[Referensnummer] 
Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land, År. 

Syfte Design Resultat Analys av kvalitet 

[29] 
Nam-Yong L, Dong-Kyo L, 
Hyun-Seung S. 
 
Effect of virtual reality dance 
exercise on the balance, 
activities of daily living, and 
depressive disorder status of 
Parkinson’s disease patients  
 
Journal Physicla Therapy 
Science  
 
Korea, 2015 
 

Syftet var att undersöka 
Exergames (dansövningar) 
effekt på balansen, 
vardagliga aktiviteter och 
depression hos patienter 
med Parkinson. 

Kvantitativ, randomiserad 
kontrollerad studie.  
 
Inklussionskriterier: 
– Parkinson 
Exklussionskriterier: 
– Framgår ej 
Studiegrupp: 
– 20 st deltagare över 65år, 
10 kvinnor och 10 män. 5 av 
varje kön i varje grupp.  
Datainsamlingsmetod: 
– Berg Balance Scale 
– Modufied Barthel Index 
– Beck Depression Inventory 
Intervention samt 
interventionstid: 
– Båda grupper: fick 30 min 
neurodevelopment 
treatment, 15 funktionell 
elektronisk stimulans. 5 
timmar/vecka i 6 veckor. 
– Interventiongruppen fick 
dansträning med Nintendo 
Wii 30 min utöver den andra 
träningen.  
Analysmetod: 
– Deskriptiv dataanalys  

Interventionsgruppen visade 
stor förbättring i balans, 
ingen skillnad i 
kontrollgruppen. 
ADL visade stor förbättring i 
interventionsgruppen, ingen 
skillnad i kontrollgruppen.  
Depressionen visade ingen 
förbättring i kontrollgruppen 
men stor förbättring i 
interventionsgruppen.  

Styrkor:  
– Randomiserade grupper 
med en kontrollgrupp.  
– Etiskt godkänd 
– Inga bortfall 
 
Svagheter: 
– Svårt att generalisera på 
grund av det få deltagarna. 
– Studien saknar specifik 
behandlingshistoria på 
deltagarna som kan ha 
påverkat resultatet.  
 -Inklusions- och 
exklusionskriterier framgår 
inte konkret i texten utan 
utläses mellan raderna.  
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[Referensnummer] 
Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land, År. 

Syfte Design Resultat Analys av kvalitet 

[30] 
Daniel K. 
 
Wii-hab for pre-frail older 
adults. 
 
Rehabilitation Nursing 
 
USA, 2012 

Syftet med studien var att 
jämföra effekten av ett nytt 
rehabiliteringsprogram 
bestående av Wii-Fit som en 
intervention med en tillagd 
viktväst jämfört med 
sittande gruppträning för 
äldre, i syfte att minska 
skörhet.    
Grupperna jämfördes på 
fysiska prestationsresultat.  

Kvantitativ, randomiserad 
kontrollstudie 
 
Inklusionskriterier: 
– 65år eller äldre 
– 1 eller 2 kriterier för ”pre-
frail”; viktminskning, 
utmattning, låg 
energiförbrukning, svag 
handkraft, långsam gång,  
Exklusionskriterier: 
– Framgår ej 
Studiegrupp: 
– 23 deltagare över 65 år  
– 2 bortfall 
– 3 grupper. 1 grupp tränade 
med Wii, 1 grupp deltog i 
sittande gruppträning och 1 
kontrollgrupp.  
Datainsamlingsmetod: 
– Senior Fitness Test 
– Community Health 
Activities Model Program for 
Seniors (CHAMPS) 
– Activities-Specific 
Confidence Scale(ABC) 
– Late Life Function and 
Disability Index(LLFDI) 
Intervention samt 
interventionstid: 

En förbättring har skett 
gällande fysiskt funktion 
som exempelvis innefattar 
att ställa sig upp från stol 
och att gå i 6 minuter i de 
två interventionsgrupperna 
jämfört med 
kontrollgruppen. 
Kaloriförbrukning är en 
viktig aspekt gällande fysisk 
aktivitet och Wii-Fit gruppen 
var de enda som beskrev en 
förbättring gällande 
kaloriförbrukning. De andra 
två grupperna hade en 
försämrad kaloriförbrukning 
efter intervention men 
ansågs fortfarande som 
”aktiva” enligt instrumentet 
CHAMPS.  

Styrkor: 
– Randomiserad 
kontrollstudie.  
– Etiskt godkänd 
– Studien pågick under en 
lång period 
 
Svagheter: 
– 2 bortfall 
– Kontrollgruppen var 
signifikant yngre än de båda 
interventionsgrupperna.  
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– Wii Fit 
– Sittande gruppträning,  
–45min 3ggr/veckan i 15 
veckor. 
– Kontrollgruppen fortsatte 
med vad de tidigare fysisk 
aktivitet.  
Analysmetod: 
– Deskriptiv dataanalys 
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[Referensnummer] 
Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land, År. 

Syfte Design Resultat Analys av kvalitet 

[31] 
Lee M, Son J, Kim J, Yoon B. 
 

Individualized feedback-
based virtual reality exercise 
improves older women's 
self-perceived health: a 
randomized controlled trial 

 
Archives of Gerontology and 
Geriatrics.  
 
Sydkorea, 2015. 

Syftet med studien var att 
studera effekten av 
individualiserad 
återkoppling med hjälp av 
Exergames på 
hälsorelaterad livskvalitet 
hos äldre kvinnor.  

Kvantitativ, randomiserad 
kontrollstudie 
 
Inklusionskriterier: 
– Förmåga att stå 
självständigt 
– Över 23 på MMSE test 
Exklusionskriterier: 
– Hörsel-eller 
synnedsättning 
– Gjort en ortopedisk eller 
neurologisk operation.  
– Demens, huvudvärk eller 
yrsel.  
Studiegrupp: 
– 54 kvinnor över 65år  
– 7 bortfall.  
Datainsamlingsmetod: 
– Short-Form Health Survey 
(SF-36) 
– Senior Fitness Test 
– Exercise attendance ates 
Intervention samt 
interventionstid: 
– Microsoft Kinect 
– 60 min 3ggr/vecka i 8 
veckor. 
Analysmetod: 
– Statistisk dataanalys 

Interventionsgruppen visade 
en mer positiv effekt 
gällande självupplevd hälsa 
samt mental hälsa än 
kontrollgruppen. 
Kontrollgruppen ökade 
däremot mer gällande social 
funktion. 
Båda grupperna visade en 
förbättring gällande fysisk 
aktivitet  

Styrkor: 
– Randomiserad 
kontrollerad studie. 
– Etiskt godkänd. 
– Ingen skillnad mellan 
grupperna vid start av 
studien.  
 
Svagheter: 
– 7 Bortfall. 
– Inkluderade endast 
kvinnor, går ej att 
generalisera  
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Tidskrift, Land, År. 
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[32] 
Parijat P, Lockhart TE, Liu J. 
 

Effects of perturbation-
based slip training using a 
virtual reality environment 
on slip-induced falls 

 
Ann Biomed Eng. 
 
England, 2015 

Studiens syfte var (1) att 
utforma en virtuell 
verklighetsträning för att 
framkalla rubbning liknande 
en glidning och för att 
utvärdera effekten av 
virtuell verklighetsträning 
för att förbättra 
reaktionerna vid halkning 
hos äldre vuxna när de 
utsätts för ett faktiskt halt 
underlag, (2) att kvantifiera 
de biomekaniska 
förändringarna under VR 
träningsförsök samt (3) att 
jämföra gång variationen 
mellan normala löpbands 
promenader och virtuell 
verklighets löpbands 
promenader. 

Kvantitativ, randomiserad 
kontrollstudie 
 
Inklusionskriterier: 
– Friska 
– 65 år och äldre 
Exklusionskriterier: 
– Framgår ej 
Studiegrupp: 
– 24 deltagare över 65 år.  
Datainsamlingsmetod: 
– Simulator sickness 
questionnaire (SSQ) 
– Kinematic and kinetic data 
samlades in med hjälp av 
olika utrustningar 
Intervention samt 
interventionstid: 
– Virtuella glasögon, på ett 
löpband 
Analysmetod: 
– Statisk analys 

Resultaten visade en 
fördelaktig effekt av träning 
med virtuell 
verklighetsträning  gällande 
att reducera fallrisken och 
förbättra reaktionerna vid 
halkning hos friska äldre. 
Interventionsgruppen hade 
en minskad förekomst av 
balansförlust när de utsattes 
för en faktisk hal yta jämfört 
med kontrollgruppen.  
 

Styrkor: 
– Etiskt godkänd 
– Randomiserad 
kontrollerad studie 
– Inga bortfall 
 
Svagheter: 
– Inklusions- och 
exklusionskriterier framgår 
inte tydligt i texten 
– Resultatet kan inte 
generaliseras 
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[33] 
Pichierri G, Coppe A, 
Lorenzetti S, Murer K, de 
Bruin ED 
 
The effect of a cognitive-
motor intervention on 
voluntary step execution 
under single and dual task 
conditions in older adults: a 
randomized controlled pilot 
study. 
 
Clinical Intervention Aging. 
 
Schweiz, 2012 

Studie syfte var att 
undersöka om ett kognitiv-
motor träningsprogram 
bestående av traditionell 
fysisk träning kombinerat 
med dansvideospel kan 
förbättra den postrurala 
kontrollen som krävs för att 
undvika ett fall hos äldre 
under en uppgift som kräver 
dubbel uppmärksamhet. 
 
 

Kvantitativ, randomiserad 
kontrollstudie 
 
Inklusionskriterier: 
– 65 år eller äldre 
– Fått minst 22 på MMSE 
– Kan stå upp minst 5 min 
– Inte led av någon snabbt 
progressiv sjukdom, akut 
sjukdom eller ostabil kronisk 
sjukdom 
Exklusionskriterier: 
– Framgår ej  
Studiegrupp: 
– 25 deltagare, över 65 år 
– 10 bortfall 
Datainsamlingsmetod: 
– Voluntary Step Exection  
Intervention samt 
interventionstid: 
Interventionsgruppen: 
– Progressiv resistens 
träning, progressiv balans 
träning samt progressiv 
Exergames dansträning i 12 
veckor. 60min. 
Kontrollgruppen: 
– Fick delta i 
träningsprogram som 

Efter interventionen visades 
en signifikant skillnad mellan 
grupperna, där 
interventionsgruppen var 
bättre än kontrollgruppen, 
när det gäller förbättring av 
tid för fram-och baksteg 
under uppgiften som kräver 
dubbel uppmärksamhet.  
 
Resultatet visar att en 
kognitiv-motor intervention 
baserad på balans- och 
styrketräning kombinerat 
med dansvideospel kan 
förbättra den posturala 
kontrollen under både 
enkla- och dubbla uppgifter 
hos äldre vuxna. 

Styrkor: 
– Randomiserad 
kontrollerad studie 
– Etiskt godkänd 
 
Svagheter: 
– 10 bortfall. 
– Går inte att generalisera 
på grund av de få 
deltagarna. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22865999
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erbjöds på vårdhemmet om 
de ville.  
Analysmetod: 
– Statistisk analys  
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[34] 
Williams B, Doherty N, 
Bender A, Mattox H, Tibbs J. 
 
The Effect of Nintendo Wii 
on Balance: A Pilot Study 
Supporting the Use of the 
Wii in Occupational Therapy 
for the Well Elderly. 
 
Occupational Therapy in 
Health Care. 
 
USA, 2011 
 

Syftet med studien var att 
utforska fördelar som 
Nintendo Wii kan ha på 
balansen hos friska äldre 
personer.  

Kvantitativ, kvasi-
experimentell design. 
 
Inklusionskriterier: 
– Ingen signifikant medicinsk 
åkomma  
Exklusionskriterier: 
– Ostabil hälsa 
– Skador 
– Minskad rörlighet 
– Oförmögen att konsekvent 
delta på 
interventionstillfällena.  
Studiegrupp: 
– 22 deltagare, 74-94år. 
Datainsamlingsmetod: 
– Berg Balance Scale 
Intervention samt 
interventionstid: 
– Wii Fit balance 
– 20min 33ggr/vecka i 4 
veckor 
Analysmetod: 
– Statistisk dataanalys  

Generellt var det en 
signifikant förbättring av 
balans hos de äldre 
deltagarna efter 
interventionen. Däremot 
hade 3 personer ett sämre 
resultat då två endast ökade 
ca 6-7% och stod kvar på 
samma resultat (0 % 
förbättring), dock har inga 
deltagare fått sämre balans. 
 

Styrkor: 
– Etiskt godkänd 
– Inga bortfall 
 
Svagheter: 
– Ingen kontrollgrupp 
– Svårt att generalisera då 
det var betydligt fler kvinnor 
än män 
– Deltagarna fick välja vilket 
spel själv, detta kan ha 
påverkat resultatet. 
– Resultatet kan påverkats 
eftersom deltagarna visste 
att de var med i en studie. 
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[35] 
Chao Y-Y, Scherer Y, Wu Y-
W, Lucke K, Montgomery C.  
 
The feasibility of an 
intervention combining self-
efficacy theory and Wii Fit 
Exergames in assisted living 
residents: A pilot study 
 
Geriatric Nursing 
 
USA, 2013 

Syftet med studien var (1) 
att utvärdera acceptansen, 
säkerheten och 
effektiviteten av Wii 
Exergames på fysisk funktion 
och rädslan för att falla samt 
(2) att utvärdera hur ”self-
efficacy”* baserade 
metoder påverkar 
självförtroendet att fortsätta 
träna och den upplevda 
konsekvensen av träning hos 
personer boende på 
ålderdomshem 
 
 

Kvantitativ och kvalitativ, 
ABA-design. 
 
Inklusionskriterier: 
– 65 år eller äldre 
– Kunna gå med eller utan 
hjälpmedel 
– Kunna prata och läsa 
engelska 
– Kunna förstå och följa 
instruktioner  
– Medicinskt stabil 
Exklusionskriterier: 
– American Collage of Sports 
Medicine har 
rekommenderat personen 
att inte träna 
Studiegrupp: 
– 7 deltagare, 80-94år. 
Datainsamlingsmetod: 
– Berg Balance Scale 
– Time Up and Go Test 
– Six-minute Walk Test 
– Outcome Expectations for 
Exercise Scale  
– Self-Efficacy for Exercise 
Scale  
– Falls Efficacy Scale  
Intervention samt 
interventionstid: 

Signifikant förbättring i 
balans men bara en tendens 
till bättre utförande gällande 
hur långt de kunde gå på 
6min, mobilitet och att 
utföra dagliga aktiviteter 
utan att vara rädd för att 
falla.  
Deltagarna berättade att de 
tyckte att Wii Exergame var 
en kul upplevelse. 
Gällande säkerheten så 
upplevde inga deltagare 
något fall eller skada 
relaterat till interventionen.  
 

Styrkor: 
– Etiskt godkänd 
– Inga bortfall 
 
Svagheter: 
– Ingen kontrollgrupp 
– Svårt att generalisera på 
grund av de få deltagarna.  
– Deltagarna var redan 
innan intervention fysiskt 
aktiva. 
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– Wii Fit 
– 30 min, 2ggr/vecka i 8 
veckor 
Analysmetod: 
– Deskriptiv dataanalys 

 

*Self-efficacy = Hur en person agerar i olika situationer beror på dennes tilltro till sin egen förmåga [47].   
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[36] 
Keogh JW, Power N, Wooller 
L, Lucas P, Whatman C. 
 
Physical and psychosocial 
function in residential aged-
care elders: effect of 
Nintendo Wii Sports games. 
 
Journal of Aging and 
Physical Acttivity 
 
Australien, 2012 

Studiens syfte var att 
undersöka huruvida 
Nintendo Wii Sports 
avsevärt kan förbättra 
funktionsförmåga, fysisk 
aktivitet och livskvaliteten 
för äldre boende på 
ålderdomshem.  

Kvantitativ och kvalitativ, 
kvasi-experimentell. 
 
Inklusionskriterier: 
– Kunna gå minst 10 meter 
utan hjälp eller med ett 
gånghjälpmedel. 
– Ha tillräckligt kognitiv 
förmåga för att kunna förstå 
instruktionerna associerade 
till Nintendo Wii Sport. 
– Kunna svara på frågor i 
frågeformuläret  
– Kunna diskutera sin 
uppfattning om Nintendo 
Wii Sport i en 
semistrukturerad 
gruppintervju.  
Exklusionskriterier: 
– Framgår ej  
Studiegrupp: 
– 34 deltagare, medelåldern 
i interventionsgruppen var 
81 år och i kontrollgruppen 
85 år. 
– 8 bortfall 
Datainsamlingsmetod: 
– Bicep curl test 
– Four Square Step Test 
(FSST) 

Analysen av resultatet 
indikerade att 
interventionsgruppen hade 
signifikant större ökningar i 
biceps curl muskulära 
uthållighet och den fysiska 
aktivitetsnivån jämfört med 
kontrollgruppen. En måttlig 
skillnad gällande förbättring 
i livskvaliteten hos 
interventionsgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen.  

Styrkor: 
– Etiskt godkänd 
– Kontrollgrupp 
 
Svagheter: 
– 8 bortfall 
– Icke randomiserad 
– Kvasi-design 
– Går inte att generalisera  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23752164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23752164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23752164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23752164
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– Rapid Assessment of 
Physical Activity (RAPA) 
– World Helath Organisation 
Quality of Life 
Questionnaire, Brief 
Australian version 
(WHOQOL-Brief) 
– Loggbok 
(interventionsgruppen)  
– Semistrukturerad 
gruppintervju 
Intervention samt 
interventionstid: 
– Nintendo Wii Sports 
– 8 veckor, deltagarna valde 
själv hur länge och ofta samt 
vilket Wii Sports spel de 
skulle spela.  
– Kontrollgruppen utförde 
endast sina vardagliga 
aktiviteter 
Analysmetod: 
– Statistik dataanalys   
– Kvalitativ analys 
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Syftet var att introducera Wii 
Sports för en äldre patient 
med hjärtfel hemma och ta 
reda på om det påverkar 
dennes dagliga fysiska 
aktiviteter samt att beskriva 
upplevelser och bedöma de 
praktiska problemen. 

Kvantitativ och kvalitativ, 
fallstudie 
 
Inklusionskriterier: 
– Heltidsarbetande 
– Kroniskt hjärtfel med milda 
symptom 
Exklusionskriterier: 
– Framgår ej 
Studiegrupp: 
– 1st 74årig man 
Datainsamlingsmetod: 
– 6 minute walking test 
– Exercise self-efficacy 
questionnaire 
– Exercise motivation index 
– DirectLife Triaxial 
accelerometer for 
Movement Registration 
(tracmorD) 
Intervention samt 
interventionstid: 
Nintendo Wii, 12 veckor, ca 
45 min varje vardag 
Analys: 
Deskriptiv dataanalys 

Förbättring i alla 
mätningar.  
Studien påvisar att 
Nintendo Wii är lovande 
för att hjälpa daglig fysisk 
aktivitet hos äldre 
patienter med hjärtfel.  
Deltagarens fysiska 
aktivitet ökade vid tillgång 
till Nintendo Wii. 
Träningskapaciteten 
förbättrades jämfört med 
första mätningen.   

Styrkor: 
– Djupgående studie under 
en lång period. 
 
Svagheter: 
– Endast en deltagare 
– Hur just denna deltagare 
väljs framgår inte 
– Framgår inte om den är 
etiskt godkänd 
–Inklusions- och 
exklusionskriterier 
 
 

 

 

 


