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Abstrakt 
I framtidens samhälle förväntas äldre utgöra en stor del av befolkningen. 

Äldre har större risk att drabbas av funktionedsättningar och sjukdomar 

jämfört med andra grupper i samhället. Studier har visat att äldre definierar 

hälsa som en upplevelse att vara självständig och känna samhörighet med 

andra men även frånvaro av symptom och känna sig positiv samt att ha 

tillräckligt med energi. Arbetsterapi som profession syftar till att möjliggöra 

aktiviteter som bidrar till hälsa och välmående. Studier har visat att 

exergames kan vara en effektiv intervention för positiva hälsoeffekter bland 

äldre personer. Syftet med studien var därför att beskriva äldre personers 

attityder till och resonemang om exergames. En kvalitativ studie med 

fokusgruppintervju genomfördes med fyra äldre personer. Data från 

intervjun analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Studiens resultat 

redogörs med ett tema, två kategorier och fyra underkategorier. Det 

genomgående temat är ”Betydelsefulla faktorer för äldres vilja att spela 

exergames”. De två kategorierna är ”förutsättningar att spela” och 

”motivation att spela”. Resultatet visade vilka förutsättningar deltagarna 

ansåg det behövdes för att spela men också hur viktig motivationen var för 

att spela exergames. Deltagarna ansåg att exergames med många moment 

och högt tempo upplevdes komplicerade och att det upplevdes meningsfullt 

att spela exergames om det sker för att träna fysiska och kognitiva 

förmågor. Slutsats: Äldre uttrycker att det finns många hinder att 

överkomma för att spela exergames. Genom att underlätta hinder för äldre 

att spela exergames och med kunskap om meningsfulla spel för äldre kan 

arbetsterapeuter stödja äldre att uppnå aktivitetsengagemang i exergames. 

 

Sökord:  exertion games, active videogames, digital games, arbetsterapi, 

seniors, elderly.
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I framtidens samhälle förväntas äldre, det vill säga personer som Förenta Nationerna [FN] 

(2017) definierar till 60 år eller äldre, utgöra en stor del av befolkningen. I en rapport om 

världens befolkning (FN, 2017) förväntas personer över 60 år fördubblas från drygt 962 

miljoner till 2100 miljoner år 2050. Detta innebär att år 2050 kommer var femte person i 

världen tillhöra gruppen äldre personer. Denna ökning förväntas påverka samhället inom 

många olika områden då fler personer behöver nyttja samhällets resurser som sjukvård och 

pensionssystem (FN, 2017). 

 

Sverige följer samma trend som i övriga världen avseende ökningen av äldre i 

befolkningen. Medellivslängden i Sverige har ökat sedan 1900-talet och i framtiden väntas 

den öka ytterligare, vilket innebär att äldre personer kommer blir betydligt fler även här 

inom dom kommande decennierna (SCB, 2017). Äldre personer är en heterogen grupp när 

det handlar om hälsa. Gruppen äldre har större risk för funktionedsättningar och sjukdomar 

jämfört med andra grupper i samhället, bland annat till följd av sjukdomar som är 

förknippade med hög ålder. Till exempel parkinsons, demens, hjärt- och kärlsjukdomar 

och artros (G.Kolovou, V.Kolovou, & Mavrogeni, 2014). Äldre löper större risk för 

aktivitetsförluster till följd av sjukdomar och funktionedsättningar och då andelen äldre 

förväntas blir fler i framtiden finns det också risk att mer personer i samhället blir drabbade 

av aktivitetsförluster. Aktivitetsförlust uppkommer när en person eller grupp till följd av 

oväntade förändringar i miljön eller i kroppsfunktioner förlorar förmåga att vara delaktig i 

meningsfulla aktiviteter (Townsend & Polatajko, 2013). Till exempel om en person 

drabbas av parkinsons sjukdom och utvecklar symptom som gör att hen inte längre klarar 

av köra bil till sitt arbete. Eller om en person förlorar sin livspartner och den partnern har 

varit viktig för personens sociala eller ekonomiska välbefinnande. Aktivitetsförluster kan 

därför ge en negativ inverkan på hälsa och välbefinnande. Arbetsterapi bör ha goda 

möjligheter att stödja äldre att minska negativa hälsoeffekter av aktivitetsförluster eftersom 

arbetsterapi är en klient-centrerad profession som främjar till välbefinnande och hälsa 

genom aktivitet och för att målet med arbetsterapi är att möjliggöra för alla människor att 

vara delaktiga i aktiviteter i sina liv (World Federation of Occpuptional Therapist [WFOT], 

2012). 

 

Hälsa som begrepp kan vara svårt att definiera eftersom begreppet är komplext att 

redogöra för, och att det kan skilja sig mycket om vad hälsa innebär mellan individer (G. 

Kolovou, V. Kolovou & Mavrogeni, 2014). I en metastudie av Song och Kong (2015) 
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undersöktes tolv studier med kvalitativ metod med personer över 65 år som intervjuades 

om deras attityder till vad hälsa innebär för dem. I studien framkom att det både finns 

likheter och skillnader hur äldre definierar hälsa i relation till medelålders och yngre 

grupper i samhället, samt att äldre tolkar sin hälsa mer subjektivt än objektivt. Viktiga 

delar för hälsan beskrevs utifrån fem teman: Vara självständig, frånvaro av symptom eller 

att kunna hantera sina symptom, jobba med acceptans och positivitet, att känna 

samhörighet med andra personer och att ha tillräckligt med energi. Första temat om 

självständighet beskrevs som viktigt för hälsan utifrån att klara de dagliga aktiviteterna i 

sitt liv. En närmare beskrivning om temat självständighet var att uppnå självständighet i 

dagliga aktiviteter samt aktiviteter som är betydelsefulla (Song & Kong, 2015). Andra 

temat beskrevs som frånvaro av symptom eller att kunna hantera sina symptom och 

handlade om att att försöka minska eller undvika symptom av funktionedsättningar eller 

sjukdomar som är relaterade med hög ålder. Tredje temat beskrevs att jobba med acceptans 

och positivitet och där beskrevs hur betydelsefullt det är för äldres hälsa att jobba med 

acceptans i sina liv och ställa in sig på positivitet i livet. Författarna upptäckte att acceptans 

var förknippat med god adaptionsförmåga att klara förändringar i livet som i sin tur bidrog 

till god hälsa. Fjärde temat att känna samhörighet med andra personer beskrivs utifrån 

betydelsen av att hälsa handlar om att ha och vara tillfredsställd i sociala kontakter och 

nära relationer med vänner och familj. Det femte och sista temat att ha tillräckligt med 

energi beskrivs för äldre handla om att många äldre förknippar energi med hälsa och att 

känna energi förklarades med att känna sig stark, vital eller att vara motiverad samt driven 

(Song & Kong, 2015). 

 

Vidare har en randomiserad kontrollerad studie med arbetsterapeutiska interventioner visat 

ge positiva effekter på hälsa och delaktighet för äldre (Clark et al, 1997). I studien 

fördelades 361 äldre personer in i tre grupper. Den första gruppen fick utbildning om 

arbetsterapi och gjorde aktiviteter som de ansåg vara meningsfulla. Den andra gruppen 

gjorde allmänna aktiviteter med en social prägel, exempelvis dansa på uteställen eller spela 

spel med varandra. Tredje gruppen som även var kontrollgrupp gjorde varken meningsfulla 

aktiviteter utifrån arbetsterapi eller aktiviteter med socialt inslag. Efter nio månader 

jämfördes deltagare ur alla tre grupper i mätning om interventionernas effekter på 

självskattad hälsa och livskvalitet. Gruppen som gjorde arbetsterapeutiska aktiviteter 

beskrev sin självskattade hälsa och livskvalitet högre än både kontrollgruppen och den 

grupp som erbjöds sociala aktiviteter.   
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De som åldras i dagens samhälle kommer troligtvis att kunna underlätta sin vardag genom 

att utföra vissa aktiviteter digitalt. De senaste åren har många vardagliga och nödvändiga 

aktiviteter i samhället digitaliserats, exempel på detta är att telefonkataloger inte längre 

delas ut i tryckt form, tidtabeller från kollektivtrafik är svåra att finna om man inte söker 

efter dem digitalt på internet, samt att vissa banktjänster och biljetter köps till en högre 

kostnad om de inte utförs digitalt (Folkhälsomyndigheten, 2018).) Digitaliseringen i 

samhället behöver inte enbart vara positiv för äldre eftersom äldre är en heterogen grupp 

när det kommer till aktiviteter som görs med digital teknik. Det finns också äldre som inte 

upplever digitala aktiviteter i vardagen som positivt (Larsson & Nilsson, 2015). Många 

äldre upplever att det känns obekvämt att hänga med i den digitala utvecklingen som sker i 

samhället och äldre är överlag mindre aktiva internetanvändare än yngre personer. I en 

kvalitativ studie av Fischl, Asaba och Nilsson (2017) undersöktes äldres potential att vara 

delaktighet i digitala aktiviteter med internet, datorer och mobiltelefoner. I studien fann 

författarna att det finns möjligheter för äldre att bli aktiva deltagare av digital teknik i sitt 

liv och i samhället. 

 

En aktivitet som kan göras för nöjes skull med digital teknik är att spela spel digitalt, 

digitala spel har blivit fler och enklare att spela de senaste åren (Li et al, 2018).  Det finns 

många varianter av digitala spel och sätten som de spelas på skiljer sig mycket beroende på 

vad som är syftet med dem. I en studie om digitala spel bland äldre (Chesam, 2016) 

beskrivs att äldre finner spelgenren ”Pusselspel” mest njutningsfullt att spela. Pusselspel 

karaktäriseras av att de har enkla regler som är lätta att förstå i spelet och lätta att lära sig 

samt att spelets gränssnitt är enkelt utformat. Ett exempel på Pusselspel är spelet Freeflow 

(Chesam, 2016). I Freeflow ska spelaren fundera hur hen kan bilda en linje mellan två 

prickar av samma färg. Linjen ska bli så kort som möjligt med minsta möjliga antalet drag 

av spelaren, samtidigt som linjen inte får kollidera med andra linjer i spelet.  

 

Digitalansträngnings spel är en viss typ av digitala spel som utmärks genom att spelaren 

alltid spelar på ett sätt som innebär fysisk rörelse som ger en grad av ansträngning 

(Schoene et al, 2013). Digitala ansträngningsspel går under den engelska benämningen 

”extertion-games” och brukar förkortas till” exergames” (Oh & Sang, 2010). Den fysiska 

rörelsen i exergames kan exempelvis vara att promenera eller röra på armar och ben 

liknande som när man utövar en sport eller dansar en dans. Det är därmed svårt att spela 
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exergames stilla framför en persondator eller på liknade sätt. Däremot kan de användas på 

mobiltelefoner om spelet går ut på att man måste promenera med mobilen för att spela 

spelet. Exempelvis fånga figurer med sin mobilkamera som är utplacerade på specifika 

koordinater utomhus. Exergames har ofta har ett inslag av tävling som bjuder in till social 

kontakt med andra personer (Schoene et al, 2013). Exempelvis att man med en tv-

spelkontroll spelar bowling tillsammans med en annan person och tävlar mot den personen, 

ungefär som man gör i det verkliga livet när man spelar bowling tillsammans. De 

populäraste sätten att spela exergames är via tv-spel konsoler som Nintendo Wii och Xbox 

Kinect (Li et al, 2018), men det går även att göra aktiviteten genom andra sätt till exempel 

att spela via sin mobiltelefon. Detta innebär att det går att spela exergames när man själv 

vill och på många olika ställen. Det finns också belägg för att spela exergames kan vara en 

nöjesfylld aktivitet. I en studie där 32 äldre spelade ett exergame där deltagarna skulle 

placera sina fötter på en platta efter hur pilar visades på en tv-skärm tyckte 31 av de 32 

deltagarna att det var en rolig upplevelse att spela vid uppföljning efter att de spelat 2–3 

gånger i veckan under 8 veckor (Schone et al, 2013).  

 

De senaste åren har aktiviteten att spela exergames uppmärksammats inom forskningen om 

äldre utifrån ett hälsoperspektiv. Litteraturstudier och metastudier har gjorts för att 

undersöka vilka effekter exergames har för äldres sociala delaktighet och hälsa (Kaufmann 

& Zhang, 2017; Li et al, 2018). I en litteraturstudie av (Li et al, 2018) om sociala effekter 

från exergames granskade forskare totalt tio vetenskapliga studier. Granskningens resultat 

gav belägg för att exergames kan vara en effektiv intervention för att öka social delaktighet 

bland äldre (Li et al 2018). Enligt författarna av litteraturstudien kan en anledning till 

minskad ensamhet av att spela exergames förklaras av att de som spelar interagerar med 

varandra på flera olika sätt och att det leder till positiva sociala effekter. Exempelvis 

genom den interaktion som uppkommer när spelarna pratar om vad som sker i spelet eller 

hur de reagerar när de vinner eller förlorar i spelen. Li et al (2018) menar också att 

exergames som spelas ensam kanske inte ger samma effekt på minskad ensamhet som att 

spela tillsammans med någon. I en metastudie av Kaufmann och Zhang (2017) 

granskandes 36 stycken vetenskapliga artiklar från sju olika databaser. Resultatet visade att 

digitala spel och exergames hade positiva effekter att förbättra äldres balans, mobilitet och 

exekutiva funktioner. Enligt Kaufmann och Zhang (2017) behöver det forskas mer på hur 

länge förbättringarna av äldres färdigheter i balans, mobilitet och exekutiva funktioner 

håller i sig när de väl slutar spela exergames och om de fysiska förmågor som förbättras 
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även ger effekter i andra aktiviteter till exempel inom vardagsaktiviteter som duschning 

och städning. Det verkar finnas få studier gjorda om äldres egna attityder till och 

resonemang om exergames. I en studie av T. Abdullah, M. Abdullah, Timmons och Helal 

(2013) beskrevs att många äldre har sett exergames men inte provat att spela dem och att 

äldre undviker att spela förklaras av att äldre inte har intresse av att spela eller inte fått 

tillräcklig information om exergames. Äldre som har provat att spela exergames har 

upplevt negativa attityder till att systemen som exergames spelas på upplevs komplicerade 

men också om positiva attityder att träna kroppen i fysisk aktivitet med hjälp av exergames 

(Barg-walkow et al, 2017). 

 

Sammanfattningsvis verkar det finnas belägg för positiva hälsoeffekter och ökad social 

delaktighet för äldre att spela exergames. Eftersom det finns få studier om vilka attityder 

äldre har till exergames är detta ett viktigt område att öka kunskapen om. Syftet med denna 

studie var därför att beskriva äldres attityder till och resonemang om exergames. 

 

Metod 

Design 

Eftersom studien syfte var att beskriva äldres attityder till och resonemang om exergames 

valdes kvalitativ metod. Kvalitativ metod inom forskning har till avsikt att karaktärisera 

och beskriva hur människor upplever sin inre värld samt tolka olika fenomen som upplevs 

av människor (Ohlsson & Sörensen, 2011). Fokusgrupp med gruppintervju valdes som 

metod för att samla in data till studien. Fokusgrupper består av grupper där människor 

möts för att på ett fokuserat sätt diskutera olika aspekter av ett tema eller ämnen 

(Holmgren & Dahlin-Ivanoff, 2017). Syftet med fokusgruppen var att samla en grupp äldre 

och genomföra gruppdiskussion om deras attityder till och resonemang om exergames.  

 

Exergames 

I den här studien är fokus på digitala spel som går under benämningen ”Exertion games” 

som vanligtvis förkortas till ”Exergames”. Exergames definieras enligt Oh och Yang 

(2010) som ” digitalt spel som kräver fysisk ansträngning eller rörelser som är mer än 

stillasittande aktiviteter och inkluderar även styrka, balans och flexibilitetsaktiviteter”. 

Exempel på spel är: Pokemon Go, Superhot VR, Arms, Wifit plus och Dance Central 

(Steviet, 2018). 
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Urval 

Till denna studie applicerades bekvämlighetsurval. Det innebär att deltagarna som var med 

i studien rekryterades från grupper av äldre personer som var nära till hands och befann sig 

på den ort som studien genomfördes Deltagarna i studien var mellan 65–85 år. De var 

självständiga och hemmaboende. Alla deltagare hade arbetat innan de vart pensionärer och 

var i nuläget aktiva i pensionärsföreningar. Gruppdiskussionen bestod av fyra deltagare 

och författaren. Författaren hade rollen som moderator i intervjun vilket innebar att 

författaren hade ansvaret att ställda frågor till deltagarna och hålla liv i samtalet. 

Deltagarna uppmuntrades att prata om perspektiv, känslor och åsikter om ämnet utan att 

något ansågs vara rätt eller fel. Inklusionskriterier för att delta i studien var följande: 

Personer över 60 år som bor inom Umeå kommun och har spelat eller inte spelat digitala 

spel tidigare. Exklusionskriterier:  Personer med uppenbara kognitiva svårigheter och 

omfattande hörsel-, syn- eller kommunikationsproblematik var av praktiska och etiska skäl 

exkluderade från att delta. 

 

Procedur  

En etisk ansökan om att genomföra examensarbete gjordes och godkändes av kursansvarig. 

Detta innebar att studiens forskningsfråga uppfyllde etiska riktlinjer för examensarbete.  

Ett informationsbrev till presumtiva deltagare (se bilaga 1) och intervjuguide inspirerat av 

Holmgren och Dahlin-Ivanoff (2017) användes för utformningen av intervjufrågorna (se 

bilaga 2). Via e-post skickades information från bilaga 1 till ungefär tio lokala 

pensionärsföreningar i Umeå kommun med en kort förklaring till varför de blivit 

kontaktade samt en förfrågan om att få besöka dem för att berätta mer om studien utan 

motkrav på att medverka i studien. Detta resulterade i två besök. Det första på ett café för 

äldre där en deltagare rekryterades efter att ha fått information om studien och läst studiens 

informationsbrev. Det andra besöket ägde rum på ett föreningsmöte med äldre personer där 

författaren berättade och gav information om studien genom powerpoint presentation. 

Mötet med powerpoint presentation resulterade i att fyra nya deltagare rekryterades i 

studien och alla fyra deltagare fick ett informationsbrev att läsa igenom till intervjuträffen.  

 

Totalt kom fem personer att visa intresse att delta i studien. Deltagarna fick förfrågan om 

lämplig tid och plats för intervjun. Fokusgruppintervjun ägde rum i en lokal inne i en 
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välkänd centralt belägen mötesplats för äldre. En deltagare kom inte till den avtalade tiden, 

en önskade av praktiska skäl få delta via högtalarfunktion på mobiltelefon och tre deltagare 

kom till lokalen. Fokusgruppintervjun genomfördes således med fyra deltagare. Författaren 

av denna studie var moderatorn och den som hade ansvaret att alla deltagare i intervjun 

skulle få möjlighet att diskutera ämnet i gruppintervjun. Fokusgruppträffen inleddes med 

att vi fikade i ungefär 5 minuter och pratade om allmänna ämnen. Därefter inledde 

moderatorn gruppintervjun genom att informera deltagarna regler för gruppdiskussionen 

och frågade även om deltagarna tyckte att reglerna var godtagbara. Ingen deltagare hade 

invändningar till gruppintervjuns regler. Viktiga aspekter från informationsbrevet belystes 

igen för att deltagarna skulle vara påminda om att studien var frivillig och följde etiska 

riktlinjer för forskning. För att introducera och exemplifiera ämnet ”Exergames” visades 

en fem minuter lång film (Steviet7, 2018) som visade fem typer av exergames i olika 

kontexter för att deltagarna skulle få se en mångfald av exergames spel. Efteråt 

genomförde vi en intervju i gruppen utifrån syftet i ungefär i 20 minuter. Totalt var hela 

träffen på ungefär 30 minuter. Intervjun ljudinspelades på en dator och mobiltelefon som 

placerades i olika delar av rummet för att optimera ljudinspelningen. 

 

Etiska överväganden 

Författarens etiska överväganden baserades på studiens inklusions- och exklusionskriterier 

samt reglerna som förklarades i intervjuguide (se bilaga 2). Författaren valde också att inte 

nämna studiens exklusionskriterer i informationsbrevet för att inte göra någon upprörd. 

Istället fokuserade författaren på att rekrytera deltagare där sannolikheten att de skulle 

besitta kriterier från exklusionskriterna bedömdes vara liten, till exempel vid 

pensionärsföreningar. Alla deltagare i studien fick läsa igenom och skriva under ett 

informationsbrev om studien. I brevet förklarades att det var frivilligt att delta i studien och 

att deltagarna hade möjlighet att avbryta medverkan när som helst utan att ge orsak. 

Deltagarna fick även information att det som sades under gruppintervjun ljudinspelades 

och att ingen obehörig hade tillgång till materialet samt att deras identitet inte kan 

identifieras i det slutgiltiga examensarbetet. Materialet från ljudinspelningen förvarades i 

en lösenordskyddad mapp på en dator. 
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Dataanalys  

Den ljudinspelade datan från intervjun analyserades med en metod av Behm, Zidén, Dunér, 

Falk och Dahlin-Ivanoff (2013) (se figur 1) metoden har sitt ursprung i en innehållsanalys 

av Kreuger (1988). Metoden för dataanalys bestod av fyra steg. I det första steget 

lyssnades det ljudinspelade materialet igenom och varje ord från inspelningen 

transkriberades från inspelningen till ett textdokument. Den transkriberade intervjun lästes 

sedan flera gånger för att få en känsla och bilda en uppfattning om texten, och intervjun i 

sin helhet. I andra steget identifierade författaren all text i det transkriberade materialet 

som var relevant utifrån syftet, data som inte var relevant utifrån syftet sorterades bort till 

exempel diskussion om husdjur eller vädret. I det tredje steget identifierades liknande data 

från den transkriberade intervjun och systematiserades till kategorier baserat på 

resonemang och meningar från deltagarna i intervjun som liknade varandra så mycket att 

de kunde delas in i kategorier. I fjärde steget sorterades kategorierna från steg tre och för 

att ge en överblick av alla kategorier. Därefter analyserades kategorierna igen för att 

identifiera och tolka mönster och sammanhang i datan i syfte att skapa en djupare 

förståelse av kategoriernas innebörd. Tolkningen och fördjupningen bidrog därefter till att 

tolka kategorierna ännu en gång för att bilda nya kategorier samt underkategorier. Slutligen 

tolkades ett genomgående tema som beskriver alla kategorier och underkategorier för att 

illustrera själva kärnsubstansen av intervjuns innebörd. 

  

 

 

 

 

       Nya kategorier 

       Nya underkategorier 

       Tema 

 

 

 

    Figur 1 Överblick av dataanalys.  

 

1.Data från intervju 

transkriberas till 

text och texten blir 

läst flera gånger. 

2. Data som inte är 

relevant utifrån 

syftet sorteras bort 

3. Liknande data läggs 

ihop till kategorier 

Kategori 1 

Kategori 2 

 

Kategori 3  4.Tolkning process för att 
finna djupare innebörd av 

kategorier. När tolkningen är 

klar bildas nya kategorier och 

ett tema som sammanfattar 
kärnsubstansen av innehållet i 

intervjun. 
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Resultat 

Resultatet redogörs genom ett tema, två kategorier och fyra underkategorier (se figur 2). 

Det genomgående temat är ”Betydelsefulla faktorer för äldres vilja att spela exergames”. 

De två kategorierna sammanfattades till ”förutsättningar att spela” och ”motivation att 

spela”. 

 

Kategorin ”förutsättningar att spela” är uppbyggd av underkategorierna ”Lära sig av yngre 

generationer” och ”Hinder mot att spela”. Kategorin ”motivation att spela” är i sin tur 

uppbyggd av underkategorierna ”finna meningen att spela” samt ”intresset för att spela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Presentation av resultatet. 

 

Tema 

Fokusgruppintervjun präglades av en diskussion som handlade om digitala spel från äldre 

personers perspektiv och resonemang. Betydelsefulla faktorer för äldre vilja att spela 

Förutsättningar att spela Motivation att spela 

Lära sig av yngre 

generationer 
Hinder mot att 

spela  
Finna meningen 

med att spela 
Intresset att spela 

Tema: Betydelsefulla faktorer för äldres vilja att spela exergames 
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exergames var genomgående i alla kategorier och underkategorier i fokusgruppsintervjun 

och blev därför det genomgående temat i studiens resultat.  

 

Förutsättningar att spela  

Förutsättningarna att spela exergames beskrivs utgöras i två delar. Den första delen är hur 

kunskapen tillägnas om att spela och den andra delen utgörs av hinder från flera olika 

dimensioner som behövs överkommas för att kunna använda och spela exergames. 

 

Deltagarna i fokusgruppintervjun beskrev att de växt upp i en miljö där digitala spel var 

väldigt ovanligt eller inte existerat alls. Det fanns ingen stark kultur när det gällde digitala 

spel och därigenom exergames. En deltagare berättade att hen hade svårt att tänka sig vara 

en person som spelar exergames då hen inte såg det som en del i sin identitet. Många 

deltagare berättade att de var i vuxen ålder när dom för första gången hörde talas om 

digitala spel i form av ”data-spel”, och för många av dem var data eller datorn något som 

var synonymt med arbete. Deltagarna beskrev att de är uppväxta i en tid med andra 

värderingar med andra förutsättningar som innebär att det inte uppfattas lika acceptabelt att 

spela digitala spel. Deltagarna beskrev normer från en kultur som handlar om att det är 

viktigt att vara produktiv och vara till nytta i samhället samt att normen att spela digitala 

spel och exergames inte existerat i deras kultur. 

 

Lära sig av yngre generationer 

Deltagarna beskrev att det var genom barn och barnbarn som de kommit i kontakt med 

eller hört talas om digitala spel för första gången. En deltagare hade till exempel varit 

barnvakt åt sitt barnbarn som spelat digitala spel på en surfplatta och där barnbarnet 

försökt lära den äldre att spela. En annan deltagare beskrev att hen kom i kontakt när hens 

barn brukade samla sina kompisar för att spela digitala spel hemma hos familjen. Det var 

inte alla deltagare som hade familjen som inkörsport för digitala spel hade, Deltagare 

beskrev också att de blivit uppmärksammad på digitala spel genom reklam på tv.  

 

G  Men när var det första gången som någon berättade eller att du såg på tv?  

D1  det var mina barnbarn, mitt barnbarn tror jag... för svårt och säga, 10 år 

 sedan kanske 

G  Aha 
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D2  För mig kan jag säga att det är kanske 3 år sedan också, ehh... mitt bonus 

 barbanbarn…och som han försökte lära mig i det där också men det gick inte 

 så bra… Eller ja!, men jag var väll mest fundersam frågande vad han höll på 

 med för något, var det var. 

G  okej 

 

 

Hinder mot att spela 

Deltagarna beskrev en stor mängd hinder som påverkar förutsättningarna för deltagarna att 

spela digitala spel inklusive exergames. Två av deltagarna berättade att deras intryck av 

digitala spel och exergames var att de uppfattade spelen som att de gick för snabbt och 

med för många moment som gjorde det krångligt att spela. En deltagare beskrev att hen 

brukade skriva ned moment på ett papper när det var för många för det var det enda sättet 

hen kunde komma ihåg det och var därför skeptisk till att hen skulle förstå exergames. Två 

av deltagarna berättade att deras attityder till datorer som de förknippade med exergames 

gav dem negativa attityder till att testa spela exergames. Vidare beskrev deltagare om att 

de hade uppfattningar om att de flesta spelens språk är på engelska. Det uppfattades 

negativt av alla deltagare att spelen var på engelska då deltagarna berättade att de inte 

kände sig bekväm att förstå det engelska språket och att det fanns rädsla att rutor på 

engelska skulle dyka upp i spelen som man inte förstod. En deltagare berättade att när hen 

inte förstår hur man ska göra i ett digitalt spel eller exergames blir det ointressant att spela, 

detta resonemang fram kom även hos en annan deltagare. 

 

D2  Ja alltså, Jag tycker att det går så snabbt! Och jag tänker, Hur hinner man 

 med!? hur man med det där! 

D3  Ja  

D2  och jag försöker hänga med! Jag försöker titta på hur han gör, och då 

 sitter han med en sån där grej. 

D3  Ja! 

D.2  Min känsla är att går alldeles för snabbt för att jag över huvudagent ska 

 kunna lära mig det där! 
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Motivation att spela  

Den andra kategorin i resultatet sammanfattas som äldres motivation till att spela 

exergames. Resultatet visade att äldre behöver finna mening och intresse i exergames för 

att göra aktiviteten. Vissa typer av Exergames som är i lugnt tempo där man får tänka och 

använda hjärnan eller träna upp fysisk förmåga tyckte deltagarna var positivt. Flera av 

deltagarna kände sig motiverade att testa spela om det gick att ordna en studiecirkel med 

utbildning om bra spel som kändes rätt för dem. Det uppfattades positivt av flera av 

deltagarna om de fick lära sig i lugn och ro tillsammans med andra i deras egen ålder 

mellan 65–85 år. 

 

Finna meningen med att spela  

Deltagarna har delade meningar om vad meningen med digitala spel är, allt från onödigt 

slöseri med tid till att roa sig. Några av deltagarna tyckte att syftet med digitala spel och 

exergames är ett sätt att få tiden att gå. Andra menade att meningen med spelen är att det är 

en slags underhållning för att roa sig och uppleva spänning. Att träna upp kroppsliga och 

kognitiva förmågor var något som alla deltagare upplevde positivt och meningsfullt. En 

deltagare berättade om hur hen brukade utmana sig själv och träna hjärnan på olika sätt och 

berättade att det skulle upplevas meningsfullt att träna detta med exergames. En annan 

deltagare berättade att minne och koordination kändes meningsfullt att träna upp. 

 

G  Vi har… vi har varit inne lite grand på det men...ser ni någon menig i digitala 

 spel 

D3  (Skratt), vi har ju svarat ja 

D1  Att roa sig själv 

G  att roa sig själv 

D1  Och att det är spännande. 

D1  Jag har en känsla att det kan ge spänning, 

G  okej 

 

 Intresset att spela 

Spel som spelas i lugnt tempo och som de äldre får lära sig att spela i lugn och ro tyckte 

deltagarna var intressant. Att röra sig och utöva sporter digitalt var också intressant för 

deltagarna. Den introducerande filmen med olika exergames gjorde deltagare intresserad 
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av specifika spel som visades. Deltagares intresse väcktes till exempel då de påminde om 

sporter de utövat som ung även om den digitala versionen av sporten var något annorlunda 

 

Att spela exergames som sällskapspel var även något som deltagarna tyckte verkade vara 

intressant. Ett betydelsefullt resonemang om detta var att det upplevdes positivt ur en 

social aspekt att spela digitala spel med andra fysiska personer än att spela digitalt spel 

själv med någon okänd över internet. 

 

G  ehh...vad tycker ni är viktigt, För...vad är viktigt för att ni tycker det är en bra 

 idé för er att testa spela digitala spel? 

D3  ja det är ju då, att det är att inte ska gå så fort, att man får bra informations 

 och att man kan lära sig. på ett sätt… så man hinner med. 

D2  Ja alltså. Vad jag kan tänka mig som kunde vara e intressant, det är l

 iksom..jaa. Det är en ett som du visar här som jag höll på med i min ungdom 

 och det är boxning. Att det finns, man kan liksom titta på hur man agerar idag 

 och så där, det är lite grand så. Golf finns det också de man kan spela 

G  Mm 

D 2  såna saker tycker jag skulle vara intressant, ehh. jag vet inte i övrigt vad jag 

 skulle kunna tänka mig men något som inte går allt för snabbt, inte för fort. 

 utan man känner liksom att man greppar. Man kan liksom följa med. För det 

 är det jag uppelvt – att det gå så oerhört snabbt! 

G  okej 

 

Diskussion 

Äldres attityder till och resonemang om exergames handlar i den här studien om de 

förutsättningar och motivation som behövs. Närmare bestämt hinder som deltagarna 

upplever finns kring att spela exergames och att lära sig spela från yngre generationer men 

också betydelsen av att känna sig intresserad och finna mening i spelet. Temat illustrerar 

att kärnsubstansen i intervjun handlade om betydelsefulla faktorer för äldre vilja att spela 

exergames. Inspiration hur temat tolkades tog från Behm, Zidén, Dunér, Falk och Dahlin-

Ivanoff (2013) med fokus på att hitta ett tema som fanns beskrivna i varje kategori från 

studiens resultat. 
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Lära sig från yngre generationer 

I resultatet var det tydligt att det var viktigt för deltagarna att bli introducerade och lära sig 

digitala spel inklusive exergames genom yngre generationer. Deltagarna blev 

introducerade i olika sammanhang genom barn och barnbarn. Barg och Walkow (2017) 

beskriver också betydelsen av att introducera äldre i exergames som ett sätt att överkomma 

hinder att utföra aktiviteten, men beskriver att introduktionen också kan göras av 

sjukvårdpersonal, träningsinstruktörer och boendepersonal som besitter den tekniska 

kunskapen om digital teknik som behövs för att spela exergames. Det finns därför 

anledning att tro att det inte enbart behöver vara släkt eller en person som äldre litar på när 

äldre blir introducerade att använda exergames. Som arbetsterapeut kan detta vara viktigt 

att vara medveten om i interventioner med äldre och exergames. Det är troligt att 

arbetsterapeuter i framtiden kan spela en viktig roll i den som introducerar och möjliggör 

för äldre att spela exergames. Även om Larsson, Nilsson och Larsson-Lund (2013) 

studerade hur arbetsterapeuten kan stötta introduktion till sociala medier kan det inspirera 

till ett liknande arbetssätt mot digitala spel som exergames.”  

 

Hinder mot att spela 

Det framkom i resultatet att deltagarna berättade om många hinder när det kommer till att 

använda exergames. Deltagarna beskrev hinder ur flera olika perspektiv. Bland annat om 

exergames som gick i för högt tempo och hade mycket engelsk text. Även Balkow och 

Walkow (2017) beskriver att hinder mot exergames är att äldre upplever spelen och 

systemen som de spelas på komplicerade och att det i sin tur kan göra att många äldre blir 

frustrerade över exergames. Det finns därför anledning att tro att äldre behöver stöd i att 

överkomma hindren som tenderar att uppkomma när de spelar exergames. Balkow och 

Walkow (2017) menar att exergames överlag inte är utformade för äldre personer behov 

och att underlättande åtgärder att förklara och navigera efter äldres behov i spelen skulle 

kunna göra exergames mindre komplicerade. Detta skulle kunna ske genom exempelvis 

introduktionsfilmer som visar hur man navigerar i spelen och tydliga manualer som 

förklarar hur systemen som exergames spelas på används på ett enkelt sätt. Det är viktigt 

att framtidens arbetsterapeuter är medvetna om hinder som tenderar att komma när äldre 

gör aktiviteten exergames. Arbetsterapeuter har möjligheter att anpassa aktiviteten på 

digitalt sätt med tillverkade instruktionsfilmer inbyggt i själva spelet eller underlätta 

genom att skriva en instruktionslista hur spelen används då arbetsterapeuter jobbar med att 
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anpassa eller modifiera miljön eller aktiviteter för att möjliggöra personers engagemang i 

aktiviteter (WFOT, 2012)  

 

Finna mening att spela  

Deltagarna hade delade meningar om vad som var meningen med exergames. Det var inte 

självklart att finna meningen då många deltagares första attityd till digitala spel och 

exergames var att de såg det som en aktivitet som de kunde tänka sig spela när de inte hade 

någon viktigare för sig. Att träna upp och förbättra kroppsliga och kognitiva förmågor med 

exergames var däremot något som alla deltagare upplevde meningsfullt. Barg och Walkow 

(2017) beskriver att en huvudorsak till varför äldre spelar exergames är att de värdesätter 

möjligheten att kunna träna kognitiva och fysiska förmågor och sätta upp mål för träning. 

Velazquez, Martinez-Garcia, Favela och Ochoa (2017) beskriver däremot meningen med 

exergames handlar om kombinationen av aktivitetens sociala, nöjesfyllda och möjlighet att 

träna fysiska förmågor som motiverar och gör det meningsfullt för äldre att spela spelen. 

Det finns anledning att tro att äldre behöver finna mening i exergames spel för att tänka sig 

att spela och vara engagerad i aktiviteten. Townsend och Polatajko (2013) menar att 

arbetsterapi är tätt sammankopplat med meningsfulla aktiviteter och att aktiviteter bidrar 

till att skapa mening i livet. Vidare menar Townsend och Poltajko (2013) att det som 

upplevs meningsfullt är väldigt individuellt. Det är en person själv eller kulturen som 

personen befinner sig i som ger aktiviteter värde eller inte värde och som därigenom bidrar 

till om aktivitet upplevs meningsfull. Meningsfullhet är viktigt för att en person ska vilja 

vara engagerad i aktiviteterna. Engagemang i aktiviteter är i sin tur viktigt för hur delaktig 

personen är i aktiviteten och inverkar på aktivitetens terapeutiska värde eller hälsoeffekt. 

Exempelvis kan kanske de förväntade positiva hälsoeffekter som exergames ger belägg för 

att gå miste om ifall äldre inte erbjuds spela spel som de upplever meningsfulla och 

därmed inte blir engagerade i. Christiansen (1999) menar att identiteten har stor betydelse 

för vad en person upplever är meningsfullt. Under intervjun berättade en deltagare om att 

det var svårt att se sig själv som en person som spelade digitala spel och exergames då hen 

upplevde att det inte fanns i dennes identitet att vara en sådan person samt att hen tyckte 

digitala spel och exergames är något som identifieras med yngre personer. Som 

arbetsterapeut kan det därför vara viktigt att vara medveten om personens 

aktivitetsidentitet för att stödja personen att finna meningsfullhet i exergames. 
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Intresset att spela 

Deltagarna berättade att spel som hade ett lugnt tempo och som kunde användas för att 

träna upp förmågor var intressanta. Även sällskapspel där man träffar andra personer i en 

fysisk miljö var något som upplevdes intressant. Martinez-Garcia, Favela och Ochoa 

(2017) beskriver att äldre kan bli motiverade att vara tillsammans med andra äldre och 

spela exergames. Kielhofner (2013) menar att alla människor har behov med vilja att vara 

aktiv och att det i viljan ingår att göra saker som upplevs värdefulla, intressanta och som 

man behärskar väl. Därför är det viktigt att äldre får spela exergames som det är 

intresserade av.  

 

Metoddiskussion 

Eftersom studiens syfte hade fokus på att beskriva attityder och resonemang under en 

gruppintervju valdes kvalitativ metod. Ohlsson och Sörensen (2011) menar att kvalitativ 

metod karaktäriserar och beskriver hur människor upplever sin inre värld samt tolkar 

fenomen som upplevs av människor. Att kvalitativ valdes som metod är därför en styrka 

som bidrar till studiens validitet. Fokusgrupp valdes som metod att samla in data från 

deltagarna i intervjun. Holmgren och Dahlin-Ivanoff (2017) beskriver att fokusgrupper är 

ett effektivt sätt att samla människor för att på ett fokuserat sätt diskutera olika aspekter av 

ett tema eller ämnen. Därför bedömdes fokusgrupp vara mer effektivt än att intervjua 

deltagarna enskilt. 

 

Av praktiska och etiska skäl gjordes exkludering av deltagare med uppenbara kognitiva 

svårigheter och omfattande hörsel-, syn- eller kommunikationsproblematik. Detta eftersom 

det troligtvis hade blivit väldigt problematiskt och oetiskt att genomför en gruppdiskussion 

med personer som hade ovan nämnda svårigheter och att resultatet hade blivit missvisande 

samt att studien reliabilitet skulle påverkats negativt. Liknande exklusionskriterier har även 

använts i andra studier gällande äldre och exergames (Barg-Walkog, 2017). För att vara 

säkrare på att ingen deltagare i studien skulle besitta funktionedsättningarna i 

exklusionskritererna valde författaren med avsikt bort platser vid rekryteringen där 

funktionedsättningar troligtvis är vanligt bland de äldre. Exempelvis sjukhus, vårdcentraler 

och ålderdomshem. Det lades ingen vikt vid om deltagarna hade tidigare erfarenhet av 

exergames och digitala spel eller inte 
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Deltagarna rekryterades från två olika pensionärsföreningar där en deltagare rekryterades 

via café och de övriga tre på ett styrelsemöte. Alla deltagarna var bekanta med varandra 

sen tidigare då alla deltagare var aktiva i pensionärsföreningar och föreningarna har möten 

i gemensamma lokaler. Det kan finnas svagheter i studien till följd av urvalet av deltagare. 

I studien gjordes ett bekvämlighetsurval för att rekrytera deltagare. Detta för att spara tid 

att lägga energi på andra delar i studien.  

 

Alla deltagare var mellan 65–85 år och var självständiga aktiva äldre som var engagerade i 

pensionärsföreningar. Resultatet hade troligtvis blivit annorlunda om deltagarna som 

rekryterades inte var aktiva och självständiga äldre. För att få ett mer representativt urval 

borde kanske fler deltagare från olika delar av Umeå eller Västerbotten ha rekryterats.  

 

Gruppintervjun startade något senare en planerat då det var två deltagare av fem som inte 

dök upp vid tidpunkten för intervjuns genomförande. Författaren köpte fika som deltagarna 

bjöds på då det var utlovat i informationsbrevet (bilaga 1). Av bekvämlighetsskäl och för 

att vänta in de andra deltagarna inledde vi träffen med att fika innan vi hade 

gruppintervjun, trots att det i informationsbrevet stod att vi skulle fika efter gruppintervjun. 

Deltagarna som inte dök upp kontaktades via mobiltelefon varpå en valde att medverka i 

gruppintervjun över högtalartelefon. För att underlätta för personen i telefonen kom vi i 

gruppen överens om att hen skulle inleda med att säga sitt namn varje gång som hen ville 

säga något under gruppintervjun. Detta kan ha påverkat samtalsklimatet lite negativt då 

samtalet tappade flyt vid de tillfällen personen i telefon avbröt med sitt namn för att 

tillägga något i gruppintervjun. Efter vi fikat i ungefär 5 minuter och etablerat kontakt med 

deltagaren som ville vara med på högtalartelefon började vi gruppintervjun med att 

författaren gick igenom regler för intervjun och frågade om alla skrivit under 

informationsbrevet. Ingen deltagare hade invändningar mot reglerna och alla hade skrivit 

under informationsbrevet. Därefter att startades filmen och gruppintervju. Gruppintervjun 

inklusive filmvisningen varade i ungefär 20 minuter. Gruppintervjun kunde möjligtvis 

pågått en längre tid men alla frågor i intervjuguiden (se bilaga 2) besvarades. 

Intervjuguidens bestod av 6 nyckelfrågor vilket är det antal huvudfrågor som 

rekommenderas enligt och Dahlin-Ivanoff (2013). 

 

Intervjuguiden (se bilaga 2) gjordes med inspiration från Holmgren och Dahlin-Ivanoff 

(2017) vilket innebär att frågorna och fokusgruppens samtal utformades efter riktlinjer som 
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bör vara adekvata inom fokusgrupper och bidra till studiens validitet. En svaghet i 

intervjuguiden kan vara att frågorna utgick från att handla om ”digitala spel” och inte 

”exergames” (se bilaga 2) Detta kan påverka studiens validitet negativt eftersom skillnaden 

inte vart tydlig och det kan finnas risk att deltagarna under intervjun syftade på digitala 

spel och inte på exergames i sina resonemang. Däremot var alla spel som visades i filmen 

för deltagarna av typen exergames (Steviet7, 2018), vilket enligt min uppfattning styrker 

studiens validitet. 

 

Valet att ljudsinspela intervjun på två enheter skapade säkerhet runt datainsamlingen och 

att ingen viktig data förlorades. Dataanalysen genomfördes enligt metod av Behm, Zidén, 

Dunér, Falk och Dahlin-Ivanoff (2013). Sista steget i dataanalysen där en utomstående 

person ska kontrollgranska tolkningen för att se om hen får liknande uppfattning av 

dataanalysen gjordes inte i den här studien. Några skäl till detta var att författaren ville 

spara tid för andra delar i studien och att författaren skrev rapporten ensam. Dahlin och 

Ivanhoff (2013) menar att pålitligheten i en fokusgruppstudie ökar om flera författare gör 

dataanalys av materialet istället för enbart en.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Deltagarna i denna studie var aktiva och självständiga pensionärer. Min uppfattning är att 

forskning om exergames ur ett hälsoperspektiv vanligen genomförs med aktiva äldre och 

äldre som inte tillhör de äldre som är 85 år och uppåt (Barg-Walkow et al 2017; T.Abdulla, 

M, Abdulla, Timmons och Helal, 2013). Eftersom exergames verkar ge positiva 

hälsoeffekter (Kaufmann & Zhang, 2017; Li et al, 2018) borde forskning om exergames 

för äldre som inte är självständiga, aktiva eller över 85 år vara intressant att forska vidare 

om. 

 

Konklusion 

I denna studie beskrivs äldres attityder till och resonemang om exergames. Resultatet visar 

att äldres attityder till exergames handlar om att spelen ses som ett sätt att hålla sig 

sysselsatt men också att roa sig. Resonemang om exergames handlar om upplevda hinder 

mot exergames men också om exergames positiva betydelse för att träna kroppsliga och 

kognitiva förmågor och sätt att spela som sällskapspel. Genom att underlätta för hinder vid 
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användningen av exergames och med kunskap om meningsfulla spel för äldre kan 

arbetsterapeuter stödja äldre att uppnå aktivitetsengagemang i exergames.
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Bilaga 1Förfrågan att medverka i examensarbete om digitala spel bland äldre 

Hej! 
 
Jag söker jag deltagare till mitt examensarbete. Det kanske inte är så vanligt att spela digitala 

spel när man är senior och många kanske förknippar digitala spel med actionspel eller 

krigsspel som var vanligt förr. Idag finns det dock en stor variation av olika typer av digitala 

spel, exempelvis kan man spela digitala spel som bidrar till att spelaren kommer ut i 

omgivningen och naturen, eller ger möjligheter att genom mobiltelefonen träffa andra för att 

spela korsord- eller pusselspel. 

  

Forskning har visat att digitala spel kan ge positiva effekter på hälsa och välmående. Även 

sociala gemenskaper till andra personer kan öka av de här spelen visar forskningen. 

 

Det finns dock lite information om digitala spel bland seniorer. Detta fördjupningsarbete 

syftar därför till att öka kunskapen om attityder och resonemang om digitala spel bland 

personer över 60 år med särskilt fokus på delaktighet och hälsa. 

 

Denna studie vänder sig till dig som är 60 år eller äldre. Du är välkommen att delta i studien 

oavsett om du har erfarenhet av att spela digitala spel eller inte, huvudsaken är att du är 

intresserad av ämnet och vill delta i diskussion med åsikter och synpunkter. Studien kommer 

att genomföras under ett tillfälle med högst en timmes lång gruppintervju med cirka fem 

deltagare. Vid träffen ser vi inledningsvis en kort film där olika digitala spel presenteras och 

visas sedan kommer vi i gruppen utifrån frågor diskutera olika synpunkter och åsikter om 

digitala spel. Efter diskussionen bjuder jag på fika. 

 
Det är frivilligt att delta, och det går även sedan du tackat ja att avbryta din medverkan i 

studien när du vill och utan att ange orsak. Gruppintervjun kommer att ljud inspelas och 

resultatet kommer att sammanställas som ett examensarbete på Arbetsterapeutprogrammet vid 

Umeå Universitet. Det som sägs i intervjun behandlas så att du inte kan identifieras i det 

slutgiltiga examensarbetet och all insamlad information kommer att hanteras så att obehöriga 

inte kan få tillgång till dem. Materialet från gruppintervjun raderas så snart arbetet blivit 

godkänt. 
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Bilaga 2 intervjuguide  

Intervjuguide 

Syfte: öka kunskapen om attityder och resonemang om digitala spel bland personer över 
60 år med fokus på delaktighet och hälsa 

Introduktion 

1. Jag välkomnar gruppen och berättar om syftet med gruppintervjun och hur 

genomförande kommer att ske. 

2.  Jag startar filmen om digitala spel och vi ser klart den 

3. Jag berättar och klargör reglerna för själva diskussionen i gruppintervjun 

Här använder jag frågor från Dahlin-Ivanhoff och Holmgren (2017) som utgångspunkt 

för att formulera min egna frågor. 

• Regel 1 Jag är gruppledare och är den som har ansvar i gruppen att alla som vill 

ska få komma till tals. 

• Regel 2 Det finns inga rätt eller fel svar och alla tankar och kommenterar är lika 

viktiga och värdefulla 

• Regel 3 Försök att respektera när någon har ordet, prata inte i mun på varandra. 

• Regel 4 Allt som sägs under samtalet stannar i gruppen, även när vi är klara med 

gruppintervjun. 

• Regel 5 berätta om tidsramen för intervjun. 

 

Jag försöker även att skapa en bra stämning och atmosfär i gruppen. Jag vill att 

reglerna inte känns för hårda så att deltagarna inte håller tillbaka på det de vill säga 

i diskussionen



 
 

 

4. Vi börjar diskussionen 

Uppvärmningsfrågor (isbrytare) 

Vad är era intryck av filmen ni precis såg om digitala spel? 

Tema Frågor (Nyckelfrågor) 

 Här går jag som gruppledare in och ställer frågor som har tema som utgår från 

syftet.  

Enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) rekommenderas nyckelfrågorna är 

mellan att vara mellan 4–6 stycken. 

 Attityder om digitala spel hos äldre 

• Kan ni berätta om första gången ni minns att ni kom i kontakt med digitala 

spel? 

Vad var era intryck vid det tillfället? 

• Vad är det första ni tänker på när ni hör ordet ”digitala spel”? 

• Vad ser ni för mening i digitala spel?  

Resonemang om digitala spel att spela digitala spel som äldre 

• Vad är viktigt för få dig att tycka det vore en bra idé att testa spela digitala 

spel? 

• Vid vilka situationer kan ni tänka er digitala spel är intressanta att använda? 

• Fanns det något i något spel som ni tyckte kändes intressant som vi såg i 

filmen? Varför då? Varför inte? 

Fraser som jag kommer använda mig av för att underlätta flytet och samtalen mellan 

deltagarna i diskussionen. 

-ok, Berätta gärna mer. 

-intressant, kan du utveckla det säger. 

 

Avslutningsfrågor  

• Här kommer jag fokusera mycket på att sammanfatta det som sagts under 

diskussionens gång och försäkra mig med gruppen om jag uppfattat rätt. Om 

någon inte håller med min tolkning när jag berättar tillbaka det för dem så 

måste jag anstränga mig mer för att lyssna. Detta är viktigt för att styrka 

tillförlitligheten i studien enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017). 
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