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Sammanfattning 

Tekniken har förändrats och utvecklats enormt mycket under de senaste 30 åren samtidigt som allt 

fler människor blir överviktiga. Något som det går att konstatera är att tekniken och människorna 

har vuxit sig allt bredare sida vid sida. Det finns mycket som pekar på att mer stillasittande 

aktiviteter både inom arbetslivet och på fritiden leder till ökade risker av att ännu fler kommer bli 

överviktiga. Den här studien har undersökt hur spel kan användas för att motivera barn och 

ungdomar till att träna mer. En enkätstudie har genomförts för att samla in information från en 

större grupp barn och ungdomar och motivationsteorin self-determination theory har använts för att 

analysera den insamlade datan. Resultatet av undersökningen visar att det finns en möjlighet att 

uppfylla barn och ungdomars motivationsbehov av autonomi och tillhörighet samt att det finns ett 

samband mellan ökad autonomisk drift och tillhörighetskänsla gentemot hur intresserade barn och 

ungdomar är av att spela spel. På grund av ett lågt antal besvarade enkäter (83) är det svårt att dra 

generaliserade slutsatser utifrån en större population och vidare forskning är rekommenderad.



Abstract 

Technology has evolved and grown a lot during the last 30 years but during the same time period 

there has been a significant increase in overweight people. It is clear to say that technology and the 

people have been growing wider and wider side by side. There is a large amount of activities both at 

work and in people’s leisure time that result in them sitting still for large periods of time which in 

itself increases the risk for these people to become overweight. This study has investigated the use 

of games to motivate children and adolescents to exercise more. A questionnaire study was 

conducted to gather information from a larger group of children and adolescents. The collected data 

was then analyzed with the help of the motivation theory self-determination theory. The results of 

the survey shows that there is an opportunity to meet the children and adolescents motivation needs 

for autonomy and relatedness, and that there is a correlation between increased autonomy and 

relatedness in relation to children and adolescents interest of playing games. Due to a low number 

of responses received (83), it is difficult to draw generalized conclusions for a larger population, 

and further research is recommended.
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1 Inledning 

I dagens samhälle används internet och många andra tekniska lösningar varje dag. Tekniken finns 

närvarande på jobbet, i hemmet, trafiken och skolan. Den används för nöjes skull som exempel: till 

att spela spel, se på filmer och lyssna på musik. Några andra områden där tekniken också används 

är vid: studier, forskning, arbete eller betalning av räkningar. Dagens teknologi bidrar till att 

förenkla vardagliga aktiviteter samtidigt som den skapar nya möjligheter exempelvis får människor 

från hela världen chansen att gå kurser och utbildningar via digitala plattformar som inte annars 

hade varit tillgängliga (Brittany Walker, 2014). Med Internets framväxt har det blivit betydligt 

lättare att hålla kontakten med vänner och bekanta samtidigt som det också skapats nya 

mötesplatser där nya bekantskaper kan knytas. 

Sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter är exempel på nya digitala mötesplatser vilka 

har gjort det möjligt för människor att dela med sig av sina liv till dem som inte bor i deras direkta 

omgivning (Dentzel, 2014, sida 242-243). Många av de dator- och tv-spel som finns idag gör det 

möjligt för människor från hela världen att spela tillsammans över Internet. Dator- och tv-spel har 

lockat allt fler spelare och har idag blivit världens största underhållnings medium (Ryan, Rigby & 

Przybylski, 2006, sida 1). Idag finns inte längre samma beroenden till bibliotek och böcker som det 

fanns förut, med framväxten av Internet har allt mer information blivit mer lättillgänglig, ofta räcker 

det att leta på någon av de många webbplatser som finns för att hitta informationen som efterfrågas 

(Dentzel, 2014, sida 240-241). Det går tydligt att se att tekniken har underlättat vardagen och skapat 

en mängd möjligheter som inte tidigare fanns. Frågan är ifall tekniken verkligen bara har positiva 

effekter? Genom att det blivit lättare att kommunicera och med informationen mer lättillgänglig så 

går det att fråga ifall det även kan ha bidragit till att människor idag rör sig mindre än vad de gjorde 

förut. 

1.1 Bakgrund 

Tekniken har vuxit sig allt större i samhället och finns idag närvarande i varje aspekt av det 

mänskliga livet. Allt från träningsappen som används vid löprundan till bilen som används för resan 

till och från jobbet. I samband med teknikens framväxt under de senaste 30 åren så har också antalet 

överviktiga ökat markant. Idag är nästan varannan man och var tredje kvinna i Sverige överviktig 

(Bergström & Wolk, 2008). Ökningen av mängden överviktiga började i slutet av 1980-talet med 

den största ökningen i gruppen av unga i åldrarna 16-29 år gamla där mängden överviktiga har 

dubblerats (Samuelsson & Hagman, 2012, sida 18).   
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Något som kan vara aningen chockerande är att samtidigt som mängden överviktiga har ökat så har 

det också blivit vanligare med regelbunden träning. Antalet personer som motionerar minst två 

gånger i veckan har ökat sedan slutet av 1980-talet (Samuelsson & Hagman, 2012, sida 19). Att det 

finns så många som tränar i Sverige kanske är en av anledningarna till att svenskarna inte är 

överviktiga i samma utsträckning som befolkningen i många andra länder, exempelvis USA har en 

befolkning där 62 % är överviktiga och Nauru vars befolkning består av 95 % som är överviktiga 

(Bergström & Wolk, 2008). Otillräcklig fysisk aktivitet och dåliga matvanor kan leda till typ 2-

diabetes, benskörhet och övervikt (Statens folkhälsoinstitut, 2011, sida 6). Den ökade övervikten ses 

som en epidemi och sjukdomsbörda i stora delar av världen (Bergström & Wolk, 2008). Sida vid 

sida har tekniken och människorna vuxit sig allt bredare i samhället. 

1.2 Problemformulering 

Teknikens framväxt har lett till allt fler stillasittande aktiviter. Det finns forskning som visar hur 

fysisk aktivitet, speciellt bland barn och unga förebygger flera olika typer av sjukdomar, exempelvis 

typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och övervikt (Statens folkhälsoinstitut, 2011, sida 6). Genom att 

barn och unga spenderar allt mer tid framför datorn så leder det till att de spenderar mindre tid på 

andra fritidsaktiviteter och att de inte rör sig lika mycket som förut (Statens folkhälsoinstitut, 2011, 

sida 11). I vissa länder ses ökningen av stillasittande aktiviteter som ett problem och de har därför 

gjort rekommendationer på hur många timmar barn och unga ska spendera framför datorn och tvn 

på en och samma dag (Statens folkhälsoinstitut, 2011, sida 6). Det finns många studier och artiklar 

som pekar på att det finns ett samband mellan övervikt och stillasittande aktiviteter. De stillasittande 

aktiviteterna som oftast pekas ut är tv-tittande och datorspelande (Nordh, 2010 & Statens 

folkhälsoinstitut, 2011).  

Även trots att det finns många studier som pekar på ett samband mellan övervikt och dator- och tv-

spelande så finns det andra studier som motsätter sambandet exempelvis Thomées studie har visat 

ökad risk för övervikt endast hos de kvinnliga spelare och Loop argumenterar kring hur vissa typer 

av videospel kan hjälpa barn och unga att få sin dagliga motion (Thomée, 2015 & Loop, 2015). Hur 

kan dator- och tv-spel förändras för att bidra till att barn och ungdomar blir mer motiverade till att 

aktivt röra sig? Motivation kan beskrivas som incitamentet som styr en individs handlingar 

(Covington & Elliot, 2001, sida 73). Nintendos Wii konsol förändrade hur spelarna integrerar med 

tv-spelen; Ett flertal spel var gjorda så spelaren rörde sig istället för att passivt sitta och spela 

(Bishop, 2013). Försäljningen av Wii konsolen var lyckad under åren 2007-2009 men har minskat 

under de senaste åren (ibid).  
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Frågan finns därför kvar: hur kan dator- och tv-spel designas för att långvarigt motivera barn och 

ungdomar till att träna och röra sig? Utifrån den ökade mängden överviktiga barn och ungdomar i 

världen samt teknikens utveckling är det viktigt att undersöka hur tekniken kan bidra till bättre 

hälsovanor. Här presenteras två olika alternativ, det ena är ifall barn och ungdomar skulle vara mer 

intresserade av att träna ifall de kunde spela spel samtidigt som de tränar. Det finns sedan tidigare 

spel utformade så spelaren kan motionera samtidigt som de spelar, exempelvis Wii sports resort som 

bland annat innefattar cykling och bordtennis (Nintendo, 2009). Många spel som är utformade för 

att spelaren ska röra sig bygger på olika sporter vilket endast är en liten del av alla spel som finns. 

Ett exempel på en annan typ av spel är förstapersonsskjutspel. Virtuix har lanserat en virtuell 

plattform där spelaren går och springer i verkligheten för att röra sig i spelet (Fulton, 2016). Virtuix 

plattformen gör det därför möjligt att spela bland annat förstapersonsskjutarspel samtidigt som 

spelaren rör sig och motionerar.  

Det andra alternativet som skulle kunna leda till att barn och ungdomar motiveras till att röra sig 

mer är ifall de genom att träna fick belöningar i spelen de spelar, det kan tillexempel vara att 

spelaren får något för var tredje träningspass men att även det första träningspasset varje vecka ger 

samma belöning. Ifall spelarna gör framsteg i sina spel även när de tränar kanske de inte känner sig 

lika tvingade till att spela lika mycket och därför känner att de kan lägga mer tid på att träna. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Den här uppsatsens syfte är att undersöka ifall det finns sätt att motivera överviktiga barn och 

ungdomar till att träna och röra sig mer med hjälp av datorspel. Undersökningen kommer att 

fokusera på två olika sätt att motivera barn och ungdomar till att träna.  

Det ena sättet är motivation genom belöningar och det andra sättet är motivation genom 

spelupplevelsen. Det första sättet motivation genom belöningar bygger på att undersöka ifall barn 

och ungdomar tror att de skulle få en ökad motivation till att träna ifall deras träning ledde till 

belöningar i spelen de spelade. Det här sättet att motivera barn och ungdomar har valts eftersom 

många spel har gått över till en ny prismodell. Spelen är gratis att installera och börja spela och där 

spelarna genom att spela spelet kan förtjäna nya saker eller utökningar i spelet. Spelaren kan också 

välja att köpa dessa utökningar för riktiga pengar istället för att förtjäna dem i spelet. Att spelaren 

också skulle kunna förtjäna belöningar genom träning tillkommer därför som ett naturligt tillägg till 

den redan existerande prismodellen. 

Det andra sättet motivation genom spelupplevelsen undersöker ifall barn och ungdomar skulle vara 

intresserade av att spela interaktiva spel som kräver att de rör sig undertiden de spelar. Wii var 
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populärt när det först kom och det finns tillägg till både Xbox och Playstation som gör det möjlighet 

att spela spel genom att röra sig. Dessa spel har först och främst varit baserade på sporter och dans. 

Sport och dansspel täcker bara in en liten del av alla spel som finns, vilket är anledningen till att det 

finns utrymme att undersöka motivation genom spelupplevelse för andra typer av spel. Det här 

arbetet fokuserar på att undersöka och jämföra de två ovanför nämnda typerna av motivation. 

Arbetet syftar till att besvara två frågor. 

 På vilket sätt förändras barn och ungdomars motivation till träning om spel designas så 

träning ger belöningar?  

 På vilket sätt förändras barn och ungdomars motivation till träning vid användandet av 

Virtuix plattformen? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer geografiskt begränsa sig till Uppsala. Endast barn och ungdomar i åldrarna 16-

19 kommer vara med i undersökningen. Arbetet kommer att undersöka barn och ungdomars vanor 

kring träning samt dator- och tv-spel. För studien är det av intresse ifall barnen är överviktiga eller 

inte vilket kommer avgöras utifrån deras BMI, som räknas ut med hjälp av deras inlämnade 

uppgifter av vikt, kön och längd. Trots att BMI inte är en helt tillförlitlig källa för att ta reda på om 

barn är överviktiga så skulle en djupare kontroll av barn och ungdomars hälsa bli för svår att 

genomföra. Barnens matvanor skulle också kunna vara av intresse men kommer inte heller granskas 

under studien eftersom det skulle göra arbetet för brett och den tillgängliga tiden skulle inte räcka 

för att skapa ett tillräckligt djup i arbetet. 

1.5 Kunskapsintressenter 

Uppsatsen kommer att undersöka hur spelintresserade barn och ungdomars motivation till träning 

förändras med hjälp av spel. De som kan vara intresserade av den typen av kunskap är delvis 

spelutvecklare och gym eller andra träningsanläggningar samt föräldrar, lärare och andra personer 

som arbetar med barn och ungdomar. Spelutvecklare och träningsanläggningar kan vara intresserade 

av kunskapen ur ett kommersiellt samt etisk perspektiv då motivationen genom träning eventuellt 

bidrar till fler träningsintresserade samt en ny inkomstkälla för företagen. De kan också etiskt vara 

intresserade eftersom det blir möjligt för dem att influera barn och ungdomar till en mer aktiv 

livsstil. 

Spelföretagen kan också vara intresserade av hur barn motiveras genom spelupplevelsen eftersom 

det är ett relativt outforskat sätt att designa spel på och skulle kunna leda till fler kunder. Föräldrar, 
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lärare och andra personer som jobbar med spelintresserade barn kan vara intresserade av studiens 

innehåll för att få tips och underlag för hur de kan motivera barnen till mer fysiska aktiviteter.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem avsnitt: inledning, metod, teori, empiri och avslutning utöver dessa 

avsnitt finns även källförteckning och bilagor. De fem första avsnitten kommer beskrivas för sig 

med en förklaring av dess delar.  

Inledningsavsnittet består av en beskrivning av uppsatsens ämne vilket följs av en bakgrund där 

utvecklingen av teknologi i samhället ställs sida vid sida med hur övervikt har ökat under samma 

tidsperiod. Den tredje delen av inledningen kretsar kring varför ytterligare forskning behövs i ämnet 

vilket följs av studiens syfte. Avslutningsvis beskrivs arbetets avgränsningar och 

kunskapsintressenter. 

Metod avsnittet är uppdelat i fyra delar och i den första delen kommer den valda forskningsstrategin 

beskrivas. Återföljande två delar kommer beskriva metoden för datainsamling och dataanalys, det 

sista stycket beskriver tillvägagångsättet. Skillnaden mellan beskrivningen av forskningsstrategi 

samt metodval gentemot tillvägagångsättet är att de första tre avsnitten baserar sig på teoretiska val 

av den tilltänka forskningsprocessen medan tillvägagångsättet beskriver utfallet av den faktiska 

forskningsprocessen. 

Uppsatsens tredje avsnitt beskriver den valda teorin och jämför den med andra motivationsteorier ur 

ett förklarande perspektiv till varför SDT har valts som motivationsteori. Tidigare relevant 

forskning med den valda motivationsteorin beskrivs slutligen.  

Det fjärde avsnittet innehåller en presentation och analys av den insamlade datan. Datan presenteras 

både i text och med hjälp av diagram och tabeller. Analysen av den presenterade datan görs utifrån 

den aktuella motivationsteorin. 

Det sista avsnittet i arbetet innehåller en diskussion om studiens resultat kontra annan forskning och 

kring studiens metod. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning och med att besvara 

arbetets forskningsfrågor.  
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2 Forskningsansats och metod 

I inledningsavsnittet presenterades uppsatsens ämne och den frågeställning som det här arbetet 

syftar till att besvara. Briony Oates (2006, sida 32) skriver att steget som kommer efter valet av 

ämne är planeringen av forskningsprocessen. Målet med forskningsprocessen är att samla in data 

för att kunna besvara de frågor som formulerats. Det räcker inte att enbart redovisa resultatet av 

undersökningen utan även forskningsprocessen och dess tillvägagångssätt ska redovisas tydligt 

(ibid).  

2.1 Forskningsansats  

I den här delen av uppsatsen kommer arbetets övergripande forskningsstrategi att beskrivas. Den 

forskningsstrategi som kommer användas i det här arbetet är en enkätundersökning. Att genomföra 

en enkätundersökning innebär att samla in samma sorts data från en stor grupp människor på ett 

standardiserat sätt vilket gör det möjligt att dra generaliserade slutsatser utifrån en större befolkning 

(Oates, 2006, sida 35). Enkätundersökningar är sammankopplade till den positivistiska filosofin 

eftersom det bakomliggande syftet ofta är att leta efter mönster i en större mängd data (Oates, 2006, 

sida 93).  

Vid genomförandet av en enkätundersökning är det viktigt att i förväg tänka på vilken data som ska 

samlas in då exempelvis frågeställaren vid en enkätbaserad undersökning endast har en chans att 

ställa sina frågor till deltagarna (Oates, 2006, sida 94). En djupare beskrivning av 

datainsamlingsmetoden återfinns i del 2.2. Genom att uppsatsens insamling av data bygger på en 

enkätstudie så är det viktigt att i ett tidigt skede fastställa vilken data som ska samlas in och hur den 

ska analyseras. Det finns enligt Oates (2006, sida 94) två typer av data som är av intresse vid en 

enkätundersökning. Den första typen är ämnesrelaterad data som är sammanknuten med det ämne 

som har valts och den andra typen är den data som indirekt är sammanknuten till det valda ämnet. 

Den data som ska samlas in och är direkt sammanknuten till ämnet för den här uppsatsen är: 

 Hur skulle deras motivation till träning förändras ifall de fick belöningar i spelen de spelade 

genom att träna. 

 Vilken typ av belöningar skulle de vilja ha i spelen för att träna oftare. 

 Hur intresserade skulle de vara av att spela spel där de aktivt behövde röra sig. 

 Skulle deras motivation till träning öka ifall de behövde träna för att bli bättre på de spel 

som kräver att de aktivt rör sig.  
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När det kommer till den indirekt sammanknutna datan så behövs uppgifter om deltagarnas: 

 Nuvarande motivation till träning. 

 Hur spelintresserade de är. 

 Hur ofta de tränar eller spelar. 

 Hur länge brukar de träna eller spela. 

 Ålder 

 Kön 

 Vikt 

 Längd.  

För att samla in den data som ovan har nämnts ska en enkät skickas ut till en grupp barn och 

ungdomar. För att ta fram gruppen med barn och ungdomar som ska delta i enkätundersökningen 

ska en urvalsmetod användas. I det här arbetet kommer urvalsmetoden cluster sampling användas 

vilket innebär att en grupp människor väljs utifrån att de delar en plats, i den här 

enkätundersökningen kommer den platsen vara skolan (Oates, 2006, sida 97).  

Cluster sampling har valts eftersom enkätundersökningen inriktar sig på barn och ungdomar i 

närliggande åldrar samt då en majoritet av barnen och ungdomarna i dessa åldrar går i skolan. Vid 

en enkätundersökning är det viktigt att få in så många svar som möjligt för att möjliggöra statistiska 

analyser och i många fall är det inte ovanligt med en svarsfrekvens på endast 10 % (Oates, 2006, 

sida 99). Det finns olika sätt att öka svarsfrekvensen, satsningen för det här arbetet är att genomföra 

enkätundersökningen genom skolan eftersom skolan har möjligheten att låta eleverna besvara 

enkäten under skoltid vilket kan innebära att färre avstår från att delta. För att kunna göra 

generaliseringar utifrån enkätstudiens resultat är urvalsstorleken av intresse, det finns riktlinjer på 

hur stor urvalsstorleken ska vara utifrån mål populationens storlek (Oates, 2006, sida 100-101).  

Utifrån statistisk från SCB (SCB Uppsala, 2016) bodde det 8565 flickor och pojkar i Uppsala och 

419404 flickor och pojkar i hela Sverige som var mellan 16 och 19 år gamla år 2015. Utifrån 

målpopulationen går det sedan att räkna ut hur stor provgruppen ska vara för att få ett 95 % 

förtroende för resultatet och 3 % eller 5 % fel marginal (Oates, 2006, sida 100-101). Forskare siktar 

oftast på en fel marginal på 3 % vilket innebär att ifall 70 % av deltagarna har svarat nej på en fråga 

så innebär det att en generalisering utifrån en större population skulle kunna innebära att 67-73 % 

egentligen hade svarat nej på samma fråga (ibid). För att få en felmarginal på 3 % med en säkerhet 
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av 95 % så skulle det behövas 1064 svar för att göra generaliserade slutsatser kring barn och 

ungdomar i åldern 16-19 för hela Sverige och 949 svar för Uppsala (Creative Research Systems, 

2012). Att få in över 900 svar kan bli väldigt svårt, speciellt i ett ytterst tidsbegränsat arbete.  

Det krävs 368 svar för Uppsala och 384 svar för hela Sveriges befolkning för att ge en säkerhet av 

95 % samt en felmarginal på 5 %. Trots att det är en liten skillnad mellan kravet av svar för Uppsala 

och hela Sverige kommer det här arbete ändå begränsa sig till skolor i Uppsala samt den mindre 

befolkningen. Anledningen till att arbetet kommer begränsa sig till skolor i Uppsala beror på att det 

inte går att dra generella slutsatser utan ett representativt urval av målgruppen (Oates, 2006, sida 

96). För att få ett representativt urval av hela Sveriges befolkning skulle enkätundersökningar 

behöva göras på skolor runt om i landet där mängden besvarade enkäter för olika delar av landet 

representativt överensstämde med deras storlek av målgruppen. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden som kommer användas till att samla in data i det här arbetet är en 

enkätundersökning. Det som karakteriserar en enkät är att de består av en rad specifika frågor i en 

bestämd ordning (Oates, 2006, sida 219). I den här undersökningen kommer enkäten vara själv 

administrerad vilket innebär att den som svarar på frågorna kommer göra det på egen hand utan att 

få hjälp av forskaren (ibid). Det är viktigt att formulera frågorna så att respondenterna förstår dess 

innebörd och tolkar frågorna på samma sätt, speciellt ifall forskaren inte är närvarande när 

respondenterna besvarar enkäten. Enkäter är användbara vid insamling av data från en stor mängd 

individer (Oates, 2006, sida 220). Vid genomförandet av en enkätundersökning är det viktigt att ta 

tid och noggrant strukturera och designa enkäten för att säkerställa att respondenterna förstår 

frågorna (ibid). 

Att genomföra en enkätundersökning kan kalendermässigt ta lång tid vilket innebär att när 

forskaren får tillbaka svaren från undersökningen kan det vara försent att göra förändringar och 

skicka ut enkäten på nytt. En av de viktigaste delarna vid en enkätstudie är därför utformningen och 

planeringen av enkätundersökningen. Det finns fem olika saker som är viktiga att tänka på vid 

utformningen av frågorna till enkäten, dessa saker är: 

 Frågorna ska vara korta, helst mindre än 20 ord. 

 Varje fråga måste vara relevant för den övergripande enkäten. 

 Det ska inte gå att tolka frågorna på flera olika sätt. 

 Varje fråga ska vara en specifik fråga, en fråga ska inte fråga flera olika saker. 
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 Frågorna ska inte vara formulerade så de påverkar respondenten till att svara ett av 

alternativen. (Oates, 2006, sida 221-222).  

Majoriteten av frågorna i den här undersökningen är stängda frågor. Stängda frågor innebär att 

respondenten får välja mellan ett antal förvalda alternativ (Oates, 2006, sida 222). Anledningarna 

till att enkäten huvudsakligen består av stängda frågor är att det går snabbare för deltagaren att svara 

på enkäten samt att det blir lättare att analysera svaren (Oates, 2006, sida 223). Ifall en enkät består 

av öppna frågor måste forskaren analysera svaren och sedan avgöra hur de ska användas i resultatet.  

För att undersöka ifall enkäten innehåller rätt frågor och för att få tidig återkoppling på frågornas 

formulering kommer en pilotstudie genomföras innan den riktiga enkätundersökningen påbörjas. 

Det är bra praxis att genomföra en pilotstudie vid en enkätundersökning och få ett antal personer att 

besvara enkäten som om de ingick i studien. Det som ska undersökas vid pilotstudien är hur 

deltagarna uppfattade frågorna, hur lång tid det tog för dem att fylla i enkäten samt ifall de ansåg att 

de hade blivit tilldelade tillräckligt med information (Oates, 2006, sida 226-227). I det här arbetet är 

målsättningen att genomföra en pilotstudie med en mindre grupp personer i åldrarna 18-25.  

Pilotstudien genomförs som tidigare nämnt för att testa enkätensinnehåll samt för att se hur 

respondenterna tolkar frågorna. Beroende på om respondenterna tolkar frågorna på samma sätt som 

forskaren samt på samma sätt som varandra kommer avgöra ifall frågorna har en hållbar 

formulering. Enkäten kommer att utvärderas delvis utifrån deltagarnas svar på enkäten där 

spridningen av svaren kommer fungera som en indikation på om frågorna har rätt svars intervaller 

samt genom att deltagarna får lämna synpunkter i slutet av enkäten. Inför genomförandet av enkäten 

kommer deltagarna uppmuntras till att lämna synpunkter på vad de tyckte om enkätens innehåll 

samt ifall de ansåg att någon fråga var konstig eller svår för dem att förstå. Forskaren kommer efter 

att respondenterna har fyllt i enkäten också fråga vissa av dem om frågorna och be dem berätta hur 

de tolkat frågorna för att få mycket återkoppling på enkäten. Efter pilotstudien kommer deltagarnas 

synpunkter och svar tas i beaktning inför ytterligare en genomgång av enkäten och dess design. Vid 

utformandet av en enkät är det viktigt att tänka på att de frågorna som ställs tar upp alla aspekterna 

av det ämne som undersöks (Oates, 2006, sida 221).  

2.3 Dataanalysmetod  

För det här arbetet kommer analysmetoden kvantitativ dataanalys användas vilket innebär att fakta 

tas fram med hjälp av siffror (Oates, 2006, sida 245). Grundtanken inom den kvantitativa 

dataanalysen är att leta efter mönster i en större mängd data för att sedan dra slutsatser (ibid). Det 

finns egentligen fyra olika typer av data som är av intresse vid kvantitativ dataanalys, dessa är: 
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Nominal data, Ordinal data, Interval data och Ratio data. Dessa datatyper är av intresse eftersom 

forskaren i en kvantitativ dataanalys ofta behöver koda om svaren från datainsamlingen för att 

kunna genomföra analysen. 

Att koda om svaren innebär att forskaren tar svaren från enkäten och utifrån en kodningsstrategi 

översätter den svaren till olika siffror (Oates, 2006, sida 248-249). Vid fördefinierade frågor är det 

lätt att koda om svaren till siffror vilket är betydligt svårare vid öppna frågor. Anledningen till att 

det är lättare vid fördefinierade frågor beror på att omkodningen måste göras på samma sätt för alla 

värden samt att koderna inte ska överlappa varandra. Vid fördefinierade frågor bör forskaren tänka 

på hur frågorna ska kodas redan vid utformningen av enkäten medan den måste ta ställning till hur 

den kodar svaren till öppna frågor först när respondenten har svarat. Beroende på vad respondenten 

har svarat på en öppen fråga så kan flera olika omkodningar vara skäliga och då måste forskaren 

avgöra vilken omkodning som ska göras. 

Det finns en mängd olika statistiska tester samt verktyg för att jämföra samband i en kvantitativ 

dataanalys. I det här arbetet kommer det undersökas ifall respondenterna får en ökad motivation till 

träning genom de två olika typerna av motivation genom spel samt undersöka ifall det finns något 

samband mellan den ökade motivationen utifrån de självständiga variablerna av: hur intresserade 

respondenterna redan är av träning, hur intresserade respondenterna redan är av spel, deras BMI och 

kön. Några tester som kommer genomföras är frekvenstabeller, korrelationsanalys och Chi-Square. 

2.4 Tillvägagångssätt 

I ett tidigt skede togs en första enkät fram som skulle användas till enkätstudien. Enkäten 

utformades med hjälp av Google Forms eftersom det möjliggör en digital insamling av data samt en 

smidig sammanställning av resultaten. Efter några iterationer av att se över enkäten och få 

återkoppling från handledaren; kring enkätens utformning och design hade enkäten utvecklats från 

ett utkast till en genomarbetad version. Enkäten bestod nu av femton frågor som var direkt 

relaterade till undersökningen där flera av frågorna innehöll flera delfrågor samt fem frågor om 

respondenten. Enkäten innehöll även en kort informationstext om Virtuix samt en länk till ett 

videoklipp där respondenten kunde se hur Virtuix plattformen fungerade. 

För att testa enkäten ytterligare och få återkoppling från flera personer, speciellt personer mer lika 

den tilltänkta målgruppen genomfördes en pilotstudie. Pilotstudien utfördes genom att forskaren 

kontaktade vänner och bekanta först och främst i åldrarna 22-27 men även yngre och äldre. 

Forskaren berättade om enkätstudien samt uppsatsen och frågade ifall de hade möjlighet att delta. 

Anledningen till att en majoritet av deltagarna var i åldrarna 22-27 istället för 18-25 berodde på att 
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de flesta vänner och bekanta till forskaren var i dessa åldrar. Det hade varit fördelaktigt att få fler 

personer i åldrarna 16-19 att delta i enkätstudien men på grund av den begränsade tiden och behovet 

av att snabbt få in synpunkter på enkäten för att kunna revidera den och sedan påbörja den riktiga 

enkätstudien valdes de lite äldre respondenterna istället. 

Det var åtta personer som deltog i pilotstudien, varav vissa fick information om pilotstudien via 

sociala medier och andra fick information muntligen. Ungefär hälften av deltagarna uppmuntrades 

till att ställa frågor vid ifyllandet av enkäten och alla uppmuntrades till att lämna synpunkter i slutet 

av enkäten antingen genom att skriva dem under övriga synpunkter eller genom att återkoppla till 

forskaren genom att skriva eller ringa. För vissa av deltagarna som forskaren deltog med när de 

fyllde i enkäten frågade även forskaren dem om deras åsikter och tankar när de vara klara. 

Pilotstudien resulterade i att enkäten fick vissa förändringar, i vissa områden var det på grund av 

direkt återkoppling ifrån deltagarna och i andra fall så berodde det på att deltagarnas svar indikerade 

att svarsalternativen var bristfälliga.  

De förändringar som gjordes på enkäten efter pilotstudien var att frågorna 14 och 15 på enkäten där 

deltagaren skulle markera ett eller flera alternativ som skulle motivera dem till att träna oftare fick 

det ytterligare alternativet att inget av alternativen skulle motivera dem till att träna mer. På fråga 

nio som handlar om hur många träningspass deltagaren skulle kunna tänka sig att träna för att bli 

bättre på Virtuix plattformen förändrades underrubriken från att deltagarna endast skulle svara ifall 

de trodde att fysisk träning skulle göra det lättare för dem att spela spel med Virtuix plattformen till 

att de utifrån antagandet att fysisk träning gjorde det lättare för dem att spela spel med Virtuix 

plattformen skulle besvara frågan. På ett flertal frågor förändrades formuleringen där frågorna var 

konstigt/svårt formulerade för att göra frågorna lättare att förstå. 

När forskaren hade reviderat klart enkäten efter pilotstudien påbörjades den riktiga undersökningen. 

Det första forskaren gjorde var att skriva ett e-postmeddelande till olika gymnasieskolor i Uppsala 

för att ta reda på ifall de kunde hjälpa till med undersökningen. Vid informationsmejlet berättade 

forskaren om undersökningen och frågade ifall det fanns möjlighet att dela ut enkäten på skolan. 

Forskaren kontaktade tio gymnasieskolor i Uppsala och hade efter en vecka endast fått svar från tre 

stycken som valde att inte delta i undersökningen. Då arbetet var tidskritiskt valde forskaren att 

ringa och prata med ansvariga på skolorna istället för att skicka ut ett nytt e-postmeddelande. 

Genom att ringa och prata med skolorna förkortades väntetiden och en av skolorna valde att delta 

samtidigt som de resterande antingen avböjde eller svarade att de skulle återkomma. På grund av 

tidsbrist fick undersökningen genomföras på endast en skola vilket resulterade i 83 svar. Enkäten 

delades ut till skolans elever av representanter från skolan. 83 svar är betydligt färre än de 368 
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svaren som krävdes för 95 % säkerhet och 5 % fel marginal men på grund av tidsbegränsning fick 

de inkomna svaren räcka. 83 svar innebär att forskningsresultatet har en felmarginal på 10,7 % 

istället för 5 % (Creative Research Systems, 2012).  

Det första steget i dataanalysen var att titta närmare på den insamlade datan samt att analysera 

deltagarnas svar. För att göra det möjligt att effektivt analysera svaren så behövde delar av den 

insamlade datan först grupperas till aggregat samt även andra omkodningar göras. Den första 

omkodningen som gjordes var att deltagarnas BMI räknades fram med hjälp av den vikt och längd 

de hade angett i enkäten, vilket sedan analyserades med hjälp av ett box-plot diagram. Då antalet 

svarande som utifrån sitt BMI definierades som överviktiga var väldigt lågt grupperades även de 

med normal vikt som var i närheten av att bli överviktiga i samma kategori. Namnet på gruppen 

med högst BMI förändrades därför till ”Överviktiga/Nästan överviktiga” istället för endast 

”Överviktiga” och bestod av dem med ett BMI som var 24 eller högre. BMI står för ”Body Mass 

Index” och är en simpel beräkning av vikt i relation till längd som används för att klassificera 

undervikt, normal vikt och övervikt (World Health Organization, u. å.). Ett BMI under 18,5 

klassificeras som undervikt, mellan 18,5 och 25 klassificeras som normal vikt och över 25 

klassificeras som övervikt (ibid). 

Den andra omkodningen som gjordes var att svaren på frågorna 1-3 användes för att skapa ett 

aggregat med deltagarnas träningsintresse. Svaren på de olika frågorna översattes till värden där det 

lägsta alternativet på skalan fick värdet ett och det högsta alternativet värdet fyra, dessa värden 

summerades sedan ihop till ett totalvärde av deltagarens träningsintresse. En skala som sträckte sig 

från tre till tolv skulle vara svår att använda i fördjupade analyser speciellt med den begränsade 

mängden svar som inkommit under enkätundersökningen, det framräknande totalvärdet delades 

därför med antalet frågor (3). Värdena fördelades sedan till en ny fyrgradig skala där Värdena 1 - 

1,75 innebar att deltagaren inte alls var tränings intresserad, 1,75 - 2,5 lite tränings intresserad, 2,5 – 

3,25 ganska tränings intresserad och 3,25 - 4 mycket träningsintresserad. Likt aggregatet som 

skapades för deltagarnas träningsintresse med fråga 1-3 så skapades ett likadant aggregat för 

deltagarnas spelintresse med frågorna 4-6.    

Frågorna som handlade om ökad motivation via Virtuix kodades om till tre olika aggregat, ett som 

kretsade kring autonomi (Fråga 7 och 10®), ett som behandlade kompetens (Fråga 8a, 8b och 9) 

och ett om tillhörighet (Fråga 11a och 11b). Omkodningsprocessen följde samma steg som vid 

omkodningen av respondenternas intresse för träning och spel. En skillnad vid omkodningen till 

autonomi var vid fråga 10 som hade en omvänd skala där det lägsta alternativet fick värdet 3 och 

det högsta alternativet fick värdet 1, eftersom ifall deltagarna svarade högt på frågan så skulle det 
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inte varit deras frivilliga val som drev dem till träningen utan en känsla av tvång. Planen var att 

frågorna kring belöningar skulle kodas om likt frågorna om Virtuix men på grund av att frågorna 

hade väldigt skilda svarsskalor där omkodningsprocessen blev väldigt komplex. Det gick inte att 

hitta ett bra sätt att genomföra omkodningar med avsnittet av belöningar samtidigt som det inte 

heller fanns frågor som täckte in alla olika kategorier i SDT. 

Utifrån de olik aggregat som kodats fram gjordes analyser för att se vilken inverkan kön, BMI, 

träningsintresse samt spelintresse (oberoende variabler) hade på motivation via Virtuix. Först 

gjordes korstabeller för att se ifall det fanns något samband mellan de olika oberoende variabler och 

de beroende variablerna. Utifrån korstabellerna framstod det som att det kunde finnas samband 

mellan alla de oberoende variablerna och motivation via Virtuix förutom vid deltagarnas 

träningsintresse där det inte gick att se några markanta skillnader beroende på hur 

träningsintresserad deltagaren var. Det framgick inte heller tydligt att det fanns något samband 

mellan de olika oberoende variablerna och kompetens utan alla kategorier hade låga värden i den 

kategorin. För de oberoende variablerna (kön, BMI och spelintresse) där det framstod att det fanns 

en koppling mellan variabeln och autonomi och tillhörighet med hjälp av Virtuix gjordes ytterligare 

tester. De djupare testerna som genomfördes var Chi-Square och korrelationsanalys. Vid Chi-Square 

testerna grupperades nivåerna för motivationsbehoven ihop så att det endast blev två möjliga 

kategorier. Kategorierna blev inte alls/lite autonomi/kompetens/tillhörighet och ganska 

mycket/mycket autonomi/kompetens/tillhörighet. Nivåerna för deltagarnas spelintresse grupperades 

ihop på samma sätt som motivationsbehoven.  

De olika grupperingarna som gjordes vid Chi-Square testerna skapades eftersom den lilla mängden 

inkomna enkäter och den stora spridningen av svarsalternativ skapade problem vid genomförandet 

av testerna. Genom att gruppera ihop nivåerna blev mängden olika kombinationer lägre och varje 

svar fick i sin tur en högre svarsfrekvens och testerna blev genomförbara. Även trots att det finns en 

risk att manipulera det insamlade datan så krävdes det för att kunna genomföra Chi-Square testerna. 
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3 Teoridel 

Vid forskning är det viktigt att ta hänsyn till existerande teorier och tidigare forskning. I det här 

avsnittet kommer self-determination theory (SDT) att beskrivas samt även jämföras med andra 

motivationsteorier. De andra motivationsteorierna kommer inte att beskrivas på djupet utan endast 

vidrörars ytligt för att redogöra varför SDT valdes som motivationsteori i den här undersökningen. 

3.1 Self-determination Theory 

SDT är en måldriven motivations teori och likt många andra måldrivna motivationsteorier menar 

den att individer kommer försöka handla på det sätt som de tror kommer leda till att de uppnår sina 

önskade mål och resultat (Deci and Ryan, 2000, sida 227). Tidigare teorier inom området antog att 

två lika önskade mål som även var lika lätta att uppnå skulle leda till likvärdiga prestationer och 

känslor hos individen (ibid). Senare forskning inom området visar att olika typer av lika önskade 

och uppnåeliga mål av olika typer kan leda till olika prestationer och känslor hos individen (ibid). 

Två olika typer av mål är närmande mål och avvikande mål. Närmande mål innebär att 

motivationen skapas av att individen försöker uppnå en positiv effekt medan avvikande mål innebär 

att motivationen skapas av att individen försöker undvika något negativt (Covington & Elliot, 2001, 

sida 73-74). 

Grundkonceptet inom SDT är att människor är aktiva varelser som vill utvecklas, vilket leder dem 

till att eftersöka intressanta erfarenheter, till att själva vilja ta initiativ och styra över sina liv samt 

till att söka efter gemenskaper och samband med andra människor (Deci and Ryan, 2000). SDT 

separerar inte bara mellan olika typer av mål och resultat utan även mellan de processer som 

individer använder sig av i strävan till att uppfylla sina mål. Det som verkligen skiljer SDT från 

andra måldrivna motivationsteorier är att individers behov och mål har en betydelse medan andra 

måldrivna motivationsteorier endast betraktar uppfyllandet av en individs mål ur ett funktionellt 

perspektiv (Deci and Ryan, 2000, sida 228). Definitionen av behov inom SDT är som följer ”Needs 

specify innate psychological nutriments that are essential for ongoing psychological growth, 

integrity, and well-being” (Deci and Ryan, 2000, sida 229). Inom SDT är det tre olika behov som 

har identifierats, dessa är autonomi, kompetens och känslan av tillhörighet. 

Autonomin representerar behovet för individer att själva få välja vad de vill göra (Patrick & 

Canevello, 2011). Inom SDT innebär inte kompetens att utövaren måste vara bäst för att vilja göra 

något utan övningen ska vara utmanande och utvecklande samtidigt som utövaren är kapabel att 

klara den. Känslan av tillhörighet kretsar kring ifall utövaren känner sig förstådd och sedd av andra. 
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Patrick och Canevello menar att ifall en situation uppmuntrar individens behov av autonomi och 

kompetens samtidigt som den skapar en miljö där de känner tillhörighet finns en större sannolikhet 

att individen väljer att förändra sitt beteende (2011).  

3.2 Motivering av teorival 

Maslows behovstrappa är en välkänd motivationsteori som bygger på fem behovs nivåer: 

1. Fysiska 

2. Säkerhet för individen 

3. Tillhörighet 

4. Aktning (självaktning och aktning av andra för den egna individen) 

5. Självförverkligande (Taormina, and Gao, 2013, sida 156).  

Grundkonceptet med behovstrappan är att en individ kommer prioritera att tillfredsställa de lägre 

nivåerna innan den försöker tillfredsställa de högre. För överviktiga barn och ungdomar hamnar 

träning på steg två i trappan (säkerhet för individen) samtidigt som spelande hamnar någonstans 

från steg tre (tillhörighet) till steg fem (självförverkligande) beroende på vad det är som driver 

individen till att spela. Det skulle inte gå att använda behovstrappan för att ta reda på om spel kan 

användas för att motivera överviktiga barn och ungdomar till att träna mer då det skulle gå emot 

teorin att använda ett behov högre upp på behovstrappan för att motivera ett behov längre ned. 

SDT fokuserar likt Maslows behovstrappa också på behov samtidigt som det finns en klar skillnad 

mellan teoriernas definition och syn på begreppet. Inom SDT är ett behov något abstrakt och kretsar 

kring en individs utveckling, integritet och välmående. Behov uttrycks annorlunda inom Maslows 

behovstrappa och bygger här istället på en individs avsaknad av något, tillexempel avsaknaden av 

vätska innebär att en individ är i behov att dricka vatten för att kunna tillfredsställa sina fysiska 

behov (Taormina, and Gao, 2013, sida 156-157). Genom SDTs mer abstrakta syn på behov går det 

att applicera teori på olika fenomen utan att behöva ta i beaktning vad som egentligen är viktigast 

för individen ur ett fortlevnadsperspektiv och kan istället fokusera på vad som driver en individs 

handlingar.  

Under 60-talet var det ett flertal forskare som var missnöjda med behovsteorierna och de 

restriktioner som de ansåg att teorierna medförde, forskarna började istället fokusera på och 

utforska den koppling som fanns mellan motivation och människors medvetna val (Locke, 1968, 

sida 157-158). Lockes mål teori bygger på att individer som blir givna svåra mål kommer prestera 
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bättre än dem som blir givna lätta mål förutsatt att de har samma kunskap (Locke, 1968, sida 161-

162). Teorin bygger även på att de individer som blir givna ett exakt mål kommer prestera bättre än 

dem som endast får tillsägelsen att göra så bra som möjligt (Locke, 1968, sida 168-169). Lockes 

forskning kan vara av stort intresse för att förstå vad som driver och motiverar individer till att 

anstränga sig och prestera vid utförandet av en uppgift samtidigt som det inte förklarar varför 

individen utför handlingen. Samtidigt som SDT och Lockes mål teori kan användas till att förklara 

varför individer presterar bättre så kan även SDT användas till att förklara varför individer väljer att 

utföra handlingen ifrån början.  

Patrick och Canevello menar att genom att skapa en miljö/situation som tillgodoser barn och 

ungdomars behov av autonomi, kompetens och tillhörighet så kan det leda till en förändring i barn 

och ungdomars beteende (2011). Den förändringen i deras beteende kan i sin tur leda till att barn 

och ungdomar väljer att spendera mer tid med att träna istället för att spela dator- och tv-spel. 

Genom att SDT delar upp motivationen i mål samt även tre behov blir det möjligt att undersöka 

olika aspekter av hur belöningar i spel kontra nya spelupplevelser påverkar barn och ungdomars 

motivation till träning och sedan utvärdera vilken effekt olika aspekter har. Uppdelningen inom 

SDT fungerar som en bra grund för att kunna utvärdera och utforska olika aspekter i jakten på ett 

sätt att använda spel för att motivera barn och ungdomar till at träna mer. 

3.3 Tidigare forskning 

SDT har använts som teori vid forskning om individers motivation till att spela spel och fysisk 

aktivitet. Ryan, Rigby och Przybylski (2006) genomförde en undersökning om vilken relation det 

finns mellan de tre behoven inom SDT och individers motivation till att i framtiden spela spel. 

Resultatet av deras undersökning visar att det finns en stark koppling mellan individers motivation 

till att spela spel igen i framtiden och behoven kompetens och autonomi för alla spel; spelen som 

innehöll miljöer för flera spelare hade även en stark koppling till behovet av tillhörighet (Ryan, 

Rigby, Przybylski, 2006, sida 14-16).  

Flera omfattande undersökningar kring motivation har genomförts inom psykologi, ekonomi och 

marknadsföring men inom informations och kommunikations teknologi har endast en begränsad 

mängd forskning genomförts (Lee, Lee & Hwang, 2015, sida 418). Lee, Lee och Hwang 

genomförde en undersökning för att se vilken koppling det fanns mellan SDT och modellen för 

”Unified Theory of Acceptance and Use of Technology” (UTAUT) vilket utan att gå in på detaljer 

är en teori som informationssystemsgemenskapen har lagt mycket tid på att utveckla under de 

senaste 20 åren (2015). Studien visade att det fanns ett samband mellan UTAUT och SDT samt hur 
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viktigt det är att ta steget och använda motivationsteori vid forskning om teknologisk acceptans 

(ibid). 

Florian Brühlmann genomförde en studie kring Gamification och dess koppling till SDT och Flow 

vid design av olika system. Gamification innebär ”the use of game elements in non-game contexts" 

(Brühlmann, 2013, sida 2). Studien visade att utifrån SDT och Flow kunde inte ett system göras 

bättre endast genom att lägga till element från spel till systemet samtidigt som belöningar inte 

långsiktigt kunde göra en tråkig aktivitet rolig (Brühlmann, 2013, sida 23). Undersökningen visade 

också att bortsett från spel var det väldigt få system som användes endast för att använda systemet 

utan generellt sätt fanns det ett annat bakomliggande mål vilket innebar att spel element inte 

tillförde något större värde (Brühlmann, 2013). Som det nämndes i början av den här delen har inte 

enbart undersökningar gjorts mellan SDT och spel eller människa dator interaktion utan även i 

andra områden. 

Ryan, Williams, Patrick, Deci har gjort en undersökning kring kopplingen av SDT till fysisk 

aktivitet (2009). Den bakomliggande anledningen till att undersökningen gjordes berodde på att 

människor sitter allt mer stilla samtidigt som det blir fler överviktiga barn och vuxna (Ryan, 

Williams, Patrick, Deci, 2009, sida 107-109). Resultatet av deras undersökning visade att individer 

kunde motiveras till att träna genom att deras behov av kompetens och autonomi uppfylldes vilket 

även innebar att genom att agera kontrollerade eller styrande gentemot de individer som behöver 

mer fysisk aktivitet kunde resultatet bli att dessa individer blev mindre benägna att träna (Ryan, 

Williams, Patrick, Deci, 2009, sida 118-119). Kompetens inom SDT handlar som tidigare nämnts 

inte enbart om en individs kunskap utan det handlar även om att individen känner att den förbättras 

vilket innebär att en person som endast får negativ återkoppling kommer till större uträckning att 

känna sig omotiverad eller sluta träna (Ryan, Williams, Patrick, Deci, 2009, sida 114). 

En annan studie genomförd på relationen mellan SDT och träning gjordes av Teixeira, Carraça, 

Markland, Silva och Ryan där de systematiskt undersökte resultaten från 66 studier på sambandet 

mellan SDT och individers motivation till fysiska aktiviteter (2012). Undersökningen visade att 

genom att motivationsbehoven autonomi och kompetens blev uppfyllda antingen internt från 

individen eller med hjälp av utomstående faktorer så blev resultatet att individen var mer benägen 

att utföra fysiska aktiviteter (ibid). Undersökningen visade att för långsiktig träning var det viktigt 

att behovet av autonomi och kompetens internt blev uppfyllda. Mängden studier som hade 

genomförts på långsiktig påverkan var få vilket innebar att fler studier behövdes för att veta att 

kopplingen mellan interna motivationsbehov och långsiktig drivkraft stämde (ibid). 

Som nämnts ovanför har SDT använts både vid forskning av vad som motiverar individer till att 
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spela spel och fysiska aktiviteter men ingen forskning har gjorts kring hur spel kan användas för att 

motivera en individ till fler fysiska aktiviteter. SDT kommer i det här arbetet användas för att 

undersöka hur spel kan användas för att uppfylla en individs behov av autonomi, kompetens och 

tillhörighet gentemot träning. Tidigare undersökningar i området med spel visade att det endast spel 

som var gjorda för flera spelare där tillhörighet hade en inverkan och inga tips på hur utomstående 

kan hjälpa till att få en individs tillhörighetsbehov uppfyllt lyftes fram i studien kring fysiska 

aktiviteter vilket innebär att det kan bli svårt att hitta en koppling mellan tillhörighet och spel i den 

här undersökningen.   
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4 Empiridel 

I det här avsnittet kommer den insamlade datan presenteras och analyseras med hjälp av 

motivationsteorin SDT. I den första delen kommer de självständiga variablerna presenteras både i 

text och med frekvensdiagram samt resultaten från mer djupgående undersökningarna. De mer 

djupgående undersökningarna kommer redovisas bland annat i form av korstabeller. Den andra 

delen av avsnittet innehåller en analys av den presenterade datan. 

4.1 Presentation av empiri 

Enkätstudien resulterade i att 83 enkäter blev besvarade, av de svarande var 43 (51,8 %) kvinnor 

och 40 (48,2 %) män. Alla svarande var mellan åldrarna 16 och 19 år gamla med en medelålder på 

17,36. De som deltog i enkätstudien uppgav sin vikt och längd vilket tillsammans användes för att 

räkna ut deras BMI. Max BMI värdet var 27,39, minimum värdet var 15,41, median värdet var 

20,86 och majoriteten av de svarande hade ett BMI mellan 18,75 och 23,16 vilket går att återse i 

figur 1. Av det svarande var det 23 (27,7 %) stycken som var underviktiga, 48 (57,8 %) som hade en 

normal vikt och 12 (14,5 %) som var överviktiga eller befann sig i närheten av att bli överviktiga  

 

Figur 1 visar ett box-plot diagram med respondenternas framräknade BMI. Personen med högst BMI hade 

27,39 och den med lägst 15,41 och median värdet var 20,86.  
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De två kvarstående självständiga variablerna är deltagarnas tränings- och spelintresse. Båda 

variablerna om deltagarnas intresse är aggregat och består av sammanställning av tre olika frågor. 

Av de svarande var det 27 (32,5 %) som inte alls var träningsintresserade, 21 (25,3 %) som var lite 

träningsintresserade, 16 (19,3 %) som var ganska träningsintresserade och 19 (22,9 %) som var 

mycket träningsintresserade vilket går att se i figur 2. 

 

Figur 2 visar ett frekvensdiagram över de svarandes träningsintresse (N=83). 

 

Av de svarande var det 32 (38,6 %) som inte alls var spelintresserade, 16 (19,3 %) som var lite 

spelintresserade, 16 (19,3 %) som var ganska spelintresserade och 19 (22,9 %) som var mycket 

spelintresserade vilket går att se i figur 3. Både när det kom till respondenternas träningsintresse och 

spelintresse så var den klart största kategorin ”inte alls intresserade”. 

 

Figur 3 visar ett frekvensdiagram över de svarandes intresse av att spela dator- och tv-spel (N=83). 
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Tabell 1 innehåller en korstabell med biologiskt kön och respondentens autonomiska drift till att 

röra sig mer med Virtuix (Fråga 7 och 10® i enkäten). Av de svarande var det 25 (62,5 %) av 

männen som hade resultatet ganska mycket eller mycket autonomi samtidigt som det var 21 (48,9 

%) av kvinnorna som hade samma mängd svar i de två övre kategorierna. Det var även en klar 

minoritet av de svarande som inte kände någon autonomi 2 (4,7 %) av kvinnorna och 1 (2,5 %) 

man. 

 Ingen autonomi Lite autonomi Ganska mycket 

autonomi 

Mycket 

autonomi 

Kvinna 2 (4,7 %) 20 (46,5 %) 11 (25,6 %) 10 (23,3 %) 

Man 1 (2,5 %) 14 (35 %) 13 (32,5 %) 12 (30 %) 

Tabell 1 visar en korstabell mellan biologiskt kön och autonomisk drift till att röra sig mer med hjälp av Virtuix 

(Fråga 7 och 10® i enkäten). 

 

Vid undersökning av relationen mellan kön och kompetens (Fråga 8a, 8b och 9 i enkäten) samt kön 

och tillhörighet (Fråga 11a och 11b i enkäten) visade resultatet att en majoritet av de svarande 

oavsett kön och behov visade ingen eller lite kompetens/tillhörighets påverkan. Se tabell 2 - 3 för 

mer detaljer kring de olika könens relation till motivationsbehoven kompetens och tillhörighet.  

 

 Ingen kompetens Lite kompetens Ganska mycket 

kompetens 

Mycket 

kompetens 

Kvinna 6 (14 %) 23 (53,5 %) 7 (16,3 %) 7 (16,3 %) 

Man 5 (12,5 %) 20 (50 %) 9 (25 %) 6 (15 %) 

Tabell 2 visar en korstabell mellan biologiskt kön och kompetens påverkan på att få individer att vilja röra sig 

mer med hjälp av Virtuix (Fråga 8a, 8b och 9 i enkäten).  

 

 Ingen 

tillhörighet 

Lite tillhörighet Ganska mycket 

tillhörighet 

Mycket 

tillhörighet 

Kvinna 2 (4,7 %) 26 (60,5 %) 10 (23,3 %) 5 (11,6 %) 

Man 0 (0 %) 23 (57,5 %) 12 (30 %) 5 (12,5 %) 

Tabell 3 visar en korstabell mellan biologiskt kön och tillhörighetskänsla med att få individer att vilja röra sig 

mer med hjälp av Virtuix (Fråga 11a och 11b i enkäten). 
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Tabell 4-6 är korstabeller där BMI grupperna underviktig, normal vikt och överviktig/nära 

överviktig har jämförts med behoven autonomi, kompetens och tillhörighet. Övergripande blev 

resultatet att en majoritet av grupperingen med underviktiga hamnade i kategorierna ingen eller lite 

i alla tre jämförelserna. Gruppen som innehöll dem med normal vikt har en majoritet i ganska 

mycket eller mycket på jämförelse med autonomi medan på kompetens och tillhörighet låg en 

majoritet av svaren i antingen ingen eller lite. För gruppen överviktiga/nära överviktiga var en 

majoritet av svaren i ganska mycket/mycket för både autonomi och tillhörighet medan en klar 

majoritet hamnade i ingen eller lite vid jämförelse med kompetens. 

 

 Ingen autonomi Lite autonomi Ganska mycket 

autonomi 

Mycket 

autonomi 

Underviktig 1 (4,3 %) 12 (52.2 %) 5 (21.7 %) 5 (21.7 %) 

Normal vikt 1 (2.1 %) 20 (41.7 %) 12 (25 %) 15 (31.2 %) 

Överviktig/Nära 1 (8.3 %) 2 (16.7 %) 7 (58.3 %) 2 (16.7 %) 

Tabell 4 visar en korstabell mellan BMI gruppering och autonomisk drift till att röra sig mer med hjälp av 

Virtuix. (Kategorin Överviktig/Nära överviktig har i tabellen förkortats till Överviktig/Nära). 

 

 Ingen kompetens Lite kompetens Ganska mycket 

kompetens 

Mycket 

kompetens 

Underviktig 4 (17,4 %) 12 (52.2 %) 4 (17.4 %) 3 (13 %) 

Normal vikt 4 (8.3 %) 25 (52.1 %) 10 (20.8 %) 9 (18.8 %) 

Överviktig/Nära 3 (25 %) 6 (50 %) 2 (16.7 %) 1 (8.3 %) 

Tabell 5 visar en korstabell mellan BMI gruppering och kompetens påverkan på att få individer att vilja röra sig 

mer med hjälp av Virtuix. (Kategorin Överviktig/Nära överviktig har i tabellen förkortats till Överviktig/Nära). 

 

 Ingen 

tillhörighet 

Lite tillhörighet Ganska mycket 

tillhörighet 

Mycket 

tillhörighet 

Underviktig 2 (8.7 %) 15 (65.2 %) 3 (13 %) 3 (8.3 %) 

Normal vikt 0 (0 %) 29 (60.4 %) 15 (31.3 %) 4 (13 %) 

Överviktig/Nära 0 (0 %) 5 (41.7 %) 4 (33.3 %) 3 (25 %) 

Tabell 6 visar en korstabell mellan BMI gruppering och tillhörighetskänsla med att få individer att vilja röra sig 

mer med hjälp av Virtuix. (Kategorin Överviktig/Nära överviktig har i tabellen förkortats till Överviktig/Nära). 
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I tabellerna 7 - 9 återfinns korstabeller där respondenternas spelintresse har jämförts med 

motivationsbehoven autonomi, kompetens och tillhörighet. Vid jämförelsen av respondenternas 

spelintresse och de olika motivationsbehoven har alternativen inte alls och lite grupperats ihop samt 

alternativen ganska mycket och mycket grupperats ihop. Resultatet mellan de olika nivåer av 

spelintresse och graden av autonomi framstår det som att det finns en koppling mellan spelintresse 

och autonomi.  Exakta detaljer av de olika kategorierna går att se i tabell 7. 

 Ingen/Lite autonomi Ganska mycket/Mycket 

autonomi 

Inte alls/Lite spelintresserade 25 (52.1 %) 23 (47.9 %) 

Ganska/Mycket 

spelintresserade 

12 (34.3 %) 23 (65.7 %) 

Tabell 7 visar en korstabell mellan respondenternas spelintresse och autonomisk drift till att röra sig mer med 

hjälp av Virtuix. 

 

I tabell 8 återfinns korstabellen mellan de svarandes spelintresse och kompetens samma gruppering 

av kategorierna har gjorts för den här tabellen som den för tabell 7. Resultatet visar att det inte 

verkar finnas någon koppling mellan motivationsbehovet kompetens och hur spelintresserad 

respondenten var. 

 Ingen/Lite kompetens Ganska mycket/Mycket 

kompetens 

Inte alls/Lite spelintresserade 31 (64.6 %) 17 (35.4 %) 

Ganska/Mycket 

spelintresserade 

23 (65.7 %) 12 (34.3 %) 

Tabell 8 visar en korstabell mellan respondenternas spelintresse och kompetens påverkan på att få individer att 

vilja röra sig mer med hjälp av Virtuix. 

 

 Ingen/Lite tillhörighet Ganska mycket/Mycket 

tillhörighet 

Inte alls/Lite spelintresserade 36 (75 %) 12 (25 %) 

Ganska/Mycket 

spelintresserade 

15 (42.9 %) 20 (57.1 %) 

Tabell 9 visar en korstabell mellan respondenternas spelintresse och tillhörighetskänsla med att få individer att 

vilja röra sig mer med hjälp av Virtuix 
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I tabell 9 redovisas resultatet med jämförelsen av deltagarnas spelintresse och motivationsbehovet 

tillhörighet. Resultatet visar att en klar majoritet 36 (75 %) av de som inte alls eller var lite 

spelintresserade känner ingen eller lite tillhörighet samtidigt som endast 15 (42.9 %) av de som var 

ganska eller mycket spelintresserade kände samma nivå av tillhörighet. 

 

Testerna Chi Square och korrelationsanalys på relationen mellan kön, BMI och träningsintresse 

gentemot motivationsbehoven autonomi, kompetens och tillhörighet resulterade i att det inte fanns 

något signifikant samband. Tabell 10 visar resultatet från Chi Square tester på motivationsbehoven 

utifrån deltagarnas spelintresse. Grupperingen i Chi Square testerna följer samma uppdelning som i 

tabell 7-9 för spelintresse. I tabell 10 är de två lägsta värdena och de två högsta värdena grupperade 

tillsammans. 

 Autonomi Kompetens Tillhörighet 

Inte alls/lite kontra 

ganska/mycket 

spelintresserade 

0,1072 0,9150 0,002967* 

Tabell 10 visar resultatet av Chi Square tester på deltagarnas spelintresse i relation till de olika 

motivationsbehoven.  

 

Testerna visar att det finns en signifikant relation mellan tillhörighet och respondenternas 

spelintresse samtidigt som det inte finns något signifikant samband mellan spelintresse och 

autonomi eller kompetens. 

 

Tabell 11 visar resultatet av korrelationsanalyser gjorda på deltagarnas spelintresse i relation till de 

olika motivationsbehoven. Likt resultatet från Chi-Square testerna finns en samband mellan 

spelintresse och tillhörighet men för de övriga motivationsbehoven finns inget signifikant samband. 

 

 Autonomi Kompetens Tillhörighet 

Respondenternas 

spelintresse 

0,191 -0,012 0,313* 

Tabell 11 visar resultatet av korrelationsanalyser gjorda på deltagarnas spelintresse i relation till de olika 

motivationsbehoven.  

 

4.2 Analys av empiri 

4.2.1 Autonomi 

Den insamlade datan indikerar att det finns en möjlighet att uppfylla individers autonomiska 

motivationsbehov gentemot träning utifrån användandet av Virtuix. Vid alla korstabeller framgick 
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det att en majoritet av de svarande hade ganska mycket/mycket av motivationsbehovet autonomi 

uppfyllt. I tabell 1 går det att se att männen generellt svarade högre angående autonomi än 

kvinnorna men vid Chi-Square och korrelationsanalys framkom ingen statistisk signifikant skillnad. 

Att det inte uppkom någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor när det kom till hur väl 

Virtuix uppfyllde deras autonomiska drift var inget oväntat resultat vilket också innebär att det inte 

är individens kön som påverkar deras autonomiska drift i det här fallet.  

Vid undersökningar av BMIs relation till motivationsbehovet autonomi blev resultatet liknande som 

vid kön där det i korstabellerna framstod som att grupperingarna med högre BMI till större 

utsträckning fick sitt autonomiska motivationsbehov uppfyllt men som inte gick att bevisa utifrån 

Chi-Square och korrelationsanalys. Undersökningen av spelintresse i relation till autonomisk drift 

visade inte heller något signifikant samband även trots att det utifrån korstabellerna framstår som att 

det finns en stor skillnad mellan de som var ganska mycket/mycket spelintresserade och gruppen 

som inte alls/var lite spelintresserade. Det kunde inför antas att gruppen med spelintresserade och 

med högt BMI skulle signifikant ha högre autonomiskt drift än de andra grupperna men som inte 

gick att bevisa utifrån de djupare testerna. Anledningen till att dem med högre BMI kan antas ha 

större autonomisk drift till att spela spel är huvudsakligen för att gruppen ofta antas vara dem som 

är mycket spelintresserade. 

4.2.2 Kompetens 

Utifrån korstabellerna och resultaten från de olika djupare testerna framgår det att det inte gick att 

se någon koppling mellan individers motivationsbehov kompetens till träning för att spela spel med 

Virtuix. Att en majoritet för varje gruppering svarade ”inte alls” eller ”lite” gällande kompetens 

oavsett hur grupperingarna gjordes var inte helt förväntat. Inför studien betraktades det som en 

svårighet att få höga svarsfrekvenser i kategorin kompetens då det blir väldigt abstrakt för 

respondenterna att teoretisera kring kompetens utifrån en plattform de aldrig spelat med. Det antogs 

kunna finnas någon/några grupperingar där kompetens fick en majoritet i de två högre alternativen. 

Ingen av de djupare testarna visade heller något signifikant samband mellan de olika kategorierna 

och motivationsbehovet Virtuix utan resultatet var lågt i alla grupperna. 

4.2.3 Tillhörighet 

Resultatet för tillhörighet var liknande resultatet för autonomi när det kom till kön och BMI. När det 

kom till Spelintresse fanns det ett signifikant samband både i Chi-Square testet och 

korrelationsanalysen. Sambandet var starkare vid korrelationsanalysen vilket antyder att den största 
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skillnaden av tillhörighetskänsla var mellan gruppen som inte alls var spelintresserade och 

resterande grupper.  

Resultatet från de olika testerna visar att det vid tillhörighetskänsla en skillnad mellan dem som inte 

alls är spelintresserade och dem som är lite till mycket spelintresserade när det kommer till att 

motivera individer till att röra sig med hjälp av spel. Premissen att de som spelar mer till större 

utsträckning blir överviktiga går inte heller att bevisa eller motbevisa då det framgick av testerna att 

de som är mycket intresserade av spel har mer gemensamt med dem som är lite intresserade av spel 

än de som är lite intresserade av spel har gemensamt med dem som inte alls är intresserade av spel.  
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5 Avslutande del 

Det här avsnittet innehåller en diskussion av den undersökning som har genomförts utifrån 

metodval och tidigare forskning samt en presentation av de generaliseringar som kan dras från 

studiens resultat. Avslutningsvis besvaras uppsatsens frågeställningar samt förslag på vidare 

forskning presenteras. 

5.1 Diskussion och generalisering 

Resultaten från den här studien indikerar att det är svårt att uppfylla individers motivationsbehov av 

autonomi, kompetens och tillhörighet för en aktivitet genom att applicera spel egenskaper på 

aktiviteten likt resultatet från Brühlmanns undersökning (2013). Skillnaden mellan den här studien 

och Brühlmanns studie är att istället för att lägga till spel egenskaper i ett system så försökte en 

spelplattform användas för att motivera individer till att träna mer. För motivationsbehoven 

autonomi och tillhörighet gick det att använda spelplattformen Virtuix för en eller två grupper 

beroende på vilket behov det var samtidigt som motivationsbehovet kompetens inte gick att 

uppfylla.  

Ryan, Williams, Patrick, Deci (2009) beskriver kompetens behovet som motivationsbehovet som 

driver individer till att fortsätta med en aktivitet, utan den eller ifall handlingen genererar en negativ 

kompetens återkoppling, exempelvis att andra säger att personen är dålig, eller att det är för svårt 

för personen att lyckas så resulterar det i att sannolikheten ökar för personen att göra dåligt ifrån sig 

eller helt sluta med aktiviteten. Att Virtuix inte kunde användas för att uppfylla kompetens behovet 

kan bero på att Virtuix inte uppfyller det behovet eller att metoden för att samla in data inte var 

tillräcklig. En enkätstudie är ett bra sätt att samla in standardiserad data men frågorna kring 

kompetens och Virtuix kan ha varit dåligt konstruerade eller att ämnet var för abstrakt för att 

respondenterna skulle kunna sätta sig in i det på riktigt.  

Ett bättre sätt att undersöka hur Virtuix uppfyllda respondenternas olika behov till att träna hade 

varit att göra ett experiment och låta respondenten spela med en Virtuix plattform och sedan be 

deltagaren fylla i en enkät vilket hade liknat hur Ryan, Rigby och Przybylski genomförde sin studie 

av hur spelande av spel uppfyllde motivationsbehoven ifrån SDT (2006). På grund av 

datainsamlingens låga svarsfrekvens blev det svårt att dra generaliserade slutsatser då det fanns en 

felmarginal på 10,7 % vilket innebär att även de signifikanta statistiska sambanden för den här 

gruppen inte skulle vara signifikanta för en större population. En annan risk uppstod i den här 

studien genom alla omkodningar av variabler samt sammanslagning av frågor. De oberoende samt 
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beroende variablerna skulle kunna sett annorlunda ut ifall någon annan hade genomfört studien 

vilket innebär att det kan vara svårt att återskapa den här studiens resultat. 

5.2 Slutsatser och reflektion 

I början av arbetet presenterades två frågeställningar, vilka nu ska besvaras. Den första 

frågeställningen var formulerad på följande sätt: ”På vilket sätt förändras barn och ungdomars 

motivation till träning om spel designas så träning ger belöningar?” utifrån arbetets resultat 

framgår det tydligt att frågan inte går att besvara. Problematiken kring att besvara frågan ligger i att 

enkätundersökningen inte var tillräckligt genomtänkt vid utformningen vilket resulterade i att 

frågorna kring belöningar och spel inte gick att koda om och sedan analysera. Problemet 

härstammar ifrån att forskaren inte var tillräckligt insatt i analysprocessen när enkäten utformades. 

Den andra frågan är formulerad såhär: ” På vilket sätt förändras barn och ungdomars motivation till 

träning vid användandet av Virtuix plattformen?” Utifrån SDT går det att se att i alla fall kortvarigt 

uppfyller Virtuix för vissa grupper behoven av tillhörighet och autonomi för att träna. Gällande 

kompetens som även är betraktat som behovet som påverkar individers drift till att fortsätta en 

aktivitet så saknas samband mellan Virtuix och ökad träning vilket indikerar att kortsiktigt kommer 

Virtuix leda till att individer tränar mer men att översikt kommer de återgå till samma mängd 

träning som tidigare. 

Resultatet från undersökningen är inte helt pålitliga utifrån en större population då det endast blev 

ett fåtal svar och då endast en enkät användes. För djupare förståelse av fenomenet skulle ett 

experiment kunna genomföras där respondenterna först får testa att spela med Virtuix och sedan 

fylla i en enkät alternativt bli intervjuade. Ifall det finns mycket tid skulle samma respondenter 

kunna få spela spel med Virtuix upprepade gånger för att se vilken effekt det har på deras beteende. 

Anledningen till att en mer experiment driven metod är föreslagen beror på att Virtuix är en relativt 

ny plattform och ny teknik som inte så många har kunskap om vilket är anledningen till att ett 

experiment borde genomföras. 
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7 Bilaga 1 Enkät 

Spel, Motivation & Träning 
Spel som redskap för ökad motivation till träning 

*Obligatorisk 

Frågor om träning 
Fråga 1) *  

1. Hur intresserad är du av träning? 

 Inte alls intresserad 

 Lite intresserad 

 Ganska intresserad 

 Mycket intresserad 

Fråga 2) * 

2. Hur ofta tränar du? 

 gånger i veckan 

 2-3 gånger i veckan 

 4-5 gånger i veckan 

 6+ gånger i veckan 

  

Fråga 3) * 

3. Hur långa är dina träningspass? 

 Kortare än 30min 

 30 - 60 min 

 61-90 min 

 Längre än 90min 
Frågor om spel 

Fråga 4) * 

4. Hur intresserad är du av dator/tv-spel? 

 Inte alls intresserad 

 Lite intresserad 

 Ganska intresserad 

 Mycket intresserad 

Fråga 5) * 

5. Hur ofta spelar du dator/tv-spel? 

 0-1 gånger i veckan 

 2-3 gånger i veckan 

 4-5 gånger i veckan 

 6+ gånger i veckan 

Fråga 6) * 

6. Hur länge brukar du sitta och spela i sträck? 

 Kortare än 30min 

 30 - 60 min 

 61-90 min 

 Längre än 90min 
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Frågor om ökad motivation 
Titta på videoklippet och svara sedan på frågorna relaterade till Virtuix Omni.  

Virtuix Omni är en virituell verklighets rörelse plattform där spelarens handlingar som att gå eller springa styr navigeringen i spelet.  

Virtuix Omni – Videoklipp (Bifogat youtube klipp) 

Fråga 7) * 

7. Hur intresserad skulle du vara på att spela spel med Virtuix plattformen? 

 Inte alls intresserad 

 Lite intresserad 

 Ganska intresserad 

 Mycket intresserad 

Fråga 8) * 
Vid spelande med Virtuix plattformen blir spelaren själv tvungen att röra sig. 

8. Svara med ett av alternativen för de två kommande påståendena 

a. Hur tror du att Virtuix plattformen skulle påverka din förmåga att spela olika 

spel? 

b. Vilka effekter tror du annan fysisk träning skulle ha på din förmåga att spela 

spel med Virtuix plattformen? 
o Mycket svårare 
o Svårare 
o Ingen skillnad 
o Lättare 
o Mycket lättare 

Fråga 9) * 
Utifrån antagandet att fysisk träning skulle göra det lättare för dig att spela spel med Virtuix plattformen. 

9. Hur många pass skulle du kunna tänka dig att träna för att blir bättre på att spela spel 

med Virtuix plattformen? 

 0 gånger i veckan 

 1 gånger i veckan 

 2 gånger i veckan 

 3 gånger+ i veckan 

Fråga 10) * 

10. Skulle du känna dig tvungen att träna mer för att kunna spela spel med Virtuix 

platformen? 

 Nej, inte alls 

 Ja, lite 

 Ja, mycket 

Fråga 11) * 

11. Svara med ett av alternativen för de två kommande påståendena 

a. Hur skulle ditt intresse för träning förändras ifall du hade möjlighet att träna 

med dem som du brukade spela med? 

b. Hur skulle ditt intresse för träning förändras om dem du spelar med 

uppmuntrade dig till att träna mer? 
o Minska mycket 
o Minska 
o Ingen skillnad 
o Öka 
o Öka Mycket 
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Fråga 12) * 
Det finns många spel som är gratis att börja spela men där det går att köpa hjältar (League of Legends, Heroes of the Storm) kort (Heartstone) utseenden (CS:GO) för 

riktiga pengar eller förtjäna dem i spelet. 

12. Svara ja eller nej för de tre kommande påståendena 

a. Spelar du idag något spel som är gratis och som erbjuder tillägg som antingen 

går att köpa för pengar eller tjäna in genom att spela? 

b. Har du spenderat pengar på att köpa tillägg till ett spel som är gratis? 

c. Skulle du känna dig tvungen att träna ifall träning gav belöningar i spelen du 

spelar? 
o Ja 
o Nej 

Fråga 13) * 

13. Om du kunde få tillägg till spel genom att träna hur många pass skulle du kunna tänka 

dig att träna? 

 0 gånger i veckan 

 1 gånger i veckan 

 2 gånger i veckan 

 3+ gånger i veckan 

Fråga 14) * 

14. Vilken typ av belöning skulle du vilja ha i spel du spelar för att träna oftare? 

 Nya utseenden 

 Extra gubbar/kort 

 Nya banor/spelupplevelser 

 Speltid 

 Du blev bättre på spelet av belöningarna 

 Belöningar på spel skulle inte motivera mig till att träna oftare 

 Övrigt:  

Fråga 15) * 

15. Markera de alternativ som skulle motivera dig till att träna mer. 

 Dem du spelar med uppmuntrar dig till att träna för att du ska få belöningarna 

 Dem du spelar med planerar att träna för att få belöningar i spelet ni spelar och frågar om 

du vill följa med 

 Många som spelar samma spel som dig har börjat träna i en närliggande träningslokal för 

att få belöningar och du har möjligheten att träffa nya människor. 

 Inget av alternativen skulle motivera mig att träna mer. 

 Övrigt:  

Frågor om dig 

16. Ålder (år exempelvis 16 år) * 

  

17. Biologiskt kön * 

 Kvinna 

 Man 

18. Vikt (hela kilon) * 

  

19. Längd (I centimeter) * 

  

20. Övriga kommentarer 

 Skriv gärna kommentarer/feedback kring enkäten.  


