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Abstrakt 

 

Bakgrund: Det finns funktionella tester med varierande svårighetsgrad för att utvärdera 

patienters balans i kliniken. Dessa tester kan dock endast visa på balansförmåga i grova drag, 

exempelvis om man kan ställa sig upp från en stol eller klarar att stå på ett ben utan att falla. 

För mer exakta metoder går det att använda sig utav en kraftplatta. Det har det tidigare 

undersökts huruvida en Wii Balance Board kan fungera som ett valitt substitut för en 

standardiserad kraftplatta då denna är lättare och mindre kostsam. Det har dock aldrig 

undersökts med ett testprotokoll där proprioceptionen hos deltagaren försökt påverkas. Syfte: 

Öka kunskapen om validiteten för Wii Balance Board i jämförelse med Kistler Force Plate 

vad gäller mätning av postural kontroll i stillastående med och utan nackrotation via bål och 

underkropp. Metod: Experimentell metod med 15 deltagare som genomförde tre olika test i 

stillastående, dels med nacken i neutralposition och dels roterad 45 grader genom att rotera 

bål och underkropp. Posturala svajet mättes med Wii Balance Board och kraftplatta samtidigt. 

Skillnader i resultaten uträknades och analyserades sedan med Bland-Altman plots metod och 

presenterades i grafer. Resultat: Generellt framkom mycket god samstämmighet mellan 

utrustningarna, dock påvisades anmärkningsvärt större avvikelser för tre av deltagarna. 

Diskussion: Tekniska problem som har påverkat experimentet har upptäckts under studiens 

gång och har tagits med för framtida kunskap. Även att standardisera de tester som 

genomfördes med mer detaljerade och strikta instruktioner för deltagaren att stå stilla är 

viktigt för att inte få onödigt posturalt svaj. Konklusion: Validiteten för Wii Balance Board 

bedömer vi som god då resultatet mellan plattorna stämde överens i hög grad. Det är dock 

viktigt att ta hänsyn till upptäckta avvikelser som går att undvika vid framtida upprepade 

försök tack vare kunskapen från denna studie. 

 

Sökord: Balansmätning, Kistler Force Plate, Postural kontroll, Wii Balance Board. 
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Introduktion 

Balanskontroll används för att vår kropp ska bibehålla stabilitet och orientering. Vid en 

bedömning av balans undersöks hur en person utför en aktivitet som att exempelvis resa sig 

upp på ett korrekt sätt eller att kunna stå på ett ben (Conradsson et al., 2015). Fay Horak har 

skapat en modifierad modell med sex olika komponenter som ska samarbeta som en enhet för 

att en person ska kunna bibehålla sin balanskontroll. Dessa delas upp i kontrollstrategier och 

kroppsfunktioner. Kontrollstrategierna är balansjusteringar, kroppens orientering och 

dynamisk kontroll. Kroppsfunktionerna är biomekaniska begränsningar, sensorisk 

information och kognitiva funktioner. Kort sagt så handlar kontrollstrategierna om strategier 

människan använder för stabilisering vid plötsliga förändringar av balansen. När kroppen 

utsätts för oväntade störningar, förändringar av underlaget och när tyngdpunkten behöver 

förflyttas så hjälper dessa strategier till att upprätthålla balanskontroll. Kroppsfunktionerna är 

viktiga för att människan fysiskt ska klara av att bibehålla balanskontroll. Muskler, 

ledrörlighet, kroppshållning och understödsytan stabiliserar kroppen. De visuella, vestibulära 

och somatosensoriska systemen förser kroppen med den information som behövs för att 

bibehålla balans. Anpassning av rörelser till den miljön kroppen rör sig i hjälper till att klara 

den uppgift som ska utföras (Horak, 2006). Ifall några av dessa strategier eller funktioner 

störs eller blir nedsatta så uppstår balanssvårigheter och därmed uppstår fallrisker. Fallrisk 

leder för många till slut till fall och det kan exempelvis uppstå frakturer eller mindre skador. 

Det i sin tur blir till en samhällsfråga då det orsakar höga kostnader i sjukvården. Att kunna 

göra korrekta mätningar av balans och att kunna se dess exakta förändring över tid är därför 

av stor betydelse för att kunna sätta in rätt behandling i form av exempelvis träning eller 

hjälpmedel för att hjälpa individer med förhöjd fallrisk (Nyberg, 2006). 

 

Ett viktigt begrepp för att förstå balans är Center of mass (COM). Det kallas den punkt där 

vikten för ett objekt balanseras. Center of pressure (COP) är där mest kraft placeras. 

Exempelvis om någon trycka en person uppåt så att COP hamnar direkt under COM så 

kommer personen också röra sig uppåt. När COP istället hamnar bakom COM, och då ger 

kraft i en anterior riktning, så kommer personen istället falla framåt och ifall det hamnar på 

sidan så kommer denne att falla åt sidan. För att vi ska kunna förflytta oss behöver COP röra 

sig konstant runt COM för att upprätthålla balansen samtidigt som vi för oss dit vi vill 

(Shumway-Cook & Woollacott, 2007). När COM hamnar utanför understödsytan och 

personen kan vara på väg att ramla så sker korrigeringar för att fånga upp balansen. Det sker 
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även när vi försöker stå helt stilla då COP sällan hamnar exakt under COM när vi står upp. De 

korrigeringar som sker kan vara stora, men de kan också vara mycket små och dessa sker ofta 

helt omedvetet. Det är det som kallas för posturalt svaj (Ekblom & Oddson, 2004). 

 

Bakgrund 

Det initierades ett forskningsprojekt i samarbete mellan fysioterapiutbildningen vid Luleå 

tekniska universitet (LTU) och forskare i Australien och Thailand för att undersöka huruvida 

posturalt svaj och proprioceptiv input och/eller processande av input, skiljer sig mellan 

personer med nacksmärta respektive ländryggsmärta och de som är utan besvär. Vid 

varierande balanstester kommer bland annat nackens proprioception påverkas genom att 

utföra test med och utan roterad nacke. 

 

I projektet skulle en Wii balance board (WBB) (Nintendo LTD, Japan) användas då detta är 

en billig och globalt lättillgänglig utrustning för att mäta balanskontroll. Från början var WBB 

endast ett verktyg för att kunna spela TV-spelet “Wii Fit” där syftet är att utföra aktiviteter 

som yoga, styrketräning, aerobics samt spel där du ska använda dig av din balans. Detta 

utvecklades sedan till att kunna bli ett roligt och mer varierat sätt att rehabilitera inom 

kliniken (Wikstrom, 2012). Men hur valida blir resultaten av att använda WBB när kraven på 

samstämmighet för mätning av balanskontroll är höga? 

 

Tidigare studier har kunnat visa att personer med ländryggsmärta har ett ökat posturalt svaj 

(Ruhe, Fejer & Walker, 2011). Detta har visat sig vid undersökningar av balanskontroll i 

stillastående position med hjälp av rörelseanalyssystem. Orsaken till att personer med 

ländryggsmärta har ett ökat posturalt svaj antas vara att de får en störd sensorisk input eller 

sensorisk integrering vad gäller proprioceptiv information (Ruhe, Fejer & Walker, 2011; Silva 

& Cruz, 2013). Det posturala svajet mäts vanligtvis med hjälp av kraftplatta (Park, D. S., & 

Lee, G. 2014). Ett exempel på kraftplatta är en Kistler force plate (KFP) (Kistler Instrumente 

AG, Schweiz) som bland annat används inom forskning, tävlingsidrott, rehabilitering och 

anpassning av proteser. Denna utrustning har möjlighet att mäta och registrera även mycket 

små förändringar i gångmönster eller förändring av COP. KFP mäter väldigt exakt och 

används mestadels utav forskare. KFP är dock mycket mer kostsam och även mer otympligt 

att transportera i jämförelse med WBB. Det har därefter uppkommit tankar och idéer om att 
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WBB skulle kunna fungera på liknande sätt som KFP. Genom att kunna mäta postural 

kontroll på ett noggrant och valitt sätt så kan WBB fylla en betydande roll då den inte kostar 

lika mycket som KFP (Clark et al., 2010). Användning av WBB i kliniken är en möjlighet att 

kunna mäta och se små förändringar i den posturala kontrollen, det vill säga hur COP rör sig. 

Detta till skillnad från tidigare manuella testprotokoll som exempelvis Bergs balansskala som 

enbart givit ett grovt mått av patientens balans i sin helhet. Där testas exempelvis hur en 

person kan ta sig från sittande till stående och om man klarar av att stå utan stöd. Det blir 

generella mått och når inte alls till den specifika och detaljerade nivån som behövs för att 

mäta små variationer i posturalt svaj (Blum & Korner-Bitensky 2008). Genom att undersöka 

större populationer i fler studier gällandes WBBs funktion att utvärdera posturalt svaj finns 

det möjlighet att undersöka hur posturalt svaj förändras över tid och därmed kunna se 

exempelvis hur effektiv en träning för balans är (Clark et al., 2010) eller om balansmätning 

överlag kan bli än mer noggrann med hjälp av WBB. 

 

Att mäta COP med WBB har sedan gått från att vara en hypotes till att visa sig kunna 

användas på ett liknande sätt som KFP för att mäta den posturala kontrollen (Clark et al., 

2010). Tidigare studier visar på både god reliabilitet och validitet hos WBB när den jämförts 

med kraftplattor som använts i avancerade rörelselaboratorier t.ex. KFP (Scaglioni-Solano & 

Aragón-Vargas, 2014). KFP teknik har dock möjlighet att mäta större krafter och snabba 

förändringar så som hopp och sprint (Clark et al., 2010). För att få förståelse för varför KFP är 

mer avancerad än en WBB så går det att observera hur många hertz varje enhet har. KFP kan 

ha upp till 1500 och 4000 hz beroende på modell. Det betyder att den som har 1500 hz kan ta 

upp 1500 registreringar på en sekund medan en WBB endast har 40-100 hz och är byggd att 

ha personer upp till 136 kg på (Croft, Tscharner & Zernicke, 2008; Nintendo of America Inc. 

2008). I en tidigare studie (Scaglioni-Solano & Aragón-Vargas, 2014) har det därför testats att 

ställa in båda kraftplattorna på 40 hz och se ifall de får ett liknande resultat på äldre individers 

COP medelhastighet. Testerna visade sig både vara valida och reliabla då WBBs resultat var 

samstämmiga med KFP samt att resultaten var samstämmiga är testerna utfördes vid första 

tillfället och när en upprepning av testet genomfördes. (Scaglioni-Solano & Aragón-Vargas, 

2014). 

 

Det har inte gjorts några tidigare studier enligt det testprotokoll som kommer att användas i 

samarbetsprojektet mellan LTU, Australien och Thailand, såsom test med roterad nacke för 

att påverka nackens proprioception vid positionering på balansplatta och hur valida dessa 
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mätningar är. För att göra dessa undersökningar vetenskapligt krävs det att mätinstrumenten 

som används är valida och reliabla. För att testa validiteten krävs en konkret hypotes om hur 

instrumentet bör mäta det vi vill undersöka. Därefter måste det göras upprepade test och 

jämförelser med redan etablerade och validerade mätmetoder. Som i sin tur kan påvisa att vi 

faktiskt mäter det vi vill mäta och ifall detta kan ge en indikation som är säkrare än slumpen 

om det vi vill undersöka med instrumentet (Knorr & Klusmann, 2015). I vår studie som är en 

första pilotstudie undersökte vi den kongruenta validiteten för WBB. Att undersöka kongruent 

validitet innebär exempelvis att man undersöker samstämmigheten i ett nytt mätinstrument för 

att se hur väl det korrelerar med tidigare använda mätinstrument som ska mäta samma sak 

(Oxford Index, 2016). 
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Syfte 

Öka kunskapen om och undersöka den kongruenta validiteten för Wii Balance Board i 

jämförelse med Kistler Force Plate vad gäller mätning av postural kontroll i stillastående med 

och utan nackrotation via bål och underkropp. 

 

Metod och material 

Studien är en experimentell studie i kontexten av en större studie som görs på posturalt svaj 

och proprioceptiv input och/eller processande av input och hur detta skiljer sig mellan 

personer med nacksmärta respektive ländryggsmärta. 

Deltagare 

Inklusionskriterier: 

-       Deltagaren som tillfrågas ska ej ha några pågående skador eller sjukdomar som skulle 

kunna påverka balansen. 

-       18 år eller äldre. 

Exklusionkriterier: 

-       Ej väga över 115 kg (p.g.a maxvikt+marginal, se bakgrund) 

 

Vi rekryterade deltagarna genom att annonsera på Facebook efter frivilliga och friska 

deltagare över 18 år. De som svarade att de var intresserade tog vi sedan kontakt med via mail 

där vi bifogade ett informationsbrev med hur testerna skulle gå till och vad de skulle användas 

till (se bilaga 1). De som sedan deltog fick då skriva sin signatur i en ruta längst ner på brevet 

för att visa att de läst brevet, godkänt innehållet och samtyckt för medverkan i testerna. 

 

Femton personer medverkade i studien. Deras namn var bara kända för oss i deltagarnas 

signerade informationsbrev och hölls sedan åtskilt från vår data. Resultaten presenterades på 

ett sådant sätt att ingen deltagare skulle kunna identifieras av någon som inte själv var med 

vid testtillfället. 
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Procedur 

Studien var en experimentell studie där vi använde oss utav tre test ifrån ett protokoll (se 

bilaga 2). Protokollet innehåller tydliga instruktioner på hur testen ska gå till. Testerna som 

deltagarna genomförde gick till på följande sätt: Deltagaren fick kliva upp på WBB och stå i 

neutralläge och blunda i 30 sekunder. Deltagaren gick sedan av WBB. Deltagaren fick sedan 

ställa sig med hela kroppen vriden 45 grader åt vänster med hjälp från testledaren och en 

myrinmätare. Deltagaren fick sedan kliva på WBB och rotera hela kroppen förutom huvudet 

till neutralläge med hjälp från testledaren. Deltagaren blundade och stod på detta vis i 30 

sekunder. Deltagaren gick sedan ned från WBB. Det sista testet utfördes på samma sätt som 

föregående test men med kroppen vriden 45 grader åt höger och deltagaren fick därefter 

blunda och stå på detta vis i 30 sekunder. Alla deltagare utförde testprotokollet ståendes på 

WBB där den placerades på KFP så båda plattorna registrerade COP samtidigt. Att WBB stod 

ovanpå KFP påverkade inte resultatet på något vis och en tidigare studie har gjort det sedan 

tidigare (Clark et al., 2010). 

Utrustning 

Den utrustning som har använts är en Windows PC, Wii Balance Board, kraftplatta (KFP) 

Kistler 9286BA med DAQ-bord (Kistler, Schweiz) och en myrinmätare som hårdvara. Den 

mjukvara som har använts är “WBB Vibration Program JT 1.0” som är en egenutvecklad 

mjukvara skapat av Dion Scott för att kunna mäta olika utfallsvariabler och mätningar från 

WBB. WBB är kopplad till PC via bluetooth och mäter med 40 hz. För att registrera svajet på 

KFP anvädes ett dataprogram för att spela in och göra beräkningar av utfallsvariabler, MARS 

(S2P Ltd,. Slovenien). KFP är kopplad till PC via sladd och mäter med 1500 hz. Det var inte 

möjligt att starta båda mjukvarorna för WBB respektive KFP samtidigt.  

Utfallsmått 

Under testerna så samlades data på hur COP rörde sig. De utfallsvariabler som användes var 

“Path Velocity” vilket är medelhastighet av COPs rörelse totalt. “ML Path Velocity” är COPs 

medelhastighet i mediolateral (vänster och höger) riktning. ”AP Path Velocity” är COPs 

medelhastighet i anteroposterior (framåt och bakåt) riktning. “ML Amplitude” är COPs 

medelhastighet i max amplitud i mediolateral riktning. ”AP Amplitude” är COPs 

medelhastighet i max amplitud i anteroposterior riktning. Dessa fem utfallsvariabler räknades 



 10 

ut i alla tre test som gjordes. Allt detta är räknat i centimeter (cm). Utfallsvariablerna som 

valdes var adekvata och lättförståeliga. Det finns väldigt många olika utfallsvariabler att välja 

utifrån programmet Mars. Men “WBB Vibration Program JT 1.0” var endast designad för 

dessa fem utfallsvariabler som vi har valt att ta med. Dessa variabler är några vi själva kan 

relatera till och som är lätt att förklara för någon som inte är insatt i dessa begrepp. Att mäta 

medelhastighet har rapporterats både reliabelt och valitt sedan tidigare (Scaglioni-Solano & 

Aragón-Vargas, 2014). 

Dataanalys 

Vår statistiska analys var skapad i Excel. Detta för att göra en jämförelse i resultatet för varje 

deltagare och således kunna se om resultaten från de båda plattorna överensstämde. Analysen 

av data presenterades i “Bland-Altman plots”. Bland-Altman plots innebär att man jämför 

skillnaderna i utfallsmåtten (Giavarina, 2015). Vi valde i detta arbete att använda KFP som 

jämförelse till testerna av WBB p.g.a att KFP anses vara gold standard i liknande jämförelser 

(Clark et al., 2010). Det som ett Bland-Altman plots visar är hur mycket testresultatet skiljer 

sig från det som anses vara “gold standard”. Dessa Bland Altman plots är gjorda i Excel med 

hjälp av en instruktionsvideo från Youtube om Bland-Altman plots i Excel (Purcell, 2016). 

Varje prick i dessa Bland-Altman plots symboliserar ett testresultat från både WBB och KFP. 

Det heldragna strecket är medelvärdet av alla testresultat. De prickade strecken är 

medelvärdet antingen subtraherat eller adderat med 1,96 och sedan multiplicerat med 

standardavvikelsen. Detta bildar formeln för Bland-Altman plots. Siffrorna på Y-axeln 

representerar hur mycket WBB och KFP skiljer sig åt i testresultat, ifall en prick befinner sig 

på “0” så betyder det att testresultaten ej skiljer sig åt. Vart prickarna är presenterade i X-

axeln symboliserar de båda testresultatens medelvärde. 

 

Etiska överväganden 

En etikansökan i projektet som helhet ordnades med i det större forskningsarbetet vi gjorde 

pilotstudien åt. Författarna vill ändå delge några argument för studiens etiska försvarbarhet. 

Studien vi gjorde tolkade vi som etiskt försvarbar p.g.a följande: Att delta var frivilligt och 

det var väl informerat om hur testet skulle gå till innan de fick skriva på för samtycke. 

Deltagarna fick avbryta närsomhelst under testerna. Risken för skador ansåg vi vara högst 

osannolik då deltagarna var friska och balanstesternas svårighetsgrad var mycket lätta att 
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utföra då det inte var något moment som var mer påfrestande än vad gemene man utsätts 

för i sitt vardagsliv. De fick dessutom stöd och vägledning av två stycken kontrollanter 

under hela testet som var redo att fånga upp, hjälpa och vägleda vid eventuellt behov. 

Vidare presenterades all data på ett sådant sätt att en enskild individs resultat eller 

information ej kunde kopplas till någons identitet. 
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Resultat: 

Totalt deltog 15 personer i studien, 12 män och 3 kvinnor. Genomsnittsåldern var 25,7 år 

(n=6,3). Genomsnittslängden var 1,78 meter. Genomsnittsvikt 78,3 kg (n=10,8). Alla 

deltagare genomförde alla tre testen utan bortfall.  

 

Tabell 1: Resultat från det första testet 

Test WBB, M (SD) KFP, M (SD) 

Totalt path velocity 1,83 cm/s (n=0,53) 1,56 cm/s (n=0,58) 

AP (Anterioposterior) path velocity 1,48 cm/s (n=0,49) 1,32 cm/s (n=0,51) 

ML (Mediolateral) path velocity 0,8 cm/s (n=0,22) 0,98 cm/s (n=1,22) 

AP Amplitude 2,56 cm (0,54) 2,47 cm (0,52) 

ML Amplitude 1,27 cm (0,42) 1,18 cm (0,44) 

I tabell 1 presenteras medelvärden och standardavvikelser från WBB respektive KFP i 

stillastående med huvudet i neutralläge med slutna ögon i 30 sekunder för hela gruppen.  

 

Tabell 1 innehåller alla deltagarnas resultat som registrerades från WBB och KFP. Varför inte 

resultaten är så lika är för att de resultat som innehöll avvikelser från WBB har räknats med. 

WBB mätte oftast en högre summa vid avvikelse och det visas i tabell 1. Medelvärdena var 

något högre för WBB för samtliga variabler utom ML path velocity. Nedan följer Bland-

Altman plots figur 1a-e över skillnaderna i resultat mellan WBB och KFP för respektive 

deltagarna vid test av stillastående i neutral position med slutna ögon i 30 sekunder. Prickarna 

symboliserar hur mycket WBB och KFP överensstämde i Y-axeln och medelvärdet på hur 

mycket deltagarens svaj i X-axeln. I de flesta fall så fanns väldigt liten avvikelse mellan WBB 

och KFP. Vi fann dock tre deltagare med relativt stora avvikelser i vissa variabler vilket går 

att se i figur 1a-c. Dessa prickar hamnar högre eller lägre på Y-axeln jämfört med dem andra 

resultaten. I figur 1d är det två av dessa resultat med avvikelser som skiljer sig från resterande 

resultat. I figur 1e så skiljer sig inte resultaten markant ifrån varandra.  
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a)  

b)  c)  

d)  e)  

Figur 1a-e. Bland-Altman plot över de fem utfallsvariablerna vid test i neutral position 

med slutna ögon i 30 sekunder. Prickarna presenterar varje deltagare där y-axeln anger 

siffror på hur mycket resultaten skiljde sig mellan WBB och KFP. 
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Tabell 2: Resultat från det andra testet. 

Test WBB, M (SD) KFP, M (SD) 

Totalt path velocity 1,84 cm/s (n=0,71) 1,50 cm/s (n=0,41) 

AP path velocity 0,74 cm/s (n=0,24) 0,60 cm/s (n=0,16) 

ML path velocity 1,1 cm/s (n=0,36) 0,96 cm/s (n=0,26) 

AP Amplitude 1,40 cm (n=0,44) 1,19 cm/s (n=0,40) 

ML Amplitude 2,49 cm (n=0,67) 2,41 cm/s (n=0,67) 

I tabell 2 presenteras medelvärden och standardavvikelser från WBB respektive KFP för 

stillastående med huvudet vridet 45 grader åt vänster med slutna ögon i 30 sekunder för hela 

gruppen.  

 

Nedan följer Bland-Altman plots figur 2a-e över skillnaderna i resultat mellan WBB och KFP 

för respektive vid test av stillastående i neutral position med huvudet vridet 45 grader åt 

vänster med slutna ögon i 30 sekunder. I figur 2a-e så är det tre resultat som är högre upp på 

Y-axeln än resterande resultat vilket är resultaten med avvikelser. I figur 2e är det endast två 

resultat som avviker. 
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a)          

b)  c)    

d)  e)  

Figur 2a-e. Bland-Altman plots över de fem utfallsvariablerna vid test i neutral position med 

huvudet vridet 45 grader åt vänster med slutna ögon i 30 sekunder.  
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Tabell 3: Resultat från det tredje test. 

Test WBB, M (SD) KFP, M (SD) 

Totalt path velocity 1,92 cm/s (n=0,91) 1,53 cm/s (n=0,60) 

AP path velocity 0,94 cm/s (n=0,55) 0,76 cm/s (n=0,43) 

ML path velocity 1,24 cm/s (n=0,52) 1,12 cm/s (n=0,46) 

AP Amplitude 1,49 cm (n=0,74) 1,2 cm (n=0,50) 

ML Amplitude 3,04 cm (n=1,15) 2,82 cm (n=1,07) 

I tabell 3 presenteras medelvärden och standardavvikelser från WBB respektive KFP i 

stillastående med huvudet vridet 45 grader åt höger med slutna ögon för hela gruppen. 

 

Nedan följer Bland-Altman Plots (figur 3a-e) över skillnaderna i resultat mellan WBB och 

KFP för respektive vid test av stillastående i neutral position med huvudet vridet 45 grader åt 

höger med slutna ögon i 30 sekunder. I (figur 3a-d) så är det tre resultat som är högre upp på 

Y-axeln än resterande resultat vilket är resultaten med avvikelser. I (figur 3e) så är det endast 

ett resultat som skiljer sig från mängden. Detta resultat skilde sig markant från WBB med 

KFP och därför är resultaten inte lika som i tidigare “AP- Amplitude”-resultat.      
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a)                                                                                  

b)  c)                       

d)  e)  

Figur 3a-e. Bland-Altman plots över de fem utfallsvariablerna vid test i neutral position med 

huvudet vridet 45 grader åt höger med slutna ögon i 30 sekunder. 
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Diskussion - resultat 

Syftet med studien var att öka kunskapen om validiteten för att mäta postural kontroll med en 

WBB där det användes en KFP för jämförelse som “gold standard”. Tre test gjordes på 15 

deltagare där det registrerades fem olika utfallsvariabler som jämfördes och analyserades. När 

alla tekniska aspekter fungerade så var det minimala avvikelser mellan WBB och KFP. Större 

avvikelser uppkom under testernas gång och antecknades därefter ner så att kunskap om detta 

finns med till den större studien där de framåt får mycket bra förutsättningar för att undvika 

felkällor. I figurerna 1a-c, 2a-e och 3a-e så går det att se att det är tre resultat från WBB som 

ligger mycket högre eller lägre, än de andra. Dessa tre resultat är de tester som vi upptäckte 

avvikelser på. Detta drar upp medelvärdet för resultatet vilket kan ge en felaktig bild av hur 

resterande resultat ligger till då medelstrecket flyttas. 

 

Ett av testen gjordes med WBB vänd åt vad som visades vara fel håll. Symbolen ”Wii” på 

WBB var vänd upp och ned. Siffrorna avvek kraftigt i programmet “WBB Vibration Program 

JT 1.0”. WBB vändes sedan om efter observation av vad som gått fel och kunde tänkas ha 

orsakat den kraftiga avvikelsen i siffrorna. Efter att plattan återställts till det standardiserade 

läget blev mätresultaten återigen goda och överensstämmande. Detta skedde under en av de 

första testomgångarna och vi kunde därför se att det inte stämde med majoriteten av de 

resterande testerna. Vi kan därför dra slutsatsen att mycket pekar på att om WBB är placerad 

åt fel håll så kan avvikelser uppstå. 

 

Många gånger kunde WBB mäta fel efter första anslutningen med datorn för dagen. 

Resultaten visade väldigt avvikande siffror som var nästan dubbelt så höga i jämförelse med 

KFP. Detta sågs i programmet “Mars” som användes som facit för att se att WBB mätte rätt. 

Efter att ha gjort om anslutningen till WBB på nytt fungerade det oftast bra och värdena blev 

till det “normala” och var i princip identiska med värdena i Mars. Vid ett tillfälle anslöt vi om 

WBB upp emot 4-5 gånger men det fungerade ändå inte. Trots det valde vi att göra testerna på 

en deltagare i alla fall. Försöken dagen därpå fungerade sedan bra igen. En felkälla är därmed 

att WBB kan mäta fel ifall det är första anslutningen för den dagen, alternativt att datorn har 

varit avstängd eller utloggad. Detta var något vi upptäckte under tiden vi gjorde 

undersökningar och var tvungna att ta hänsyn till. En eller flera testmätningar bör därför göras 

för att se att allt fungerar innan en deltagare infinner sig då vi inte vet hur detta ska lösas på 

något annat vis. Då sparas tid för både testledarna och deltagare. Det finns också 
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spekulationer från vår sida att WBB kan mäta fel när batterierna börjar få slut på energi. Vi 

anslöt om WBB uppemot 5-6 gånger vid ytterligare ett tillfälle och då fanns det även problem 

att ansluta. Testmätningar gjordes och värdena blev inte bra. När vi sedan bytte batteri blev 

värdena avsevärt bättre. Ett dåligt laddat batteri kan därför också antas vara en orsak till 

felaktiga mätvärden 

 

Annat avvikande som vi noterade i vissa deltagares beteende på plattan var exempelvis någon 

som pratade, någon som knöt sina händer vid ena tillfället men inte under 

perturbationstesterna. En annan tog ett djupt andetag precis i början vilket ledde till extra stort 

svaj. Instruktionerna måste därför i framtiden följas striktare för att inte störa resultatet. 

Genom att standardisera testerna med att varje deltagare ska stå helt stilla och inte gör några 

rörelser så finns det möjlighet att få testresultat som inte avviker lika mycket. 

 

För att jämföra vårt resultat med Clark et al., 2010 så finns det flera aspekter att ta hänsyn till. 

Clark gjorde mycket större tester där data samlades från 28 deltagare och även test-retest 

gjordes. Clark fick fram en större datamängd och resultatet blev bra men mer utspritt än våra 

Bland-Altman plots. Clarks tester gjordes när deltagarna stod på ett ben med öppna ögon samt 

på ett ben med slutna ögon. Sedan utfördes även tester när deltagarna stod på två ben med 

öppna ögon och på samma sätt med slutna ögon. Clark mätte dock bara “path length” av COP 

och inte samma utfallsvariabler som vi har använt oss utav. I så väl våra resultat som Clarks 

resultat framkom att när större avvikelser mellan WBB och jämförelseplattan uppstod var 

värdena högre för WBB (med ett undantag i våra tester där faktiskt ett enstaka avvikande 

mätvärde var lägre). Testerna stämmer även bra överens mellan WBB och KFP förutom 

enskilda avvikelser där avvikelser kunde upptäckas. För trots dessa goda resultat och likheter 

som det finns mellan WBB och KFP så är dessa avvikelser en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

Då går det förhoppningsvis att utreda vilka faktorer som orsakar avvikelser och hur dessa kan 

undvikas. Genom att göra flera tester och se om dessa avvikelser uppstår så behövs teknisk 

expertis för att se över hur dessa faktorer går att undvika. För om WBB ska kunna tas till 

kliniken för att användas där så är det viktigt att det fungerar så optimalt som möjligt då det 

inte kommer kunna gå att jämföra med “gold standard” i det läget. Scaglioni-Solano & 

Aragón-Vargas, 2014 hade 20 deltagare som utförde tester med öppna respektive slutna ögon 

på hårt respektive mjukt underlag. I sista testet fick deltagaren stå tandemstående. Test-retest 

och Bland-Altman plots gjordes. Resultaten mellan WBB och jämförelseplattan som 
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Scaglioni-Solano & Aragón-Vargas, 2014 fick skilde sig inte särskilt mycket från varandra 

heller, de största skillnaderna kunde ses när deltagare hade slutna ögon. 

 

Metoddiskussion 

Metoden var både specifik och adekvat för syftet. Plattorna startade mäta i princip samtidigt 

med differential på ungefär en sekund. Det är dock viktigt att understryka att det kan ha 

uppstått avvikelser p.g.a. att det inte gick att starta plattorna samtidigt. Sedan när båda 

plattorna väl startat mätte de resterande av de 30 sekunderna samtidigt på varje test och per 

deltagare på samma sätt vilket gav oss bästa möjliga förutsättningarna för att kunna mäta 

samstämmigheten. Det är dock att klassa som en felkälla i våran metod att mäta deltagarnas 

balans då det inte var möjligt att starta dem båda plattorna exakt samtidigt.  

 

Annat avvikande som vi noterade i vissa deltagares beteende på plattan var exempelvis någon 

som pratade, någon som knöt sina händer vid ena tillfället men inte under 

perturbationstesterna. En annan tog ett djupt andetag precis i början vilket ledde till extra stort 

svaj. Vid några tillfällen så hände det att deltagaren rörde på sig vilket också är viktigt att ta 

hänsyn till. En deltagare hade armarna i kors framför sig. En annan hade armarna i kors 

bakom sig för att sedan ta fram dem. Möjligt att detta påverkat svajet för testerna. I framtiden 

kan det därför vara bra att tänka på att standardisera testerna ännu mer genom att exempelvis 

ha ännu mer detaljerade instruktioner för hur deltagarna får agera på plattan. Samtidigt 

påverkar inte det resultatet av vår studie då vi i huvudsak mäter samstämmigheten mellan 

plattorna. 

 

I testprotokollet beskrevs det att rotationen skulle ske genom att WBB och KFP skulle 

roteras 45 grader medan deltagarens huvud och nacke hölls still i sin position rakt fram. 

Då vi inte hade tillgång till någon roterande anordning så skedde utförandet på alternativt 

sätt. Det gick till så att deltagaren fick utgå från en 45 gradig vinkel uppmätt med en 

myrinmätare. Deltagaren fick sedan kliva upp på plattan i denna position. Därefter hölls 

nacken stilla medan resten av kroppen rörde sig 45 grader tillbaka till positionen rakt fram. 

Det gjorde att nacken och huvudets vinkel var 45 grader åt ena sidan medan resterande 

kropp var vänd rakt fram. 
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Till framtida studier skulle man även kunna mäta reliabilitetet i form av reproducerbarhet 

av testet genom att utföra upprepade mätningar. Detta kan göras genom att upprepa testen 

med exempelvis en dag eller en veckas mellanrum. Detta planerades dock inte in i denna 

studie då det inte var en väsentlig del för att undersöka validiteten jämfört med ”gold 

standard” metodens resultat i arbetet och prioriteras därför bort. Det skulle dock kunna ha 

tillfört användbara data inför den kommande större studien.   

 

Konklusion 

Samstämmigheten mellan WBB och KFP klassar vi som god. En del avvikelser framkom vid 

några tillfällen vilket eventuellt berott på störningar med bluetoothuppkopplingen mellan 

WBB och datorn eller dålig batteriladdning i WBB. Vad dessa problem beror på bör utredas 

vidare. Skulle dessa uppenbara fel kunna undvikas skulle resultaten vara väldigt nära 

identiska för de båda mätinstrumenten. 

 

Arbetet har resulterat i flera lärdomar och data för framtiden. För det första har det visat på att 

WBB är ett valitt mätinstrument för posturalt svaj där vi bedömer samstämmigheten som 

mycket precis i de utförda testerna. För det andra har vi också stött på noterbara felkällor som 

bör åtgärdas och undvikas kan undvikas för framtida upprepning eller utveckling av detta 

experiment. Avslutningsvis är detta även ett bidrag till att kunna ha mer valida mätinstrument 

för balans i både klinik och forskning. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Vill du vara med i en studie om balanskontroll? 

 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på fysioterapiprogrammet vid LTU och söker 

deltagare till ett projektarbete. Projektet syftar till att ta reda på hur bra en Wii balance board 

kan mäta balanskontroll vid utförande av några specifika test i stillastående med slutna ögon. 

Mätvärden från Wii balance board kommer jämföras med mätvärden från en kraftplatta som 

är anpassad för forskning och kan anses som ”gold standard” för denna typ av mätningar. 

Detta är en mindre förstudie till en större internationell studie där Wii balance board kommer 

användas för att undersöka balans hos personer med nacksmärta och ryggsmärta. 

 

Vi kontaktar dig för att du är bekant till någon av oss och passar in på de kriterier vi har för att 

delta i studien. Dessa kriterier är att vara minst 18 år och förstå instruktioner på svenska för 

att kunna genomföra testerna enligt instruktioner. Exklusionskriterier är någon typ av 

sjukdom, skada eller annan funktionsnedsättning som hindrar förmågan att utföra testerna.   

 

Sju olika balanstest som tar mellan 30-75 sekunder per test att utföra kommer ingå i 

undersökningen.  Testen går ut på att stå så stilla som möjligt med ögonen slutna. I några av 

testerna kommer testen utföras med vibratorer på utvalda muskler. Testerna medför ingen 

eller minimalisk risk för skada och en testledare kommer att stå vid sidan för att fånga upp 

ifall du känner, eller testledaren ser, att du är på väg att tappa balansen. Resultaten kommer att 

presenteras på sådant sätt att de inte går att identifiera någon enskild deltagare. Studien 

kommer att publiceras på Luleå Tekniska Universitets i form av en kandidatuppsats inom 

fysioterapi.  

 

Om du är intresserad av att delta kontaktar du någon av oss, Kristoffer Pettersson eller Alvin 

Berggren,  på mail som anges i slutet av det här dokumentet. Där finner ni även en 

underskriftruta att fylla i ifall ni samtycker till deltagande. 

 

Deltagande är helt frivilligt och testerna kan närsomhelst avbrytas utan att du behöver ange 

någon orsak till varför du väljer att avbryta. 
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Jag har läst informationsbrevet och godkänner deltagande i studien. 

Underskrift deltagare: 

 

 

Kontaktuppgifter för intresse och frågor: 

Alvin Berggren, Student vid LTU och testledare 

Mail: alvinberggren@outlook.com 

Kristoffer Pettersson, student vid LTU och testledare 

Mail: kripet-4@student.ltu.se 

Ulrik Röijezon, lektor fysioterapi, leg.fysioterapeut, Institutionen för Hälsovetenskap 

Mail: ulrik.roijezon@ltu.se 

Peter Michaelson, Universitetslektor, huvudutbildningsledare, Institutionen för 

Hälsovetenskap 

Mail: peter.michaelson@ltu.se 
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Bilaga 2 - Instruktion till deltagare 

Muntliga instruktioner till deltagaren 

 

Test 1.   

- Ställ dig i neutral position i rutorna på Wii balance board så fötterna pekar rakt fram. Blunda 

och stå så still som möjligt i 30 sekunder 

Test 2. 

- Vi ska nu testa balansen genom att rotera huvudet. Vi ska först försäkra oss om att din kropp 

är ställd i 45 grader till vänster/höger. Ställ dig sedan på Wii balance board. På Wii balance 

board så kommer vi hålla kvar ditt huvud i denna position och resten av kroppen ska du rotera 

så den står rakt fram. Eftersom du inte får vrida huvudet eller förändra dess position så hjälper 

vi dig att ställa fötterna rakt framt. En av testledaren håller alltid kvar huvudet och den andra 

guidar deltagarens fötter till rätt position. När vi nu har hjälpt till denna position ska du nu 

blunda och stå så stilla som möjligt i 30 sekunder 

 

Test 3. 

-  Samma beskrivning som i test 2 fast med huvudet vridet åt det det motsatta hållet som testas 

i test 2. 

 


