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Sammanfattning 

 

Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieungdomars motiv i form av 

motivområden för att vara fysiskt aktiv respektive för att inte vara fysisk aktiv. 

Frågeställningarna var: (1) Vilka motivområden har stark anknytning till att vara fysiskt aktiv 

respektive inte vara fysiskt aktiv och (2) Finns det någon signifikant könsskillnad i något av 

motivområdena? 

Metod 

105 ungdomar (47 flickor och 58 pojkar) i åldern 16–22 från en gymnasieskola i västra 

Stockholmsområdet besvarade två enkäter med påståenden om motiv till att vara fysiskt aktiv 

respektive inte vara fysiskt aktiv. Motiven delades in i 11 motivområden och därefter 

genomfördes en deskriptiv analys i samband med eliminering av extremvärden där man 

undersökte hur stark anknytning varje motivområde hade till att vara fysiskt aktiv respektive 

inte vara fysiskt aktiv. Ett Mann Whitney U-test genomfördes för att undersöka om det fanns 

någon signifikant könsskillnad (p=0,05). 

Resultat 

Motivområdena Välbefinnande kortsiktigt, Välbefinnande långsiktigt och Lugnande motiv 

hade stark anknytning till att vara fysiskt aktiv. Även om det inte förekom någon stark 

anknytning i något av motivområdena till att inte vara fysiskt aktiv, så hade Tidsrelaterade 

motiv starkast anknytning för både flickor och pojkar. Resultatet visade även att 

Tävlingsmotiv var ett starkare motiv för pojkarna än flickorna för att vara fysiskt aktiv 

(p=0,003) samt att Hälsorisker som motiv var ett starkare motiv för flickorna än pojkarna 

(p=0,041) för att inte vara fysiskt aktiv. 

Slutsats 

Resultatet i den här undersökningen gav indikationer att vissa motiv kan påverka varför 

gymnasieungdomar är fysiskt aktiva samt varför de inte är fysiskt aktiva, men resultaten löper 

stor risk för att bero på slumpen, på grund av massignifikansproblematiken. Motiv till att inte 

vara fysiskt aktiv hade i samtliga fall lägre medianvärden än motiv till att vara fysiskt aktiv. 
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1 Inledning 
 

"Regelbunden fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter i alla åldrar. Sannolikt är det ytterst 

väsentligt att grunden för en fysiskt aktiv livsstil läggs redan i barn- och ungdomsåren." 

(Jansson & Westerståhl 1998, s. 33) 

 

1.1 Introduktion 

Många barn och ungdomar växer idag upp i ett samhälle som präglas av bekvämlighet och 

tillgänglighet där förutsättningar för ett stillasittande beteende i många avseenden främjas. 

Mobilappar, datorspel och Facebook är några få exempel på skärmbaserad underhållning som 

inte behöver någon ansträngning eller förberedelser, men som kan erbjuda ett snabbt och högt 

underhållningsvärde för nästan vem som helst idag. En stillasittande fritid leder till negativa 

effekter oavsett ålder och i takt med att våra arbeten blir allt mer stillasittande ökar också 

betydelsen av fysisk aktivitet på fritiden (Socialstyrelsen 2013, s. 70). Sammanhängande 

evidens i forskningen antyder även att en aktiv livsstil i vuxen ålder kan ha ett samband med 

fysisk aktivitet ifrån ungdomsåren, samt att sämre hälsa i vuxen ålder är associerat med 

stillasittande och dålig kondition ifrån barn- och ungdomsåren (Hallal et al. 2006, s. 1028). 

Men vad ska föräldrarna göra för att få barn att gå ut och röra på sig? Ska man försöka få dem 

att öka sin vardagsmotion eller är det bättre att försöka få dem intresserade av 

sportaktiviteter? Engström skriver i sin studie om förändringar inom barnidrott och 

vuxenmotion att "det som i första hand kännetecknar den genomsnittlige pojken och flickan 

med låg fysisk aktivitet vid en jämförelse med dem med hög aktivitet är att han eller hon står 

utanför den organiserade idrotten". (Engström 2005, s. 3). 

Organiserad fysisk aktivitet utgörs även av idrottslektionerna i skolan där barn och ungdomar 

får möjlighet att utveckla intresset för fysisk aktivitet tillsammans med sina klasskamrater. I 

en global undersökning år 2010 upptäckte man att ca 81 % av ungdomar i åldrarna 11–17 år 

inte uppmätte tillräcklig mängd fysisk aktivitet enligt WHO:s rekommendationer. Man fann 

även att flickorna var mindre aktiva i större utsträckning än pojkarna. (WHO 2016). 
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Hur ska vi bära oss åt för att unga idag ska bli mer intresserade och själva reflektera över hur 

mycket de rör på sig? För att undersöka detta avser denna studie att både titta på orsaker som 

motiverar till-, men även titta på orsaker som förhindrar fysisk aktivitet hos ungdomar. 

 

1.2 Bakgrund 
 
1.2.1 Vad är motivation? 
Motivation kan ibland framställas som ett karaktärsdrag, något man har med sig men det kan 

också förändras beroende på sammanhanget (Faskunger 2013, s. 112). Motivationen är ofta 

situationsspecifik och särskilt knuten till en eller flera aktiviteter, något som kan ha en 

avgörande betydelse när man avser att främja fysisk aktivitet. Om man stöter på motstånd i 

arbetet med att motivera någon borde man utgå ifrån frågeställningen Till vad är den här 

personen motiverad, istället för att enbart konstatera att personen inte är motiverad till en 

aktivitet som ni har bestämt ska beprövas (Ibid, s. 113). 

 

1.2.3 Vad betyder bestämningsfaktor, motiv och motivområde? 
Interventioner som syftar att öka fysisk aktivitet har ingen direkt påverkan på den fysiska 

aktiviteten, utan påverkar snarare ”mellanliggande” faktorer som sedan har en effekt på 

beteendet. Exempel på mellanliggande faktorer, även kallat bestämningsfaktorer, är self 

efficacy (tilltro på sin egen förmåga), välbefinnande, inre motivation, bra socialt stöd eller 

njutning. […] Vid folkhälsoarbete och beteendeförändring är det viktigt att förstå att ett 

komplicerat beteende såsom fysisk aktivitet inte kan förklaras av en enda enskild faktor. 

Bestämningsfaktorer kan delas in i begreppen ”Correlate” (faktorn har samband med 

beteendet för fysisk aktivitet) och ”Determinant” (faktorn påverkar bevisligen fysisk 

aktivitet). (Faskunger 2013, s. 130).  

I denna studie använder vi begreppet motiv på samma sätt som begreppet Correlates. Ett 

motivområde består av flera motiv som är nära besläktade och samvarierar med varandra. 
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1.3 Definitioner 
 
1.3.1 Att vara fysiskt aktiv  
Rent fysiologiskt menas fysisk aktivitet all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen 

utöver den energiförbrukning vi har i vila [...] Fysisk aktivitet kan ske på fritiden eller under 

organiserad fysisk träning, under transporter, i hemmet eller på jobbet (Mattson, Jansson & 

Hagströmer, s. 1). Fördelarna med att vara fysisk aktiv överväger risken för att skadas, till 

exempel genom olyckor, i alla åldrar. Man kan uppnå rekommenderade aktivitetsnivåer med 

relativ enkelhet, detta genom att med små medel bli mer aktiva under sin vardag. Att utöva 

någon form av fysisk aktivitet är bättre än att inte göra någonting alls (WHO 2016). I denna 

studie definieras ”att vara fysisk aktiv” som att deltagaren utför en kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver den energiförbrukning den har i vila. 

 
1.3.2 Att inte vara fysiskt aktiv  
 Fysisk inaktivitet är således avsaknad av kroppsrörelse, det vill säga nära den 

energiförbrukning vi har i vila (Mattson, Jansson & Hagströmer, s. 1). 

I den här studien används begreppet ”att inte vara fysiskt aktiv” synonymt med att deltagaren 

avstår ifrån att utföra en kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver den 

energiförbrukning den har i vila. 

 

1.3 Tidigare forskning 
 

2005 genomfördes en kanadensisk intervjustudie med 26 pojkar i 15 och 16 års åldern. Man 

bl.a. ville undersöka vilka bakomliggande orsaker pojkar hade för att genomföra måttlig- och 

mycket ansträngande fysisk aktivitet samt vilka barriärer de upplevde att det fanns för detta. 

Deltagarna delades in i fysiskt aktiva respektive fysiskt inaktiva och intervjuades sedan i 

mindre fokusgrupper. Indelningen bestämdes efter hur ofta varje deltagare hade genomfört 

måttlig till mycket fysiskt ansträngande aktivitet i 20 minuter under de senaste sju dagarna. 

Resultatet av intervjuerna visade att det förekom många olika anledningar till att delta i fysisk 
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aktivitet. Fysisk aktivitet upplevdes som njutbart, utmanande, socialt, stresslindrande, något 

som ökade självförtroende samt ens belåtenhet med sitt utseende. Man tyckte även om att det 

fanns tävlingsmoment, psykiska och fysiska hälsovinster samt att fysisk aktivitet kan hålla en 

borta ifrån andra aktiviteter som kan leda till problem. 

De barriärer som uttalades var lågt självförtroende, rädsla att misslyckas, lathet, att fysisk 

aktivitet var tråkigt, upplevelsen av brist på tid, att andra förpliktelser såsom 

skola/jobb/förhållande var viktigare, att andra intressen såsom dataspel/tv/telefon/chat var 

viktigare, att det inte fanns tillgängligt samt att det ansågs för dyrt. (Allison et al. 2005, s. 

160–164) 

 

2006 gjorde man en intervjustudie i Toronto med 73 flickor i 16–17 års åldern. Syftet med 

undersökningen var att utforska upplevda barriärer till måttlig- och mycket ansträngande 

fysisk aktivitet hos flickor som bor i en storstad med olikartad etnicitet och socioekonomi. 

Intervjuerna bestod av tre samtalsämnen som togs upp i turordning. Först frågade man 

deltagarna varför de utför måttlig- och mycket ansträngande fysisk aktivitet, sedan om vad 

som gör det svårt för dem att utföra måttlig- och mycket ansträngande fysisk aktivitet, och 

slutligen tillfrågades de om vad samhället behöver göra för att hjälpa dem och andra 

ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. Varje fokusgrupp med intervjuer bestod av 8–12 flickor 

och diskussionerna spelades in på bandspelare. Inspelningen transkriberades och följande 

faktorer som gjorde det svårt för fysisk aktivitet kunde plockas fram: Brist på tid, influenser 

av lärare/föräldrar/jämlikar, upptagen med teknologirelaterade aktiviteter, säkerhetsrisker, 

otillgängliga och för dyra anläggningar, tävlingsmoment samt kroppsrelaterade frågor. 

(Dwyer et al. 2006, ss. 75-84) 

 

I en amerikansk enkätstudie 2006 ville man bl.a. undersöka könsspecifika motivationsfaktorer 

associerar med deltagande i olika former av sport för 1692 sjunde- och åttonde klassare i 10–

15 års åldern. Eleverna kom ifrån mellanstadieklasser ur kommunala skolor i Colorado, 

Kalifornien, Pennsylvania och Ohio. Enkäten som användes i studien var en modifierad 

PMQ-enkät som undersökte faktorer associerade med deltagande i olika former av sport. En 
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pilotundersökning med 57 studenter i samma åldersgrupp genomfördes för att kontrollera 

testets reliabilitet. Resultatet ifrån enkäten identifierades genom en könsuppdelad explorativ 

faktorsanalys med både promax och varimax rotation. Lägsta laddningsnivå bestämdes till 

³0.40 för samtliga faktorer. Tvåvägs ANOVA genomfördes för undersökning av 

könsskillnad. Signifikansnivån sattes till p=0.05. För pojkarna fann man tre 

motivationsfaktorer som var associerade med deltagande i olika former av sport. Högst 

laddning hade faktorn ”Tävling”, efterföljt av ”sociala fördelar” samt kondition (fitness). För 

flickorna var motivationsfaktorerna istället; Sociala och färdighetrelaterade faktorer, Tävling 

samt kondition (fitness). 

(Sirard, Pfeiffer & Pate 2006, ss. 696–703) 

 

I en internationell tvärsnittsstudie 1999 var ett av huvudmålen att undersöka upplevda 

motivationsfaktorer och barriärer för fysisk aktivitet i 15 olika länder inom EU, där bl.a. 

Sverige ingick. 15 239 människor deltog i studien och man delade in resultaten efter land, 

kön, utbildningsnivå och även åldersgrupp där åldrarna var 15–34, 35–54 samt 55+.  

I Sverige fann man att de viktigaste motivationsfaktorerna för att vara fysiskt aktiv var ”För 

att bibehålla en god hälsa” (44 % svarsfrekvens), ”För att bli fit” (36 %) samt ”För att vara 

utomhus” (27 %). För åldersgruppen 15–34 år var det ”För att bibehålla en god hälsa” (39 %), 

”För att bli fit” (36 %) samt ”För att släppa på anspänningar” (32 %) som hade högst resultat 

när man tittade på samtliga av de 15 EU länderna. De största barriärerna till fysisk aktivitet i 

Sverige var ”Är inte den sportiga typen” (25 %), ”Andra orsaker” (21 %) samt ”Jobb-/studie 

åtaganden” (17 %). I åldern 15–34 år fann man att ”Jobb-/studie åtaganden” (38 %), ”Är inte 

den sportiga typen” (22 %) samt ”Ser efter barn/äldre” & ”Pga. omkostnader” (båda 14 %) 

var de största barriärerna inom de 15 EU länderna. (Zunft et al. 1999, s. 154-158) 

 

I en amerikans enkätstudie 2011 var en av målsättningarna med studien att undersöka om det 

förekom könsskillnader för olika motiverande bestämningsfaktorer och barriärer till att vara 

fysisk aktiv. Studien omfattade 1163 ungdomar (703 flickor och 460 pojkar) i åldern 13–16 

ifrån 12 skolor i centralvästra USA. Deltagarna fyllde i en enkät (CAPA-scale; Children’s 
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Attraction to Physical Activity) för att undersöka bestämningsfaktorer till fysisk aktivitet, 

samt en annan enkät (Expected Outcomes and Barriers for Physical Activity Scale) som 

undersökte uppfattningen om barriärer och förväntade effekter av fysisk aktivitet. För att 

sammanställa resultatet ifrån respektive enkät genomfördes en multivariatanalys, även kallat 

MANOVA där man undersöker hur stark ”laddning” de olika faktorerna hade. Ett högt värde 

tyder på starkt samband mellan faktor och fysisk aktivitet respektive barriär.  

Resultaten visade att störst könsskillnad för bestämningsfaktor (p <0.01) uppmättes ”för att 

fysisk aktivitet är roligt” (0,67), där pojkarna tyckte att fysisk aktivitet var roligare än 

flickorna. Störst könsskillnad för barriärer (p <0,001) och förväntade effekter fick ”egen 

kroppsuppfattning” (0,85) och ”brist på tid” 0,46), där flickorna tyckte att deras egna 

kroppsuppfattning och bristen på tid var en större barriär till att vara fysiskt aktiv, jämfört 

med pojkarna. (Butt et al. 2011, s. 1075–1080). 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieungdomars motiv i form av 

motivområden för att vara fysiskt aktiva samt motiv i form av motivområden för att inte vara 

fysisk aktiva. Begreppet “motivområden” inrättades i denna studie med avsikten att ringa in 

många olika motiv som kan anses vara närliggande varandra. 

Frågeställning 1: 

– Vilka motivområden har *stark anknytning till att vara fysiskt aktiv respektive att inte vara 

fysiskt aktiv? 

*Med stark anknytning avses att motivområdet är ”mycket viktigt” eller “ganska viktigt” för 

att vara fysiskt aktiv alternativt ”stämmer precis” eller ”stämmer ganska bra” för att inte vara 

fysiskt aktiv. 

 

Frågeställning 2: 

 – Finns det någon signifikant skillnad mellan flickor och pojkar i något av motivområdena?  
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1.5 Hypoteser 
 

Nollhypotes: Det förekommer ingen mätbar signifikant (p=0,05) skillnad mellan flickor och 

pojkar i något av motivområdena. 

 

2 Metod 
 

2.1 Val av metod och utformning av enkät 
Vid utformningen av denna studie reflekterades det över om en kvalitativ eller kvantitativ 

ansats skulle vara mest lämplig. Efter noga överväganden bestämdes det att en kvantitativ 

ansats skulle innebära att ett större urval kan undersökas, samt att insamlingen blir enklare att 

standardisera. En viktig synpunkt som tillkommer en kvantitativ ansats är svårigheten med att 

få uttömmande svar, och det är därför viktigt att enkäten är framställd för att samla in så 

mycket nödvändig information som möjligt samt att det besvarar det vi vill undersöka. Vid 

fastställande av målgrupp bestämdes att gymnasieungdomar inom Stockholm skulle 

undersökas. 

 

Insamlingsmetoden bestod av två enkäter (se bilaga 2) som undersökte motiv till att vara 

fysiskt aktiv samt inte vara fysiskt aktiv. Svarsalternativen i enkäterna kom ifrån en tidigare 

longitudinell studie som genomfördes 2010–2014 av Lagerblom & Nylund; Ungas motiv till 

fysisk aktivitet och inaktivitet. Enkät 1 bestod av 22 påståenden som inleds med meningen 

”jag är fysiskt aktiv, eftersom…” samt en avslutande öppen fråga ”något annat skäl, vilket?”. 

Enkät 2 består av 17 påståenden som inleds med meningen ”jag är inte fysiskt aktiv, 

eftersom…” och avslutas med en öppen fråga ”någon annan orsak, vilken?”. Avsikten med de 

öppna frågorna var att även inkludera andra tänkbara motiv än de som undersöks genom de 

förbestämda påståendena. 

Svarsalternativen till påståendena i enkät 1 var rangordnade ifrån höger till vänster med ”inte 

alls viktigt”, ”mindre viktigt”, ”ganska viktigt” samt ”mycket viktigt”. I enkät 2 var skalan 

medvetet omvänd för att deltagaren skulle behöva stanna upp och syna enkäten innan den 
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fortsatte svara. Rangordningen i enkät 2 gick alltså istället ifrån vänster till höger med 

svarsalternativen ”stämmer inte alls”, ”stämmer inte så bra”, ”stämmer ganska bra”, ”stämmer 

precis”. Graderingen för dessa steg bestäms till 1, 2, 3, 4 utefter sin rangordning där lägst rang 

får värdet 1 och högst rang får värdet 4. 

 

2.2 Gruppering till motivområden 
Samtliga påståenden delades in i enskilda motivområden som konstruerades ifrån 

utformningsmallen av Lagerbohm & Nylunds studie ifrån 2014. Totalt grupperades elva 

motivområden där de sex första avser motivområden till att vara fysiskt aktiv medan de 

resterande fem avser motivområden till att inte vara fysiskt aktiv. Underlag för grupperingen 

av påståenden till motivområden finns i bilaga 5. 

2.3 Genomförande 
Under urvalsprocessen bestämdes det att endast en skola i Stockholmsområdet skulle 

undersökas och att det skulle vara tillräckligt representativt för en undersökning av den här 

storleken. En gymnasieskola i västra Stockholmsområdet blev utvald eftersom författaren av 

denna uppsats känner några av lärarna på skolan. Beslutet togs med medvetenhet om att det 

här bekvämlighetsurvalet innebär en minskad representativitet jämfört med om urvalet 

exempelvis hade bestämts genom en randomisering av gymnasieskolor inom hela 

Stockholmsområdet. 

Innan studien genomfördes diskuterades tillvägagångssättet av datainsamlingen med de två 

lärare som hade hand om gymnasieklasserna. Det hade genomförts ett antal enkätstudier 

tidigare i dessa klasser och då hade de två lärarna varit de som delat ut enkäterna till eleverna. 

Vi var överens om att det är mycket viktigt att eleverna förstår vad de ska besvara i enkäterna, 

att de förstår syftet med studien samt att de svarar ärligt på påståendena i enkäten. Beslutet 

togs att lärarna skulle dela ut enkäterna till eleverna då de känner sina elever bäst och 

troligtvis ökar sannolikheten att de svarar mer ärligt och svarsfrekvensen i studien skulle 

potentiellt kunna öka. Lärarna bedömdes vara väl lämpade att kunna utföra enkätutdelningen. 

En skriftlig instruktion vid utdelning och insamling av enkäterna skulle öka sannolikheten för 
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ett standardiserat genomförande (se bilaga 4).  

Detta bedömdes vara en mycket viktig punkt som skulle påverka reliabiliteten för denna 

studie. 

Enkäterna lämnades ut till 6 gymnasieklasser i årskurs 1–3. Målgruppen bestod av ungdomar i 

åldern 16-22 år och insamlingen genomfördes som en tvärsnittsstudie under tre dagar i mitten 

av mars 2016.  

Det var ursprungligen planerat att genomföra en pilotstudie innan den riktiga studien, men i 

brist på tid bestämdes det att en grundlig genomgång av enkäternas utformning och 

formulering skulle vara tillräcklig för att få ett tillförlitligt resultat vid insamlingen. 

 

2.4 Exkluderingskriterier och bortfall 
Efter att datainsamlingen var fullbordad genomfördes en utgallring av de enkäter som inte 

bedömdes användbara i undersökningen, enkäter där svaren var svåra att tyda korrekt. 

Följande kriterier bestämdes för exkludering av dessa enkäter; "Om det i något av 

påståendena var ikryssat flera svarsalternativ där ett av svaren inte var mer utmärkande än de 

andra", "om svaret (eller svaren) i ett av påståendena var utsuddat eller inte gick att tyda", 

"om en markering i form av en linje överlappade flera påståenden" samt "om deltagaren inte 

fyllt i samtliga påståenden i båda enkäterna". 

 

Ovanstående exkluderingskriterier syftade till att öka sannolikheten att samtliga deltagare som 

ingick i det slutliga urvalet hade läst varje påstående och kryssat i det svarsalternativ de ansett 

vara mest korrekt. I det här skedet fick varje enkät ett eget nummer som behölls genom hela 

studien. Med ett eget nummer går det alltid att spåra en enkät i datasetet hela vägen tillbaka 

till den fysiska enkäten. Totalt hade 149 elever besvarat enkäterna när datainsamlingen 

slutfördes. Efter att samtliga enkäter kontrollerats mot ovanstående kriterier, exkluderades 36 

och kvar fanns 113 enkäter. I ett senare skede under sammanställning av datan bestämdes 

ytterligare ett kriterium för att kunna undersöka könsskillnader, detta innebar exkluderingen 

av könskoden hen. Det här steget av exkluderingen var det sista och det innebar att de 113 
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deltagarna sorterades med ett filter i statistikprogrammet IBM SPSS version 24. Slutligen 

fanns endast enkäterna ifrån 105 elever kvar, där 47 var flickor och 58 var pojkar. 

 

2.5 Kodning av data och gradering 
 
I båda enkäterna har deltagarna fyllt i vilket kön de tillhör, och det här kodades om till 

följande: flickor=1, pojkar=2, hen=3, ej ifyllt=4. 

Svarsalternativen för samtliga påståenden var också kodade utefter sin rangordning från lägst 

rang (1) till högst rang (4). Man kan hävda att en deltagare som besvarar ett påstående med 

”ganska viktigt” har svarat med högre rang jämfört med om påståendet besvarades med 

”mindre viktigt”, men eftersom svarsalternativen är av ordinal skala, kan vi inte uttala oss om 

hur mycket högre deltagaren anser att påståendet överensstämmer med den egna åsikten. 

Skattningsskalan för svarsalternativen är vår beroende variabel i denna undersökning och 

värdet speglar hur starkt anknutet ett motivområde är med enkätens inledande mening ”jag är 

fysiskt aktiv, eftersom…” respektive ”jag är inte fysiskt aktiv, eftersom…”. För att enklare 

beskriva hur stark denna anknytning är, delar vi skalan i två delar där ett resultat på 1–2 

innebär en svag anknytning och ett resultat på 3–4 innebär en stark anknytning. Ett värde på 

2,5 innebär att det varken är stark eller svag anknytning. 

2.7 Sammanställning av data 

Färdig rådata ifrån enkäterna bearbetades vidare i statistikprogrammet IBM SPSS version 24, 

där en deskriptiv analys genomfördes för att undersöka centralmått och spridning i form av 

median och interkvartilavstånd för alla deltagare (n=105) i de 11 motivområdena.  

Under analysen upptäcktes ett antal outliers, som bedömdes vara mest överskådliga att 

redovisa med hjälp av boxplotdiagram.  

Interkvartilavståndet i ett boxplot-diagram kan grafiskt betraktas som boxplot-lådans storlek 

ifrån sin övre kant (övre kvartilen) till sin nedre kant (undre kvartilen). Det tjocka strecket på 

mitten av lådan är medianvärdet, och är distributionens mittpunkt. 
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2.6 Hur extremvärden behandlas i SPSS 

I statistikprogrammet IBM SPSS markeras extremvärden i ett boxplotdiagram som numrerade 

ringar för outliers och numrerade asterisker för extrema outliers där siffran står för vilket 

”case number” eller radnummer i datasetet som betraktas som en outlier. Siffran skulle här 

enkelt kunna misstolkas som deltagarens nummer men bör alltså endast betraktas som en 

deltagare i hela datasetet. Detta är relevant eftersom sista steget av exkluderingsprocessen 

innebar en sortering av alla deltagare med ett filter där deltagare med könskoderna 3 och 4, 

”hen” och ”ej ifyllda”, avmarkerades i datasetet för samtliga analyser. Detta medförde att 

enstaka siffror för de deltagare som betecknas som outliers tycktes vara högre än 105 även om 

antalet deltagare i analysen var n=105.  

SPSS identifierar värden som ligger 1,5 gånger interkvartilavståndet bortom boxplot-lådans 

kant (övre respektive undre kvartilen) som outliers. Värden som ligger 3,0 gånger 

interkvartilavståndet bortom boxplot-lådans kant betecknas som extrema outliers (Parke 2013, 

s. 83–84).  

Detta är relevant då det gör att läsaren med större enkelhet kan skapa sig förståelse om varför 

vissa motivområden har fler outliers än andra genom att titta på varje boxplot-lådas storlek. 

 

2.7 Analys av könsskillnad mellan flickor och pojkar 

Ett Mann Whitney U test beslutades passa bäst för att undersöka om det förekom en 

signifikant skillnad mellan flickor och pojkar i något av de 11 motivområdena. Lämplig 

signifikansnivå för den här undersökning bestämdes till p=0,05. Totala risken för minst ett typ 

I-fel, med förutsättning att nollhypotesen är sann för alla prövningar, beror på 

signifikansnivån men beror även på antalet hypotesprövningar, något som omnämns inom 

statistiken som massignifikansproblemet. Eftersom vi undersöker om det förekommer någon 

skillnad mellan flickor och pojkar i 11 motivområden betyder det också att vi totalt genomför 

11 olika hypotesprövningar. Det här innebär på grund av massignifikansproblemet att risken 

för att minst ett typ I-fel förekommer blir 0,43 (se beräkning i bilaga 7). Läsaren bör av den 

här anledningen ha massignifikansproblematiken i åtanke för den här undersökningen 

eftersom resultatdelen redovisar 11 hypotesprövningar inom samma urval. Detta innebär att 
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även om nollhypotesen visar sig vara sann i samtliga 11 motivområden så råder en 

sannolikhet på 43 % att minst en av prövningarna blir signifikant av en slump.  (Borg & 

Westerlund 2012, s. 479–481). 

 

Mann Whitney U är ett ickeparametriskt test som avser att undersöka skillnaden mellan två 

oberoende sampel av ordinal, intervall eller kvotskala (O'Donoghue 2012, s. 268). Testet 

används ofta i praktiken för en hypotesprövning av likhet/skillnad mellan två 

populationsmedianer men också av likhet/skillnad hos populationsmedelvärden. Alla värden 

rangordnas på en gemensam rangskala, där lika värden (s.k. ties) får dela på samma rangvärde 

i rangordningen (Borg & Westerlund 2012, s. 391). I efterföljande steg beräknas summan av 

alla rangvärden samt medelrangvärden för de båda distributionerna. 

 

För att kunna analysera data med ett Mann Whitney U-test är en avgörande del av processen 

att säkerställa att datan verkligen är lämplig för användning av testet. Det finns fyra 

antaganden som behöver uppfyllas för att testet ska fungera korrekt i SPSS. De tre första är 

knutna till studiedesignen och det sista och fjärde antagandet handlar om hur distributionen i 

båda grupperna är fördelade i den data som ska analyseras. 

(Lund & Lund 2015, s. 59) 

 

Första antagandet: Den beroende variabeln som används i testet är av ordinal eller 

kontinuerliga data.  

Andra antagandet: De två oberoende variablerna är kategoriska grupper. 

Tredje antagandet: Ingen deltagare får förekomma i mer än en av grupperna.  

(Ibid, s. 60-61) 

 

Fjärde antagandet tillåter att distributionerna mellan de två oberoende variablerna inte är 

normalfördelad, men det krävs att distributionernas ”grafiska form" är lika för att kunna 

avgöra om testet kan användas fullvärdigt.  
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(Ibid, s. 69) 

En distributions ”grafiska form” kan betraktas i figur A. här nedanför. Den fullständiga 

grafisk jämförelsen för undersökningen finns i bilaga 6, där distributionen för flickor och 

pojkar representeras av ett population-pyramid diagram med vår oberoende variabel, 

svarsfrekvensen, placerad över x-axeln och motivområdena, vår beroende variabel, placerad 

över y-axeln. 

Genom att undersöka distributionerna i figur A ser vi att formen på den blå distributionen inte 

skiljer sig märkbart ifrån den gröna distributionen. Det är endast formen som är väsentligt vid 

jämförelsen, inte om de olika staplarna har högre och lägre värden. (Ibid, s. 69)  

Figur A används som referens i denna undersökning eftersom den passerar fjärde antagandet.  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur A. Korrekt referens för distributionsjämförelser 
(Källa: Lund, A. & Lund, M. 2015, Mann Whitney U test in SPSS Statistics Full Tutorial, s. 69) 

 

Om samtliga antaganden (1–4) uppfylls, kan vi anta att testet är dugligt nog för att visa på en 

signifikant skillnad mellan medianvärdena. Detta innebär att man kan uttala sig om en 

skillnad, men även att man kan uttala sig om hur stor den skillnaden var mellan flickor och 

pojkar. 

Om antagandena 1–3 uppfylls, men antagande 4 ej uppfylls, så kan vi endast anta att testet är 

dugligt nog för att kunna visa på en signifikant skillnad mellan distributionerna. Detta innebär 

att man kan uttala sig om en skillnad, men man kan inte med säkerhet uttala sig om hur stor 

skillnaden var eftersom distributionen inte är säker nog för en sådan jämförelse. 
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I den här undersökningen passerar samtliga motivområden antaganden 1–3 eftersom den 

beroende variabeln som undersöks är motivområdena (som kommer ifrån svarsalternativen i 

enkäterna) och dessa är av ordinal data 1, 2, 3 och 4 (antagande 1). De två grupperna som 

jämförs i testet är flickor och pojkar, två variabler som är kategoriska och oberoende av 

varandra (antagande 2). Deltagarna i grupperna är kodade efter kön (kod 1=flicka, kod 

2=pojke) vilket betyder att en deltagare som undersöks i testet inte kan förekomma i båda 

grupperna samtidigt (antagande 3). 

För att se vilka motivområden som även passerade antagande 4, se bilaga 6. 

 
2.8 Validitet och Reliabilitet 
Utformningen av denna enkät bygger på en tidigare longitudinell enkätstudie som 

forskningsinstitutet LIKES har gjort (Lagerbohm & Nylund 2014, s. 48–49). Nästan alla 

påståenden i enkäterna är därmed tidigare beprövade för validitet och reliabilitet. Undantaget 

är de påståenden som tillagts till enkäterna i syfte att fråga om samma sak som ett annat 

påstående i syfte att öka reliabiliteten ytterligare för enstaka motivområden. För att undersöka 

innehållsreliabiliteten för undersökningens resultat, genomfördes ett Cronbach’s alfa 

reliabilitetstest. Det innebär att man delar upp testresultatet och korrelerar det sinsemellan på 

alla tänkbara sätt för att ta reda på den genomsnittliga korrelationen (Befring 1992, s. 62). Om 

samtliga ”items”, i det här fallet motivområdena, mäter precis samma sak (utan felkälla) 

skulle det innebära att värdet på α är lika med 1, men det är vanligt att α=0,7 eller högre anses 

som god reliabilitet. Begreppet standardiserad Cronbach’s alfa (Standardized alpha) nyttjas 

under förutsättning att samtliga "items" är fullständigt jämförbara, eller om datan är noga 

standardiserad (Hinton 2004, s. 302–304). 

Resultatet av det genomförda reliabilitetstestet Cronbach’s alfa genererade ett α-värde på 

0,781 och ett standardiserat α-värde på 0,803 för motivområde 1–6, samt ett α-värde på 0,865 

och ett standardiserat α-värde på 0,877 för motivområde 7-11.  

I denna undersökning presenteras här både Cronbach’s alfa och standardiserade Cronbach’s 

alfa för alla motivområden eftersom värdena inte skiljde sig avsevärt, samt att samtliga värden 

ligger över 0.7 med god marginal.  En objektiv bedömning av α-värdena görs med vetskapen 
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om att det är diskutabelt hur pass väl motivområdena i denna undersökning undersöker exakt 

samma dimension och varians då de endast grundas på närliggande jämförbara motiv, och inte 

fullständigt jämförbara motiv. 

 

2.9 Etiskt övervägande 
I samband med att enkäterna lämnades ut fick eleverna ett missivbrev (se Bilaga 1) med 

information om undersökningens syfte, att medverkan i studien var anonym och frivillig, samt 

kontaktuppgifter till projektansvarig genom telefon eller mail. Anonymiteten upprätthölls 

genom att endast information om kön och ålder samlades in vid undersökningstillfället. Efter 

datainsamlingen var genomförd placerades samtliga besvarade enkäter på ett säkert ställe, för 

att skydda informationen ifrån att användas till något annat än undersökningen. De besvarade 

enkäterna togs endast fram om något av resultaten behövde undersökas eller spåras tillbaka 

till sin ursprungskälla och lades sedan tillbaka i säkert förvar. 
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3. Resultat 
 

Resultatdelen består av tre olika delar. I första delen redovisas alla värden ifrån 

undersökningen i form av fyra boxplotdiagram; figurerna 1.1–1.4.  

Dessa figurer visar orörda värden så att läsaren får en bild av resultatet innan extremvärden 

(outliers) elimineras. Extremvärden visas i diagrammet som markeringar (ringar och 

asterisker) med så kallade case numbers. Case number är en benämning som används i SPSS 

som motsvarar radnumret i datasetet, och därför bör siffran ej betraktas som deltagarens 

nummer utan endast som en av deltagarna ifrån det totala urvalet. För mer utförlig redogörelse 

för hur SPSS behandlar ”case numbers” se avsnitt 2.7. 

 

Andra delen består av fyra modifierade boxplotdiagram, figurerna 2.1–2.4. I dessa 

boxplotdiagram har samtliga extremvärden tagits bort. En full redovisning av alla steg för 

elimineringen av extremvärden finns i bilaga 8. 

 

 
Figur 1.1 Medianvärden för motivområden 1-6 med outliers 
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Ovan beskrivs, efter gruppering i motivområden 1–6, vad samtliga deltagare (n=105) har 

svarat på påståenden i enkät nr 1. Det förekommer små markeringar med nr 15, 49, 57, 65, 67, 

107 samt 109 som alla betecknas som outliers. Totalt förekommer det alltså 7 olika deltagare 

som är markerade som outliers i boxplotdiagrammet ovan, där nr 65 och nr 67 även betraktas 

som extrema outliers i de fall som markeringen är i form av en asterisk. Vi ser även att nr 57 

är återkommande i två motivområden, och nr 67 är återkommande i fyra motivområden. 

 
 

 

Figur 1.2 Medianvärden för motivområden 7-11 med outliers 
 

Ovan beskrivs, efter gruppering i motivområden 7–11, vad samtliga deltagare (n=105) har 

svarat på påståenden i enkät nr 2. Vi kan utläsa i figuren att nr 57, 80 samt 100 betecknas som 

outliers, alltså totalt tre outliers. Nr 80 är en återkommande outlier som dyker upp i båda 

motivområdena “Hälsorisker som motiv” och “Emotionella motiv”.  
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Figur 1.3 Jämförelser mellan flickor och pojkar i motivområden 1-6 med outliers 
 

Ovan beskrivs, efter indelning i motivområden 1–6, vad flickor och pojkar har svarat var för 

sig på påståenden i enkät 1. I bilden kan vi utläsa ett antal markeringar med nr 57, 65, 67 samt 

109 som betecknas som outliers. Det finns alltså fyra outliers, men vi kan även utläsa att 

bland flickorna återkommer nr 57 i två motivområden och bland pojkarna återkommer nr 67 i 

tre motivområden. 
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Figur 1.4 Jämförelser mellan flickor och pojkar i motivområden 7-11 med 
outliers 
 

Ovan beskrivs, efter indelning i motivområden 7–11, vad flickor och pojkar (n=105) har 

svarat var för sig på påståenden i enkät 2. Figuren innehåller även markeringar med nr 33, 57, 

67, 69 80 samt 100 som betecknas som outliers. Det finns alltså totalt sex olika outliers, men 

bland flickorna dyker nr 80 upp i både motivområde “Hälsorisker som motiv” och 

“Emotionella motiv”. 

 
Sammanfattning av outliers 
Genom samtliga ovanstående boxplot-diagram kan man utläsa att vissa deltagare återkommer 

oftare som outliers inom flera motivområden jämfört med andra. Exempelvis kan vi i figur 1.1 

och figur 1.3 se att nr 67 är återkommer mer frekvent än andra outliers. Mängden outliers 

verkar även vara mer omfattande i vissa motivområden jämfört med andra. I figur 1.1 
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förekommer allra flest outliers (totalt sju) men mer än hälften av dem är koncentrerade till 

motivområdet “Välbefinnande långsiktigt” och två av dessa, nr 65 och nr 67, betraktas som 

extrema outliers. Uppmärksamhet kan även riktas till interkvartilavståndet i figurerna 1.1–1.4. 

Om vi tittar på boxploten för motivområdet “Välbefinnande långsiktigt” i figur 1.1, ser vi att 

interkvartilavståndet är betydligt mindre än de andra motivområdena i boxplot-diagrammet. 

Den undre kvartilen har värdet 3,5 och den övre kvartilen har ett värde på 4,0. 

Interkvartilavståndet är med andra ord väldigt litet (4,0–3,5=0,5) för denna boxplot, vilket är 

en rimlig förklaring till varför just detta motivområde har mest värden som betraktas som 

outliers i diagrammet. För mer information om hur SPSS behandlar outliers, se avsnitt 2.7 

Sammanställning av data. 

 

 

 

Figur 2.1 Medianvärden för motivområden 1–6 
 

Ovan beskrivs, efter indelning i motivområden 1–6, samt efter en eliminering av totalt 13 

outliers, vad resterande 92 deltagare (41 flickor, 51 pojkar) har svarat på påståenden i enkät nr 
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1, ”Motiv för att vara fysiskt aktiv”. Vi kan utläsa att tre av motivområdena hade en stark 

anknytning till att vara fysiskt aktiv. “Välbefinnande långsiktigt” hade högst medianvärde på 

3,7 (3,5–4,0), “Välbefinnande kortsiktigt” har en median på 3,5 (3,3–4,0) och “Lugnande 

motiv” har ett medianvärde på 3,0 (2,7–3,7). Svagast anknytning förekommer i 

“Tävlingsmotiv” där medianen var 2,7 (2,0–3,3). 

 

 

 

Figur 2.2 Medianvärden för motivområden 7–11  
 

Ovan beskrivs, efter indelning i motivområden 7–11, samt efter eliminering av totalt 11 

outliers, vad resterande 94 (40 flickor 54 pojkar) har svarat på påståenden i enkät nr 2, ”Motiv 

för att inte vara fysiskt aktiv”. Det förekommer inga motivområden med stark anknytning till 

att inte vara fysiskt aktiv. Starkast anknytning kan utläsas i “Tidsrelaterade motiv” med ett 

medianvärde på 2,0 (1,3–2,3). Lägst anknytning har “Hälsorisker som motiv” med en median 

på 1,0 (1,0–1,5). 
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Figur 2.3 Jämförelse mellan flickor & pojkar i motivområden 1-6 
 

Ovan beskrivs, efter indelning i motivområden 1–6, vad resterande 99 deltagare efter 

eliminering av outliers (43 flickor och 56 pojkar) svarat var för sig på påståenden i enkät 1, 

”Motiv för att vara fysiskt aktiv”. 

För flickorna kan vi utläsa att tre motivområden kan betraktas som att de har en stark 

anknytning till att vara fysiskt aktiva. “Välbefinnande långsiktigt” har starkast anknytning 

med en median på 3,7 (3,5–4,0) medan “Välbefinnande kortsiktigt” har ett medianvärde på 

3,2 (3,0–3,7) och “Lugnande motiv” har en median på 3,0 (2,7–3,3). Svagast anknytning 

förekom för flickorna i motivområdet “Tävlingsmotiv” med ett medianvärde på 2,8 (1,7–2,7). 

För pojkarna förekommer en stark anknytning till att vara fysiskt aktiv i fyra motivområden. 

“Välbefinnande långsiktigt” har ett medianvärde på 3,8 (3,3–4,0), “Välbefinnande kortsiktigt” 

har en median på 3,6 (3,2–4,0), “Tävlingsmotiv” har en median på 3,0 (2,2–3,7) och 

“Lugnande motiv” har ett medianvärde på 3,0 (2,7–3,7). Lägst anknytning till att vara fysiskt 

aktiv för pojkarna hade “Sociala motiv” med medianen 2,7 (2,8–3,5) samt “Yttre motiv” med 

medianen 2,7 (2,8–3,3).  
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Figur 2.4 Jämförelse mellan flickor & pojkar i motivområden 7-11 
 

Ovan beskrivs, efter indelning i motivområden 7–11, vad resterande 99 deltagare (45 flickor 

och 54 pojkar) svarat var för sig på påståendena i enkät 2, ”Motiv för att inte vara fysiskt 

aktiv”. Starkast anknytning för flickorna förekommer inom “Tidsrelaterade motiv” med 

medianen 2,0 (1,3–2,7) och “Tilltro till sin egen förmåga” också med ett medianvärde på 2,0 

(1,4–2,2).  

Svagast anknytning för flickorna upptäcks i “Emotionella motiv” där medianen var 1,2 (1,0–

1,6).  

För pojkarna var motivområdet med starkast anknytning också “Tidsrelaterade motiv” med en 

median på 2,0 (1,3–2,3) och svagast anknytning förekom i motivområdena “Hälsorisker som 

motiv” med ett medianvärde på 1,0 (1,0–1,5) och “Emotionella motiv” med en median på 1,0 

(1,0–1,6). 
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Tabell 1. Mann Whitney U-test för motivområde 1–6 
Motivområde 1-6 

 
Kön 

 
Antal 

 
Median 

 
Medelrank 

 
P-värde 

 
Välbefinnande 

kortsiktigt 
1 43 3,2 44,92 

0,116 
2 56 3,6 53,90 

Välbefinnande 
långsiktigt 

1 43 3,7 49,03 
0,757 

2 56 3,8 50,74 
Sociala motiv (vara 

fysiskt aktiv) 
1 43 2,7 47,48 

0,440 
2 56 2,7 51,94 

Yttre motiv 1 43 2,5 43,95 
0,065 

2 56 2,7 54,64 

Tävlingsmotiv 1 43 2,8 40,14 
0,003 

2 56 3,0 57,57 

Lugnande motiv 1 43 3,0 47,94 
0,527 

2 56 3,0 51,58 

 

Vid samtliga motivområden 1–6 i tabell 1 kan vi utläsa en skillnad i distributionen eftersom 

inte ett enda motivområdes medelrankvärde är lika stora för flickor och pojkar, n=99 

(flickor=1, pojkar=2). Endast ett motivområde, “Tävlingsmotiv” blev statistisk signifikans 

(p=0,003). I kolumnen Median kan vi utläsa att ”Välbefinnande kortsiktigt”, ”Sociala motiv 

vara fysiskt aktiv” och motivområde 5 ”Tävlingsmotiv” har överstrukna medianvärden. Detta 

för att påvisa att dessa motivområden ej uppfyllde antagande #4 vilket gör att man ej kan 

uttala sig om skillnad i medianvärden vid ett Mann Whitney U-test (se avsnitt 2.7.2 i 

metoddelen). Skillnad i medianvärden upptäcktes för ”Välbefinnande långsiktigt” där 

flickorna hade en median på 3,7 och pojkarna en median på 3,8 (p=0,757), samt för ”Yttre 

motiv” där flickorna hade ett medianvärde på 2,5 och pojkarna hade en median på 2,7 

(p=0,065). 
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Tabell 2. Mann Whitney U-test för motivområde 7–11 

Motivområde 7-11 Kön Antal Median Medelrank P-värde 

Tidsrelaterade 
motiv 

1 45  2,0 53,59 
0,250 

2 54  2,0 47,01 

Tilltro till sin egen 
förmåga 

1 45  2,0 52,76 
0,380 

2 54  1,8 47,7 

Sociala motiv (inte 
vara fysiskt aktiv) 

1 45  1,5 50,3 
0,922 

2 54  1,5 49,75 

Hälsorisker som 
motiv 

1 45  1,5 55,82 
0,041 

2 54  1,0 45,15 

Emotionella motiv 
1 45  1,2 53,3 

0,268 
2 54  1,0 47,25 

 

I tabell 2 ser vi att det förekommer en skillnad i distributionen mellan flickor och pojkar i 

samtliga av motivområdena 7–11, n=99 (flickor=1, pojkar=2). Detta kan utläsas genom att 

medelrankvärdena är olika stora i samtliga utfall (flickor=1, pojkar=2). Endast ett 

motivområde, ”Hälsorisker som motiv”, var statistiskt signifikant (p= 0,041). I kolumnen 

Median ser vi att ”Emotionella motiv” har överstrukna medianvärden för flickor och pojkar 

(se avsnitt 2.7.2 i metoddelen för ytterligare förklaring). Vi kan även utläsa att “Tidsrelaterade 

motiv” (p=0,250) och “Sociala motiv inte vara fysiskt aktiv” (p=0,922) inte hade någon 

skillnad i medianvärden. De motivområden där skillnad i medianvärden uppkom var ”Tilltro 

till sin egen förmåga” där flickorna hade en median på 2,0 och pojkarna en median på 1,8 

(p=0,380), samt för ”Hälsorisker som motiv” där flickorna hade ett medianvärde på 1,5 och 

pojkarna hade en median på 1,0 (p=0,041). 
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4. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieungdomars motiv i form av 

motivområden för att vara fysiskt aktiv respektive för att inte vara fysiskt aktiv. Första 

frågeställningen var: ”Vilka motivområden har stark anknytning till att vara fysiskt aktiv 

respektive inte vara fysiskt aktiv?” Andra frågeställningen var ”Förekommer det någon 

signifikant skillnad mellan flickor och pojkar i något av motivområdena?” 

 

Resultatet av sammanställningen ifrån enkät 1 visade att både flickor och pojkar hade tre 

motivområden gemensamt där det förekom en stark anknytning till att vara fysiskt aktiv. 

Dessa var välbefinnande långsiktigt (median=3,7), välbefinnande kortsiktigt (median=3,5) 

samt lugnande motiv (median=3,0), men resultatet indikerade att pojkarna även fann att 

tävlingsmotiv (median=3,0) var betydelsefullt för att vara fysiskt aktiv. Det här går delvis i 

linje med Sirard, Pfeiffer & Pate´s studie 2006 om könsspecifika motivationsfaktorer som 

visade att unga pojkar framhöll just tävlingsmomentet som den största anledningen till att 

delta i olika former av sport. Vidare fann man dock att flickorna ansåg att sociala faktorer 

hade störst betydelse som motivationsfaktor, vilket inte överensstämmer med denna studie där 

sociala motiv var det fjärde starkaste motivområdet för flickorna (median = 2,7) för att vara 

fysiskt aktiv. Både flickor och pojkar framhöll kondition, eller fitness som en viktig 

motivationsfaktor och detta skulle motsvara motivområdet välbefinnande långsiktigt som fick 

starkast anknytning i denna studie. 

Samma resultat pekar även i samma riktning som motivationsfaktorerna i en annan 

omfattande undersökning av Zunft, Friebe & Seppelt et al. som gjordes i 15 EU länder 1999 

där de två viktigaste motivationsfaktorerna för den yngsta ålderskategorin i studien var ”För 

att bibehålla en god hälsa” samt ”För att bli fit”. Även den tredje viktigaste 

motivationsfaktorn ”För att släppa på anspänningar” skulle möjligtvis kunna vara jämförbar 

med motivområdet lugnande motiv, då ett av påståendena i enkäten som låg till grund för det 

här motivområdet faktiskt var formulerat ”För att fysisk aktivitet avslappnar” (se bilaga 5). 

Efter sammanställningen av enkät 2 visade resultatet att det inte förekom någon stark 

anknytning i något av motivområdena för att inte vara fysiskt aktiv. En möjlig förklaring 
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skulle kunna ligga i formuleringen av påståendena, som kanske inte överensstämt med 

respondenternas egna uppfattning och att de därför möjligtvis besvarats med en lägre 

skattning. Trots att ingen stark anknytning förekom i motivområden för att inte vara fysiskt 

aktiv i denna studie, så redovisas här det motivområde som hade högst anknytning; 

tidsrelaterade motiv. 

I en kanadensisk studie 2005 intervjuade man 26 pojkar i 15 och 16 års åldern bland annat om 

vilka barriärer de hade för att genomföra måttlig- och mycket ansträngande fysisk aktivitet. 

Studien visade på ett flertal anledningar som hade en hindrade effekt på fysisk aktivitet, 

exempelvis lågt självförtroende, rädsla att misslyckas, lathet, brist på tid till följd av andra 

förpliktelser eller andra intressen, att det ansågs dyrt eller svårtillgängligt (Allison et al. 2005, 

s. 160–164). Tyvärr kunde man inte uttala sig om vilka barriärer som var mest förhindrande, 

men studien ger oss en liten uppfattning om flera viktiga bakomliggande faktorer som har 

betydelse för pojkar i den här åldern. Faktorer som motsvarar Tidsrelaterade motiv tas här upp 

och kan dessutom knytas till andra intressen än fysisk aktivitet men även åtaganden som man 

inte slipper undan i ungdomsåren såsom jobb och skola som konkurrerar om ungdomarnas 

begränsade fritid. 

I en annan intervjustudie som gjordes på flickor i 16–17 års åldern i Toronto, ville man också 

undersöka just barriärer för måttlig- till mycket ansträngande fysisk aktivitet. Även här dök 

liknande förhindrande faktorer upp som i den tidigare nämnda intervjustudien, nämligen; 

Brist på tid, upptagen med teknologirelaterade aktiviteter, influenser av 

lärare/föräldrar/jämlikar, tävlingsmoment, säkerhetsrisker, dyra och otillgängliga 

anläggningar (Dwyer et al. 2006). 

Man tar upp faktorer som skulle kunna samvariera med motivområdet tilltro till sin egen 

förmåga i både intervjustudien på flickorna ifrån Toronto och i den kanadensiska 

intervjustudien på pojkarna. Både rädsla att misslyckas, lågt självförtroende och influenser av 

lärare/föräldrar/jämlikar är jämförbara med påståendena ”jag är inte en typ som motionerar” 

”jag är dålig på att idrotta/röra på mig” och ”skolidrotten inspirerar mig inte till att röra på 

mig” som alla ingår i motivområdet tilltro till sin egen förmåga (se bilaga 5). 
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Vid jämförelser mellan flickor och pojkar kan vi i Tabell 1 se att endast ett motivområde för 

att vara fysiskt aktiv var signifikant vid Mann Whitney U testet, nämligen Tävlingsmotiv 

(p=0,003) som visade sig vara viktigare för pojkarna än flickorna för att vara fysiskt aktiv. 

Tyvärr kan vi inte uttala oss om skillnad i medianvärden eftersom detta motivområde inte 

passerade antagande #4 för Mann Whitney U testet (se bilaga 6). Detta innebär att vi inte kan 

uttala oss om skillnadens storlek, men vi kan däremot hävda att resultatet pekar på att en 

skillnad upptäckts i distributionen där pojkarna hade ett avsevärt högre medelrankvärde på 

57,57 jämfört med 40,14 för flickorna (se tabell 1). 

Det upptäcktes en signifikant skillnad mellan flickor och pojkar för motivområdet Hälsorisker 

som motiv (p=0,041) till att inte vara fysiskt aktiv (se tabell 2). I detta fall uppfylldes 

antagande #4 (se bilaga 6) och resultatet indikerar att Hälsorisker som motiv var en större 

anledning för flickorna (median=1,5) än för pojkarna (median=1,0) att inte vara fysiskt aktiva. 

Det här innebär att nollhypotesen förkastas eftersom Hälsorisker som motiv var signifikant 

och en skillnad upptäcktes. 

 

Tyvärr förekom ingen direkt koppling till den här studies resultat i tidigare forskning. I en 

amerikansk enkätstudie undersökte man om det fanns några könsskillnader för motiverande 

bestämningsfaktorer och barriärer till att vara fysiskt aktiv hos flickor och pojkar i 13–16 års 

åldern. Resultatet bland bestämningsfaktorer till fysisk aktivitet visade endast en signifikant 

skillnad (p <0,01) där pojkarna tyckte fysisk aktivitet var roligare jämfört med flickorna. För 

barriärer och förväntade effekter fann man en signifikant skillnad både för 

”kroppsuppfattning” och ”brist på tid” som visade sig vara en större barriär för flickorna 

jämfört med pojkarna (Butt et al. 2011, s. 1075–1080). 

I denna studie visar resultaten i Tabell 2 att det inte förekom någon signifikant könsskillnad 

för Tidsrelaterade motiv. Motivområdet passerade antagande #4, men medianerna var lika 

stora för pojkar och flickor, och p-värdet var långt ifrån signifikant. Vid närmare granskning i 

figur 2.4 kan vi utläsa att Tidsrelaterade motiv hade en stor spridning både i distributionen för 

flickor och distributionen för pojkar. Detta skulle kunna ligga till grunden för att resultatet 

inte blev signifikant, och att distributionerna inte förelåg jämförbara nog för att uppfylla 
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antagande #4 för ett Mann Whitney U test. Med ett större urval som dessutom var 

randomiserat skulle spridningen kunna bli mindre, och en tydligare indikation skulle vara 

lättare att fastställa i samtliga motivområden. 

 

4.1 Kritisk utvärdering och förslag på framtida forskning 
 

Respondenterna i den här studie baserades på ett bekvämlighetsurval, vilket gör det svårt att 

jämföra resultat i studien med resten av befolkningen. Valet av en tvärsnittsstudie gör det 

svårt att uttala sig om orsak-verkan, vilket endast kan undersökas genom en longitudinell 

studie. Det förekom ingen utförlig demografisk informationsinsamling, vilket försvårar 

möjligheten att uttala sig om respondenterna som grupp i studien. Inte heller ingick frågor 

som utvärderar hur pass fysiskt aktiva respondenterna är. 

Massignifikansproblematiken ställer höga krav på att studien antingen skulle behöva minska 

antalet motivområden, och därmed hypotesprövningar, eller att urvalet av deltagare ökar 

markant. Om denna studie skulle göras om så framhålls två förslag på förbättring, med 

hänvisning till formeln för massignifikans i bilaga 7, där utgångspunkten är att 

massignifikansen inte ska överstiga 5%, en total signifikansnivå som är acceptabel av de 

flesta forskare. 

 

Förslag 1: Stort randomiserat urval (flera hundratals deltagare), signifikansnivå satt till 1% för 

maximalt 4 hypotesprövningar (5 hypotesprövningar resulterar i >5% massignifikans).  

1 − (1 − 0,01)'=1 − 0,99'=1– 0,9509900… = 0,049009… ≈0,049 

 

Förslag 2:  Mycket stort randomiserat urval (tusentals deltagare), signifikansnivå satt till 0,1% 

för 11 hypotesprövningar 

1 − 1– 0,001
//

=1 − 0,999//=1– 0,998065… = 0,01193… ≈ 0,012 
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Den här studien skulle även kunna vidareutvecklas där man undersöker om motiv till fysisk 

aktivitet skiljer beroende på hur aktiva respondenterna är. Man skulle kunna genomföra en 

undersökning med hälsotester som mätmetod där respondenternas fysiska förmåga undersöks 

utförligt. Detta skulle efter indelning sedan kunna jämföras med resultat ifrån enkät 1 och 

enkät 2, och indikationer på samvariation mellan fysisk aktivitetsnivå skulle kunna kartläggas. 

 

5 Slutsats 
 
Resultatet i den här undersökningen gav indikationer, på hur olika motiv kan påverka varför 

gymnasieungdomar är fysiskt aktiva samt varför de inte är fysiskt aktiva. Det visade sig vara 

svårare att undersöka motiv som förhindrar fysisk aktivitet än motiv som gör att man är 

fysiskt aktiv. I den här studien förekom det könsskillnader endast i 2 motivområden av totalt 

11, men på grund av den rådande massignifikansproblematiken kan man inte med säkerhet 

uttala oss om resultatet beror på slumpen eller ej. En ny undersökning skulle behöva 

genomföras för att med större säkerhet kunna uttala sig om indikationerna i den här studien 

stämmer eller inte. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieungdomars motiv i form av 

motivområden för att vara fysiskt aktiv respektive för att inte vara fysisk aktiv.  

Frågeställning 1: Vilka motivområden har stark anknytning till att vara fysiskt aktiv 

respektive att inte vara fysiskt aktiv?  

Frågeställning 2: Finns det någon signifikant könsskillnad i något av motivområdena? 

 
Vilka sökord har du använt? 

 
Motives, "physical activity", "physical inactivity", youths, 
adolescents, gender, “perceived benefits “perceived barriers” 

 
Var har du sökt? 

 
PubMed, Google Scholar, Ebsco 

 
Sökningar som gav relevant resultat 

 
Google Scholar: Motivation* till "fysisk aktivitet" och "fysisk inaktivitet" ungdomar 
Ebsco: Motives "physical activity" youths 
Ebsco: Perceived barriers and benefits to physical activity adolescents 
 

 
Kommentarer 

Funktionen Peer reviewed och full text användes vid all sökning i databaserna, med 
undantag från Google scholar. Sökningarna resulterade ofta i ett hundratal (ca 50-150st) 
träffar. Användbara sökord uppkom först efter sökning i källförteckningen för andra artiklar. 

 
Tryckta källor: 

Befring, E. (1992), Forskningsmetodik och statistik 
Hinton, P.E. (2004), Statistics explained 2nd edition 
Faskunger, J. (2013), Fysisk aktivitet och folkhälsa 
O'Donoghue, P. (2012), Statistics for Sport and exercise studies 
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Bilaga 2 - Missivbrev 

 
 
 
  
 
 

 
Hur ställer du dig till fysisk aktivitet? 
 
Denna undersökning är en del av en kandidatuppsats som hade projektstart i början av 
vårterminen 2016 på gymnastik och idrottshögskolan. Syftet med studien är att undersöka 
tänkbara anledningar eller "motiv" som gör att gymnasieungdomar är fysiskt aktiva men även 
tänkbara anledningar som gör att de inte är fysiskt aktiva. Undersökningen görs helt anonymt 
och ingen som jobbar med undersökningen kommer veta vem av deltagarna som svarat vad. 
När alla svar har samlats in, kommer de att sammanställas i form av statistiska tabeller där 
enskilda svar inte kommer att kunna urskiljas. 
Det är helt frivilligt om man vill kryssa i, eller inte kryssa i påståendena i enkäterna, men ju 
fler svar vi får in desto mer tillförlitliga blir de värden som kommer ligga till grund för 
slutresultatet. Om ni har några frågor om undersökningen eller vill ta del av resultatet efter 
sammanställningen så hör gärna av er till projektansvarig; Marcus Dahlström antingen genom 
email: marcusdahlstrom3@gmail.com eller till  telefon: 0723255144. 
 
På förhand tack till alla som vill medverka i studien! 
 
 
mars 2016, Stockholm 
 
Marcus Dahlström 
Hälsopedagogprogrammet GIH 
___________________________________________________________________________
_______ 
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Bilaga 3 - Enkäter för Motivområden för att vara/inte vara fysiskt aktiv 

Motiv för att vara fysiskt aktiv 
 
Nedan kan du se olika skäl varför barn och unga är fysiskt aktiva under fritiden. Kryssa i en av rutorna till höger 
hur viktigt det skälet är för din egen fysiska aktivitet. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Jag är fysiskt aktiv, eftersom...    mycket         ganska       mindre       inte alls 
                            viktigt           viktigt        viktigt         viktigt  

● fysisk	aktivitet	är	kul.	 	 	 																					□																			□																				□																		□ 
● jag	vill	få	nya	kompisar.	 	 	 																					□																			□																				□																		□ 
● jag	vill	vara	i	god	form.	 	 	 																					□																			□																				□																		□ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● fysisk	aktivitet	avslappnar.		 	 																					□																			□																				□																		□ 
● jag	njuter	av	träning.	 	 	 																					□																			□																				□																		□ 
● jag	gillar	att	vara	en	del	av	laget	 	 																					□																			□																				□																		□ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● fysisk	aktivitet	gör	mig	mer	attraktiv.		 																					□																			□																				□																		□ 
● fysisk	aktivitet	förstärker	mina	muskler.	 																					□																			□																				□																		□ 
● jag	vill	träffa	mina	kompisar.		 	 																					□																			□																				□																		□	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● fysisk	aktivitet	ger	mig	en	möjlighet		 																					□																			□																				□																		□	

att	uttrycka	mig	själv. 
● jag	vill	göra	det	till	en	tävlingskarriär.		 																					□																			□																				□																		□ 
● fysisk	aktivitet	är	uppfriskande.		 	 																					□																			□																				□																		□	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● jag	njuter	av	naturen	när	jag	rör	på	mig	 																					□																			□																				□																		□ 
● jag	gillar	att	röra	på	mig	ensam.		 	 																					□																			□																				□																		□ 
● fysisk	aktivitet	gör	mig	slankare.	 	 																					□																			□																				□																		□	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● det	är	roligt	att	vara	fysiskt	aktiv.	 	 																					□																			□																				□																		□ 
● jag	känner	mig	starkare	av	fysisk	aktivitet.		 																					□																			□																				□																		□ 
● mina	kompisar	är	fysiskt	aktiva.	 	 																					□																			□																				□																		□ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● jag	njuter	av	att	tävla.	 	 	 																					□																			□																				□																		□ 
● fysisk	aktivitet	är	hälsosamt.	 	 																					□																			□																				□																		□ 
● jag	vill	vara	populär.	 	 	 																					□																			□																				□																		□	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● mina	föräldrar	vill	att	jag	är	aktiv.	 	 																					□																			□																				□																		□ 
● Något	annat	skäl,	vilket?			___________________________________________________	

________________________________________________________________________	
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Motiv för att inte vara fysiskt aktiv 
 
Vad är det som har förhindrat dig att vara fysiskt aktiv? 
Kryssa i en av rutorna till höger för ett alternativ som bäst beskriver din situation. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Jag är inte fysiskt aktiv, eftersom...       stämmer     stämmer       stämmer     stämmer 
                                                              inte alls      inte så bra   ganska bra      precis 

● jag	har	inte	haft	tid	att	röra	på	mig.		 																										□																			□																				□																		□	 
● jag	tycker	att	det	är	viktigt	att	röra	på	sig	 																										□																			□																				□																		□	

men	orkar	inte	förmå	mig	att	göra	det.	 
● jag	tycker	inte	att	det	är	roligt	att	röra	på	mig.																							□																			□																				□																		□ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● jag	är	inte	en	typ	som	motionerar.	 	 																										□																			□																				□																		□ 
● mina	kompisar	rör	inte	heller	på	sig.	 																										□																			□																				□																		□ 
● jag	tycker	att	det	är	onödigt	att	röra	på	sig.	 																										□																			□																				□																		□ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● skolidrotten	inspirerar	mig	inte	till	att	 																										□																			□																				□																		□	

röra	på	mig.	  
● min	vänskapskrets	uppskattar	 	 																										□																			□																				□																		□	

inte	motion	så	mycket.	  
● min	tid	går	till	andra	intressen.	 	 																										□																			□																				□																		□	

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● det	finns	inga	idrottsplatser	nära	hemmet.	 																										□																			□																				□																		□ 
● att	röra	på	sig	är	tråkigt/trist.	 	 																										□																			□																				□																		□ 
● att	röra	på	sig	innehåller	för	mycket	tävlande.																								□																			□																				□																		□ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● mitt	hälsotillstånd	begränsar	min	 	 																										□																			□																				□																		□	

fysiska	aktivitet.	  
● jag	är	dålig	på	att	idrotta/röra	på	mig.	 																										□																			□																				□																		□ 
● jag	är	rädd	för	att	få	skador.	 	 																										□																			□																				□																		□	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● det	är	äckligt	att	svettas	när	jag	rör	på	mig.	 																										□																			□																				□																		□ 
● jag	har	ingen	nytta	av	att	röra	på	mig.	 																										□																			□																				□																		□ 

 
● någon	annan	orsak,	vilken?		____________________________________________________	

___________________________________________________________________________	
 

 
               Medverkandes ålder: Jag är  ____  år gammal 
                Kön: tjej  □ kille  □ hen  □ 
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Bilaga 4 - Lärarinstruktioner vid utdelning och insamling av enkäter 
 
 

Vid en enkätundersökning är det viktigt att genomförandet sker på samma sätt vid samtliga 

utdelningstillfällen av enkäterna. Försök om möjligt att genomföra alla insamlingar inom en 

så kort tidsram som möjligt, gärna en vecka. Ett utdelningstillfälle kan exempelvis uppgå till 

10-15 minuter vardera. 

 

Visst är det viktigt att få in så många svar som möjligt, men ännu viktigare att svaren som 

hämtas in verkligen visar det som egentligen är respondentens åsikt. Innan ni delar ut 

enkäterna är det därför viktigt att informera om att deltagarna behöver läsa igenom varje 

påstående noggrant och fundera innan de svarar. 

Missivbrevet som medföljer enkäterna är till för att introducera och informera deltagarna om 

undersökningen. 

För att vara extra noggrann vill jag att ni vid varje tillfälle även muntligt informerar om att 

deltagandet är frivilligt och att enskilda påståenden inte behöver besvaras om man inte vill. 

 

De två enkäterna kommer att skrivas ut på var sin sida om ett A4-papper. Informera 

deltagarna om att båda sidorna behöver fyllas i för att de ska kunna delta i undersökningen. 

Vid frågor om undersökningen eller påståendena är jag direkt kontaktbar under 

insamlingstillfället per telefon (se missivbrev), också även i efterhand. 
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Bilaga 5 - Sammanställning av motivområden för kodning i dataset 
 
 
Enkät 1: Att vara fysiskt aktiv 
 
MO1  Välbefinnande kortsiktigt 
  VFA1 VFA5 VFA12 VFA 16 
VFA1  Fysisk aktivitet är kul 
VFA5  Jag njuter av träning 
VFA12  Fysisk aktivitet är uppfriskande 
VFA16*  Det är roligt att vara fysiskt aktiv 
VFA16*   är tillagt för att fråga om samma sak som övriga påståenden för Välbefinnande kortsiktigt 
 
MO2  Välbefinnande långsiktigt 
  VFA3 VFA8 VFA17 VFA20 
VFA3  Jag vill vara i god form 
VFA8  Fysisk aktivitet förstärker mina muskler 
VFA17*  Jag känner mig starkare av fysisk aktivitet 
VFA20  Fysisk aktivitet är hälsosamt 
VFA17*   är tillagt för att fråga om samma sak som övriga påståenden för Välbefinnande långsiktigt 
 
MO3  Sociala Motiv 
  VFA2 VFA9 VFA10 VFA18 
VFA2  Jag vill få nya kompisar 
VFA9  Jag vill träffa mina kompisar 
VFA10  Fysisk aktivitet ger mig en möjlighet att uttrycka mig själv 
VFA18*  Mina kompisar är fysiskt aktiva 
*VFA18   är tillagt för att fråga om samma sak som övriga påståenden för Sociala motiv. 
 
MO4  Yttre motiv 
  VFA7 VFA15 VFA21 VFA22 
VFA7  Fysisk aktivitet gör mig mer attraktiv 
VFA15  Fysisk aktivitet gör mig slankare 
VFA21  Jag vill vara populär 
VFA22  Mina föräldrar vill att jag är aktiv 
 
MO5  Tävlingsmotiv 
  VFA6 VFA11 VFA19 
VFA6  Jag gillar att vara en del av laget 
VFA11  Jag vill göra det till en tävlingskarriär 
VFA19  Jag njuter av att tävla 
 
MO6  Lugnande motiv 
  VFA4 VFA 13 VFA14 
VFA4  Fysisk aktivitet avslappnar 
VFA13  Jag njuter av naturen när jag rör på mig 
VFA14  Jag gillar att röra på mig ensam 
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Enkät 2: Att inte vara fysiskt aktiv 
 
MO7  Tidsrelaterade motiv 
  IVFA1 IVFA9 IVFA10 
IVFA1  Jag har inte haft tid att röra på mig 
IVFA9  Min tid går till andra intressen 
IVFA10  Det finns inga idrottsplatser nära hemmet 
 
MO8  Tilltro till sin egen förmåga 
  IVFA2 IVFA4 IVFA7 IVFA12 IVFA14  
IVFA2  Jag tycker att det är viktigt att röra på sig men orkar inte förmå mig att göra det 
IVFA4  Jag är inte en typ som motionerar 
IVFA7  Skolidrotten inspirerar mig inte till att röra på mig 
IVFA12  Att röra på sig innehåller för mycket tävlande 
IVFA14  Jag är dålig på att idrotta/röra på mig 
 
MO9  Sociala motiv 
  IVFA5 IVFA8 
IVFA5  Mina kompisar rör inte heller på sig 
IVFA8  Min vänskapskrets uppskattar inte motion så mycket 
 
MO10  Hälsorisker som motiv 
  IVFA13 IVFA15 
IVFA13  Mitt hälsotillstånd begränsar min fysiska aktivitet 
IVFA15  Jag är rädd för att få skador 
 
MO11  Emotionella motiv 
  IVFA3 IVFA6 IVFA11 IVFA16 IVFA17 
IVFA3  Jag tycker inte att det är roligt att röra på mig 
IVFA6  Jag tycker att det är onödigt att röra på sig 
IVFA11  Att röra på sig är tråkigt/trist 
IVFA16  Det är äckligt att svettas när jag rör på mig 
IVFA17  Jag har ingen nytta av att röra på mig 
 
 
Översikt Motivområden 
 
MO1  Välbefinnande kortsiktigt 
MO2  Välbefinnande långsiktigt 
MO3  Sociala Motiv VFA (att vara fysiskt aktiv) 
MO4  Yttre motiv 
MO5  Tävlingsmotiv 
MO6  Lugnande motiv 
MO7  Tidsrelaterade motiv 
MO8  Tilltro till sin egen förmåga 
MO9  Sociala motiv IVFA (att inte vara fysiskt aktiv) 
MO10  Hälsorisker som motiv 
MO11  Emotionella motiv 
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Översikt för samtliga påståenden i enkät 1: 
VFA1  Fysisk aktivitet är kul 
VFA2  Jag vill få nya kompisar 
VFA3  Jag vill vara i god form 
VFA4  Fysisk aktivitet avslappnar 
VFA5  Jag njuter av träning 
VFA6  Jag gillar att vara en del av laget 
VFA7  Fysisk aktivitet gör mig mer attraktiv 
VFA8  Fysisk aktivitet förstärker mina muskler 
VFA9  Jag vill träffa mina kompisar 
VFA10  Fysisk aktivitet ger mig en möjlighet att uttrycka mig själv 
VFA11  Jag vill göra det till en tävlingskarriär 
VFA12  Fysisk aktivitet är uppfriskande 
VFA13  Jag njuter av naturen när jag rör på mig 
VFA14  Jag gillar att röra på mig ensam 
VFA15  Fysisk aktivitet gör mig slankare 
VFA16  Det är roligt att vara fysiskt aktiv 
VFA17  Jag känner mig starkare av fysisk aktivitet 
VFA18  Mina kompisar är fysiskt aktiva 
VFA19  Jag njuter av att tävla 
VFA20  Fysisk aktivitet är hälsosamt 
VFA21  Jag vill vara populär 
VFA22  Mina föräldrar vill att jag är aktiv 
 
Översikt för samtliga påståenden i enkät 2: 
IVFA1  Jag har inte haft tid att röra på mig 
IVFA2  Jag tycker att det är viktigt att röra på sig men orkar inte förmå mig att göra det 
IVFA3  Jag tycker inte att det är roligt att röra på mig 
IVFA4  Jag är inte en typ som motionerar 
IVFA5  Mina kompisar rör inte heller på sig 
IVFA6  Jag tycker att det är onödigt att röra på sig 
IVFA7  Skolidrotten inspirerar mig inte till att röra på mig 
IVFA8  Min vänskapskrets uppskattar inte motion så mycket 
IVFA9  Min tid går till andra intressen 
IVFA10  Det finns inga idrottsplatser nära hemmet 
IVFA11  Att röra på sig är tråkigt/trist 
IVFA12  Att röra på sig innehåller för mycket tävlande 
IVFA13  Mitt hälsotillstånd begränsar min fysiska aktivitet 
IVFA14  Jag är dålig på att idrotta/röra på mig 
IVFA15  Jag är rädd för att få skador 
IVFA16  Det är äckligt att svettas när jag rör på mig 
IVFA17  Jag har ingen nytta av att röra på mig 
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Bilaga 6 - Grafisk jämförelse mellan flickor & pojkar inför Mann Whitney 
U – test 
 
JA=Passerar antagande #4, NEJ=Passerar ej antagande #4 
 
Motivområde 1-6: Att vara fysiskt aktiv (43 flickor och 56 pojkar n=99 efter 
eliminering) OBS! Ta hänsyn till antalet flickor/pojkar, blå är färre än grön! 

  
        Motivområde 1 NEJ            Motivområde 2 JA 

  
         Motivområde 3 NEJ          Motivområde 4 JA 

  
               Motivområde 5 NEJ             Motivområde 6 JA 
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Motivområde 7-11: Att inte vara fysiskt aktiv (45 flickor och 54 pojkar n=99 efter 
eliminering) OBS! Ta hänsyn till antalet flickor/pojkar, blå ät färre än grön! 
 

  
 
               Motivområde 7 JA            Motivområde 8 JA 
   

  
               Motivområde 9 JA             Motivområde 10 JA 

  
               Motivområde 11 NEJ       REFERENSBILD – JA* 
           * Källa: Lund, A. & Lund, M. 2015, s. 69 
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Bilaga 7 – Reliabilitetstest, Normalfördelningstest och formel för 
massignifikans 
  
     Reliabilitets Statistik 
Cronbach's Alfa 
(att vara fysiskt 

aktiv) 
N 

undersökningar 
0,781 6 

 
Reliabilitets Statistik 
Cronbach's Alfa 

(att inte vara 
fysiskt aktiv) 

N 
undersökningar 

0,865 5      
 

Motivområden 1-11 

Normalfördelningstest: 
Shapiro-Wilk 

w-värde Antal p-värde 
1. Välbefinnande kortsiktigt 0,846 105 0,000 
2. Välbefinnande långsiktigt 0,752 105 0,000 
3. Sociala motiv VFA 0,970 105 0,016 
4. Yttre motiv 0,977 105 0,060 
5. Tävlingsmotiv 0,945 105 0,000 
6. Lugnande motiv 0,957 105 0,002 
7. Tidsrelaterade motiv 0,934 105 0,000 
8. Tilltro till sin egen förmåga 0,954 105 0,001 
9. Sociala motiv IVFA 0,853 105 0,000 
10. Hälsorisker som motiv 0,749 105 0,000 
11. Emotionella motiv 0,756 105 0,000 

 
w-värde = Korrelationsvärdet där 1 = perfekt korrelation mot en alfakurva. 
p-värde = Signifikansvärdet 
Tabellerna ovan anger resultatet ifrån Normalfördelningstestet Shapiro Wilk. Testet omfattar 
distributionen i samtliga motivområden 1-11 innan elimineringen av outliers genomfördes. 
För redogörelse av elimineringen av extremvärden, se bilaga 8 nedan. 
 
Formel för massignifikans, samt uträkning 
 

𝒑 = 𝟏 − 𝟏 − 𝜶 𝒏 
 

              𝒑 = 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒊𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒌𝒂𝒏𝒔𝒆𝒏𝒔	𝒔𝒕𝒐𝒓𝒍𝒆𝒌 
𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟓 (signifikansnivå) 

                    𝐧 = 𝟏𝟏	(𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐭	𝐡𝐲𝐩𝐨𝐭𝐞𝐬𝐩𝐫ö𝐯𝐧𝐢𝐧𝐠𝐚𝐫) 
𝒑 = 𝟏 − 𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟓 𝟏𝟏=	𝟏 − 𝟎, 𝟗𝟓𝟏𝟏=𝟏 − 𝟎, 𝟓𝟔𝟖𝟖𝟎𝟎𝟎𝟗𝟐…= 𝟎, 𝟒𝟑𝟏𝟏𝟗𝟗𝟗𝟎… »	𝟎, 𝟒𝟑 
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Bilaga 8 Outliers - Redovisning av samtliga elimineringar 

 

Process av Figur 1.1 där eliminering av outliers sker i 3 steg. 

         

         
 
Figur 1.1 i steg 3 duplicerades i detta skede och döptes om till Figur 2.1 eftersom inga 
ytterligare outliers påträffades. Eliminerade outliers i figur 1.1 var nr 5, 15, 47, 49, 51, 57, 65, 
67, 84, 86, 99, 107, 109. Totalt 13 Outliers eliminerades. Kvar fanns 92 deltagare, 41 flickor 
51 pojkar. 
 
Frekvens – Könskod, Figur 2.1 
 Frekvens Procent 
Flickor 41 44,6 
Pojkar 51 55,4 
Total 92 100,0 
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Process av Figur 1.2 där eliminering av outliers sker i 3 steg 

        
 

       
 
Figur 1.2 i steg 3 dupliceras i detta skede och döps om till Figur 2.2 eftersom inga ytterligare 
outliers påträffats. De outliers som eliminerades i figur 1.2 var nr 33, 47, 48, 57, 67, 69, 80, 
82, 86, 100, 110. Totalt 11 Outliers eliminerades. Kvar fanns 94 deltagare, 40 flickor och 54 
pojkar. 
 
Frekvens – Könskod, Figur 2.2 
 Frekvens Procent 
Flickor 40 42,6 
Pojkar 54 57,4 
Total 94 100,0 
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Process av Figur 1.3 där eliminering av outliers sker i 3 steg. 

 

      

      
Figur 1.3 dupliceras i steg 3 och döps om till Figur 2.3 eftersom inga ytterligare outliers 
påträffats. De outliers som eliminerades i figur 1.3 var nr 5, 57, 65, 67, 107, 109. Totalt 6 
outliers eliminerades. Kvar fanns 99 deltagare, 43 flickor och 56 pojkar. 
 
 Frekvens - Könskod Figur, 2.3 
 Frekvens Procent 
Flickor 43 43,4 
Pojkar 56 56,6 
Total 99 100,0 
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Process av Figur 1.4 där eliminering av outliers sker i 1 steg. 
 

      
Figur 1.4 dupliceras i steg 1 och döps om till Figur 2.4 eftersom inga ytterligare outliers 
påträffats. De outliers som eliminerades i figur 1.4 var nr 33, 57, 67, 69, 80, 100. Totalt 6 
outliers eliminerades. Kvar fanns 99 deltagare, 45 flickor och 54 pojkar. 
 
 
Frekvens – Könskod, Figur 2.4 

 Frekvens Procent 
Flickor 45 45,5 
Pojkar 54 54,5 
Total 99 100,0 
 
 
 


