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Sammanfattning 

Det senaste decenniet har visat en tydlig trend av ökad psykisk ohälsa, samt fysisk inaktivitet 

hos ungdomar i Sverige. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan 

grundläggande psykologiska behov och psykisk hälsa genom de mellanliggande variablerna 

motivation och motionsbeteende hos gymnasieungdomar baserat på Självbestämmandeteorin. 

En kvantitativ undersökning genomfördes med 160 deltagare, varav 106 kvinnor och 54 män, 

i åldrarna 16 till 19 år (M=17,04, SD=0,93). Följande mätinstrument användes: Godin 

Leisure-Time Exercise Questionnaire, Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire, 

Psychological Need Thwarting Scale och Self-Rated Mental Health. Resultatet från 

medieringsanalyserna visade ett tydligt negativt samband mellan behovsfrustration och 

psykisk hälsa. Hela medieringsmodellen visade även att kontrollerad motivation och 

motionsbeteende kunde mediera relationen mellan tillhörighetsfrustration och psykisk hälsa. 

Behovsfrustration är ett relativt nytt och understuderat begrepp, vilket gör att studiens resultat 

kan bidra till ökad kunskap kring de faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa. Till 

framtida forskning föreslås att inkludera variabler som rör autonomistöd samt fortsatt 

fördjupning i tillhörighetsbehovet i motion- och skolmiljöer. Detta skulle kunna ge mer 

kunskap och förståelse för ungdomars psykiska hälsa och motivationsorientering, vilket i sin 

tur skulle kunna gynna hälsoinsatser och promotion för ökad hälsa bland ungdomar.   
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Abstract 

Psychological ill-being and physical inactivity has increased during the last decade among 

Swedish youth. The purpose of this study was to investigate the relationship between basic 

psychological needs and mental health through the mediating variables, motivation and 

exercise behaviour in Swedish adolescents based on the Self-determination theory. A 

quantitative design was conducted with 160 participants, 106 women and 54 men, aged 16 to 

19 years old (M=17,04, SD=0,93). The following instruments were used; Godin Leisure-Time 

Exercise Questionnaire, Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire, Psychological 

Need Thwarting Scale and Self-Rated Mental Health. Results from mediation analysis 

showed that need thwarting and mental health was strongly negatively correlated. 

Furthermore, the mediated model showed that controlled motivation and exercise behaviour 

could mediate the relationship between relatedness thwarting and mental health. Need 

thwarting are somewhat new and understudied and the study could therefore contribute with 

increased knowledge regarding the factors that influence mental health among Swedish 

adolescents. Future research could consider to include autonomy supporting variables and 

continue to broaden the understandings of relatedness thwarting in exercise and school 

contexts. This could broaden the knowledge and understanding regarding mental health and 

motivational orientation, which in turn could benefit health promotion for better health 

amongst youth. 
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I Sverige är det idag ungefär 42% av befolkningen i åldrarna 16–29 år som mår psykiskt 

dåligt eller känner sig deprimerade, och för barn och ungdomar i skolan syns en tydlig trend 

av ökad psykisk ohälsa under det senaste decenniet (Folkhälsomyndigheten, 2015). Generellt 

sett rör sig också barn och ungdomar alldeles för lite och Biddle, Gorely och Stensel (2004) 

uppskattar den inaktiva siffran till minst 50% hos barn och ungdomar i Europa. I Sverige 

spenderar pojkar och flickor under gymnasietiden ca. 80% av sin tid stillasittande och 

gymnasieflickor i årskurs 2 är minst fysiskt aktiva (Centrum för idrottsforskning, 2017). 

Fysisk inaktivitet växer därmed till ett allt större problem i samhället. Begreppet fysisk 

aktivitet innefattar all typ av rörelse som medför en ökad energiförbrukning, till exempel att 

lyfta och bära saker i vardagen, promenader, motion, träning och idrott (Statens 

folkhälsoinstitut, 2006). Nuvarande rekommendation för barn och ungdomar i Sverige i 

åldrarna 6–17 år är 60 minuters daglig fysisk aktivitet med en måttlig till hög intensitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  

Låg fysisk aktivitet har bland annat kopplats till en ökad risk för fetma och hjärt- och 

kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2015) samt försämrad benhälsa och ökat stillasittande 

hos ungdomar (Hallal, Victora, Azevedo & Wells, 2006). Vidare kan brist på fysisk aktivitet 

också bidra till en försämrad psykisk hälsa genom ökade symtom av depression och sämre 

självkänsla (Hallal et al., 2006) samt ökad stress och ångest (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Förutom förbättrad kondition och muskelstyrka bidrar fysisk aktivitet även till att barn och 

ungdomar utvecklas kognitivt och kan prestera bättre i skolan (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Biddle och Asare (2011) anser dock att det finns bristfälliga forskningsmetoder och små till 

moderata effekter vid flertalet studier gällande sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk 

hälsa. Vidare anser Weinberg med kollegor (2000) att det finns en brist på forskning rörande 

ungdomars motivation till fysisk aktivitet och motion. Ungdomar i gymnasieåldern är på väg 

in i vuxenlivet, vilket innebär stora förändringar gällande livssituation, vilket i sin tur kan 

göra att deras motionsbeteenden påverkas. Tydliga bevis finns dokumenterade för att en 

fysisk aktiv livsstil är förenat med många positiva hälsoeffekter, vilket är väl undersökt hos 

vuxna men mindre hos barn och ungdomar (Froberg & Andersen, 2005). Att öka kunskapen 

om aktivitetsvanor hos ungdomar är extra viktigt eftersom studier visar att en inaktiv livsstil i 

uppväxten har en tendens att bestå senare i livet (Herman, Craig, Gauvin, & Katzmarzyk, 

2009). Vidare har få studier belyst inaktiva ungdomars resonemang kring fysisk aktivitet 

(Rees et al., 2006), vilket är viktig kunskap för att förstå ungdomars motiv och 

avståndstagande eller deltagande i fysisk aktivitet och motion.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskning visar att ungdomars psykiska 

ohälsa är kopplat till låg fysisk aktivitetsnivå, och att forskning kring ungdomars motivation 

till fysisk aktivitet är sparsam. Studiens övergripande syfte är således att undersöka 

motivation, motionsbeteende, och psykisk hälsa hos gymnasieungdomar.  

Psykisk hälsa och psykologiska grundbehov 

 Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) är psykisk hälsa och ohälsa svårdefinierade 

begrepp vilket gör att utbredningen i samhället är svår att få grepp om. Vidare skriver 

Världshälsoorganisationen (WHO; 2001) att forskare från olika kulturer har definierat psykisk 

hälsa olika. Det finns dock en generell uppfattning om att psykisk hälsa är ett brett begrepp 

som innefattar mer än bara avsaknad av psykiska störningar. WHO (2001, s. 3) definierar 

psykisk hälsa som ett tillstånd av komplett fysiskt, mentalt och socialt välmående. Fysisk-, 

psykisk-, och social hälsa är alltså nära sammankopplade och djupt beroende av varandra 

(WHO, 2001). Framsteg inom forskningen har visat att psykiska sjukdomar och störningar, 

beror liksom fysiska sjukdomar, på en interaktion av biologiska, psykologiska och sociala 

faktorer (WHO, 2001). Psykisk hälsa är minst lika viktig som fysisk hälsa för att individer, 

familjer och samhället ska fungera och övergripande må bra (WHO, 2001). Enligt Ryan och 

Deci (2008) är behov en nödvändig beståndsdel för en organisms utveckling och välmående 
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som avgör således både en individs mentala hälsa och vitaliteten i samhället. Grundläggande 

psykologiska behov betecknas som en nödvändig näring för psykologisk tillväxt, integritet 

och välmående (Ryan & Deci, 2008, s. 657).  

Motivation 

För att vi ska förstå beteenden och deras orsak menar Karlsson (2017) att 

motivationsbegreppet är centralt. Motivation kommer från det latinska ordet motivare som 

betyder att röra sig (Karlsson, 2017). Begreppet motivation används inom psykologin för att 

förklara hur inre faktorer driver en individ till att röra sig mot ett visst mål, både på kort och 

lång sikt. Därför definieras motivation som en inre process som påverkar beteendets 

inriktning, styrka och uthållighet (Karlsson, 2017, s. 347). Vidare används termen yttre 

motivation som handlar om att utföra en aktivitet i syfte att uppnå något separat mål, och inre 

motivation, handlar om att utföra en aktivitet för den inre tillfredsställelsen av själva 

aktiviteten (Ryan & Deci, 2000a). 

Teoretiskt ramverk 

Den aktuella studien baseras på Självbestämmandeteorin (SDT: Deci & Ryan, 2000; 

Ryan & Deci, 2002), en makroteori som täcker in och förklarar ett brett spektrum av faktorer 

som ligger bakom motivation och beteenden. Teorin kretsar kring hur sociala sammanhang 

kan främja eller begränsa optimal motivation, och i vilken utsträckning beteenden är 

självbestämda eller kontrollerade. SDT grundar sig i humanistisk psykologi och baseras på 

idéen att människan har ett medfött driv som motiverar beteenden och en naturlig kraft som 

gör att människan vill bemästra sin omgivning (Ryan & Deci, 2002). När en individ däremot 

upplever miljön som kontrollerande eller besvärande förväntas detta resultera i att det 

naturliga engagemanget försämras (Deci & Ryan, 2000). Forskning som bygger på SDT har 

undersökt faktorer som förstärker eller försvagar en individs motivation och välbefinnande. 

SDT har dessutom varit en användbar teori för att förklara processerna som ligger bakom 

motionsbeteenden (Hagger & Chatzisarantis, 2008). I SDT:s processmodell (se figur 1) är 

behovstillfredsställelse en del i förloppet mellan behandling och ökat psykologiskt 

välmående. Med hälsointervention som utgånggångspunkt, är modellen tänkt att kunna 

predicera långvarig beteendeförändring, samt ökat psykologiskt välmående, genom de olika 

steg som sker (Fortier, Duda, Guerin & Teixeira, 2012). Under SDT finns sex delteorier varav 

föreliggande studie kommer behandla Organismic Integration Theory (OIT) och Basic 

Psychological Needs Theory (BPNT).   

 
Figur 1. SDT:s processmodell för förändring av hälsobeteenden (fritt efter Fortier et al., 2012, 

s. 3). 

 

 Organismic Integration Theory (OIT). Genom att undersöka de krafter som driver 

en person till handling har flera olika typer av motivation kunnat identifieras, och var och en 

resulterar i specifika konsekvenser för inlärning, prestation, personlig erfarenhet och 

välbefinnande (Ryan & Deci, 2000a). SDT förespråkar tre olika motivationstyper som 

förklaras i delteorin OIT (Deci & Ryan, 2000). En individs motivation för ett beteende kan 
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sträcka sig på ett kontinuum från amotivation (ovillighet), till yttre motivation (passiv 

överensstämmelse), till inre motivation (aktivt personligt engagemang) (Ryan & Deci, 

2000a).   

 
Beteende Kontrollerat     Självbestämmande 

Typ av 

motivation 
Amotivation  Yttre motivation  Inre Motivation 

Typ av 

reglering 
Ingen 

reglering 
Yttre 

reglering 
Introjicerad 

reglering 
Identifierad 

reglering 
Integrerad 

reglering 
Inre reglering 

Orsak till 

beteende 
Opersonlig Yttre Delvis yttre Delvis yttre Inre Inre 

Figur 2. Självbestämmande kontinuum. (Deci & Ryan, 2000). 

 

Genom OIT förklaras de processer en människa går igenom från att ha ett kontrollerat 

beteende som utförs av icke-självbestämda skäl till att sedan integrera beteendet i individens 

självbild genom att det utförs av mer autonoma och självbestämda skäl (Hagger & 

Chatzisarantis, 2008). Introjicerad reglering innebär att ett beteende utförs för att motverka 

skuld och ångest och identifierad reglering betyder att beteendet anses som personligt viktigt 

(Ryan & Deci, 2000a). Integrerad reglering sker när identifierade regleringar har utvärderats 

och sammanfaller fullt ut med individens självbild, övriga värderingar och behov. Beteenden 

som kännetecknas av integrerad motivation delar många egenskaper med inre motivation, 

även om de fortfarande anses som yttre eftersom de utförs för att uppnå ett externt resultat 

snarare än för individens inre njutning (Ryan & Deci, 2000a). Den traditionella indelningen är 

att yttre- och introjicerad reglering tillhör kontrollerad motivation och att identifierad-, 

integrerad- och inre reglering tillhör självbestämmande motivation.  

Enligt SDT är det mer sannolikt att inre motivation blomstrar i sammanhang som 

kännetecknas av en känsla av säkerhet och tillhörighet (Ryan & Deci, 2000a). Vidare har 

genomförda experiment visat att inre motivation kan minska vid närvaro av bland annat hot, 

belöningar, deadlines, direktiv eller påtvingade mål (Ryan & Deci, 2000a). Flertalet studier 

har vid upprepade tillfällen visat ett positivt samband mellan självbestämmande motivation 

och motion (Teixeira, Carraça, Markland, Silva & Ryan, 2012). I relation till förbättrad 

psykisk hälsa har en mer självbestämmande motivation visats vara fördelaktig samt kunnat 

öka chanser till att vara mer fysiskt aktiv (Rouse, Ntoumanis, Duda, Jolly & Williams, 2011). 

Det har även konstaterats att en individs motivationsregleringar kan variera över dagen och i 

olika situationer, samt att individer kan drivas av flera olika typer av motivation parallellt 

(t.ex. “mamma ber mig” och “jag tycker om att...”), en så kallad “motivationssoppa” (Patrick, 

2014).  

 Basic Psychological Needs Theory. Från SDT har delteorin Basic Psychological 

Needs Theory (BPNT; Ryan & Deci, 2002) uppkommit, med slutsatsen att människan har tre 

inre, medfödda behov: kompetens (behov av att känna effektivitet), tillhörighet (behov av 

sociala interaktioner) och autonomi (behov av att göra självständiga val som sker av egen 

vilja) (Ryan & Deci, 2000a). SDT och de tre behoven är väsentliga för att förstå vad 

människor strävar mot (mål) och processen som förklarar varför ett visst beteende eftersträvas 

(Deci & Ryan, 2000). Människan söker sig till situationer, beteenden och relationer som 

uppmuntrar tillfredsställandet av dessa behov (Karlsson, 2017). De tre behoven ses alla som 

lika viktiga, och inget av dem kan uteslutas utan negativa konsekvenser på det psykologiska 
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välbefinnandet (Karlsson, 2017). I BPNT kan olika motiv och mål utvärderas med avseende 

på deras potential att tillfredsställa eller omintetgöra grundbehov, vilket i sin tur påverkar 

välmående (Ryan & Deci, 2008). SDT har belägg för att när en individ upplever att ett eller 

flera av de tre grundläggande behoven motarbetas, känner individen minskad motivation och 

välmående (Ryan & Deci, 2008). Eftersom behov inom SDT definieras som objektiva 

nödvändigheter för hälsosam utveckling, (alltså: människor behöver dem oavsett om de tror 

att de behöver dem eller ej), behöver en individ inte vara medveten om behoven för att det ska 

resultera i negativa konsekvenser för välmåendet när de motarbetas (Ryan & Deci, 2008). När 

individer rutinmässigt misslyckas att tillfredsställa grundläggande behov, kan de försvara sig 

genom att blockera medvetenheten av dessa behov (Ryan & Deci, 2008). Nära 

sammankopplat till grundläggande psykologiska behov är det relativt nya begreppet 

behovsfrustration som har en viktig roll för psykologiskt välmående och anses vara en 

understuderad aspekt av SDT (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan & Thøgersen-Ntoumani, 

2011). 

 Behovsfrustration. Behovsfrustration är en översättning från engelskans “Need 

thwarting”, vilket kan brytas ner till "to thwart" som betyder att förhindra något från att 

hända. Behovsfrustration beskrivs som en upplevelse, till exempel när en individs 

psykologiska behov undermineras, kan individen känna sig otillräcklig, avvisad eller förtryckt 

(Bartholomew et al., 2011). Det nära besläktade begreppet behovstillfredsställelse uppstår när 

alla psykologiska behov uppfylls (Gunnell, Crocker, Wilson, Mack & Zumbo, 2013), men 

detta betyder dock inte att låg behovstillfredsställelse kan likställas med behovsfrustration 

(Bartholomew et al., 2011; Vansteenkiste & Ryan, 2013). Upplevelsen av behovsfrustration 

uppstår istället när behovstillfredställelse aktivt motarbetas eller hindras i ett visst 

sammanhang (Bartholomew et al., 2011). Ett exempel på behovsfrustration i en idrottskontext 

är när en idrottare känner sig ensam och aktivt avvisas av sina lagkamrater (Bartholomew et 

al., 2011). Behovsfrustration uppstår alltså när något av de grundläggande behoven 

(kompetens, tillhörighet och autonomi) motarbetas i en social kontext (Bartholomew et al., 

2011).  

I BPNT lyfts kompetensbehovet som väldigt viktigt. Kompetensfrustration uppstår när 

en individ känner sig ineffektiv eller befinner sig i en miljö som försämrar deras förmåga 

(Vansteenkiste, Nemiec & Soenens, 2010). Vidare beskrivs autonomifrustration som att 

befinna sig i en kontrollerad miljö och tillhörighetsfrustration uppstår i icke välkomnande 

miljöer (Vansteenkiste et al., 2010).  

 

 
Figur 3. En överblick av den roll som behovstillfredställelse och behovsfrustration har på 

hälsa och välmående utifrån SDT (fritt efter Vansteenkiste & Ryan, 2013, s. 265). 



5 
 

I figur 3. illustreras att vägarna mellan behovsfrustration och behovstillfredsställelse 

kan korsa varandra, men det är inte vanligt förekommande. Trots detta är dessa två begrepp 

inte helt åtskilda och kan ibland integrera med varandra. Till exempel behov av stödjande 

miljö som primärt leder till utveckling genom behovstillfredsställelse kan också i vissa fall 

spela en viktig roll i förebyggandet mot uppkomsten av icke-fungerande genom att hjälpa till 

med att stärka inre resurser. 

När de grundläggande psykologiska behoven hämmas och behovsfrustration upplevs, 

följs det av två troliga konsekvenser: för det första, en direkt konsekvens i form av försämrad 

hälsa, för det andra, en rad olika coping-strategier för att hantera upplevelsen (Deci & Ryan, 

2000; Ryan, Deci, Grolnick & La Guardia, 2006). Hit hör även utvecklingen av kategorierna 

behov av substitut och kompensatoriska beteenden, se figur 4 (Deci & Ryan, 2000; Ryan et 

al., 2006). Detta kan i många fall upprätthålla själva behovsfrustrationen och i sin tur en ökad 

sårbarhet för dysfunktionella beteenden (Vansteenkiste & Ryan, 2013). Behov av substitut 

innebär att individer försöker kompensera för den upplevda behovsfrustrationen genom att 

sträva efter speciella mål (Deci & Ryan, 2000; Ryan, Sheldon, Kasser & Deci, 1996). Ju 

längre en individ upplever behovsfrustration desto mer framkallar det känslor av osäkerhet, 

vilket gör att en individ väljer att söka sig till yttre faktorer (Ryan et al., 1996; Deci & Ryan, 

2000). I dessa fall kan individer till exempel prioritera yttre faktorer framför inre faktorer 

(t.ex. personlig utveckling och ökad samhörighet), och strävar istället efter att öka sin 

popularitet eller bli mer attraktiv (Kasser & Ryan, 1996). Behovsfrustration har även visats 

korrelera med, samt kunna predicera till exempel strävan för muskulatur, muskelmissnöje 

samt oro över sin muskulatur hos män (Edwards, Tod, Molnar & Markland, 2016).  

 
Figur 4. Konsekvenser av behovsfrustration (fritt efter Vansteenkiste & Ryan, 2013, s. 269). 

 

I figur 4 illustreras tre kategorier av kompensatoriska beteenden. Behovsfrustration har till 

exempel förknippats med hetsätning som en följd av att förlora självkontrollen (Schüler & 

Kuster, 2011). Strikta beteendemönster kan liknas vid när en individ tvångsmässigt följer ett 

visst beteendemönster eftersom det medför en känsla av säkerhet, struktur och förutsägbarhet 

(Vansteenkiste & Ryan, 2013). Trotsigt beteende är ofta associerat med att ta avstånd från 

sociala tillställningar, nära och kära samt att strunta i deras råd (Ryan & Lynch, 1989). Vidare 

beskriver Gunnel med kollegor (2013) att behovsfrustration är en potentiell bidragande faktor 

till varför motionärer kan drabbas av till exempel lägre grad av motivation, utbrändhet, 

depression och sämre välbefinnande. Behovsfrustration har således visat sig vara en 
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betydande orsak till varför motionärer inte uppnår sin fulla potential i motionssammanhang 

och upphör med sin träning (Gunnell et al., 2013). Komplexiteten i att skilja på upplevd 

behovstillfredsställelse och frånvaro av behovsfrustration har också rapporterats i 

ungdomsidrotten, mer specifikt hos gymnaster, där Gagné, Ryan och Bargmann (2003) fann 

att trots att daglig behovstillfredsställelse under träning ledde till ökade positiva känslor, var 

det inte relaterat till i vilken utsträckning gymnasterna upplevde negativa känslor.  

Sammanfattningsvis är behovsfrustration ett understuderat begrepp men det har visat 

sig ha stor betydelse gällande individers psykologiska välmående och för att förstå 

motionsbeteenden spelar motivation en viktig roll. Behovsfrustration har även kunnat kopplas 

till negativa utfall såsom bristande motivation och utbrändhet i träning- och motionskontexter 

(Gunnell et al., 2013). Dessutom syns en negativ trend av psykisk ohälsa och brisande fysisk 

aktivitet bland Sveriges ungdomar, vilket ligger till grund för föreliggande studie som baseras 

på SDT:s processmodell (se figur. 1).   

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka relationen mellan behovsfrustration och psykisk hälsa 

hos gymnasieungdomar för att se om kontrollerad och självbestämmande motivation 

tillsammans med motionsbeteende kan mediera relationen mellan behovsfrustration och 

psykisk hälsa, genom följande frågeställningar: 

1. Hur är autonomi-, tillhörighets- samt kompetensfrustration relaterat till psykisk hälsa?  

2. Medierar motivation och motionsbeteende relationen mellan behovsfrustration och 

psykisk hälsa? 

Metod 

Urval och population  

Deltagarna bestod av 160 gymnasieungdomar i Halmstad kommun, varav 106 flickor 

och 54 pojkar, i åldrarna 16 till 19 år (M=17,04; SD=0,93) fördelat på årskurs 1 (N=51), 

årskurs 2 (N=45) och årskurs 3 (N=64). Studiens inklusionskriterier var att deltagarna skulle 

vara över 15 år samt studerande på gymnasienivå i Halmstad kommun. För att få bredd och 

ett stort dataunderlag exkluderades inga specifika program eller kurser. Till studien användes 

bekvämlighetsurval (Breakwell, Smith & Wright, 2012). Två svar exkluderades eftersom de 

inte uppfyllde inklusionskriterierna. Totalt deltog 148 motionsutövare och 12 icke 

motionsutövare. Representerade motionsformer var gym/styrketräning (n=46), vardagsmotion 

(n=19), lagidrott (n=33), individuell idrott (n=24) och konditionsträning (n=26).  

Mätinstrument 

Mätinstrument utgjordes av en enkät med egenformulerade frågor rörande 

bakgrundsvariabler (ålder, kön, huvudsaklig motionsform). För att mäta deltagarnas upplevda 

psykiska och fysiska hälsa användes Self-rated mental health (SRMH; Ahmad, Jhajj, Stewart, 

Burghardt & Bierman, 2014) som bestod av två frågor som översattes till svenska i samråd 

med handledare. Deltagarna besvarade frågorna ”Hur skulle du skatta din mentala hälsa?” och 

”Under de senaste 4 veckorna, hur skulle du skatta din fysiska hälsa?”. För att mäta 

deltagarnas motivation, motions- och träningsbeteende samt behovsfrustration användes 

nedan beskrivna mätinstrument. 

Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ). För mätning av 

deltagarnas motionsbeteende användes mätinstrumentet GLTEQ (Godin & Shephard, 1985) 

som bestod av fyra frågor gällande individens fysiska aktivitet under en 7-dagars period. 

Originalversionen av GLTEQ är på engelska, men en översättning till svenska finns sedan 

tidigare att tillgå (Josefsson & Ivarsson, 2010). Deltagarna besvarade frågan: Under en 

genomsnittlig 7-dagars period (en vecka), hur många gånger under din fritid ägnar Du dig åt 

följande typer av motions- eller träningsaktiviteter som varar längre än 15 minuter varje 

gång? följt av tre frågor (ansträngande-, måttligt ansträngande- eller lätt träning). Dessa tre 

frågor sammanställdes i en totalsumma genom att multiplicera ansträngande träning med 9, 
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måttligt ansträngande träning med 5 och lätt träning med 3, vilket gav ett METs-värde 

(absolut intensitet). Ett högt värde indikerade på hög intensitet och frekvens. Till sist 

besvarades frågan gällande träningsfrekvens om huruvida individen var regelbundet aktiv, 

med svarsalternativen Aldrig/sällan, Ibland och Ofta.   

Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire (BREQ-4). Frågeformuläret 

BREQ-4 (Markland et al., in preparation) mäter motivation till fysisk aktivitet utifrån SDT:s 

motivationskontinuum. Frågeformuläret är från början på engelska, men en svensk version 

användes i föreliggande studie (Weman-Josefsson, et al., in preparation). Exempel på frågor 

var “Jag motionerar för att jag får skuldkänslor när jag inte gör det” och “Jag motionerar för 

att jag känner press från familj/vänner att motionera“. Frågorna mätte hur väl varje påstående 

stämmer överens med en individs attityd genom en 7-gradig likertskala, där 1 = “stämmer inte 

in på mig”, 4 = “stämmer ibland” och 7 = “stämmer helt in på mig”. Formuläret bestod av 

totalt 28 frågor, varav fyra motsvarade amotivation, fyra yttre reglering, åtta introjicerad 

reglering (fyra introjicerat undvikande, fyra introjicerat närmande), fyra identifierad reglering, 

fyra integrerad reglering, samt fyra som utgjorde inre reglering. Vidare delades motivation 

upp i kontrollerad- (yttre-, och introjicerad reglering) och självbestämmande motivation 

(identifierad-, integrerad och inre reglering). 

Psychological Need Thwarting Scale (PNTS). PNTS är ett självskattningsformulär 

som baseras på SDT och mäter behovsfrustration. Formuläret är från början utformat för att 

bedöma idrottsutövares uppfattning av psykologisk behovsfrustration, och det negativa 

tillstånd som uppstår när idrottare uppfattar att deras psykologiska behov aktivt motarbetas i 

idrottsmiljön (Bartholomew et al., 2011). Denna version var dock översatt och anpassad till en 

motionskontext. PNTS bestod av 12 frågor som deltagarna besvarade med en likertskala 1-7, 

där exempel på frågor var: ”Jag känner mig hindrad från att fatta beslut om hur jag ska 

träna/motionera”, ”Jag känner mig tvingad att utföra träning/motion på ett visst sätt” 

(Bartholomew et al., 2011). Behovsfrustration sammanställdes i subskalorna 

autonomifrustration (fråga 1, 4, 7 och 10), tillhörighetsfrustration (fråga 3, 6, 9 och 12) och 

kompetensfrustration (fråga 2, 5, 8 och 11).  

Procedur 

Data samlades in från tre kommunala gymnasieskolor i Halmstad genom initial 

kontakt med respektive rektor och enkäten som var internetbaserad distribuerades till eleverna 

via skol-mail och fanns även tillgänglig på skolornas gemensamma internetplattform. För att 

öka antalet svar blev lärarna ombedda att påminna eleverna att enkäten fanns tillgänglig. 

Utöver detta fanns även författarna till hands på skolorna vid utvalda tillfällen. 

Dataanalys 

Insamlad data sammanställdes och analyserades i statistikprogrammet Statistical 

Package for the Social Science (SPSS). Först utfördes en analys av deskriptiv statistik för 

variablerna självbestämmande motivation, kontrollerad motivation, autonomi-, tillhörighets- 

och kompetensfrustration, psykisk hälsa och motionsbeteende. En medieringsanalys testar hur 

en oberoende variabel (X) påverkar en beroende variabel (Y), genom en eller flera 

mellanliggande variabler eller mediatorer (M) (Preacher & Hayes, 2008). För att undersöka 

huruvida motivation (M1) och motionsbeteende (M2) kunde agera som mediatorer i 

förhållandet mellan behovsfrustration (X) och psykisk hälsa (Y), genomfördes en 

medieringsanalys med hjälp av tilläggsprogrammet PROCESS (Hayes, 2013). En 

medieringsanalys anses vara ett bra tillvägagångssätt som möjliggör att hitta dels den direkta 

effekten av X på Y, men också den medierande effekten av olika mediatorer, vilket gör att 

olika hypoteser kan testas i en och samma modell (Preacher & Hayes, 2008). Eftersom 

motivation delades in i självbestämmande motivation och kontrollerad motivation 

samt behovsfrustration i autonomi-, tillhörighets- och kompetensfrustration utfördes sex 
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medieringsanalyser. Slutligen utfördes även sex medieringsanalyser för uppdelningen av 

introjicerad reglering enligt Breq-4 (introjicerat närmande och introjicerat undvikande). 

 
Etik 

Alla deltagarna fick information om att enkäten var frivillig att svara på samt att allt 

insamlat material behandlas konfidentiellt. I informationsbrevet framgick det att data endast 

används i forskningssyfte samt att deltagarna har rätt till att avbryta sitt deltagande i studien 

utan att ange anledning. Informationsbrevet utformades med hjälp av de forskningsetiska 

kraven; nyttjande, information, konfidentiellt och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) 

och innehöll kontaktuppgifter för eventuella frågor. 

 

Resultat 

Inledningsvis återfinns beskrivande statistik för samtliga variabler med antal deltagare, 

medelvärde, standardavvikelse, cronbach’s alpha-värde samt lägsta och högsta värdet för 

respektive variabel (se tabell 1). För variabeln motionsbeteende (MB) betyder ett värde över 

24 METs att individen har en aktiv vardag. Ju högre värde av motionsbeteende (MB), desto 

mer motionerar deltagarna, där 193 METs var det högsta värdet. Vidare visar tabell 2 

korrelationer mellan de olika variablerna. 

 
Tabell 1 

 

Beskrivande statistik 

  

 N M SD Cronbach’s 

Alpha 

Min. Max. 

Självbestämmande motivation (SM) 160 4.78 1.74 .96 1.00 7.00 

Kontrollerad motivation (KM) 160 3.09 1.16 .86 1.00 6.00 

Autonomifrustration (AF) 160 2.28 1.05 .59 1.00 5.00 

Tillhörighetsfrustration (TF) 160 2.09 1.14 .73 1.00 7.00 

Kompetensfrustration (KF) 160 2.83 1.32 .73 1.00 6.50 

Psykisk hälsa (PH) 160 2.78 0.88  1 4 

Motionsbeteende (MB) 160 51.71 32.03  .00 193.00 
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Tabell 2 

 

Korrelationsmatris för samtliga variabler 

 

Variabel SM KM AF TF KF PH MB 

Självbestämmande motivation 1       

Kontrollerad motivation .44** 1      

Autonomifrustration -.19* .41** 1     

Tillhörighetsfrustration -.05 .25** .44** 1    

Kompetensfrustration -.34** .24** .61** .54** 1   

Psykisk hälsa .29** -.12 -.41** -.26** -.46** 1  

Motionsbeteende .50** .19* -.08 .07 -.21** .15 1 

Förkortningar: SM = självbestämmande motivation, KM = kontrollerad motivation, AF = 

autonomifrustration, TF = tillhörighetsfrustration, KF = kompetensfrustration, PH = psykisk 

hälsa och MB = motionsbeteende. *p < .05. **p < .01. 

 

Medieringsanalys 1 (autonomifrustration och självbestämmande motivation)  

 Resultatet från medieringsanalys 1 visade ingen indirekt effekt för autonomifrustration 

på psykisk hälsa genom självbestämmande motivation och motionsbeteende tillsammans (β 

-.00; 95 % CI = -.02.02). Dock visade resultatet att autonomifrustration hade en negativ 

indirekt effekt på psykisk hälsa genom självbestämmande motivation (β -.04; 95 % CI = -

.09 -.01), med ett statistiskt negativt samband mellan autonomifrustration och 

självbestämmande motivation samt ett statistiskt signifikant positivt samband mellan 

självbestämmande motivation och psykisk hälsa. Detta betyder att låg autonomifrustration är 

relaterat till högre grad av självbestämmande motivation, vilket är relaterat till bättre psykisk 

hälsa hos deltagarna. För mer detaljerad information se tabell 3, appendix 1. 

Medieringsanalys 2 (tillhörighetsfrustration och självbestämmande motivation) 

Resultatet från medieringsanalys 2 visade ingen indirekt effekt för 

tillhörighetsfrustration på psykisk hälsa genom självbestämmande motivation och 

motionsbeteende tillsammans (β -.00; 95 % CI = -.01 .00). Dock visade resultatet ett 

signifikant negativt samband mellan tillhörighetsfrustration och psykisk hälsa (β -.19; 95 % 

CI = -.34 -.04). Detta betyder att hög tillhörighetsfrustration är relaterat till sämre psykisk 

hälsa. För mer detaljerad information se tabell 4, appendix 1.  

Medieringsanalys 3 (kompetensfrustration och självbestämmande motivation) 

Resultatet från medieringsanalys 3 visade ingen indirekt effekt för 

kompetensfrustration på psykisk hälsa genom självbestämmande motivation och 

motionsbeteende tillsammans (β .00; 95 % CI = -.01 .02). Dock visade resultatet ett 

statistiskt signifikant negativt samband mellan kompetensfrustration och självbestämmande 

motivation (β -.45; 95 % CI = -.65 -.24) samt ett statistiskt signifikant positivt samband 

mellan självbestämmande motivation och motionsbeteende (β .90; 95 % CI = .66 1.15). 

Detta betyder att låg kompetensfrustration är relaterat till mer självbestämmande motivation, 

vilket är relaterat till högre nivåer av motionsbeteende hos deltagarna. Slutligen visade 

resultaten att kompetensfrustration hade ett signifikant negativt samband med psykisk hälsa (β 

-.27; 95 % CI = -.37 -.18). För mer detaljerad information se tabell 5, appendix 1. 

Medieringsanalys 4 (autonomifrustration och kontrollerad motivation) 

 Resultatet från medieringsanalys 4 visade ingen indirekt effekt för autonomifrustration 

på psykisk hälsa genom kontrollerad motivation och motionsbeteende tillsammans (β .01; 

95 % CI = -.00 .03). Dock visade resultatet ett statistiskt signifikant positivt samband mellan 

autonomifrustration och kontrollerad motivation (β .45; 95 % CI = .29 .61) samt ett 
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statistiskt signifikant positivt samband mellan kontrollerad motivation och motionsbeteende 

(β .73; 95 % CI = .35 1.12). Detta betyder att hög autonomifrustration är relaterat till hög 

kontrollerad motivation, vilket är relaterat till högre nivåer av motionsbeteende hos 

deltagarna. Slutligen visade resultaten att autonomifrustration hade ett signifikant negativt 

samband med psykisk hälsa (β -.34; 95 % CI = -.48 -.21). För mer detaljerad information se 

tabell 6, appendix 1. 

Medieringsanalys 5 (tillhörighetsfrustration och kontrollerad motivation) 

Resultatet från medieringsanalys 5 visade en positiv indirekt effekt för 

tillhörighetsfrustration på psykisk hälsa genom kontrollerad motivation och motionsbeteende 

tillsammans i en full medieringsmodell (β .01; 95 % CI = .00 .02). Mer specifikt visade 

resultatet ett statistiskt signifikant positivt samband mellan tillhörighetsfrustration och 

kontrollerad motivation samt ett statistiskt signifikant positivt samband mellan kontrollerad 

motivation och motionsbeteende. Slutligen visade resultatet ett statistiskt signifikant positivt 

samband mellan motionsbeteende och psykisk hälsa. Detta betyder att hög 

tillhörighetsfrustration är relaterat till mer kontrollerad motivation samt högre nivåer av 

motionsbeteende, vilket tillsammans kan relateras till bättre psykisk hälsa hos deltagarna. För 

mer detaljerad information se tabell 7, appendix 1. 

Medieringsanalys 6 (kompetensfrustration och kontrollerad motivation) 

Resultatet från medieringsanalys 6 visade ingen indirekt effekt för 

kompetensfrustration på psykisk hälsa genom kontrollerad motivation och motionsbeteende 

tillsammans (β .00; 95 % CI = -.01 .02). Dock visade resultatet ett statistiskt signifikant 

positivt samband mellan kompetensfrustration och kontrollerad motivation (β .21; 95 % CI = 

.06 .36) samt ett statistiskt signifikant positivt samband mellan kontrollerad motivation och 

motionsbeteende (β .70; 95 % CI = .38 1.01). Detta betyder att hög kompetensfrustration är 

relaterat till mer kontrollerad motivation, vilket i sin tur är relaterat till högre nivåer av 

motionsbeteende hos deltagarna. För mer detaljerad information se tabell 8, appendix 1. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan behovsfrustration och psykisk 

hälsa hos gymnasieungdomar genom de mellanliggande variablerna motivation och 

motionsbeteende. Resultatet visade negativa direkta samband mellan behovsfrustration (alla 

subskalor) och psykisk hälsa. Detta innebär att ungdomar som upplever en hög 

behovsfrustration rapporterade sämre psykisk hälsa. Intressant nog visade även 

medieringsanalysen en positiv indirekt effekt för tillhörighetsfrustration på psykisk hälsa 

genom kontrollerad motivation och motionsbeteende tillsammans. Detta indikerar att 

gymnasieungdomar med hög tillhörighetsfrustration upplever högre nivåer av kontrollerad 

motivation samt högre nivåer av motionsbeteende, vilket i sin tur är relaterat till bättre 

(självrapporterad) psykisk hälsa. Nedan kommer det direkta sambandet mellan 

behovsfrustration och psykisk hälsa att diskuteras, följt av den roll som motivation och 

motionsbeteende har. Slutligen kommer introjicerad reglering diskuteras, eftersom 

problematik finns gällande dess tolkning.  

Relationen mellan behovsfrustration och psykisk hälsa 

 Resultatet från föreliggande studie går i linje med SDT:s processmodell samt Ryan 

och Decis (2008) förklaring att en individs välmående försämras när ett eller flera av de 

psykologiska grundbehoven motarbetas. En stor del av Sveriges ungdomar upplever psykisk 

ohälsa vilket påverkar deras livssituation. Den aktuella studiens resultat visar likt tidigare 

forskning (Ryan & Deci, 2000b; Vansteenkiste & Ryan, 2013) att behovsfrustration är starkt 

sammankopplat med psykisk ohälsa. För att en ung person ska uppnå sin fulla potential och 

må bra behövs en stadig och sund psykisk hälsa. Både situation och miljö kan påverka 

individer vilket kan göra att upplevd behovsfrustration förändras från dag till dag. Likt 
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kontinuumet i OIT, kanske individer även pendlar rörligt mellan att känna tillfredsställelse 

och frustration. Som nämndes inledningsvis är behovstillfredsställelse och behovsfrustration 

inte motsatser till varandra. Det är därför viktigt att poängtera att låg behovstillfredsställelse 

inte nödvändigtvis betyder hög behovsfrustration (Bartholomew et al., 2011; Vansteenkiste & 

Ryan, 2013). Ungdomars livssituation förändras ständigt genom många influenser utifrån, till 

exempel media och vänner, vilket också skulle kunna påverka grundbehovens innebörd och 

vad som krävs för att de ska uppfattas som tillfredsställda eller motarbetade.    

Tillhörighetsbehovet har i många studier visat otydliga resultat och istället har 

kompetens och autonomi varit utmärkande (Wilson, Rodgers & Fraser, 2002; Wilson, 

Longley, Muon, Rodgers & Murray, 2006). Liknande mönster syns i den aktuella studien, där 

autonomi- och kompetensbehovet var starkast relaterade till psykisk hälsa, men tack vare 

medieringsanalyser kunde dock betydelsen av tillhörighetsbehovet åskådliggöras, något som 

med mindre sofistikerade analyser sannolikt kunde undgått upptäckt. En av orsakerna till att 

behovet av tillhörighet varit svårt att fånga i tidigare studier skulle därför kunna bero på att 

svaga analysmetoder använts.    

Att gymnasieungdomar upplever psykisk ohälsa påverkar inte bara deras liv för 

stunden, utan kan även ge negativa konsekvenser på sikt eftersom nedstämdhet kan leda till 

att de får svårare att hänga med i skolan. Senare i livet kan detta ge sämre förutsättningar ute i 

samhället och arbetslivet. Dessutom är det vanligt att individer som mår psykiskt dåligt drar 

sig undan, vilket också kan hämma deras sociala utveckling genom att de inte lär sig sociala 

koder och får därmed svårare att trivas och passa in i sociala sammanhang. I värsta fall skulle 

detta kunna leda till att den upplevda behovsfrustrationen förstärks ytterligare. Att resultatet 

visar detta starka samband mellan behovsfrustration och psykisk ohälsa hos 

gymnasieungdomar, understryker verkligen hur viktigt det är att undersöka om det finns 

mellanliggande variabler som kan inverka och i bästa fall motverka detta negativa samband. 

Motivation och motionsbeteendets roll i relationen mellan behovsfrustration och psykisk 

hälsa 

När motivation och motionsbeteende inkluderas utifrån SDT:s processmodell (Fortier 

et al., 2012), visar medieringsanalysen en positiv indirekt effekt mellan tillhörighetsfrustration 

och psykisk hälsa genom kontrollerad motivation samt motionsbeteende. Gymnasieungdomar 

som upplever en hög tillhörighetsfrustration upplever alltså även högre nivåer av kontrollerad 

motivation och motionerar mer, vilket sammantaget var relaterat till bättre (självrapporterad) 

psykisk hälsa. Detta stärker betydelsen av SDT:s processmodell ytterligare genom att visa 

betydelsen av motivation och beteende för individers psykologiska välbefinnande. Trots att 

effektstorleken för det indirekta resultatet var relativt svag, verkar det som att en del av 

effekten mellan tillhörighetsfrustration och psykisk hälsa går igenom kontrollerad motivation 

och motionsbeteende. Det verkar därför som att kontrollerad motivation hos ungdomar kan 

driva ett motionsbeteende som i sin tur (genom psykologiska och fysiologiska effekter) kan 

dämpa det ursprungliga negativa sambandet mellan tillhörighetsfrustration och psykisk hälsa. 

En förklaring till detta kan finnas i att tidigare forskning visat att fysisk aktivitet i 

ungdomsåren bidragit till bland annat ökad självkänsla och förbättrad psykisk hälsa (Hallal et 

al., 2006). I sammanhanget är det dock viktigt att nämna att 10% av variansen i psykisk hälsa 

kan förklaras av tillhörighetsfrustration, kontrollerad motivation och motionsbeteende. Med 

andra ord kan en liten del av psykisk hälsa förklaras av dessa faktorer, men det finns även 

andra faktorer som spelar stor roll.  

För att vidmakthålla inre motivation anses tillhörighetsbehovet vara betydande, men 

eftersom självbestämmande motivation kan uppstå även utanför sociala sammanhang 

ifrågasätter Deci och Ryan (2000) om detta behov kan ha en mer avlägsen betydelse jämfört 

med de två andra behoven. Intressant nog är det just tillhörighetsfrustration som sticker ut i 

föreliggande studie, vilket skulle kunna relateras till målpopulationen eftersom ungdomar 
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befinner sig i en period som präglas av stora förändringar gällande livssituation och identitet. 

Detta kan till exempel innebära en stark önskan till att känna tillhörighet och “passa in” i 

umgängeskretsen, klassen eller samhället. Tillhörighetsfrustration innebär att en individ 

upplever en ovälkomnande miljö (Vansteenkiste et al., 2010), och skolan kan med stor 

sannolikhet upplevas ovälkomnande för många ungdomar. Ryan och Deci (2000a) antyder att 

trygga miljöer med upplevd tillhörighet främjar inre motivation. Baserat på detta visar 

ovanstående resultat förväntade effekter, det vill säga när tillhörighetsbehovet motarbetas 

ökar istället den yttre motivationen. Ungdomars önskan att känna gemenskap skulle kunna 

förklara varför kontrollerad motivation är relaterat till ett ökat motionsbeteende. Många finner 

sin identitet och gemenskap i en idrott eller på ett gym, vilket kan förklara att ungdomar söker 

sig till fritidsaktiviteter där de kan finna umgänge och tillhörighet. För att känna tillhörighet 

eller vilja “passa in” kan yttre faktorer troligen anses viktigare, som till exempel “jag tränar 

för att få en snygg kropp” eller “min kompis säger att jag borde”, vilket kan göra att 

kontrollerad motivation faktiskt ökar motionsbeteendet trots upplevd tillhörighetsfrustration. 

Enligt Vansteenkiste och Ryan (2013) kan upplevd behovsfrustration också leda till 

kompensatoriska beteenden, t.ex. kan en individ förlora självkontrollen eller leva mer 

strukturerat, eftersom det visats medföra en viss känsla av säkerhet. Tillsammans med 

ovanstående förklaring skulle detta kunna förklara varför upplevd tillhörighetsfrustration hos 

deltagarna leder till högre kontrollerad motivation och att ungdomarna lever efter mer strikta 

beteendemönster, till exempel i form av ökat motionsbeteende. Vikten av att passa in och 

känna tillhörighet får också den motsatta effekten i att ungdomar sällan vill sticka ut från 

mängden, vilket kan iakttas i allt från klädval till val av fritidsaktivitet. En stark vilja att passa 

in skulle kunna förklara det fenomen att ungdomar lyssnar till den stora massan och styrs av 

yttre omständigheter istället för att lyssna inåt. Att vid upprepade tillfällen välja andras åsikter 

framför sina egna kan skapa en inre konflikt vilket skulle kunna leda till sämre välmående och 

behovsfrustration. Som tidigare nämnts kan individer söka sig till yttre faktorer, till följd av 

pågående behovsfrustration under längre tid vilket kan ge starkare känslor av osäkerhet (Ryan 

et al., 1996; Deci & Ryan, 2000).      

Att fysisk aktivitet, träning och motion har många positiva hälsoeffekter är det nog få 

som lyckats undgå, men när motivationen främst är kontrollerad och kommer från yttre 

faktorer blir det genast en intressant fråga om det gynnar eller hämmar individen. Ryan och 

Deci (2000a) visade till exempel att den inre motivationen kan minska när individer präglas 

av bland annat belöningar, direktiv eller påtvingade mål. Trots att deltagare i den aktuella 

studien som upplevde tillhörighetsfrustration rapporterade högre psykisk hälsa, (genom 

effekterna av kontrollerad motivation och motion), är en intressant fråga om det i längden kan 

påverka individens hälsa negativt. De individuella regressionsresultaten för den aktuella 

studien visade att både självbestämmande samt kontrollerad motivation var relaterat till ett 

ökat motionsbeteende. Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan en mer 

självbestämmande motivation och en ökad avsikt av att vara fysiskt aktiv (Rouse et al., 2011), 

samt mellan träningsfrekvens och kontrollerad motivation (Ryan, Williams, Patrick & Deci, 

2009). Vid låg autonomifrustration och kompetensfrustration hos deltagarna, ökade 

självbestämmandet som också relaterades till högre nivåer av motionsbeteende. Att deltagarna 

i studien motiverades till att vara fysiskt aktiva på grund av yttre faktorer (d.v.s. kontrollerad 

motivation), är inte förvånande. Lindwall med kollegor (2017) fann att individer drivs till att 

motionera av olika anledningar som ibland till och med kan säga emot varandra. Det kan 

alltså bero på både miljön och situationen. Tidigare studier har bland annat hittat samband 

mellan behovsfrustration och en strävan efter muskler och muskelmissnöje (Edwards et al., 

2016). Att idealkroppen för män är en muskulös kropp är nog de flesta överens om, vilket 

skulle kunna vara en förklaring till främst varför pojkar motionerar. Även om kontrollerad 

motivation kan uppfattas som positivt i den bemärkelsen att det verkar leda till fysisk 
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aktivitet, kan det ändå få negativa konsekvenser för individen eftersom beteendet påverkas av 

påtryckningar utifrån (till exempel andras krav och utseendefixering). Bland annat har 

Schmuck, Kasser och Ryan (2000) visat att yttre motivation (vilket också minskar inre 

motivationsfaktorer) kan ge negativa effekter på välbefinnandet. Deci och Ryan (2000) 

understryker även att om kontrollerad motivation kan motivera ett beteende kan det också ge 

negativa effekter eftersom individen drivs av känslor av skuld och skam. Eftersom upprepade 

studier visar tydliga hälsofördelar av motion och fysisk aktivitet kan det betraktas som 

positivt att deltagarna i studien motionerar regelbundet, men frågan kvarstår om vilka 

eventuella effekter en yttre motivationsreglering kan få för ungdomarnas psykiska 

välbefinnande på sikt.  

  Medieringsanalyserna för självbestämmande motivation visade ingen indirekt effekt 

för behovsfrustration på psykisk hälsa genom självbestämmande motivation och 

motionsbeteende tillsammans. Dock visade resultatet att låg autonomifrustration var relaterat 

till mer självbestämmande, vilket är relaterat till bättre psykisk hälsa hos ungdomarna. En mer 

självbestämmande motivation har tidigare visats vara relaterat till just bättre psykisk hälsa 

(Rouse et al., 2011). Att slippa känna att någon kontrollerar dina beslut, en miljö som 

uppmuntrar till kreativt tänkande och en känsla av att vara den som bestämmer är bara 

exempel på ungdomars tankar om självbestämmande. Frågan är dock om skolan i Sverige 

speglar detta? Skolan i Sverige styrs idag till stor del av strikta riktlinjer och bedömning med 

betyg. Huvudsyftet med betygsättning är att hjälpa eleverna i deras lärande genom 

information som ska främja motivation (Lundahl, Hultén & Tveit, 2016). Dock menar 

Lundahl med kollegor (2016) att det är viktigt att skilja på motivation kopplat till lärandemål 

jämfört med prestationsmål, eftersom forskning visar att motivation som bygger på 

prestationsmål leder till att elevens fokus flyttas till annat än själva lärandet. Bedömning kan 

alltså leda till att eleverna inte går till skolan för kunskapens skull utan för att prestera och få 

bra betyg, vilket kan få konsekvenser senare i livet. Dels på grund av att kraven på att prestera 

kan generera en hög stress som påverkar ungdomarnas hälsa negativt och dels för att eleverna 

senare inte besitter den kompetens som förväntas av dem. Deci och Ryan (2000) förklarar att 

kompetens anses vara nödvändig för alla former av motivation, medan kravet för uppkomst av 

inre motivation är autonomi. Sveriges skolor följer tydliga läroplaner och lärare arbetar av 

tradition med mer kontrollerande metoder och kontrollerande kommunikation. Elevers 

inflytande kan därför upplevas som begränsande vilket gör att de kan uppleva skolan som en 

kontrollerad miljö. Vansteenkiste med kollegor (2010) beskriver just att autonomifrustration 

kan vara en effekt av att befinna sig i en kontrollerad miljö. Som tidigare nämnts beskriver 

Folkhälsomyndigheten (2015) den psykiska ohälsan som ett kvarstående problem för 

ungdomar i Sverige, där en tydlig negativ trend syns i skolan det senaste decenniet. Likaväl 

som att gymnasieungdomar upplever mer självbestämmande vid låg autonomifrustration, 

upplever de också mindre självbestämmande vid hög autonomifrustration. En förklaring till 

den psykiska ohälsan bland Sveriges ungdomar skulle därför kunna bero på att det finns en 

brist på självbestämmande hos ungdomar både i skolan genom kontrollerande arbetssätt och i 

hemmet genom föräldrars regler och kontrollerande kommunikation. Genom att ge ungdomar 

mer inflytande och involvera dem mer i beslut, skulle deras psykiska hälsa eventuellt kunna 

förbättras eftersom självbestämmande motivation visats vara en väsentlig del av psykologiskt 

välmående.    

Motivation är komplicerat och multidimensionellt vilket betyder att det är många olika 

aspekter som spelar in när vi gör våra val. Inom varje individ pågår samspel mellan olika 

regleringar parallellt, vilket gör att motivation är svårt att analysera. Lindwall med kollegor 

(2017) belyser svårigheten i att enbart utgå från OIT eftersom den teoretiskt beskriver 

motivation på ett endimensionellt kontinuum, utan att ta hänsyn till parallella 

dragningskrafter. Det faktum att motivation är en inre process som ser olika ut hos olika 
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individer gör att det är svårt att sätta riktlinjer i samhället som passar alla. Det är förståeligt att 

lärosäten behöver en mall och kursplan att följa, för att säkerställa kvalitet och att nationella 

utbildningsmål uppfylls, däremot är det samtidigt viktigt att komma ihåg att varje elev är den 

andre olik. Trots detta är skolan inte individanpassad, vilket gör att läroplanen kan 

tillfredsställa en elev, men samtidigt verka hämmande mot en annan. Till exempel kan en elev 

som är mycket kunnig uppleva kompetensfrustration genom en skolmiljö som motarbetar 

deras fulla kapacitet och förmåga. Likaså kan en elev som inte hänger med i skolan uppleva 

behovsfrustration, till exempel genom att klasskamraterna och lärare bidrar till utanförskap 

samt en ovälkomnande miljö. Kanske skulle det vara möjligt att motverka en del av elevernas 

upplevda behovsfrustration om lärare hade mer tid för varje enskild elev, kunde ge 

autonomistöd och skapa meningsfulla relationer och struktur i klassrummet. Feedback är en 

annan viktig faktor som kan påverka en individs motivation och engagemang, och lärare bör 

vara medvetna om hur de levererar feedback. Enligt Ryan och Deci (2008) riskerar negativ 

feedback att skapa amotivation, eller brist på inre eller yttre motivation för den aktuella 

uppgiften. När feedback är informativ snarare än resultatinriktad och framförs på ett icke 

kontrollerande sätt kan intresset för aktiviteten öka (Ryan, 1982). Som Ryan och Deci (2000a) 

understryker är det den sociala miljön som till stor del avgör om en individ är proaktiv, passiv 

eller ointresserad. Just den sistnämnda kategorin är inte ovanlig i gymnasiet när många elever 

är skoltrötta och har mer intresse för vad som händer utanför skolan. Däremot skulle 

individuella kursplaner vara svårt att genomföra, men för att stärka elevernas motivation och 

känsla av självbestämmande är det viktigt med kontinuerliga utvecklingssamtal och att lärare 

arbetar med autonomistöd. När individer känner behovstillfredsställelse och drivs av 

självbestämmande kan utöver det psykologiska välbefinnandet även kreativitet och 

engagemang öka, som dessutom kan minska fusk, missnöje och tristess, vilket kan vara 

vanligt förekommande hos ungdomar. Detta belyser hur viktigt det är att lyssna till varje 

persons behov, dels för att motverka att den enskilde individen upplever behovsfrustration 

men även för att se till samhällets bästa och den utvecklingspotential som finns.    

Introjicerat undvikande (avoidance) och närmande (approach) 

Introjicerad reglering innebär att ett beteende utförs för att motverka skuld och ångest, 

men beteendet styrs inte av egen acceptans. Mätinstrumentet BREQ-4 som användes i 

förevarande studie har åtta frågor som mäter introjicerad reglering (fyra introjicerat 

undvikande, fyra introjicerat närmande). Som tidigare nämnts innebär den traditionella 

avgränsningen som använts i tidigare BREQ-versioner att introjicerad reglering tillhör 

kontrollerad motivation och identifierad reglering tillhör självbestämmande motivation. Detta 

är dock något som ifrågasatts, bland annat av Assor, Vansteenkiste och Kaplan (2009) som 

menar att introjicerad reglering kan delas upp i introjicerat undvikande (av negativa känslor 

som till exempel skam och skuld) och introjicerat närmande (för att känna stolthet och 

självförverkligande). Exempel på frågor i Breq-4 för en undvikande fråga är “jag motionerar 

för att jag får skuldkänslor när jag inte gör det”, och en närmande fråga “jag motionerar för 

att jag bara kan vara stolt över mig själv när jag håller igång”. Likheten i frågorna indikerar 

komplexiteten i att tolka introjicerad reglering. Vid jämförelse mellan identifierad reglering 

och de båda delarna av introjicerad reglering, var identifierad reglering en starkare prediktor 

av positiva utfall, och därför mer självbestämmande (Assor et al., 2009). Det verkar dock som 

att introjicerat närmande är mer självbestämmande än introjicerat undvikande, eftersom Assor 

med kollegor (2009) dessutom fann att identifierad reglering var starkare korrelerad med 

introjicerat närmande jämfört med introjicerat undvikande.  

Medieringsanalysen för uppdelningen av introjicerad reglering visade ingen indirekt 

effekt för autonomifrustration på psykisk hälsa genom självbestämmande och 

motionsbeteende tillsammans (se tabell 9, appendix 2). Vidare visade inte heller 

medieringsanalysen för tillhörighetsfrustration på psykisk hälsa genom kontrollerad 
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motivation och motionsbeteende tillsammans någon indirekt effekt när introjicerad reglering 

delades upp (se tabell 13, appendix 2). Här syns en tydlig skillnad jämfört med den mer 

traditionella uppdelningen av introjicerad reglering som diskuterats ovan. Genom att dela upp 

introjicerad reglering i undvikande och närmande kan det möjligtvis ge en tydligare bild av 

vad introjicerad reglering faktiskt innebär, och eventuellt ett resultat som speglar verkligheten 

bättre. Det är dock viktigt att ha i åtanke att uppdelningen av introjicerad reglering är relativt 

nytt och oprövat och de flesta räknar fortfarande introjicerad reglering som kontrollerad 

motivation.  

Ett intressant resultat som uppenbarade sig i jämförelsen mellan analyserna var 

sambandet mellan kontrollerad motivation och motionsbeteende. När introjicerat närmande 

räknas som självbestämmande, blev resultatet mellan just kontrollerad motivation och 

motionsbeteende endast signifikant i analysen med kompetensfrustration (se tabell 14, 

appendix 2), till skillnad från att samtliga analyser visade signifikanta resultat i den 

traditionella uppdelningen (se appendix 1). En förklaring till detta skulle dels kunna vara 

social önskvärdhet, vilket betyder att personer beter sig och agerar på ett sätt som gör att de 

blir omtyckta av andra. De frågor som rör introjicerat undvikande är negativt laddade och 

frågorna kan därför vara svåra att erkänna för sig själv att de stämmer överens. Frågorna för 

introjicerat närmande är istället mer positivt laddade och något de flesta kan känna igen sig i 

eftersom det kan kopplas till stolthet snarare än skuld och skam. Intressant nog kvarstår 

sambandet mellan kontrollerad motivation och motionsbeteende när deltagarna upplever 

kompetensfrustration. Detta betyder att ungdomar får en högre nivå av kontrollerad 

motivation när de känner sig ineffektiva eller befinner sig i en miljö som hämmar deras 

förmåga. Att resultatet som gäller just kontrollerad motivation och motionsbeteende förändras 

när introjicerad reglering delas upp skapar frågetecken kring teori, tidigare forskning och 

gamla instrument. I tidigare studier har introjicerat undvikande i högre grad varit relaterat till 

sämre prestation i idrottssammanhang och skola, till skillnad från introjicerat närmande 

(Assor et al., 2009). Detta skulle kunna förklara varför resultatet förändrades när introjicerat 

närmande räknades in i kontrollerad motivation i tidigare analyser. En enskild studie gör det 

dock svårt att fastslå något, men Vansteenkiste med kollegor (2010) anser att genom en 

uppdelning i introjicerat undvikande och introjicerat närmande skulle kunna hjälpa till med att 

klargöra de frågetecken kring introjicerad reglering och dess påverkan på beteenden och 

psykologiskt välbefinnande.  

Metoddiskussion 

Föreliggande studie använde sig av frågeformulär av typen självrapportering, vilket är 

den vanligaste metoden för värdering av fysisk aktivitet. Fördelarna med självrapportering 

genom enkäter är att det är enkel att nå ut till stora populationer, men det finns även svagheter 

med denna datainsamling (Sallis & Saelens, 2000). Det finns till exempel risk för förekomst 

av social önskvärdhet, “demand characteristics” och överskattning, vilket kan påverka 

studiens validitet. I den aktuella studien fanns ej resurser till en objektiv mätning vilket hade 

kunnat motverka detta, utan istället användes ett stort urval för att balansera ut dessa 

svagheter. Även otydliga påståenden samt långa formulär kan påverka deltagarnas svar 

(Podsakoff, MacKenzie & Podsakoff, 2012). Deltagare som svarade på enkäten i skolmiljön 

har eventuellt upplevt situationen som stressande av olika skäl, till exempel kan upplevd 

tidsbrist på grund av kort rast och att vara observerad av andra elever ha gjort att några 

svarade förhastat på frågorna. Ett problem med ett digitalt formulär är bland annat att inte 

kunna besvara deltagares eventuella frågor, samt att inte veta hur många som tackar nej till att 

delta i studien. Deltagare kan dessutom ha påbörjat enkäten men av olika anledningar valt att 

inte fullfölja, vilket gör det svårt att uppskatta interna och externa bortfall.  

En annan svaghet med designen är att det är en tvärsnittsstudie (Preacher & Hayes, 

2004) eftersom studier med upprepade mätningar är mer tillförlitliga. Denna svaghet kan dock 
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till viss del balanseras med att resultaten analyserats med multipla medieringsanalyser, som är 

mer sofistikerade än vanliga medelvärdesanalyser, och genom att inkludera fler mediatorer, 

blir det möjligt att se i vilken utsträckning specifika mediatorer kan mediera effekten mellan 

X och Y (Preacher & Hayes, 2008).   

Deltagarnas motionsvanor mättes med Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire 

(GLTEQ). Även här syntes tendenser i att vissa av deltagarna kan ha varit antingen 

ofokuserade, stressade eller haft svårt att förstå frågorna. Det fanns några svar som antydde att 

deltagarna inte läst beskrivningen tillräckligt noga och till exempel besvarat med bokstäver 

istället för en siffra. Det är komplicerat att mäta psykisk ohälsa eftersom det är ett begrepp 

som inte har en klar definition utan förklaras olika i olika studier. Frågan som mäter 

självskattad nivå av mental hälsa (SRMH), är en riktad och enkel fråga, vilken inte ersätter 

mer specifika mätinstrument av psykisk hälsa, men SRMH har för vuxna validerats som en 

användbar indikator för att få en överblick av allmän mental hälsa (Mawani & Gilmour, 

2010). Eftersom instrumentet är väldigt enkelt att administrera kan SRMH ge insikt i allmän 

mental hälsa hos både ungdomar och vuxna (Herman, Hopman & Sabiston, 2015). Vidare är 

en styrka för studien att det validerade mätinstrument PNTS (Psychological Need Thwarting 

Scale) i tidigare studier (Bartholomew et al., 2011) har demonstrerat bra innehåll, faktoriell 

och prediktiv validitet samt intern konsistens. BREQ-4 (Markland et al., in preparation) är 

ännu ej validerat och testat, vilket gör det svårare att värdera, men den svenska versionen av 

instrumentet (Weman-Josefsson, et al., in preparation) hade i förevarande studie cronbach’s 

alpha 0.85 för kontrollerad motivation och 0.95 för självbestämmande motivation vilket 

stärker tillförlitligheten.  

Implikationer 

Behovsfrustration kan leda till psykisk ohälsa (Gunnell et al., 2013), och den psykiska 

ohälsan bland ungdomar i Sverige är ett faktum (Folkhälsomyndigheten, 2015). Resultaten 

kan därför bidra med ökad förståelse kring relationen mellan psykisk hälsa, motionsbeteenden 

och behovsfrustration hos ungdomar och vad det kan innebära för individer och samhället när 

ungdomar upplever behovsfrustration. Ökad förståelse om motivation, behovsfrustration och 

motion skulle kunna bidra till bättre hälsoinsatser, kanske framför allt i skolmiljön, som på 

sikt kan bidra till ett ökat psykiskt välbefinnande. Vidare skulle skolan och lärare kunna dra 

nytta av att tillämpa grunderna i självbestämmandeteorin och utgå från de psykologiska 

grundbehoven för att stärka ungdomars självbestämmande motivation och minska 

behovsfrustration genom en mer behovsstödjande miljö. Tidigare studier (Rouse et al., 2011) 

har också visat att självbestämmande motivation är relaterat till ökad intention att ägna sig åt 

fysisk aktivitet samt bättre psykisk hälsa. Detta understryker vikten av att främja 

självbestämmandet och motionsbeteendet för ungdomar, eftersom motion verkar kunna buffra 

negativa effekter på psykisk hälsa, och självbestämmande motivation har i sin tur visat sig ha 

positiva effekter på både motionsbeteende och välbefinnande. Genom att främja ungdomars 

självbestämmande motivation och att stärka deras psykologiska behov, medför detta också 

ökad internalisering och skapar en stadig grund för bättre psykisk hälsa. 

Konklusion 

De psykologiska grundbehoven (autonomi, tillhörighet och kompetens) är viktiga 

delar för alla individers utveckling och välmående och behovsfrustration kan leda till ohälsa 

och en försämrad livssituation (Vansteenkiste & Ryan, 2013). Syftet med studien var därför 

att undersöka behovsfrustration i relation till motivation och motionsbeteende och dess 

inverkan på ungdomars psykiska hälsa. Resultatet från medieringsanalyserna går i linje med 

tidigare forskning som visat att behovsfrustration har negativ inverkan på självbestämmande 

motivation och psykisk hälsa och omvänt att låg behovsfrustration och hög självbestämmande 

motivation har positiva effekter på psykisk hälsa och motionsbeteende. En av analyserna 

visade även lite oväntat att ungdomar med hög tillhörighetsfrustration upplever högre nivåer 
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av kontrollerad motivation samt högre nivåer av motionsbeteende, vilket i sin tur var relaterat 

till bättre psykisk hälsa. Detta indikerar att ungdomar kanske upplever att de befinner sig i en 

kontrollerad miljö, vilket gör att deras motionsbeteende drivs av mer kontrollerade orsaker, 

men att fysisk aktivitet ändå verkar buffra för de negativa effekterna som behovsfrustration 

har på psykisk hälsa. Tillhörighetsbehovet verkar dock vara en viktig aspekt att ta hänsyn till 

när det gäller ungdomars psykiska hälsa och sammantaget stöder resultaten i huvudsak 

självbestämmandeteorin och det kan vara värdefullt att inkludera behovsfrustration som en 

variabel i framtida studier.  

Framtida forskning 

En fortsatt fördjupning av behovsfrustration kan vara värdefull i motions- och 

skolmiljöer där förslagsvis lärare kan inkluderas för att förstå deras upplevelse och syn på 

behovsfrustration hos ungdomar. Psykisk ohälsa är dessutom ett viktigt ämne när det gäller 

ungdomar som kräver mer uppmärksamhet, och genom att inkludera variabler som rör 

autonomistöd i framtida studier och därmed främja självbestämmandet, kan det bidra med ett 

ökat psykologiskt välbefinnande. Vidare är tillhörighetsbehovet en intressant aspekt eftersom 

det verkar kunna vara av stor betydelse för ungdomars motivationsorientering och deras 

psykiska hälsa när de upplever behovsfrustration. Tillhörighetsbehovet har annars haft en mer 

distanserad och otydlig roll i tidigare studier (Wilson et al., 2002; Wilson et al., 2006), men 

genom att använda sig av mer avancerade analysmetoder skulle nya insikter möjligtvis kunna 

hittas. Eftersom tillhörighet verkar vara en avgörande faktor för ungdomars motivation och 

motionsbeteende är socialt stöd en annan intressant variabel att eventuellt inkludera i framtida 

forskning. Detta skulle kunna buffra tillhörighetsbehovet ytterligare och på så vis motverka 

uppkomsten av psykisk ohälsa hos ungdomar i samband med behovsfrustration. Tidigare 

studier har funnit att just socialt stöd är en viktig faktor gällande fysisk och psykisk hälsa samt 

för att bland annat kunna minska stress (Ozbay et al., 2007). Slutligen är Introjicerat 

undvikande och introjicerat närmande något som kräver mer uppmärksamhet och skulle 

därför vara intressant att studera vidare för att öka kunskapen om introjektioner och deras 

betydelse för beteenden och välbefinnande.  
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Schüler, J., & Kuster, M. (2011). Binge eating as a consequence of unfulfilled basic needs: 

The moderating role of implicit achievement motivation. Motivation and Emotion, 35, 

89–97. doi:10.1007/ s11031-010-9200-y 

Statens folkhälsoinstitut. (2006). Fysisk aktivitet och folkhälsa (Rapport 2016:13). Hämtad 

från https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fysisk-

aktivitet-och-folkhalsa/ 

Teixeira, P. J., Carraça, E. V., Markland, D., Silva, M. N., & Ryan, R. M. (2012). Exercise, 

physical activity, and self-determination theory: A systematic review. International 

Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9(78), 1-30. doi:10.1186/1479-

5868-9-78  

Vansteenkiste, M., Niemiec, C. P., & Soenens, B. (2010). The development of the five mini 



 

theories of self-determination theory: an historical overview, emerging trends, and future 

directions. In T. Urdan & S. Karabenick (Eds.). Advances in motivation and 

achievement: Vol. 16. The decade ahead (p. 105-166). UK: Emerald Publishing.  

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On Psychological Growth and Vulnerability: Basic 

Psychological Need Satisfaction and Need Frustration as a Unifying Principle. Journal of 

Psychotherapy Integration, 23(3), 263–280.   

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Weinberg, R., Tenenbaum, G., Mckenzie, A., Jackson, S., Anshel, M., Grove, R., & Fogarty, 

G. (2000). Motivation for Youth Participation in Sport and Physical Activity: 

Relationships to Culture, Self-Reported Activity Levels, and Gender. International 

Journal of Sport Psychology, 31, 321-346. 

WHO (2001). Basic documents. 43rd Edition. Geneva, World Health Organization:1. Hämtad 

från http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_en.pdf?ua=1 

Wilson, P. M., Rodgers, W. M., & Fraser, S. N. (2002). Examining the psychometric 

properties of the behavioral regulation in exercise questionnaire. Measurement in 

Physical Education and Exercise Science, 6(1), 1-21. 

Wilson, P. M., Longley, K., Muon, S., Rodgers, W. M., & Murray, T. C. (2006). Examining 

the contributions of perceived psychological need satisfaction to well-being in exercise. 

Journal of applied biobehavioral research, 11(3–4), 243–264. 

 

 

 

  



 

Appendix 1. 

 
Tabell 3 

 

Regressionsresultat för medieringsanalys 1 av effekten från 

autonomifrustration på psykisk hälsa genom självbestämmande motivation 

och motionsbeteende 

Modell Värde SE p 
CI (nedre) CI 

(övre) 

Modell utan mediator      

   AF PH (c) -.34 .06 .00 -.46 -.22 

   R2 x-y .16 .65 .00   

Modell med mediator      

   AF SM (a1) -.32 .12 .01 -.57 -.07 

   AF MB (a2) .07 .23 .78 -.40 .53 

   SM PH (b1) .11 .05 .03 .01 .21 

   MB PH (b2) .00 .02 .91 -.05 .05 

   SM MB (d21) .94 .12 .00 .69 1.18 

   AF PH (c´) -.30 .07 .00 -.43 -.17 

   Indirekt effekt (Ind1) -.04 .02  -.09 -.01 

   Indirekt effekt (Ind2) -.00 .01  -.02 .02 

   Indirekt effekt (Ind3) .00 .01  -.01 .01 

   R2 –m1 .04 2.93 .01   

   R2 –m2 .25 7.74 .00   

   R2 –y .21 .62 .00   

Förklaringar: SM = självbestämmande motivation, AF = 

autonomifrustration, PH = psykisk hälsa, MB = motionsbeteende, x = AF, 

y = PH, m1 = SM, m2 = MB. 

 

Tabell 4 

 

Regressionsresultat för medieringsanalys 2 av effekten från 

tillhörighetsfrustration på psykisk hälsa genom självbestämmande 

motivation och motionsbeteende 

Modell Värde SE p 
CI (nedre) CI 

(övre) 

Modell utan mediator      

   TF PH (c) -.20 .08 .01 -.36 -.04 

   R2 x-y .07 .73 .01   

Modell med mediator      

   TF SM (a1) -.08 .12 .53 -.32 .16 

   TF MB (a2) .26 .19 .19 -.12 .64 

   SM PH (b1) .13 .05 .01 .04 .23 

   MB PH (b2) .01 .02 .71 -.04 .05 

   SM MB (d21) .94 .12 .00 .69 1.18 

   TF PH (c´) -.19 .08 .01 -.34 -.04 

   Indirekt effekt (Ind1) -.01 .02  -.05 .01 

   Indirekt effekt (Ind2) -.00 .00  -.01 .00 

   Indirekt effekt (Ind3) .00 .01  -.01 .02 

   R2 –m1 .00 3.03 .53   

   R2 –m2 .26 7.66 .00   

   R2 –y .15 .67 .00   

Förklaringar: SM = självbestämmande motivation, TF = 

tillhörighetsfrustration, PH = psykisk hälsa, MB = motionsbeteende, x = 

TF, y = PH, m1 = SM, m2 = MB. 

 

 



 

 

 

 

 

Tabell 5 

 

Regressionsresultat för medieringsanalys 3 av effekten från 

kompetensfrustration på psykisk hälsa genom självbestämmande 

motivation och motionsbeteende. 

Modell Värde SE p 
CI 

(nedre) 

CI 

(övre) 

Modell utan mediator      

   KF PH (c) -.31 .05 .00 -.40 -.21 

   R2 x-y .21 .62 .00   

Modell med mediator      

   KF SM (a1) -.45 .11 .00 -.65 -.24 

   KF MB (a2) -.09 .16 .55 -.40 .21 

   SM PH (b1) .08 .05 .08 -.01 .17 

   MB PH (b2) -.01 .02 .82 -.05 .04 

   SM MB (d21) .90 .12 .00 .66 1.15 

   KF PH (c´) -.27 .05 .00 -.37 -.18 

   Indirekt effekt (Ind1) -.04 .02  -.09 .00 

   Indirekt effekt (Ind2) .00 .01  -.01 .02 

   Indirekt effekt (Ind3) .00 .00  -.00 .01 

   R2 –m1 .11 2.69 .00   

   R2 –m2 .26 7.73 .00   

   R2 –y .23 .61 .00   

Förklaringar: SM = självbestämmande motivation, KF = 

kompetensfrustration, PH = psykisk hälsa, MB = motionsbeteende, x = 

KF, y = PH, m1 = SM, m2 = MB. 

Tabell 6 

 

Regressionsresultat för medieringsanalys 4 av effekten från 

autonomifrustration på psykisk hälsa genom kontrollerad motivation och 

motionsbeteende. 

Modell Värde SE p 
CI 

(nedre) 

CI 

(övre) 

Modell utan mediator      

   AF PH (c) -.34 .06 .00 -.46 -.22 

   R2 x-y .16 .65 .00   

Modell med mediator      

   AF KM (a1) .45 .08 .00 .29 .61 

   AF MB (a2) -.57 .30 .06 -1.16 .03 

   KM PH (b1) .02 .07 .72 -.11 .16 

   MB PH (b2) .03 .02 .19 -.01 .07 

   KM MB (d21) .73 .20 .00 .35 1.12 

   AF PH (c´) -.34 .07 .00 -.48 -.21 

   Indirekt effekt (Ind1) .01 .03  -.05 .08 

   Indirekt effekt (Ind2) .01 .01  -.00 .03 

   Indirekt effekt (Ind3) -.02 .02  -.06 .00 

   R2 –m1 .17 1.12 .00   

   R2 –m2 .06 9.72 .00   

   R2 –y .18 .65 .00   

Förklaringar: KM = kontrollerad motivation, AF = autonomifrustration, 

PH = psykisk hälsa, MB = motionsbeteende, x = AF, y = PH, m1 = KM, 

m2 = MB. 



 

Tabell 7 

 

Regressionsresultat för medieringsanalys 5 av effekten från 

tillhörighetsfrustration på psykisk hälsa genom kontrollerad motivation 

och motionsbeteende 

Modell Värde SE p 
CI 

(nedre) 

CI 

(övre) 

Modell utan mediator      

   TF PH (c) -.20 .08 .01 -.36 -.04 

   R2 x-y .07 .73 .01   

Modell med mediator      

   TF KM (a1) .25 .08 .00 .10 .40 

   TF MB (a2) .05 .24 .82 -.43 .54 

   KM PH (b1) -.07 .07 .32 -.20 .07 

   MB PH (b2) .05 .02 .02 .01 .09 

   KM MB (d21) .51 .19 .01 .14 .88 

   TF PH (c´) -.19 .08 .02 -.36 -.03 

   Indirekt effekt (Ind1) -.02 .02  -.06 .01 

   Indirekt effekt (Ind2) .01 .00  .00 .02 

   Indirekt effekt (Ind3) .00 .01  -.02 .03 

   R2 –m1 .06 1.26 .00   

   R2 –m2 .04 10.02 .01   

   R2 –y .10 .71 .00   

Förklaringar: KM = kontrollerad motivation, TF = 

tillhörighetsfrustration, PH = psykisk hälsa, MB = motionsbeteende, x = 

TF, y = PH, m1 = KM, m2 = MB. 

 

 

 

Tabell 8 

 

Regressionsresultat för medieringsanalys 6 av effekten från 

kompetensfrustration på psykisk hälsa genom kontrollerad motivation och 

motionsbeteende. 

Modell Värde SE p 
CI (nedre) CI 

(övre) 

Modell utan mediator      

   KF PH (c) -.31 .05 .00 -.40 -.21 

   R2 x-y .21 .62 .00   

Modell med mediator      

   KF KM (a1) .21 .08 .01 .06 .36 

   KF MB (a2) -.64 .17 .00 -.98 -.30 

   KM PH (b1) -.02 .07 .80 -.15 .12 

   MB PH (b2) .02 .02 .44 -.03 .06 

   KM MB (d21) .70 .16 .00 .38 1.01 

   KF PH (c´) -.29 .05 .00 -.40 -.19 

   Indirekt effekt (Ind1) -.00 .01  -.04 .02 

   Indirekt effekt (Ind2) .00 .00  -.00 .01 

   Indirekt effekt (Ind3) -.01 .01  -.04 .02 

   R2 –m1 .06 1.27 .01   

   R2 –m2 .10 9.33 .00   

   R2 –y .21 .62 .00   

Förklaringar: KM = kontrollerad motivation, KF = kompetensfrustration, 

PH = psykisk hälsa, MB = motionsbeteende, x = KF, y = PH, m1 = KM, 

m2 = MB. 

 



 

Appendix 2. (Resultat från medieringsanalyserna för uppdelning av introjicerat undvikande 

och introjicerat närmande) 

 

Medieringsanalys 7 (autonomifrustration och självbestämmande motivation) 

Resultatet från medieringsanalys 7 visade ingen indirekt effekt för autonomifrustration 

på psykisk hälsa genom självbestämmande motivation och motionsbeteende tillsammans (aβ -

.00; 95 % CI = -.01 .01). För mer detaljerad information se tabell 9.  

Medieringsanalys 8 (tillhörighetsfrustration och självbestämmande motivation) 

Resultatet från medieringsanalys 8 visade ingen indirekt effekt för 

tillhörighetsfrustration på psykisk hälsa genom självbestämmande motivation och 

motionsbeteende tillsammans (aβ -.00; 95 % CI = -.01 .00). För mer detaljerad information 

se tabell 10.  

Medieringsanalys 9 (kompetensfrustration och självbestämmande motivation) 

Resultatet från medieringsanalys 9 visade ingen indirekt effekt för 

kompetensfrustration på psykisk hälsa genom självbestämmande motivation och 

motionsbeteende tillsammans (aβ .00; 95 % CI = -.01 .02). För mer detaljerad information se 

tabell 11. 

Medieringsanalys 10 (autonomifrustration och kontrollerad motivation) 

Resultatet från medieringsanalys 10 visade ingen indirekt effekt för 

autonomifrustration på psykisk hälsa genom kontrollerad motivation och motionsbeteende 

tillsammans (aβ .01; 95 % CI = -.00 .03). För mer detaljerad information se tabell 12. 

Medieringsanalys 11 (tillhörighetsfrustration och kontrollerad motivation) 

Resultatet från medieringsanalys 11 visade ingen indirekt effekt för 

tillhörighetsfrustration på psykisk hälsa genom kontrollerad motivation och motionsbeteende 

tillsammans (aβ .00; 95 % CI = -.00 .02). För mer detaljerad information se tabell 13. 

Medieringsanalys 12 (kompetensfrustration och kontrollerad motivation) 

Resultatet från medieringsanalys 12 visade ingen indirekt effekt för 

kompetensfrustration på psykisk hälsa genom kontrollerad motivation och motionsbeteende 

tillsammans (aβ .00; 95 % CI = -.00 .01). Dock visade resultatet ett statistiskt signifikant 

positivt samband mellan kompetensfrustration och kontrollerad motivation (β .31; 95 % CI = 

.16 .47) samt ett statistiskt signifikant positivt samband mellan kontrollerad motivation och 

motionsbeteende (β .46; 95 % CI = .09 .82). Detta betyder att hög kompetensfrustration är 

relaterat till mer kontrollerad motivation, vilket är relaterat till högre nivåer av 

motionsbeteende hos deltagarna. För mer detaljerad information se tabell 14. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
  

Tabell 9 

 

Regressionsresultat för medieringsanalys 7 av effekten från 

autonomifrustration på psykisk hälsa genom självbestämmande 

motivation och motionsbeteende 

Modell Värde SE p 
CI 

(nedre) 

CI 

(övre) 

Modell utan mediator      

   AF PH (c) -.34 .06 .00 -.46 -.22 

   R2 x-y .16 .65 .00   

Modell med mediator      

   AF SM (a1) -.19 .12 .10 -.42 .04 

   AF MB (a2) -.05 .23 .82 -.51 .41 

   SM PH (b1) .10 .05 .05 -.00 .21 

   MB PH (b2) .01 .02 .76 -.04 .06 

   SM MB (d21) .97 .12 .00 .72 1.21 

   AF PH (c´) -.32 .06 .00 -.44 -.19 

   Indirekt effekt (Ind1) -.02 .02  -.07 .00 

   Indirekt effekt (Ind2) -.00 .00  -.01 .01 

   Indirekt effekt (Ind3) -.00 .01  -.02 .01 

   R2 –m1 .02 2.53 .10   

   R2 –m2 .24 7.94 .00   

   R2 –y .20 .63 .00   

Förklaringar: SM = självbestämmande motivation, AF = 

autonomifrustration, PH = psykisk hälsa, MB = motionsbeteende, x = 

AF, y = PH, m1 = SM, m2 = MB. 

Tabell 10 

 

Regressionsresultat för medieringsanalys 8 av effekten från 

tillhörighetsfrustration på psykisk hälsa genom självbestämmande 

motivation och motionsbeteende 

Modell Värde SE p 
CI 

(nedre) 

CI 

(övre) 

Modell utan mediator      

   TF PH (c) -.20 .08 .01 -.36 -.04 

   R2 x-y .07 .73 .01   

Modell med mediator      

   TF SM (a1) -.02 .11 .85 -.25 .20 

   TF MB (a2) .20 .20 .31 -.19 .60 

   SM PH (b1) .12 .05 .03 .01 .22 

   MB PH (b2) .02 .02 .46 -.03 .06 

   SM MB (d21) .97 .12 .00 .73 1.22 

   TF PH (c´) -.20 .08 .01 -.35 -.05 

   Indirekt effekt (Ind1) -.00 .01  -.04 .02 

   Indirekt effekt (Ind2) -.00 .00  -.01 .00 

   Indirekt effekt (Ind3) .00 .01  -.00 .03 

   R2 –m1 .00 2.57 .85   

   R2 –m2 .24 7.89 .00   

   R2 –y .13 .69 .00   

Förklaringar: SM = självbestämmande motivation, TF = 

tillhörighetsfrustration, PH = psykisk hälsa, MB = motionsbeteende, x = 

TF, y = PH, m1 = SM, m2 = MB. 

 



 

 

 

 

 

Tabell 11 

 

Regressionsresultat för medieringsanalys 9 av effekten från 

kompetensfrustration på psykisk hälsa genom självbestämmande 

motivation och motionsbeteende. 

Modell Värde SE p 
CI 

(nedre) 

CI 

(övre) 

Modell utan mediator      

   KF PH (c) -.31 .05 .00 -.40 -.21 

   R2 x-y .21 .62 .00   

Modell med mediator      

   KF SM (a1) -.34 .10 .00 -.53 -.14 

   KF MB (a2) -.18 .16 .24 -.49 .12 

   SM PH (b1) .07 .05 .16 -.03 .17 

   MB PH (b2) -.00 .02 .97 -.05 .04 

   SM MB (d21) .93 .12 .00 .69 1.17 

   KF PH (c´) -.28 .05 .00 -.38 -.19 

   Indirekt effekt (Ind1) -.02 .02  -.07 .00 

   Indirekt effekt (Ind2) .00 .01  -.01 .02 

   Indirekt effekt (Ind3) .00 .01  -.01 .01 

   R2 –m1 .08 2.37 .00   

   R2 –m2 .24 7.89 .00   

   R2 –y .23 .61 .00   

Förklaringar: SM = självbestämmande motivation, KF = 

kompetensfrustration, PH = psykisk hälsa, MB = motionsbeteende, x = 

KF, y = PH, m1 = SM, m2 = MB. 

Tabell 12 

 

Regressionsresultat för medieringsanalys 10 av effekten från 

autonomifrustration på psykisk hälsa genom kontrollerad motivation och 

motionsbeteende. 

Modell Värde SE p 
CI 

(nedre) 

CI 

(övre) 

Modell utan mediator      

   AF PH (c) -.34 .06 .00 -.46 -.22 

   R2 x-y .16 .65 .00   

Modell med mediator      

   AF KM (a1) .57 .08 .00 .41 .73 

   AF MB (a2) -.48 .32 .14 -1.11 .16 

   KM PH (b1) .00 .07 .99 -.14 .14 

   MB PH (b2) .03 .02 .15 -.01 .08 

   KM MB (d21) .42 .24 .08 -.05 .89 

   AF PH (c´) -.33 .07 .00 -.48 -.19 

   Indirekt effekt (Ind1) .00 .04  -.08 .08 

   Indirekt effekt (Ind2) .01 .01  -.00 .03 

   Indirekt effekt (Ind3) -.02 .02  -.06 .00 

   R2 –m1 .26 1.05 .00   

   R2 –m2 .02 10.14 .18   

   R2 –y .18 .65 .00   

Förklaringar: KM = kontrollerad motivation, AF = autonomifrustration, 

PH = psykisk hälsa, MB = motionsbeteende, x = AF, y = PH, m1 = KM, 

m2 = MB. 



 

 

 

 

 

 

  

Tabell 13 

 

Regressionsresultat för medieringsanalys 11 av effekten från 

tillhörighetsfrustration på psykisk hälsa genom kontrollerad motivation 

och motionsbeteende 

Modell Värde SE p 
CI 

(nedre) 

CI 

(övre) 

Modell utan mediator      

   TF PH (c) -.20 .08 .01 -.36 -.04 

   R2 x-y .07 .73 .01   

Modell med mediator      

   TF KM (a1) .31 .10 .00 .12 .49 

   TF MB (a2) .13 .25 .60 -.36 .62 

   KM PH (b1) -.10 .07 .14 -.24 .04 

   MB PH (b2) .05 .02 .03 .01 .09 

   KM MB (d21) .17 .22 .44 -.26 .60 

   TF PH (c´) -.18 .08 .04 -.35 -.01 

   Indirekt effekt (Ind1) -.03 .02  -.09 .01 

   Indirekt effekt (Ind2) .00 .00  -.00 .02 

   Indirekt effekt (Ind3) .01 .01  -.02 .03 

   R2 –m1 .09 1.29 .00   

   R2 –m2 .01 10.31 .46   

   R2 –y .11 .70 .00   

Förklaringar: KM = kontrollerad motivation, TF = 

tillhörighetsfrustration, PH = psykisk hälsa, MB = motionsbeteende, x = 

TF, y = PH, m1 = KM, m2 = MB. 

Tabell 14 

 

Regressionsresultat för medieringsanalys 12 av effekten från 

kompetensfrustration på psykisk hälsa genom kontrollerad motivation 

och motionsbeteende. 

Modell Värde SE p 
CI 

(nedre) 

CI 

(övre) 

Modell utan mediator      

   KF PH (c) -.31 .05 .00 -.40 -.21 

   R2 x-y .21 .62 .00   

Modell med mediator      

   KF KM (a1) .31 .08 .00 .16 .47 

   KF MB (a2) -.64 .17 .00 -.98 -.30 

   KM PH (b1) -.03 .07 .64 -.18 .11 

   MB PH (b2) .02 .02 .43 -.03 .06 

   KM MB (d21) .46 .19 .02 .09 .82 

   KF PH (c´) -.29 .06 .00 -.40 -.17 

   Indirekt effekt (Ind1) -.01 .02  -.06 .04 

   Indirekt effekt (Ind2) .00 .00  -.00 .01 

   Indirekt effekt (Ind3) -.01 .01  -.04 .01 

   R2 –m1 .12 1.24 .00   

   R2 –m2 .07 9.69 .00   

   R2 –y .22 .62 .00   

Förklaringar: KM = kontrollerad motivation, KF = 

kompetensfrustration, PH = psykisk hälsa, MB = motionsbeteende, x = 

KF, y = PH, m1 = KM, m2 = MB. 
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Högskolan i Halmstad 

Akademin för Hälsa och Välfärd 

 

 

 

Informationsbrev 

Motivation och motionsbeteende 

 

Hej, vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som skriver en uppsats med syftet att 

studera motivation och motionsbeteende.  

 

Som deltagare kommer du att få besvara ett antal frågor kring motionsbeteende och 

motivation. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att hoppa av studien utan att ange 

anledning. Allt insamlat material kommer behandlas konfidentiellt. Endast vi som skriver 

uppsatsen samt handledare kommer ha tillgång till materialet. Genom att besvara frågorna 

samtycker du till att delta i denna studie. 

 

För ytterligare upplysningar kontakta oss:   

Författare: Viktor Liljedahl (viktli15@student.hh.se) och Karin Lövgren 

(karlov15@student.hh.se)  

 

Handledare: Karin Weman (karin.weman@hh.se) 

 

Tack för din medverkan! 
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