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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka om behovsfrustration och behovstillfredsställelse hade en 
indirekt effekt på följsamhet till rehabilitering genom graden av självbestämmande motivation 
under en 10 dagarsperiod bland skadade tävlingsidrottare som befann sig i början eller i 
mitten av sin rehabilitering. Totalt deltog 66 tävlingsidrottare som drabbats av en akut och 
allvarlig idrottsskada, där urvalet innehöll 19 kvinnor och 47 män (M= 21.1 SD= 5.7). Fyra 
mätinstrument besvarades vid två tillfällen med 10 dagars mellanrum. Resultatet redovisade 
att behovsfrustration hade en statistiskt signifikant negativ indirekt effekt på följsamhet till 
rehabilitering över tid genom kontrollerad motivation. Vidare visade resultatet även att 
behovstillfredsställelse inte har en statistiskt signifikant positiv indirekt effekt på följsamhet 
till rehabilitering över tid genom autonom motivation. Sammantaget påvisar studiens resultat 
att akut skadade idrottare som upplever sig behovsfrustrerade kommer också uppleva sig mer 
kontrollerat motiverade och ha en sämre följsamhet till rehabiliteringsprocessen över tid. 
Studiens resultat framhäver vikten av att skadade idrottare som genomför en rehabilitering 
som motverkar behovsfrustration och främjar behovstillfredsställelse, ökar möjligheten för ett 
följsamt beteende och slutligen ett mer lyckat rehabiliteringsutfall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Grundläggande psykologiska behov, Självbestämmande motivation, Följsamhet, 
Rehabilitering, Skadade tävlingsidrottare. 
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Abstract 
The purpose of this study was to examine if need-thwarting and need-satisfaction had a 
indirect effect on rehabilitation adherence via the degree of self-determined motivation during 
a 10 days’ period among injured competitive athletes who found themselves in the beginning 
or in the middle of their rehabilitation. A total of 66 competitive athletes who had suffered an 
acute and severe sports injury participated, whereas the sample contained 19 women and 47 
men (M= 21.1 SD= 5.7). Four questionnaires were answered at two occasions with a 10 days’ 
interval. The result showed that need-thwarting had a statistically significant negative indirect 
effect on rehabilitation adherence over time via controlled motivation. Further the result 
showed that need-satisfaction didn't have a statistically significant positive indirect effect on 
rehabilitation adherence over time via autonomous motivation. In conclusions, the present 
study highlights that athletes who suffers an acute sports injury and perceive themselves need-
thwarted, will also experience controlled motivation and have a lack of rehabilitation 
adherence over time. The results of the present study highlights the importance of that injured 
athletes who acquire a rehabilitation that counteracts need-thwarting, and foster need-
satisfaction, increases the possibility for rehabilitation adherence and eventually a more 
successful rehabilitation outcome.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Basic psychological needs, Self-determined motivation, Adherence, 
Rehabilitation, Injured competitive athletes. 
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Det finns enligt Statens folkhälsoinstitut (2006) tydliga kopplingar till att fysisk 
aktivitet främjar en individs välbefinnande, men även hur det kan åstadkomma allvarliga 
konsekvenser såsom skador. En skada vid hård idrottsträning eller tävling kan orsaka 
medicinska komplikationer, och det är inte förvånansvärt att flertalet idrottsrelaterade skador 
sker just inom tävlingsidrotten (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Hassmén, Hassmén och Plate 
(2003) skriver att det varje år är ett tusental svenska idrottare som utsätts för olika grad av 
skador, som i sin tur leder till rehabilitering. Detta understryker även Hägglund, Waldén, och 
Ekstrand (2009) då de rapporterat att idrottsskador är vanligt bland 80% svenska 
elitfotbollsspelare med en omfattning av minst en gång under en säsong. Vidare uppskattas en 
idrottsskada som allvarlig när en idrottare är frånvarande från sin idrott i minst en månads tid, 
närmare sagt 28 dagar (Waldén, Hägglund, & Ekstrand, 2005; Waldén, Hägglund, & 
Ekstrand, 2007), och detta kan i sin tur leda till negativa konsekvenser. En negativ 
konsekvens som uppkommer av idrottsskador kan exempelvis vara avslut från idrotten, vilket 
sker bland vuxna idrottare (Drawer & Fuller, 2001) samt bland barn- och ungdomar (Crane & 
Temple, 2015). Det har även rapporterats att idrottsskador bidrar med negativa konsekvenser 
på samhällsnivå, eftersom att behandling av idrottsskador förknippas med stora kostnader för 
hälso- och sjukvården (Frisch, Croisier, Urhausen, Seil, & Theisen, 2009). Vidare påpekar 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2010) att behandling av idrottsskador i 
Sverige uppskattningsvis kostar 3-4 Miljarder SEK per år. 

Hassmén et al. (2003) påpekar att rehabiliteringsprocessen tenderar att sätta den 
skadade idrottaren på prov och på så vis påverka individens upplevda självförtroende, 
självkänsla samt idrottsliga identitet, vilket enligt Brewer et al. (2003) kan vara hur individen 
tvekar på sin egen förmåga till att komma tillbaka till idrotten från skadan. Albinson och 
Petrie (2003) poängterar att en idrottsskada påverkar personen i fråga både under och efter 
dess inträffande, vilket Wiese-Bjornstal (2010) förklarar kunna upplevas som stressfullt samt 
bidragande till ett flertal negativa följder för den skadade idrottaren. Exempel på detta anses 
vara karriäravslut (Ivarsson, Stambulova, & Johnson, 2016), bekymmer om försämrad 
idrottslig prestation, eller att idrottaren känner ett utanförskap i koppling till sina lagkamrater, 
tränare eller träningspartners (Podlog, Dimmock, & Miller, 2011) . 

Brewer och Redmond (2017) beskriver följsamhet till rehabilitering av idrottsskador 
som ett beteende där de igenkända prediktorerna för följsamhet till rehabilitering är 
psykologiska faktorer, vilket Brewer (2007) påpekar kretsar kring exempelvis upplevd 
motivation. Gällande motivation förklarar Chan och Hagger (2012) att det existerar i olika 
grader där självbestämmande motivation exempelvis i en rehabiliteringskontext kan vara hur 
individen känner sig tvingad att följa ett visst beteendemönster, eller när detta 
beteendemönstret tolkas som självvalt utan tvång. Sedan kan individers följsamhet under 
rehabiliteringsperioden påstås emanera baserat på olika personliga, kognitiva, emotionella och 
även beteendemässiga variabler (Brewer och Redmond, 2017). Vidare indikeras det på att en 
skadad idrottares inställning till rehabiliteringen har en avgörande påverkan på utfallet, där 
både negativa- och positiva beteendemönster bidrar (Johnson et al., 2016). Heijne, Axelsson, 
Werner, och Biguet (2008) menar att rehabiliteringsprocessen kan upplevas som en 
påfrestande process där exempelvis operationer, rehabiliteringsprogram eller andra åtgärder är 
inkluderat för att bidra till idrottslig återkomst. Studier påpekar att motivation är en viktig 
faktor gällande följsamhet till rehabiliteringsprocessen bland skadade idrottare för ökad 
upplevd känsla av inre kontroll, energi samt ökad förmåga att anpassa sig till de upplevda 
krav som rehabiliteringsprocessen ställer (Chan, Longsdale, Ho, Yung, & Chan, 2009). 
Vidare poängteras att forskning kring just främjande av behov som upplevd autonomi, 
kompetens och tillhörighet i relation till idrottsskador har en central påverkan på individers 
följsamhet till rehabilitering samt inställning inför en idrottslig återkomst efter 
rehabiliteringsperioden (Podlog & Eklund, 2005; Podlog & Eklund, 2007; Podlog, Lochbaum, 
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& Stevens 2010). Dessa behov förklarar Gagné och Deci (2005) som universella då de 
tillsammans är väsentliga för en individs utveckling, vilket Podlog et al. (2010) påpekar 
existera även bland skadade idrottares tankar samt utveckling under rehabiliteringsperioden. 
Avsaknad av motivationsfaktorer som tidigare nämnda grundläggande psykologiska behov 
(autonomi, kompetens, tillhörighet), och känslan av apati eller bristande stöd från 
omgivningen, anses ha en påverkan på en individs uppfattade hälsa (Gagné & Deci, 2005). 
Vidare påpekar även Chan et al. (2009) att graden av självbestämmande motivation även har 
en inverkan i skadade idrottares följsamma beteende och utfall under rehabiliteringsperioden.  

Idrottsskador är idag ett problem som påverkar många idrottare, vilket i sin tur leder 
till en rehabiliteringsprocess med ett utfall som kan vara avgörande för karriären. Det har 
även visat sig att rehabiliteringsprocessen kan leda till olika följder såsom ökad upplevd 
stress, oro, karriäravslut, upplevt utanförskap samt minskat självförtroende (Hassmén et al., 
2003; Brewer et al., 2003; Wiese-Bjornstal, 2010; Stambulova et al., 2009; Podlog et al., 
2011) och det anses därför viktigt att identifiera dessa faktorer för att på så vis kunna påverka 
rehabiliteringsutfallet till det positiva, och därav främja skadade idrottares möjligheter till en 
följsam rehabilitering samt en idrottslig återkomst. Denna studies övergripande syfte var att 
fokusera på hur de grundläggande psykologiska behoven är relaterade till följsamheten för 
rehabilitering bland skadade idrottare och hur graden av självbestämmande motivation 
påverkar den relationen över tid. 
Basic Psychological Needs Theory [BPNT] 

Deci och Ryan (2002) förklarar hur Basic Psychological Needs Theory spelar en stor 
roll som teori, och att den framför allt gör detta som en av flera mini-teorier i 
Självbestämmandeteorin, där den syftar att visa på hur behoven kan fungera i kombination 
med andra mini-teorier. Syftet med BPNT som eget ramverk är att beskriva hur en individs 
mentala hälsa, självkänsla och tillväxt kan förklaras ur tre grundläggande psykologiska behov 
(se Figur 1), vilket är autonomi, kompetens och tillhörighet (Deci & Ryan, 2000). Autonomi 
är ett behov som symboliserar hur en individ känner sig ha kontroll, och baserar sina 
handlingar som självvalda samt autonoma. Kompetens förklaras vara en form av behov där en 
individ känner sig kunna bidra med sina färdigheter, vilket kan ge personen i fråga en känsla 
av självförtroende och effektivitet i koppling till sina handlingar (Deci & Ryan, 2002). Vidare 
menar Deci och Ryan (2002) att upplevd kontakt med andra individer, känslan av 
uppmärksammhet samt delaktighet i en gemenskap symboliserar tillhörighet. Ryan och Deci 
(2000a) förklarar hur autonomi, kompetens och tillhörighet medverkar i en människas 
upplevda tillvaro, vilket kan vara i en situation där en individ känner sig inkompetent, ensam 
eller styrd i koppling till en uppgift, som påverkar individens mentala inställning samt hälsa. 
Vid hänsynstagande till dessa grundläggande psykologiska behov menar Deci och Ryan 
(2002) att det direkt kan hjälpa en individ att hålla sig tillfredsställd, motiverad och 
målmedveten. Dessa tre grundläggande psykologiska behov kan i sin tur ur olika kontext 
tolkas som tillfredsställda eller inte (Deci & Ryan, 2002). Gällande behovstillfredsställelse 
menar Ryan och Deci (2000a) att det grundas ur en individs strävan efter ett visst beteende 
med målsättning att finna ett ökat välmående, högre grad av självkänsla samt en upplevd 
förlängd tillväxt. Det förklaras även att misslyckande till behovstillfredsställelse leder till 
känslan av negativa följder såsom upplevd inkompetens, utanförskap eller minskad frihet i 
beslutfattande (Ryan & Deci, 2000a). Vidare påpekar Ryan och Deci (2000a) att individer 
som upplever sig bristfälliga samt olyckliga tack vare misslyckad behovstillfredsställelse 
tillfälligt kan hitta ett kortvarigt substitut. Däremot har detta på lång sikt en allmän negativ 
påverkan på beteendet samt välmåendet, vilket kan uppfattas som ett hinder för den egna 
utvecklingen samt bidra till en osäkerhet (Ryan & Deci, 2000a). Det förtydligas även att låg 
tillfredsställelse av autonomi, kompetens och tillhörighet inte relateras till behovsfrustration, 
utan snarare att individen i fråga känner sig aktivt hindrad från att uppnå 
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behovstillfredsställelse utifrån sin kontext, vilket i sin tur har en påverkan på välmåendet samt 
beteendet (Vansteenkiste & Ryan, 2013). Slutligen förklarar Ryan och Deci (2000a) att en 
människas olika behov kan förändras beroende på ålder, men tillfredsställande av de tre 
grundläggande psykologiska behoven resulterar att alltid kvarstå som ett individuellt måste i 
koppling till det upplevda välmåendet. Inom det idrottspsykologiska området tyder även 
forskning av Podlog och Eklund (2009) på att autonomi, kompetens och tillhörighet tolkas 
vara centrala faktorer i koppling till idrottsskada samt rehabilitering. 
 

 
 Figur 1. Basic Psychological Needs Theory (Deci & Ryan, 2002). 
 
Självbestämmandeteorin [SDT] 

Självbestämmandeteorin grundas i tanken om att människor utifrån olika sammanhang 
styrs av upplevd motivation och behov av att skapa sammankopplingar genom olika 
livsaspekter såsom den sociala världen (Deci & Ryan, 2002). Teorin anses bidra med kunskap 
om hur människan som levande organism fungerar inom olika områden där individuell 
utveckling och upplevt välmående är centrala faktorer (Ryan & Deci, 2000a). Deci och Ryan 
(2002) menar att en människa utifrån olika livsaspekter antingen kan växa och mentalt 
utvecklas, eller förhindras samt avstanna i den individuella utvecklingen utifrån den aktuella 
kontexten. Följaktligen ska självbestämmande motivation ur detta perspektiv observeras som 
en dynamisk process som indikerar på hur varje individ medvetet har ett eget val med sina 
handlingar, vilket i sin tur även kan interagera i samverkan av en kontext. 

Det finns enligt Deci och Ryan (2002) tre olika typer av motivation, vilket är inre 
motivation, yttre motivation och amotivation. Inre motivation handlar om att en individs 
deltagande i ett sammanhang klassas som frivilligt och görs med nöje (Ryan & Deci, 2000a). 
Yttre motivation menas i sin tur skapas genom yttre belöningar, eller extern påverkan av 
andra (Ryan & Deci, 2000b). Amotivation innebär enligt Deci och Ryan (2002) att individen i 
fråga har en avsaknad av motivation. Ryan och Deci (2000a) förklarar att en individ kan 
placeras under olika typer av regleringar i koppling till det teoretiska ramverket, vilket Deci 
och Ryan (2002) beskriver som en bred uppställning i ett kontinuum av beteenden i koppling 
till det aktuella sammanhanget (se Figur 2). Individer kan lokalisera sitt beteende vid 
amotivation när de saknar intentionen att utföra aktiviteten på grund av exempelvis tro om för 
låg kompetens eller vid känslan av utanförskap (Ryan & Deci, 2000a). Vidare påvisas extern-, 
introjicerad-, identifierad samt integrerad reglering inom ramen av yttre motivation, där en 
individs motivation tolkas mindre självbestämmande och mer kontrollerad (Ryan & Deci, 
2000a). Dessa regleringar kan innebära att individen utför en aktivitet på grund av 
utomstående faktorer (extern), på grund av ett upplevt måste att utföra en aktivitet 
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(introjicerad), för att individen identifierar ett personligt värde i aktiviteten och visar större 
hängivelse (identifierad) och slutligen för att individen ser aktiviteten som en del av sig själv 
samt värderar denna högt (integrerad) (Ryan & Deci, 2000a). I motsats till amotivation, ligger 
den inre motivationen som en motsatt reglering där aktiviteten utförs med en känsla av glädje 
och intresse av att lära, förstå och utforska nya erfarenheter (Deci & Ryan, 2002). Deci och 
Ryan (2008) förklarar att de kontrollerade samt icke självbestämmande formerna av 
motivation är externa, eller introjicerade, och inre former av självbestämmande motivation 
symboliserar vara identifierad-, integrerad samt autonom reglering. Vidare samspelar den inre 
motivationen med att tillfredsställa de tre grundläggande behoven (autonomi, kompetens, 
tillhörighet), och vid en tillfredsställande interaktion mellan dessa symboliseras ett mer 
självbestämmande- och autonomt beteende samt ökat välmående (Ryan & Deci, 2000b). Deci 
och Ryan (2008) menar även på att de tre grundläggande behovens funktion fungerar som en 
resurs inom Självbestämmandeteorin, som vid en tillfredsställande nivå för individen kan 
påverka energin samt graden av självbestämmande. 
 

Amotivation Yttre motivation Inre motivation 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Extern             Introjicerad      Identifierad     Integrerad        
                              reglering         reglering           reglering          reglering 
Ingen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Inre  
reglering !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!reglering!
!
!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Påverkan av      Påtvingad        Personlig        En del av 
                             yttre faktorer    motivation       värdering        individen 
                              !
!
Kontrollerad !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Självbestämmande!

Figur 2. Självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2002). 
 
Följsamhet till rehabilitering 
          Brewer och Redmond (2017) menar att följsamhet till rehabilitering av idrottsskador 
är ett beteendemönster som uppstår hos en skadad idrottare under rehabiliteringsprocessen, 
vilket härstammar ur psykologiska faktorer. Detta kan i sin tur relateras till hur individen i 
fråga utför sina rehabiliteringsövningar, efterföljer medicinska råd samt fullföljer sina kliniskt 
baserade övningar, eller terapier (Brewer 1998). Gällande rehabiliteringsprocessen påpekas 
det att följsamheten till denna kan variera avsevärt beroende på individens uppfattning, där 
följsamheten kan vara närmast obefintlig och ha en negativ inverkan på utfallet (Duymus & 
Gungor, 2009), eller befintlig och ha en positiv inverkan (Heidt, Sweeterman, Carlonas, 
Traub, & Tekulve, 2000). Det finns även personliga faktorer där exempelvis upplevd 
motivation bidrar till följsamhet, eller situationsspecifika faktorer där individens uppfattning 
av själva rehabiliteringsmiljön i form av stöd från exempelvis fysioterapeuten eller andra 
relaterade till idrottaren har en påverkan (Brewer, 1998; Podlog & Eklund, 2009; Brewer et 
al., 2003). Levy, Polman, Nicholls, och Marchant (2009) menar att följsamheten till 
rehabiliteringsprocessen kan påverkas av individens tolkning av den fysiska och psykiska 
smärtan från skadan, rehabiliteringsprogrammet samt miljön för rehabiliteringen, vilket 
Podlog et al. (2012) anser vara betydande och utmanande faktorer bland skadade idrottare. 
Fortsättningsvis hävdas det att beroende på den skadade idrottarens mentala beredskap under 
rehabiliteringsprocessens gång, påverkar detta därefter tolkningen samt utfallet av 
rehabiliteringen (Brewer & Redmond, 2017). Detta kan förklaras som när den skadade 
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idrottarens uppfattade tillit till den egna förmågan påverkar tolkningen om 
rehabiliteringsprocessen och den idrottsliga återkomsten (Brewer & Redmond, 2017). Levy, 
Polman, och Borkoles (2008) berättar dessutom att rehabiliteringsprogram kan struktureras 
upp som hem-, eller klinikbaserade, där framför allt de klinikbaserade programmen 
tillsammans med fysioterapeuten utgör en viktig skillnad för hur en individs följsamhet till 
rehabiliteringen kan resultera för idrottare som behöver medicinsk hjälp samt återkoppling. 
Slutligen har forskning även visat på att tilltron till rehabiliteringsprogrammet samt individens 
upplevda fysiska framgång har en positiv påverkan på följsamheten, och tilltron om en 
idrottslig återkomst efter denna (Levy et al., 2008). 
Relationer mellan grundläggande psykologiska behov, självbestämmande motivation 
och följsamhet till rehabilitering 

Det förespråkas att autonomi, kompetens och tillhörighet ligger som grundläggande 
resurser för Självbestämmandeteorin, vilket syftar att förklara en människas mentala hälsa, 
självkänsla, beteende och tillväxt (Deci & Ryan, 2008). Det klargörs även att 
behovstillfredsställelse är ett konstant faktum, som varje människa oavsett ålder behöver 
uppleva för ett ökat välmående (Ryan & Deci, 2000a), och i motsats till detta förklaras 
behovsfrustration hindra individen i fråga från att uppleva denna viktiga nödvändighet 
(Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch, & Thøgersen-Ntoumani, 2011a). Det hävdas även 
att självbestämmande motivation kan kategoriseras utifrån kontrollerad samt autonom 
motivation, vilket speglar hur en individ beter sig inom olika kontext och situationer (Deci & 
Ryan, 2002; Deci & Ryan, 2000, Ryan & Deci, 2000b). Följaktligen påpekas det att 
personliga faktorer som exempelvis upplevd motivation spelar en avgörande roll i 
rehabiliteringsutfallet (Brewer, 2007), vilket kan relateras till de grundläggande psykologiska 
behoven samt självbestämmande motivation (Podlog, Banham, Wadey, & Hannon, 2015). 
Det finns även situationsspecifika faktorer där kontexter för rehabilitering spelar roll, 
exempelvis på en rehabiliteringsklinik (Wiese-Bjornstal, 2010), vilket Levy et al. (2008) 
menar vara ett avgörande kontext för en individs följsamhet. Flertalet studier har undersökt 
hur grundläggande psykologiska behov och följsamhet till rehabilitering interagerar med 
varandra, och menar på att autonomi, kompetens och tillhörighet inkluderas i idrottares syn på 
att lyckas komma tillbaka till idrotten från skada (Podlog et al., 2012; Podlog et al., 2010; 
Podlog & Eklund, 2009; Chan, Hagger, & Spray, 2011), vilket även Podlog et al. (2015) 
menar påverkar graden av upplevd självbestämmande motivation och slutligen beteendet. 
Vidare har det uppdagats att skadade idrottare som primärt besitter en inre- och mer autonom 
motivation i koppling till rehabilitering dessutom har bättre uppfattningar om sig själva samt 
fullföljandet av rehabiliteringen, i motsats till de som drivs mer av yttre- och kontrollerande 
motivationsfaktorer såsom rädsla eller uppfattningar om svaga prestationer (Podlog et al., 
2015; Podlog & Eklund, 2005). 
         Podlog och Eklund (2007) poängterar att skadade idrottare vanligen har problematiska 
upplevelser i koppling till autonomi, kompetens och tillhörighet, vilket kan kopplas till 
sviktande mental beredskap inför rehabiliteringen samt bristfällig tro om förmågan att 
åstadkomma en god följsamhet samt en idrottslig återkomst (Brewer & Redmond, 2017). 
Bekräftande exempel anses vara hur skadade idrottare upplever orealistiska förväntningar av 
andra som de inte kan uppfylla (Bianco, 2001), hindrad och bristande kontroll över 
beslutsfattning om tidpunkt för idrottslig återkomst (Crossman, 1997) samt uppfattat 
uteslutande från sociala kontexter där lagkamrater, tränare eller fysioterapeuter inkluderas 
(Bianco & Eklund, 2001). Denna behovsfrustration förklaras kunna ha en betydande negativ 
inverkan på idrottaren (Bartholomew et al., 2011a), vilket relateras till kontrollerade former 
av motivation (Vallerand, 2000) som tenderar att motverka personen i frågas samtycke och 
följsamhet till rehabiliteringsprocessen (Chan et al., 2009). Vidare förklaras det att bristande 
följsamhet till rehabiliteringen slutligen kan ha en direkt inverkan på individens upplevda 
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hälsa (O´Brien, 2010), vilket kan härstamma ur upplevd behovsfrustration (Bartholomew, 
Ntoumanis, Ryan, Bosch, & Thøgersen-Ntoumani, 2011b), som i sin tur kan vara motvilligt 
samt upplevas motarbetande (Ryan & Deci, 2000a), eller som psykologiskt plågsamt (Levy et 
al., 2009). Podlog et al. (2010) exemplifierar detta som en idrottares möjligheter för full 
återhämtning efter en skadeperiod, där exempelvis ökad oro samt minskad tro om den egna 
förmågan kan vara inkluderande faktorer som påverkar utfallet. 
          Chan och Hagger (2012) förklarar att skadade idrottare vanligtvis tenderar till att 
eftersträva känslan av behovstillfredställelse för att främja autonom motivation, vilket i sin tur 
kan leda till minskad upplevd kontrollerad motivation, ökad följsamhet samt ett mer lyckat 
rehabiliteringsutfall. Det understryks att behovstillfredsställelse bland skadade idrottare leder 
till ett följaktigt beteende under rehabiliteringsprocessen, vilket orsakar att tron om idrottslig 
återkomst till idrotten tolkas mer positiv och mindre oroande (Podlog et al., 2010), vilket 
således kopplas till autonoma former av motivation (Ryan & Deci, 2000a). Det förespråkas att 
idrottare som upplever empati, realistiska krav och rehabiliteringsövningar samt en 
samhörighet inom rehabiliteringen tolkas uppnå högre behovstillfredsställelse (Podlog et al., 
2010), vilket i sin tur kan bidra till ökad autonom motivation kopplat till träningen (Gagné 
2003), och en minskad oro inför en idrottslig återkomst (Podlog et al., 2011). Podlog och 
Eklund (2009) berättar dessutom att tron om fortsatt tillhörighet till idrotten, förmågan till 
idrottslig återkomst samt ökat upplevt självvärde, tolkas tillfredsställande. Slutligen menar 
även Levy et al. (2008) att upplevda goda fysiska framsteg under rehabiliteringsprocessen 
leder till ökad följsamhet då det även tolkas som tillfredsställande.   
Problemformulering  

Forskning visar att idrottsskador är vanligt förekommande bland idrottare (Statens 
folkhälsoinstitut, 2006), vilket orsakar negativa fysiologiska samt psykologiska konsekvenser 
för idrottare oavsett ålder, men även för samhället (Drawer & Fuller, 2001; Crane & Temple, 
2015; Frisch et al., 2009). Flera studier har även synliggjort att följsamheten till en 
rehabiliteringsprocess efter idrottsskada varierar beroende på idrottaren, miljön runt om 
idrottaren och skadans natur (Brewer, 1998; Brewer & Redmond, 2017), där upplevd 
motivation kan påverka den skadade idrottarens uppfattning av rehabiliteringen samt spela en 
avgörande roll i utfallet (Brewer et al., 2003; Brewer, 2007). Detta kan i sin tur ha en inverkan 
på individens upplevda självförtroende, beteende, välmående samt i förlängning individens 
tillväxt (Ryan & Deci, 2000a). Bartholomew et al. (2011a) menar att behovsfrustration 
påverkar den upplevda situationen negativt, vilket påstås vara centralt angående idrottares 
upplevda hälsa (Podlog et al., 2010), och följsamhet under rehabiliteringsperioden (Brewer & 
Redmond, 2017). Forskning belyser även att behovstillfredsställelse har en positiv inverkan 
på idrottare, vilket bidrar till en ökad tro om god följsamhet till rehabiliteringen samt ett 
fördelaktigt utfall (Podlog et al., 2015; Chan et al., 2011; Levy et al., 2009). Vidare anses det 
att behovstillfredsställelse är relaterat till främjande av autonoma motivationsfaktorer (Chan 
& Hagger, 2012), och att behovsfrustration kan relateras till kontrollerande motivation 
(Vallerand, 2000; Chan et al., 2009). Följaktligen efterfrågas fler studier innehållande 
longitudinella tillvägagångssätt kring skadade idrottares motivation kopplat till följsamhet för 
rehabilitering. (Podlog & Eklund, 2009; Podlog & Eklund, 2005; Chan et al., 2011). Stenling, 
Ivarsson, och Lindwall (2017) menar att flera mättillfällen resulterar i att skapa en större 
förståelse för hur psykologiska fenomen utvecklas samt hur idrottares beteenden kan 
förändras över tid. 

Givet att både de grundläggande psykologiska behoven samt självbestämmande 
motivation tycks ha effekt på rehabiliteringsprocessen, ligger fokus i den föreliggande studien 
på att inkludera dessa aspekter i relation till följsamheten för rehabiliteringen. 
Syfte och hypoteser 
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           Syftet med studien är att undersöka om behovsfrustration och behovstillfredsställelse 
har en indirekt effekt på följsamhet till rehabilitering genom graden av självbestämmande 
motivation under en 10 dagarsperiod bland skadade tävlingsidrottare som befinner sig i början 
eller i mitten av sin rehabilitering. Baserat på Självbestämmandeteorin och tidigare forskning 
formuleras två hypoteser. 

Hypotes 1: Behovsfrustration (BF) kommer att ha en negativ indirekt effekt på 
följsamheten till rehabiliteringen genom kontrollerad motivation (KM) (se Figur 3). 

Hypotes 2: Behovstillfredsställelse (BT) kommer att ha en positiv indirekt effekt på 
följsamheten till rehabiliteringen genom autonom motivation (AM) (se Figur 3).  
 

 
  
Figur 3. Hypotesmodell för relationen mellan behovsfrustration, behovstillfredsställelse (BF, 
BT), självbestämmande motivation (KM, AM) och följsamhet till rehabilitering (FR2). 

 
Metod 

Design 
          Studiens design bygger på en uppföljande kvantitativ mätning av fyra frågeformulär 
vid två separata tillfällen med 10 dagars mellanrum och baseras på ett icke-slumpmässigt 
urval. 
Deltagare 
        I den föreliggande studien deltog 66 tävlingsidrottare som bestod av 19 kvinnor och 
47 män i åldrarna 14-44 (M= 21.1 SD= 5.7). Inklusionskriterierna var: (a) att skadan hade 
skett i samband med idrottslig aktivitet och lett till vård samt uppehåll från idrotten, (b) 
skadan skulle klassas som allvarlig samt skett via akut trauma på kroppen, (c) deltagaren fick 
inte vara fri från-, eller i slutet på sin rehabilitering. Fuller et al. (2006) menar att en 
idrottsskada härstammar från ett idrottsrelaterat scenario, vilket även leder till att idrottaren 
behöver spendera tid ifrån sin idrott och tillhandahållas medicinsk vård. Vidare påpekar Fuller 
et al. (2006) att en skada kan klassas som akut när kroppen blivit utsatt för direkt fysiskt 
trauma, som exempelvis enligt Hägglund, Waldén, och Ekstrand (2006) kan vara direkt skada 
på olika delar på kroppen samt leder, ligament eller menisk. En idrottsskada kan dessutom 
klassas som allvarlig när idrottaren har varit frånvarande från sin idrott i 28 dagar eller mer. 
Vidare ansågs det viktigt att deltagaren inte befann sig i slutet av sin rehabilitering, eftersom 
personen i fråga skulle ha möjligheten att besvara enkäten även en andra gång och fortfarande 
genomförde en rehabilitering. I pilotstudien inkluderades två personer baserade på samma 
inklusionskriterier som för huvudstudien. Den aktuella studien bestod till 44% av idrottare 
som utövade handboll, 38% fotboll och resterande 18% bestod av idrotter som exempelvis 
kampsport, motocross, tennis samt hockey. Gällande nivå på idrottandet utövades detta till 
54% på regional nivå, 40% nationellt och 6% internationellt (Riksidrottsförbundet, 2015). 
Angående typ av skada rapporterade 54% att de hade knäskador i form av menisk, korsband 
eller ledbandsskador, och i övrigt uppgavs skador i form av rygg, höft, axel samt fotskador. 
Vidare rapporterade 30% av deltagarna att det var mellan 1-3 år sedan skadan hade inträffat, 
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19% hade skadats för 6-11 månader sedan och 51% rapporterade att de hade varit skadade i 1-
5 månader. 62% av deltagarna redovisade att de uppskattades genomföra en rehabilitering på 
1 år, 18% visste inte säkert och 20% hade en uppskattad rehabilitering på mer än 1 år. 
Fortsättningsvis angav samtliga av studiens deltagare att de befann sig i början, eller i mitten 
av sin rehabilitering, och 80% av dessa rapporterade sig ha mellan 2-7 rehabiliteringstillfällen 
i veckan, resterande hade fler eller färre rehabiliteringstillfällen. Gällande mål med 
rehabiliteringen uppgav majoriteten av deltagarna att de ville ha en lyckad återkomst till 
idrotten, eller komma tillbaka starkare än de var före skadan. Flertalet nämnde även att de 
ville bli friska samt återställda, eller kunna leva ett smärtfritt liv efter rehabiliteringen.   
Instrument 
         Den sammanställda enkäten som skapades till den aktuella studien började med ett 
informationsbrev såväl som samtyckesformulär (se Bilaga 1), och enkäten omfattade 56 
frågor exklusive bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågorna innehöll frågor om ålder, kön, typ av 
idrott, vilken nivå idrottaren utövade på, typ av skada, antal rehabiliteringstillfällen i veckan, 
målet med rehabiliteringen, uppskattad längd att rehabilitera samt var personen i fråga 
uppskattade sig befinna i sin rehabiliteringsprocess i koppling till när skadan inträffade. 
         Basic Psychological Need Thwarting scale (BPNTS). BPNTS (Bartholomew et al., 
2011a) har ursprungligen konstruerats för att mäta idrottares upplevda behovsfrustration i 
koppling till de tre grundläggande psykologiska behoven, där syftet är att mäta hur hindrande 
av dessa kan påverka idrottaren. Vidare modifierade Gunnel, Crocker, Wilson, Mack, och 
Zumbo (2013) mätinstrumentet till ett innehåll av totalt 12 påståenden där respektive 
psykologiskt behov presenteras av fyra frågor var, där varje påstående består av en 7-gradig 
likert svarsskala som går från “stämmer inte alls” till “stämmer mycket bra”. Exempel på en 
fråga är “jag känner mig hindrad från att fatta beslut om hur jag ska träna”. Gunnel et al. 
(2013) visade på att den modifierade versionen avspeglade en hög validitet samt ett 
Cronbach´s coefficient alpha mellan .70 och .93. Cronbach´s alpha-värdet för instrumentet i 
den rådande studien låg på .82 och .90. 
          Basic Psychological Need Exercise Scale (BPNES). BPNES (Vlachopoulos & 
Michailidou, 2006) har skapats med avsikt att mäta individens behovstillfredsställelse utifrån 
de tre grundläggande psykologiska behoven. Mätinstrumentet innehåller 12 påståenden 
exempelvis “jag känner mycket starkt att jag har möjligheten att välja träningsupplägg”, 
vidare representeras varje psykologiskt behov av fyra frågor var. Varje påstående har en 5-
gradig likert svarsskala som går från “stämmer inte alls” till “Stämmer helt och hållet”, sedan 
i mitten av skalan finns det ett neutralt svarsalternativ. Enligt Weman-Josefsson, Lindwall, 
och Ivarsson (2015) har forskning innehållande BPNES visat på hög validitet, och ett 
Cronbach´s coefficient alpha på .81 och .92. För att detta instrument skulle passa till 
föreliggande studies syfte modifierades det för att passa in i rehabiliteringskontexten, vilket 
innebar att benämningen “motion” ändrades till “rehabilitering”. Instrumentet visade på en 
god reliabilitet kopplat till den aktuella studien med ett Cronbach´s alpha på .84 på båda 
mätningarna.  
        Treatment Self-Regulation Questionnaire (TSRQ). TSRQ har frammanats för att 
mäta varför människor tycker det är viktigt att ha ett hälsosamt liv, går med i medicinska 
behandlingar, försöker ändra sitt ohälsosamma beteende och engagerar sig i hälsosamt 
beteende (Ryan & Connell, 1989). Mätinstrumentet är uppdelat i två subskalor som syftar att 
mäta graden av upplevd kontrollerad samt autonom motivation (Ryan & Connell, 1989). 
Vidare har Chan et al. (2009) utvecklat ett TSRQ-formulär riktat emot 
rehabiliteringsprocessen, där det finns totalt 15 påståenden. Exempel på ett påstående är “jag 
har ingen aning om varför jag vill följa den föreslagna rehabiliteringsplanen för min 
idrottsskada”. Denna version av TSRQ består av sju stycken svarsalternativ, där 1 står för 
“stämmer inte alls” och 7 står för  “stämmer mycket bra”. Vidare har det visats på att denna 
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version av TSRQ även har god validitet vid mätning av följsamhet till rehabilitering från 
skada, och ett cronbach´s alpha på .73 till .95 (Chan et al., 2009), och även vid mätning i 
relation till idrottsskador med ett Cronbach´s alpha på .67 till .81 (Chan & Hagger, 2012). 
Instrumentet visade sig ha ett Cronbach´s alpha mellan .66 och .78 för respektive skala i den 
föreliggande studien.  

Rehabilitation Adherence Questionnaire (RAQ). Fischer, Domm, och Wuest 
(1988) redogör att mätinstrumentet RAQ används för att mäta individers personliga 
bedömning av deras följsamhet till rehabiliteringsprocessen. RAQ utgår ifrån tjugofem 
stycken påståenden som är fördelade på sex stycken nivåer. Nivåerna i frågeformuläret är 
“Stöd från andra”, “Smärttolerans”, “Schemaläggning”, “Självmotivation”, “Upplevd 
ansträngning” och miljöförhållanden. De exkluderade dimensionerna i föreliggande studie var 
“stöd från andra” samt “miljöförhållanden” eftersom att de ansågs oväsentliga för studiens 
syfte. Svarsalternativen utgår från en 1 till 4-gradig likert svarsskala, där 1 står för “håller 
absolut med” och 4 står för “håller absolut inte med”. Exempel på en fråga är “jag tränar tills 
jag känner smärta och då slutar jag”. Brewer, Daly, Van Raalte, Petipas, och Sklar (1999) 
menar att ju högre totalsumma varje individ får utifrån mätinstrumentets påståenden, desto 
högre är följsamheten till rehabiliteringsprocessen. Cronbach´s alpha-värdet för den 
sammansatta skalan var .77 och .72.  
Procedur 

Ansvariga för respektive rehabiliteringsklinik, skola, idrottslag samt enskilda 
individer kontaktades genom antingen e-postmeddelande, telefon eller personligt möte med 
syfte att boka in tid för besök, eller utlämning av enkät. Vid godkännande av att genomföra 
den föreliggande studien bokades nya tider gällande besök samt utdelning av enkäter på varje 
intresserad lokalitet. Efter det första samröret och godkännande av tillfällig vistelse, skapades 
en enkät sammansatt av fyra olika mätinstrument menade att mäta studiens innehållande 
variabler, vilket var grundläggande psykologiska behov (behovsfrustration , 
behovstillfredsställelse), graden av självbestämmande motivation samt följsamhet till 
rehabilitering. Samtliga av de enskilda mätinstrumenten fanns redan översatta till svenska. 
Innan första utdelning av den sammanställda enkäten, utfördes ett pilottest på skadade 
idrottare utvalda genom ett bekvämlighetsurval för att testa förståelsen och designen på 
testbatteriet genom den så kallade ”think aloud” metoden (Ericsson & Simon, 1993). Ericsson 
och Simon (1993) anser att denna metod är användbar när forskaren genom ett öppet verbalt 
klimat kan få omedelbar respons om testpersonens åsikt om testbatteriet. När testpiloten 
genomfördes framkom begäran om tydligare bakgrundsfrågor, vilket mer specifikt var frågan 
om var individen uppskattade befinna sig själv i rehabiliteringen. Efter angiven feedback 
tillkom ytterligare bakgrundsfrågor som gjorde att deltagarna i den föreliggande studien 
enklare kunde uppskatta längden på rehabiliteringen, var de befann sig i denna process samt 
skadans allvar. Exempel på frågor var “uppskattad längd att rehabilitera” samt ”Hur länge 
sedan var det skadan inträffade?”. Vid tillfället för den första utdelningen av enkäten på 
idrottsanläggningarna samt idrottsgymnasiet informerades först respektive lärare, eller tränare 
om studiens syfte samt vilka kriterier som fanns för att en individ skulle få delta. Gällande 
rehabiliteringskliniken fick fysioterapeuten samma information, och när det gällde enstaka 
individer levererades informationen direkt. Fortsättningsvis efterfrågades tränare, lärare, 
fysioterapeut samt idrottare om skadans omfattning för att klargöra om personen i fråga 
passade in i ramen för den aktuella studiens inkluderingskrav, för att sedan läsa 
informationsbrev samt syftet. Vid beslutat deltagande, fick individen fylla i ett samtyckeskrav 
samt enkäten. Vid den första mätningen ombads varje deltagare att fylla i bakgrundsfrågor 
samt ange telefonnummer, och e-postadress. Tio dagar efter första mätningen efterfrågades 
samtliga deltagare att fylla i ytterligare en likadan internetbaserad enkät igen via den e-post de 
uppgav under första mätningen, men utan innehållande samtycke, bakgrundsinformation samt 
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informationsbrev, och där efterfrågades ifyllande av e-postadress, eller telefonnummer igen 
för identifikation av deltagaren. Om respektive deltagare inte hade svarat på den andra 
enkäten inom 2 dagar efter tillhandahållande, skickades en påminnelse via sms, och om 
deltagaren inte svarade efter påminnelsen kom ytterligare en sista påminnelse 2 dagar därpå. 
Stenling et al. (2017) förtydligar att mätningar av longitudinella studier bör vara flera, och ske 
vid korta intervaller om de avser att undersöka växlande förändring över tid. Detta ansågs 
vara aktuellt i den föreliggande studien gällande individers följsamhet till 
rehabiliteringsprocessen då följsamheten samt motivationen förväntades kunna förändras över 
tid.  
Etik 

Innan enkäten besvarades, efterfrågades intresse för medverkan samt information om 
den skadade idrottaren. Deltagaren fick läsa ett informationsbrev med studiens syfte, vilka 
förhållningssätt som finns enligt det forskningsetiska principerna samt fylla i ett formulär med 
samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga av den aktuella studiens deltagare 
informerades således enligt informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet författade av Vetenskapsrådet (2002). Det första mötet med varje deltagare, 
eller företrädare till deltagaren skedde fysiskt på respektive rehabiliteringsklinik, 
idrottsgymnasium eller idrottsanläggning, där de fick information om studiens 
tillvägagångssätt, att deltagandet var frivilligt samt att studien innehöll två mätningar. Vid det 
första tillfället informerades varje part om att data skulle analyseras på gruppnivå för att 
exkludera risken att en enskild individs resultat skulle bli utpekat. Båda författarna fanns 
tillgängliga för eventuella frågor vid första utdelningstillfället, och vid andra tillfället fanns 
båda författarnas e-postadresser både på det utdelade informationsbrevet samt i början av den 
internetbaserade versionen av enkäten till deltagarens förfogande. Den aktuella studien 
innehöll ett fåtal individer vid 14 års ålder och i linje med de forskningsetiska principerna 
valde författarna att begära målsmans tillstånd, vilket innebar att den utgivna informationen 
blev tillgodo för deltagaren. Målsmans tillstånd erhölls därav muntligt eller skriftligt i 
samband med utdelning av enkäten. När respektive medverkande part hade visat intresse och 
godkännande för deltagande, utdelades informationsbrev och samtyckeskrav (se Bilaga 1) 
med begäran om underskrift för medverkan i studien. Mer specifikt innehöll 
informationsbrevet orientering om hur varje deltagares rapportering samt resultat skulle 
behandlas konfidentiellt, och att ingen obehörig skulle få ta del av detta. Samtliga deltagare 
blev även informerade om att de kunde avbryta medverkandet av studien utan att ange orsak, 
och vid intresse var de behöriga att efteråt ta del av den färdigställda studien. Efter 
tillhandahållen information, ifylldes enkäten och författarna tackade varje part för sin 
medverkan.   
Dataanalys 

All dataanalys genomfördes och bearbetades via statistikprogrammet SPSS (Statistical 
Package for the social sciences 20.0) (IBM Corp, 2011). Inledningsvis genomfördes 
deskriptiva analyser samt korrelationsanalyser efter att totalvariabler hade sammanställts för 
behovsfrustration, behovstillfredsställelse, kontrollerad motivation, autonom motivation och 
följsamhet till rehabilitering. Vidare genomfördes en medieringsanalys kopplat till de angivna 
hypoteserna (Hypotes 1, Hypotes 2), där tilläggsprogrammet PROCESS (Hayes, 2013) 
användes. Preacher och Hayes (2008) menar att en medieringsanalys genomförs med syfte att 
undersöka relationen mellan en oberoende variabel och en beroende, genom en medierande 
variabel. Den aktuella studien syftade att struktureras enligt en longitudinell medieringsanalys 
(Jose, 2016). Denna typ av medieringsanalys är ett liknande tillvägagångssätt förutom att den 
inkluderar implementering av upprepade mätningar (Jose, 2016; Selig & Preacher, 2009). 
Jose (2016) förklarar att en longitudinell medieringsanalys redovisar hur inverkan på den 
beroende variabeln sker över tid genom föregående mätningar där oberoende variabel samt 



! 11!

mediator inkluderas. Medieringsananlysen var i den aktuella studien avsedd att undersöka den 
indirekta effekten av behovsfrustration samt behovstillfredsställelse (mättillfälle 1) på 
följsamhet till rehabilitering (mättillfälle 2) genom graden av självbestämmande motivation 
(mättillfälle 1). Medieringsanalysen tillämpades därav för att testa relationen mellan den 
oberoende variabeln och mediatorn (linje a), och sambandet mellan mediator och beroende 
variabeln (linje b). Vidare testades sambandet mellan beroende och oberoende variabeln 
genom mediatorn, och sedan utan mediatorns effekt (linje c), för att undersöka den direkta- 
samt den indirekta effekten som de oberoende variablerna har på den beroende (Preacher & 
Hayes, 2008). Hayes och Scharkow (2013) menar att medieringsanalyser är vanliga inom 
psykologin, och det belyses även att forskning kan gynnas i genomförande av longitudinella 
medieringsanalyser då de skapar en större förståelse för hur psykologiska fenomen utvecklas 
över tid (Jose 2016; Selig & Preacher, 2009). 

Fisher (1925; ref. i Ivarsson, Andersen, Stenling, Johnson, & Lindwall, 2015) 
förespråkar det allmänt godtagna tillvägagångssättet att studera p-värdet för att tillförsäkra sig 
om att detta inte överensstämmer med nollhypotesen, där ett värde kan tolkas som statistiskt 
signifikant när p < 0.05. Det förklaras även att rapportering av den indirekta effekten inte 
presenteras av ett p-värde utan den skall representeras som statistiskt signifikant av ett 95% 
CI-värde (konfidens intervall) (Preacher & Hayes, 2004). Om CI-värdet för den indirekta 
effekten i den rådande studien inte innehöll värdet 0 konstaterades resultatet som statistiskt 
signifikant. CI-värdet genereras genom bootstrapping där data för en hel population 
frammanas med utgångspunkt ur forskarens insamlade data, vilket anses vara fördelaktigt att 
applicera för att ökad tillförlitlighet (Preacher & Hayes, 2004). Utifrån framkallade data dras 
därefter ett antal stickprov med syfte att åstadkomma en indirekt effekt (Preacher & Hayes, 
2008), och den aktuella studien använde sig av 5000 slumpmässiga stickprov. 

 
Resultat 

Deskriptiv statistik 
Sammanfattningsvis deltog 66 personer i den aktuella studien, där 61 av dessa 

deltagare besvarade enkäten på mättillfälle nummer 2, vilket gav ett bortfall på 8%. 
Allomfattande erhöll deltagarna positiva värden för behovstillfredsställelse samt autonom 
motivation, och negativa värden för behovsfrustration, kontrollerad motivation samt upplevd 
följsamhet till rehabiliteringen. Deltagarna hade genomgående relativt höga medelvärden, och 
som högst utifrån variabeln autonom motivation, för ytterligare information om medelvärden 
och standardavvikelser se tabell 1 (Bilaga 2). 
         I tabell 2 (Bilaga 3) redovisas korrelationer mellan samtliga av den rådande studiens 
variabler för respektive mätning. Behovsfrustration hade ett statistiskt signifikant negativt 
samband med följsamhet till rehabilitering och behovstillfredsställelse hade ett statistiskt 
signifikant positivt samband med följsamhet till rehabilitering. Vidare hade kontrollerad 
motivation ett statistiskt signifikant negativt samband med följsamhet till rehabilitering, och 
autonom motivation ett statistiskt signifikant positivt samband med följsamhet till 
rehabilitering. Slutligen visade sig behovsfrustration ha ett statistiskt signifikant negativt 
samband med kontrollerad motivation, och behovstillfredsställelse erhöll ett statistiskt 
signifikant positivt samband med autonom motivation. 
Hypotes 1 
          Resultatet från medieringsanalysen visade att behovsfrustration hade en negativ 
indirekt effekt på följsamhet till rehabilitering genom kontrollerad motivation (β = -.13, 
95%(CI)=-.06, -.01, p < .05). Behovsfrustration samt kontrollerad motivation kunde 
sammantaget förklara 30% av variansen i följsamhet till rehabilitering under en 10 
dagarsperiod. Detta innebär att skadade idrottare som upplever frustration i koppling till de 
grundläggande psykologiska behoven samt kontrollerade former av motivation, även upplever 
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en negativt påverkad följsamhet till rehabiliteringsprocessen. Fortsättningsvis visade 
resultaten att behovsfrustration kunde förklara 9% av variansen i upplevd kontrollerad 
motivation. För ytterligare detaljerad information se tabell 3. 
  
Tabell 3. Regressionsresultat för longitudinell medieringsanalys av effekten från 
behovsfrustration på följsamhet till rehabilitering (tillfälle 2) genom kontrollerad motivation. 
Modell Värde SE p CI 

(nedre) 
CI 

(övre) 
Modell utan 
mediator 

     

BF FR2 (c) -.13 .04 .00 -.21 -.05 
R2x-y .26 .08 .00   
Modell med 
mediator 

     

BF KM (a) .25 .11 .02 .04 .47 
KM FR2 (b) -.07 .04 .07 -.15 .01 
BF FR2 (c´) -.15 .04 .00 -.22 -.08 
Indirekt effekt -.02 .01  -.06 -.01 
R2-m .09 .83 .02   
R2-y .30 .07 .00   

Förkortningar: BF=Behovsfrustration, FR2=Följsamhet till rehabilitering mättillfälle 2, 
KM=Kontrollerad motivation, x=BF, y=FR2, m=KM. 
Hypotes 2 

Resultatet från medieringsanalysen visar att behovstillfredsställelse inte hade en 
positiv indirekt effekt på följsamhet till rehabilitering genom autonom motivation (β= .02, 
95%(CI)= -.03, .08, p < .05). Behovstillfredsställelse och autonom motivation kunde 
tillsammans förklara 22% av variansen i följsamhet till rehabilitering under en 10 dagars 
period. Det innebär att skadade idrottare som upplever tillfredsställelse kopplat till de 
grundläggande psykologiska behoven samt autonom motivation, även har en större följsamhet 
till rehabiliteringen. Resultaten visade dessutom att behovstillfredsställelse kunde förklara 
16% av variansen i uppfattad autonom motivation. För ytterligare information se tabell 4. 
 
Tabell 4. Regressionsresultat för longitudinell medieringsanalys av effekten från 
behovstillfredsställelse på följsamhet till rehabilitering genom autonom motivation. 
Modell Värde SE p CI 

(nedre) 
CI 

(övre) 
Modell utan 
mediator 

     

BT FR2 (c) .22 .07 .00 .08 .36 
R2x-y .21 .08 .00   
Modell med 
mediator 

     

BT AM (a) .47 .15 .00 .14 .73 
AM FR2 (b) .04 .06 .53 -.09 .17 
BT FR2 (c´) .20 .08 .01 .04 .36 
Indirekt effekt .02 .03  -.03 .08 
R2-m .16 .47 .00   
R2-y .22 .08 .00   

Förkortningar: BT=Behovstillfredsställelse, FR2=Följsamhet till rehabilitering mättillfälle 2, 
AM=Autonom motivation, x=BT, y=FR2, m=AM. 
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Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka om behovsfrustration och behovstillfredsställelse hade 
en indirekt effekt på följsamhet till rehabilitering genom graden av självbestämmande 
motivation under en 10 dagarsperiod bland skadade tävlingsidrottare som befann sig i början 
eller i mitten av sin rehabilitering. Utifrån detta syfte skapades två hypoteser med tillhörande 
resultat. Resultatet visade att det fanns en statistiskt signifikant negativ indirekt effekt av 
behovsfrustration på följsamhet till rehabilitering genom kontrollerad motivation. Däremot 
uppdagades ingen statistisk signifikant positiv indirekt effekt av behovstillfredsställelse på 
följsamhet till rehabilitering genom autonom motivation.  
Hypotes 1 
             Den föreliggande studiens resultat visar på och stödjer hypotesen om att 
behovsfrustration har en statistisk signifikant negativ indirekt effekt på följsamhet till 
rehabilitering genom kontrollerad motivation under en 10 dagarsperiod bland skadade 
tävlingsidrottare som befinner sig i början eller i mitten av sin rehabilitering (se Tabell 3). 
Dessutom kunde 30% av variansen i följsamhet till rehabilitering över tid förklaras av 
behovsfrustration samt kontrollerad motivation. Enligt tidigare forskning har 
behovsfrustration ett inflytande på idrottares upplevda välmående samt beteende inom olika 
kontext (Bartholomew et al., 2011b), som i sin tur kan relateras till kontrollerade former av 
motivation samt ett ofördelaktigt beteende (Vallerand, 2000), vilket även påpekas existera 
gällande idrottares skaderehabilitering (Podlog & Eklund, 2007), där bristande följsamhet är 
ett faktum (Chan et al., 2009). De skadade idrottarna i föreliggande studie erhåller en sämre 
följsamhet till rehabiliteringsprocessen över tid om graden av självbestämmande motivation 
upplevs kontrollerande med understöd från behovsfrustration. Det förefaller därmed som att 
en skadad idrottare som upplever sig hindrad samt frustrerad baserat på de upplevda 
grundläggande psykologiska behoven också upplever sig kontrollerat motiverad i koppling till 
sin rehabilitering, vilket i sin tur orsakar en bristande följsamhet samt eventuellt ett bristfälligt 
rehabiliteringsutfall. Detta resonemang kan även kopplas till att idrottares samtycke (Chan et 
al., 2011) samt följsamhet (Podlog & Eklund, 2009) minskar när den kontrollerade 
motivationen ökar (Chan et al., 2009). Det förklaras att jobbiga händelser såsom skador 
representerar en personlig kris som sällan är förväntad att ske (Wortman & Silver, 1989), 
vilket sätter idrottaren på prov (Hassmén et al., 2003). Större delen av den rådande studiens 
deltagare hade drabbats av akut idrottsskada och befann sig i ett skede där rehabiliteringen 
hade fortgått i minst 28 dagar, och uppskattades pågå i åtminstone ett år eller längre, vilket 
kan tolkas frustrerande, kontrollerande och slutligen påverka samt följsamheten negativt. 
Ågren, Rydén, Johnsson, och Nilsson-Ehle (1993) påpekar att långtidsskadade individer 
tenderar till att ha en sämre anpassningsförmåga till rehabiliteringsplanen än korttidsskadade 
på grund av kraven den ställer på idrottaren. Ardern, Taylor, Feller, och Webster (2012) 
förklarar också att skadade idrottare som utövar idrott på en nivå där de får understöd från sin 
förening för att rehabilitera, förväntas att återgå till idrotten så snart som möjligt, vilket kan 
redogöras som en situationsspecifik faktor (Wiese-Bjornstal, 2010). Den föreliggande 
studiens idrottare var internationellt, nationellt eller regionalt aktiva, vilket kan innebära att 
åtminstone de nationella samt internationella idrottarna får understöd under rehabiliteringen. 
Detta skulle kunna bidra till att idrottaren är hindrad från att fatta egna beslut angående sin 
rehabilitering och blir således kontrollerad till att utföra denna snabbast möjligt trots dess 
omfattning. Ytterligare kan hela händelseförloppet från skada till rehabilitering även tolkas 
som en icke-normativ övergång där själva idrottsskadan tolkas som oförutsägbar (Ivarsson et 
al., 2016), och på så vis uppfattas som ett påfrestande måste för att behålla den idrottsliga 
identiteten samt karriären. Resultatet i den föreliggande studien kan tolkas med understöd från 
BPNT samt Självbestämmandeteorin. Detta eftersom att autonomi, kompetens och tillhörighet 
ligger som en kraft för hur graden av självbestämmande motivation upplevs (Ryan & Deci, 
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2008). Det är inte direkt förvånansvärt att just denna relation mellan variabler existerar då 
skaderehabilitering bevisligen inte är en process som efterfrågas bland aktiva 
tävlingsidrottare. Med det sagt kan det konstateras att en skadad idrottare, utifrån den 
föreliggande studien, tvunget genomför sin rehabilitering för att öka troligheten till idrottslig 
återkomst. Detta skulle också kunna bidra till hur följsamheten utformas då rehabiliteringen 
upplevs hindra idrottaren från att idrotta, och med behovsfrustration som grund blir den 
uppfattade motivationen ytterligare externt påverkad samt kontrollerad.  
             Den aktuella studiens resultat redovisar en statistiskt signifikant positiv relation 
mellan behovsfrustration och kontrollerad motivation. Detta kan förknippas till 
Självbestämmandeteorin i hänseende till hur upplevelsen av de grundläggande behoven ligger 
som en resurs för hur individen i fråga uppfattar graden av självbestämmande motivation 
(Deci & Ryan, 2008), vilket leder till ett beteende (Ryan & Deci, 2000a). Om deltagarna 
upplever sig vara hindrade utifrån dessa grundläggande pskologiska behov där de rapporteras 
känna sig begränsade samt påverkade av andra i sina handlingar, utanförskap och 
inkompetenta till att utföra övningar som det önskas, kan det relateras till mer kontrollerad 
motivation.  
             Relationen mellan kontrollerad motivation och följsamhet till rehabilitering var i 
föreliggande studie inte statistisk signifikant under en 10 dagarsperiod. De skadade idrottare 
som upplever endast kontrollerad motivation under rehabiliteringen behöver generellt inte ha 
en sämre följsamhet. Tidigare forskning har funnit positiva relationer mellan kontrollerad 
motivation och optimalt beteende (Vallerand, 2000), vilket även kan existera inom 
rehabilitering (Chan & Hagger, 2012). Detta tolkas logiskt eftersom att kontrollerat 
motiverade individer genomför sin rehabilitering under icke självvalda former, vilket bidrar 
till en form av motivation som driver dem för att de måste rehabilitera.  
             Resultatet i föreliggande studie visade på en statistiskt signifikant direkt negativ 
effekt mellan behovsfrustration och följsamhet till rehabilitering under en 10 dagarsperiod. 
Detta går parallellt med resultat från tidigare forskning där behovsfrustration har visat sig ha 
en negativ påverkan på idrottares tillvaro (Bartholomew et al., 2011a), vilket även kan 
relateras till skadade idrottares rehabiliteringsutfall (Podlog & Eklund, 2007; Podlog et al. 
2010), följsamhet (O´Brien, 2010), psykologiska välmående (Levy et al., 2009), och 
utveckling (Vansteenkiste & Ryan, 2013). Gällande de skadade idrottarnas upplevda 
behovsfrustration skulle denna kunna grundas ur bristande samtycke till hur rehabiliteringen 
fortlöper som i sin tur påverkar den uppfattade hälsan. Individen upplever sig möjligen 
pressad över att utföra sin rehabilitering och följa sin rehabiliteringsplan, men blir konstant 
påmind om skadans allvar, dess smärta samt hur den hindrar individen från att utöva sin 
idrott. Vidare kan idrottaren således känna sig inkompetent till att utföra 
rehabiliteringsövningarna-, rehabiliteringsplanen-, och återhämtningen så snabbt som det 
önskas. Detta eftersom att kraven till att genomföra rehabiliteringsplanen möjligen upplevs 
överdrivna och orimliga i relation till välmåendet samt idrottarens fysiologiska 
förutsättningar. Det förklaras att individer som upplever bristande tillfredsställelse av 
autonomi, kompetens och tillhörighet (Deci och Ryan 2000a) samt befintlig behovsfrustration 
(Bartholomew et al., 2011b), tenderar till att söka efter ett tillfälligt substitut för att motverka 
detta i hopp om ökat välmående. Det kan förklara varför långtidsskadade idrottare upplever 
sig frustrerade över tid eftersom att de genomför en rehabilitering i hopp om att få återkomma 
till idrotten, men upplever bakslag eller känner sig hindrade samt inkompetenta från att fatta 
egna beslut under denna period.  
             Sammanfattat visar resultatet kring hypotes 1 att behovsfrustration har en statistisk 
signifikant negativ indirekt effekt på följsamhet till rehabilitering genom kontrollerad 
motivation. Vidare har behovsfrustration även en statistisk signifikant negativ direkt effekt på 
följsamhet till rehabilitering, och en statistisk signifikant positiv relation till kontrollerad 
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motivation. Slutligen visade sig kontrollerad motivation inte ha en statistisk signifikant 
relation med följsamhet till rehabilitering.  
Hypotes 2 
             Den föreliggande studiens hypotes om att behovstillfredsställelse har en statistisk 
signifikant positiv indirekt effekt på följsamhet till rehabilitering genom autonom motivation 
under en 10 dagarsperiod bland skadade tävlingsidrottare som befinner sig i början eller i 
mitten av sin rehabilitering stöds inte av studiens resultat (se Tabell 4). Alltså förklaras 
resultatet för denna hypotes som icke statistisk signifikant. Däremot kunde 22% av variansen i 
följsamhet till rehabilitering över tid förklaras av behovstillfredsställelse samt autonom 
motivation. Tidigare studier har visat att behovstillfredsställelse är relaterat till autonom 
motivation (Ryan & Deci, 2000a), som i sin tur förknippas med att ha en avgörande inverkan 
på beteendet och rehabiliteringsutfallet (Chan & Hagger, 2012). Den föreliggande studien kan 
inte hänvisa till samma information, och det skulle kunna vara för att idrottarna oavsett form 
av motivationsreglering i vilket fall genomför sin rehabilitering så länge de upplever att de 
kan genomföra denna. Chan et al. (2009) menar att beroende på reglering kan idrottarens 
följsamhet påverkas, men det behöver inte avgöra rehabiliteringsutfallet. Alltså kan 
behovstillfredsställelse anses vara väsentligt för idrottares följsamhet där autonom 
motivationsreglering inte spelar en avgörande roll. Podlog och Eklund (2006) påpekar att 
idrottares upplevelse av behovstillfredsställelse utifrån rehabiliteringskontextet påverkar 
beteendet. Följaktligen anses det logiskt att idrottare trots att de besitter 
behovstillfredsställelse inte finner sig autonomt motiverade till att genomföra en rehabilitering 
eftersom att proceduren i sig inte är egenvald, och istället något som personen i fråga 
genomgår för att det är ett måste för fysisk återhämtning. Men det innebär likväl att känslan 
av kompetens att utföra rehabiliteringsupplägget, kontroll över den egna personen och 
tillhörighet har en signifikant påverkan på följsamheten. Det förklaras att tävlingsidrottare 
som utövar sin idrott på en nivå där pengar, kontrakt och karriär spelar roll, tenderar till att 
uppleva mer kontrollerad motivation än autonom i relation till rehabilitering eftersom att de 
upplever mer krav utifrån (Chan et al., 2011). Majoriteten av den föreliggande studiens 
deltagare utövar sin idrott i stor spridning, vilket således kan vara en av anledningarna till 
varför de inte uppskattar sig själva autonomt motiverade kopplat till det följsamma beteendet. 
Detta eftersom att de möjligen påverkas av andra som ställer krav på att de snarast måste 
återgå till idrottandet för att få behålla en plats i laget och inte stanna upp i karriären. Ryan 
och Deci (2000a) påpekar att behovstillfredsställelse är avgörande för en individs välmående, 
vilket enligt Vansteenkiste och Ryan (2013) även kan leda till ökad autonom motivation. 
Detta kan därav innebära att personen i fråga då befinner sig inom ett kontext som är relaterat 
till en önskad identitet (Vansteenkiste & Ryan, 2013). Resultatet i den föreliggande studien 
visar att behovstillfredsställelse är viktigt i relation till följsamheten till rehabiliteringen, men 
det innebär inte att idrottarna vill finna sin identitet som skadade idrottare utan snarare aktiva. 
Detta kan också vara en relevant förklaring i varför behovstillfredsställelse genom autonom 
motivation inte förklarar följsamhet till rehabilitering över tid, eftersom idrottarna inte vill 
identifiera sig som skadade idrottare samt befinna sig under en rehabilitering längre än vad de 
behöver.  
             Det uppdagades däremot en trovärdig statistiskt signifikant positiv relation mellan 
behovstillfredsställelse och autonom motivation. Chan och Hagger (2012) menar att skadade 
idrottare vanligen strävar efter att uppnå känslan av behovstillfredsställelse, vilket i sin tur 
syftar att bidra till en ökad känsla av autonom motivation. Det förklaras således att tron om 
fortsatt tillhörighet till idrotten, känslan av att vara kompetent nog till att klara 
rehabiliteringens utmanande krav samt upplevd kontroll över rehabiliteringsprocessen 
(Podlog & Eklund, 2009), tillför en ökad uppfattning av autonom motivation och välmående 
bland skadade idrottare (Chan et al., 2011).  
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             Relationen mellan autonom motivation och följsamhet till rehabilitering visade sig i 
föreliggande studie inte vara statistiskt signifikant under en 10 dagarsperiod. De idrottare som 
upplever sig besitta autonom motivation kommer över lag inte att ha ett mer följsamt beteende 
under sin rehabilitering. Tidigare studier har visat att individer som upplever sig autonomt 
reglerade i relation till sin rehabilitering har en större följsamhet när de efterfrågar ett mer 
autonomt klimat (Chan et al., 2009). Däremot påpekar Chan och Hagger (2012) att alla 
individer inte efterfrågar autonom motivation för att ha en god följsamhet, utan snarare att det 
kan uppskattas att den medicinska parten agerar mer kontrollerade. Detta kan tolkas som en 
relevant aspekt till föreliggande studie eftersom att de skadade idrottarna möjligen inte ansåg 
att endast autonom motivation var en avgörande faktor för deras följsamhet.  
             Resultatet i föreliggande studie visade på en statistisk signifikant positiv direkt effekt 
mellan behovstillfredsställelse och följsamhet till rehabiliteringsprocessen under en 10 
dagarsperiod. Den föreliggande studiens resultat ligger därav i linje med tidigare forsknings 
resultat där behovstillfredsställelse också har visat sig ha en positiv inverkan på skadades 
idrottares tillvaro, följsamhet till rehabiliteringen samt utfallet (Brewer et al., 2003; Podlog et 
al., 2009; Podlog & Eklund, 2005). Vidare klarläggs det att skadade idrottare som rapporterar 
en mer positiv uppfattning i koppling till sin rehabilitering samt idrottsliga återkomst även 
besitter en högre grad av tillfredsställelse (Ardern et al., 2012), vilket ökar följsamheten till 
rehabiliteringsprocessen (Brewer, 2007; Brewer & Redmond, 2017). De skadade idrottarna i 
den aktuella studien som upplevde sig mer positiva i koppling till sin rehabilitering har 
förmodligen upplevt ett samtycke med rehabiliteringsupplägget, att de är kompetenta nog att 
utföra rehabiliteringen med framsteg samt att de fortfarande känner en delaktighet både inom-
, och utanför idrotten. Detta ligger i linje med tidigare forskning som föreslår att idrottare med 
en mer positiv inställning för rehabiliteringsprocessen, utfallet samt en större frihet i 
beslutsfattande (Bianco, 2001), besitter högre grader av behovstillfredsställelse och har en 
bättre följsamhet (Podlog et al., 2009). Det påpekas även att idrottare som upplever sig 
genomgå fysiska framgångar (Levy et al., 2008) samt förestår benägenheten att ta egna beslut 
under rehabiliteringen (Green, 1992) tolkar sig mer nöjda med sig själva samt 
rehabiliteringsupplägget vilket relateras till behovstillfredsställelse (Podlog & Eklund, 2006). 
Vidare anses det att individer som upplever tillhörighet i relation till andra besitter ökat 
psykologiskt välbefinnande (Ryan, 1995), vilket förklaras vara viktigt bland skadade idrottare 
i koppling till både rehabiliteringskliniken samt idrotten (Podlog & Eklund, 2007). I den 
aktuella studien rapporterade deltagarna att de under sin rehabilitering uppfattade en öppen 
atmosfär till andra idrottare, kände sig avslappnade och väl bemötta i relation till personer 
runt om idrottaren.  
             Sammanfattat visar resultaten kring hypotes 2 att behovstillfredsställelse inte har en 
statistisk signifikant positiv indirekt effekt på följsamhet till rehabilitering genom autonom 
motivation. Däremot har behovstillfredsställelse en statistisk signifikant positiv direkt effekt 
på följsamhet till rehabilitering, och en statistisk signifikant positiv relation till autonom 
motivation. Slutligen visade sig autonom motivation inte ha en statistisk signifikant relation 
med följsamhet till rehabilitering.   
Metoddiskussion 
             I den föreliggande studien användes frågeformulär som deltagarna fick besvara vid 
två tillfällen. Användandet av frågeformulär medför vissa metodologiska utmaningar eftersom 
att det har påvisats finnas ett större antal faktorer som kan påverka resultatet (Chan, Ivarsson, 
Stenling, Yang, Chatzisarantis, & Hagger, 2015). Inledningsvis förklarar Chan et al. (2011) 
att självrapportering kring social önskvärdhet kan vara en begränsning eftersom att ärligheten 
och modifieringen i hur deltagaren fyller i formuläret inte kan kontrolleras. Det finns även 
andra uppskattade begränsningar gällande frågeformulär såsom utmattning (Krosnick, 1991), 
varierande utbildningsnivå samt förståelse (Podsakoff, MacKenzie, & Podsakoff, 2012). 
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Föreliggande studie uppvisade att Cronbach´s alpha-värdena för samtliga av de valda 
variablerna varierade mellan .66 och .90, vilket tolkas som en god reliabilitet (Mitchell & 
Jolley, 2013). Det första frågeformuläret innehöll 66 frågor som skulle besvaras och den 
andra innehöll 58 frågor eftersom att övervägande del av bakgrundsfrågorna exkluderades. 
Formuläret tog cirka 10-20 minuter att fylla i för studiens deltagare beroende på i vilken miljö 
de befann sig i. Större delen utav deltagarna befann sig på träningsanläggningen när de 
besvarade enkäten vid första tillfället, vilket enligt Mitchell och Jolley (2013) kan påverka 
deltagarna att fylla i snabbare beroende om de har ont om tid eller inte.  

Den föreliggande studien är longitudinell till sin karaktär som innefattar två 
mättillfällen med 10 dagars mellanrum för respektive mätning. Stenling et al. (2017) menar 
att om en studie har mer än ett mättillfälle, minskar det risken för att tidpunkten för en 
mätning får för stor påverkan på resultatet. I den aktuella studien tolkas det vara en styrka att 
den innehåller två mättillfällen eftersom att det sammanställda resultatet inte påverkas av 
endast en mätning. I en longitudinell studie ligger huvudfokus enligt Stenling et al. (2017) på 
att beskriva och förklara konstanta eller dynamiska förändringar i exempelvis känslor och 
beteende. Stenling et al. (2017) menar dessutom att studier som mäter sina variabler över tid, 
genererar en större förståelse för det observerade psykologiska fenomenet.   
             Det finns däremot ett antal nackdelar med flera mätningar i en studie där exempelvis 
ökad risk för bortfall är ett utmanande faktum. Enligt Lindsey (2000) kan bortfall bero på att 
den medverkande upplever tidsbrist, tappar intresset för att fullfölja studien eller glömmer 
bort den. Studiens författare minimerade problemen med de förväntade bortfallen en 
longitudinell studie kan orsaka eftersom den enbart hade ett bortfall på 8% vid den andra 
mätningen. Med tanke på att resterande 92% i den föreliggande studien även besvarade 
enkäten på den andra mätningen resulterade det i ett mer önskat resultat. Därav undveks det 
faktum att ett för stort bortfall generellt hade kunnat ha en negativ påverkan på den 
genomförda studien. Det lilla bortfallet kan förklaras med att de flesta utav studiens deltagare 
fick formuläret skickat till sig på en helgdag. Detta kan ha påverkat deltagarnas intresse att 
fullfölja studien då de kan ha varit upptagna med att göra annat, glömt bort att besvara 
studien, eller att de uppgav sin jobbmail som inte används aktivt under helgen. Vidare hade 
författarna kunnat ha ett personligt möte med samtliga deltagare även vid den andra 
mätningen, vilket troligtvis ytterligare hade minskat eller omintetgjort bortfallet.  
            Sturgis (2012) förklarar att ett slumpmässigt urval kan generalisera en hel population. 
Eftersom att den föreliggande studien strukturerades efter ett icke-slumpmässigt urval 
minskade även generaliserbarheten. Vidare tolkas åldersskillnaden på den föreliggande 
studiens deltagare ha påverkat generaliserbarheten negativt. Det är i dagsläget relativt få 
studier som har genomförts där det har jämförts hur skaderehabilitering påverkar idrottare 
som utövar idrott på olika nivåer (Ardern et al., 2012). I den föreliggande studien har det 
forskats kring idrottare på både regional, nationell och internationell nivå, vilket tolkas ge en 
större helhet kring skadade idrottares följsamhet till rehabiliteringsprocessen, men det leder 
även till att pålitligheten minskar eftersom att spridningen på urvalets idrottsliga nivå tolkas 
omfattande. Samtliga av de medverkande idrottarna i den aktuella studien befann sig i början 
eller i mitten av sin rehabiliteringsprocess på grund av en akut idrottsskada och varit avsides 
från idrott i minst 28 dagar när de ombads att delta. Detta anses ha gett den föreliggande 
studien ett bra fokus på hur just akut skadade idrottare inom denna tidsram upplever 
rehabiliteringsperioden, och kan därav mer specifikt kartlägga deras tolkning i relation till 
studiens innehållande variabler. 
Praktiska implikationer  
             Det har i tidigare studier påpekats att behovsfrustration (Bartholomew et al., 2011a) 
samt behovstillfredsställelse (Ryan & Deci, 2000a) har en avgörande påverkan på individers 
välmående samt beteende. Vidare har det även framkommit att de grundläggande 
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psykologiska behoven och självbestämmande motivation har en inverkan på hur följsamheten 
till rehabiliteringsprocessen kan variera beroende på personen i frågas uppfattning av tillvaron 
(Podlog & Eklund, 2007; Chan & Hagger, 2012). Föreliggande studie bidrar med ytterligare 
kunskap om hur dessa faktorer påverkar beteendet bland människor, och i detta fall skadade 
idrottare eftersom att den belyser hur behovsfrustration i relation till kontrollerad motivation 
har en negativ påverkan på deras följsamhet till rehabiliteringsprocessen över tid. En 
dimension som är speciellt i fokus är hur just behovsfrustration påverkar skadade idrottares 
följsamma beteende, och dessutom i kombination med kontrollerad motivation, vilket i 
relation till tidigare forskning är begränsat. Vidare anses det relevant att fysioterapeuter, 
coacher, tränare samt andra närstående uppmärksammar och kartlägger hur idrottare kan 
uppleva behovsfrustration eller behovstillfredsställelse i relation till sin rehabilitering i 
samband med upplevd grad av motivation, eftersom att det kan skapa en större förståelse för 
hur idrottare ur detta perspektiv upplever rehabiliteringsprocessen. Det anses därför viktigt att 
skadade idrottare blir uppmärksammade och får chansen att uppleva sig behovstillfredsställda 
i relation till sin rehabilitering då detta kan bidra till en ökad möjlighet för ökad följsamhet 
samt ett lyckat rehabiliteringsutfall. Därav kan det eventuellt möjliggöras ett mer följsamt 
beteende där idrottaren fullföljer sin rehabilitering, upplever ett ökat välmående under 
rehabiliteringen samt ett lyckat rehabiliteringsutfall. Det kan även tolkas som att personer 
relaterade till den skadade idrottaren möjligen får personen i fråga att uppleva sig 
behovsfrustrerad om de hindrar individen från att fatta egna beslut, vilket kan leda till upplevd 
bristande kompetens samt stöd under rehabiliteringsprocessen. Det belyses även att skadade 
idrottare på olika nivåer upplever olika krav i relation till sin rehabilitering från sig själva, 
rehabiliteringsupplägget, personer runt idrottaren samt från skadan (Chan et al., 2011). Den 
föreliggande studien visar på att skadade idrottare som utövar sin idrott på regional, nationell 
samt internationell tävlingsnivå kan uppleva sig frustrerade, men även tillfredsställda i 
relation till rehabiliteringsprocessen. Det anses därför viktigt att prioritera den skadade 
idrottarens välmående genom att främja känslan av upplevd kontroll i exempelvis 
rehabiliteringsövningar, kompetens samt upplevelsen av social tillhörighet i relation till 
rehabiliteringsupplägget. Detta anses därefter öka följsamheten till rehabiliteringsprocessen 
hos den skadade idrottaren. Genom att öka den upplevda motivationen anses följsamheten till 
rehabiliteringen samt utfallet resultera i att bli fördelaktigt för den skadade idrottaren (Brewer 
& Redmond, 2017), vilket i föreliggande studie påvisas vara viktigt. 
Framtida forskning  
           Författarna anser att det är viktigt i framtida forskning att studera kring 
behovsfrustration samt behovstillfredsställelse i relation till graden av självbestämmande 
motivation och följsamhet till rehabilitering. Det är vår uppfattning att ytterligare studera 
detta inom breddidrott och elitidrott eftersom att tävlingsidrottare på diverse nivåer upplever 
olika krav gällande rehabiliteringsprocessen (Chan et al., 2011). Det hade varit intressant att 
studera skadade tävlingsidrottare som utövar likadan idrott på samma nivå eftersom att det då 
hade varit lättare att generalisera ett resultat. Forskning som behandlar samma typ av skada 
och att rehabiliteringsprocessen är lika lång kan även leda till en god generaliserbarhet utifrån 
resultatet, vilket bedöms relevant för framtida studier inom området. Det menas även vara 
relevant för framtida studier att inkludera kvalitativa forskningsmetoder eftersom detta skulle 
bidra till ett större djup i forskningen utifrån hur skadade idrottare upplever 
rehabiliteringsprocessen i relation till behovsfrustration, behovstillfredsställelse samt graden 
av självbestämmande motivation.  
            En ytterligare aspekt att ha i åtanke för framtida forskning är utmaningen för 
deltagarna att kunna uppskatta sin rehabiliteringslängd eftersom en del skadade idrottare inte 
alltid vet ett exakt datum när de kan återkomma till sin idrott, eller samtycker med 
rehabiliteringsupplägget. För att motverka denna självskattning anses samspråk med 
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fysioterapeuter eller tränare som en relevant lösning då detta kan bidra med mer bekräftande 
information kring den skadade idrottarens rehabilitering. Vidare tolkas även en mixad design 
vara relevant för vidare studier. Detta eftersom att både intervjuer och observationer kring hur 
exempelvis fysioterapeuter tror sig bemöta den skadade idrottaren, och sedan hur idrottaren i 
fråga upplever detta bemötande, kan ge ett nyanserat och intressant resultat. 
Konklusion 
             Resultatet i den föreliggande studien antyder att det existerar ett samband mellan de 
grundläggande psykologiska behoven, graden av självbestämmande motivation och 
följsamhet till rehabilitering. Mer specifikt redovisade resultatet att behovsfrustration har en 
negativ indirekt effekt på följsamhet till rehabilitering genom kontrollerad motivation. 
Däremot visade sig behovstillfredsställelse inte ha en positiv indirekt effekt på följsamhet till 
rehabilitering genom autonom motivation. Detta indikerar på att skadade idrottare som 
genomför en rehabilitering och upplever sig behovsfrustrerade kommer att ha en sviktande 
följsamhet till rehabiliteringsprocessen eftersom att de känner sig kontrollerade samt hindrade 
i relation till sin rehabilitering. Detta ligger i linje med tidigare forskning där 
behovsfrustration (Vansteenkiste & Ryan, 2013), kontrollerad motivation (Chan et al., 2009), 
samt skadade idrottares upplevda rehabilitering påverkar följsamheten och utfallet (Chan et 
al., 2011). Sammantaget anses påverkan av upplevd behovsfrustration och 
behovstillfredsställelse vara nödvändigt att uppmärksamma gällande skaderehabilitering 
bland idrottare, och även upplevelsen av hur kontrollerad motivation har en inverkan i detta. 
Vidare skulle en rehabiliteringsplan-, miljö samt omgivning som främjar 
behovstillfredsställelse, och motverkar behovsfrustration, bidra till en ökad följsamhet bland 
skadade idrottare samt mest troligt även öka sannolikheten för ett mer lyckat 
rehabiliteringsutfall. 
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Bilaga 1. 

Högskolan i Halmstad 
Akademin för Hälsa och Välfärd 
Psykologi inriktning idrott och motion 61-90 hp  

Dennis Bengtsson & Oskar Fransson 
Handledare: Prof. Urban Johnson (urban.johnson@hh.se) 
  

Informationsbrev för studie om skadade idrottares följsamhet till rehabilitering 

Hej! Vi heter Dennis Bengtsson och Oskar Fransson. Vi är studenter från Högskolan i 
Halmstad, som studerar idrottsvetenskap- idrott och motionspsykologi. Vi jobbar just nu med 
vår kandidatuppsats där syftet är att studera skadade idrottares motivation kopplat till 
följsamhet för rehabiliteringsprocessen. Anledningen till varför du får en förfrågan att delta är 
för att du på grund av en idrottsskada genomför en rehabilitering på minst en månad. Om du 
samtycker att delta i studien kommer du vid två tillfällen få fylla i en enkät med frågor som är 
relaterade till studiens syfte. Således kommer du behöva identifiera dig genom att uppge din 
e-postadress vid båda mätningarna. Det andra mättillfället sker 10 dagar efter det första, och 
du får denna enkät per mail. Utöver det kommer även en påminnelse att skickas via sms. Det 
är fullständigt frivilligt att delta i studien, och du kan dra dig ur när du vill utan att ange orsak.  

Vad händer med informationen? 
       
Deltagandet är frivilligt och du behöver inte fullfölja studien om du inte vill. Informationen 
du anger kommer inte att användas i annat syfte än att genomföra studien. Denna studie är 
konfidentiell vilket innebär att alla uppgifter som samlas in samt resultatet som skapas 
kommer att förvaras på̊ en säker plats utom räckhåll för obehöriga. Svaren från enkäten 
kommer endast att visas för oss projektansvariga och vår handledare. Vidare kommer även 
alla resultat att redovisas på gruppnivå, så att ingen enskild individs resultat blir utpekat. När 
uppsatsen är färdigställd och examinerad kommer studien vara tillgänglig för dig om du så 
vill. Enkäten innehåller 66 frågor och tar cirka 5-10 minuter att utföra.  
       
       
 
Vid förekommande frågor om studien kontakta nedanstående. 
 
Dennis Bengtsson 
Tel; 076-3447791 
Mail; denben15@student.hh.se 
       
Oskar Fransson 
Tel; 070-6378282 
Mail; oskfra15@student.hh.se 
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Vänligen kryssa i rutorna redovisade nedan ifall du samtycker att delta i denna studie. 
 
 
Jag anser mig själv ha fått tillräckligt information om studien 
 
Jag är medveten om studiens upplägg   
 
Jag har fått en möjlighet att ställa eventuella frågor till författarna             
 
Jag har blivit informerad om att jag när som helst kan dra mig ur studien utan att ange 
orsak     
 
Jag samtycker att min e-post och telefonnummer samlas in i studien       
 
 

Jag har tagit del av ovan information och har förstått vad den innebär. Jag ger härmed 
mitt samtycke att delta i studien 
 
Signatur: 
 
Namnförtydligande: 
                                   
Datum:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2. 
 
Tabell 1. Deskriptiv statistik 
! M1 

(N=66)!
! ! ! ! ! M2 

(N=61)!
! ! ! ! !

Variabler M SD α Skala Minimum Maximum M SD α Skala Minimum Maximum 
BT 3.9 .65 .84 1-5 2.08 5.00 3.9 .65 .84 1-5 1.92 4.92 
BF 2.6 1.10 .82 1-7 1.00 5.58 2.5 1.12 .90 1-7 1.00 6.17 
AM 5.6 .61 .66 1-7 3.38 6.38 6.0 .84 .73 1-7 3.83 7.00 
KM 3.5 1.00 .66 1-7 1.00 6.50 3.2 1.10 .78 1-7 1.00 5.67 
FR 3.3 .40 .77 1-4 2.12 3.88 3.4 .32 .72 1-4 2.41 3.82 
Förkortningar: M1=Mättillfälle 1, T2=Mättillfälle 2, BT=Behovstillfredsställelse, BF=Behovsfrustration, AM=Autonom Motivation, 
KM=Kontrollerad Motivation, FR=Följsamhet till Rehabilitering. 
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Bilaga 3. 
Tabell 2. Korrelationsmatris 

Förkortningar: M1=Mättillfälle 1, M2=Mättillfälle 2, BT=Behovstillfredsställelse, BF=Behovsfrustration, AM=Autonom Motivation, 
KM=Kontrollerad Motivation, FR=Följsamhet till Rehabilitering. * p < 0.05. ** p < 0.01 
 
 
 
 
 

 BT M1 BF M1 AM M1 KM M1 FR M1 BT M2 BF M2 AM M2 KM M2 FR M2 
BT M1  -.49** .44** -.17 .38** .74** -.37** .57** -.00 .46** 
BF M1 -.49**  -.17 .32** -.41** -.50** .75** -.25* .26* -.51** 
AM M1 .44** -.17  .20 .17 .34** -.21 .69** .00 .26* 
KM M1 -.17 .32** .20  -.35** -.13 .22 -.10 .72** -.34** 
FR M1 .38** -.41** .17 -.35**  .26* -.21 .33* -.12 .54** 
BT M2 .74** -.50** .34** -.13 .26*  -.53** .55** -.08 .53** 
BF M2 -.37** .75** -.21 .22 -.21 -.53**  -.15 .39** -.58** 
AM M2 .57** -.25* .69** -.10 .33* .55** -.15  .14 .32* 
KM M2 -.00 .26* .00 .72** -.12 -.08 .39** .14  -.29* 
FR M2 .46** -.51** .26* -.34** .54** .53** -.58** .32* -.29*  
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