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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka om skadade idrottares upplevda autonomistöd under 
rehabiliteringen hade en indirekt effekt på: (a) positiva affekter genom behovstillfredsställelse 
och självbestämmande motivation, samt (b) negativa affekter genom behovsfrustration och 
kontrollerande motivation. Utifrån syftet utformades två hypotesmodeller som testades genom 
varsin medieringsanalys. Studien bygger på en tvärsnittsdesign där datainsamlingen skedde 
genom ett strategiskt bekvämlighetsurval. Vid studien deltog totalt 71 tävlingsidrottare i 
åldrarna 15-51 år (M=21 SD=5.1) där samtliga deltagare drabbats av en akut eller allvarlig 
idrottsskada. Ställda hypoteser kunde ej bekräftas då resultatet visade att autonomistöd inte 
hade en indirekt effekt på någon av välbefinnandets affekter då det antingen medierades via 
(a) behovstillfredsställelse och självbestämmande motivation respektive (b) behovsfrustration 
och kontrollerande motivation tillsammans. Däremot visade resultatet att autonomistöd hade 
en indirekt effekt på affekterna när förhållandet enbart medierades genom 
behovstillfredsställelse eller behovsfrustration vilket gör att vissa segment ur 
hypotesmodellerna går i linje med resultatet. Studiens resultat påvisar att skadade idrottare 
upplever ett ökat psykologiska välbefinnande när sjukgymnastens sociala stöd uppfyller 
idrottarens tre grundläggande psykologiska behov. Resultatet har potential att ge 
sjukgymnaster en bredare uppfattning om hur de i framtiden kan hjälpa till att bidra till ett 
ökat psykologiskt välbefinnande hos skadade idrottare under rehabilitering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Grundläggande psykologiska behov, Psykologiskt välbefinnande, Motivation, 
Skadade idrottare, Rehabilitering, Socialt stöd 
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Abstract 
The purpose of this study was to examine if injured athletes perceived autonomy support 
during rehabilitation had an indirect effect on: (a) positive affects via need-satisfaction and 
self-determined motivation, and (b) negative affects via need-thwarting and controlled 
motivation. Based on the purpose, two hypothetical models were designed and tested through 
mediation analysis. The study used a quantitative cross-sectional design where the data 
collection was performed through a strategic convenience sample. There was a total of 71 
competitive athletes between the age of 15 and 51 (M=21 SD=5.1) who participated in the 
study, all of them had been affected by an acute or serious injury. As it showed that autonomy 
support did not have an indirect effect on any of the affects via (a) need-satisfaction and self-
determined motivation, or (b) need-thwarting and controlled motivation together the aspects 
from the models could not be considered confirmed. However, the result showed that 
autonomy support had an indirect effect on the affects when the relation only mediated 
through need-satisfaction or need thwarting which means that certain segments from the 
models are in line with the result. The present study highlights that injured athletes increase 
their psychological well-being when the social support from physiotherapists fulfills the basic 
psychological needs. Using the results from recent study, physiotherapist can get a broader 
understanding in how their support can affect an athlete’s well-being during their 
rehabilitation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Basic psychological needs, Psychological well-being, Motivation, Injured ahletes, 
Rehabilitation, Social support 
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Introduktion 
Idrotten har, under flera decennier, spelat en stor och betydelsefull roll hos många människor 
världen över genom att den förbättrat individers hälsa och psykologiska välbefinnande (Eime, 
Young, Harvey, Charity & Payne, 2013) samtidigt som den också hjälpt till att skapa starkare 
vänskapsband folk emellan (Smith, 2003). Det senaste året har över 3 miljoner svenska 
idrottare och drygt en halv miljon ledare registrerats i hundratusentals olika ideella föreningar 
runtom i landet (Riksidrottsförbundet, 2017) vilket har resulterat i att det svenska samhället 
erhållit många positiva aspekter rent idrottsligt, exempelvis bredare kunskap om träning och 
hälsa (Khan et al., 2012). Dessvärre är det däremot inte bara antalet idrottare och frivilliga 
ledare som ökar årligen inom svensk idrott, parallellt med detta blir tyvärr också 
skadefrekvensen allt högre. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) rapporteras det i Sverige i 
genomsnitt omkring 280 000 skador varje år i samband med fysiska aktiviteter då individen är 
så pass skadad att den behöver uppsöka någon form av akutsjukvård. Bara inom exempelvis 
den svenska elitfotbollen uppskattas det att 75% av spelarna årligen råkar ut för skador där 
drygt 70% av dem är borta minst en månad från aktiv träning (Hägglund, 2007). En idrottare 
som är borta minst en månad, närmare bestämt 28 dagar, från aktiv träning och tävling inom 
sin idrott menas ha en så kallad allvarlig eller akut skada (Waldén, Hägglund & Ekstrand, 
2005). Liknande siffror finns också både på fotbollsspelare i andra länder (Ristolainen, 
Heinonen, Waller, Kujala & Kettunen, 2009) och elitidrottare inom andra sporter, på lag- 
såsom individuell nivå (Johnson, 1997; 2007; Yoon, Bae, Kang & Kim, 2018; Pastor, 
Ezechieli, Classen, Kieffer & Miltner, 2015). 
             Oavsett om en idrottare dragit på sig en skada som anses mer eller mindre allvarlig 
kommer denne inte bara att uppleva negativa konsekvenser rent fysiskt (Wiese-Bjornstal, 
2010) utan kommer också få vara med om en hel del emotionella- och psykologiskt negativa 
affekter på vägen (Kubler-Ross, 1969; Wiese-Bjornstal, Smith, Shaffer & Morrey, 1998). En 
affekt kan förklaras som ett psykologiskt känslotillstånd (Watson, Clark, & Tellegen, 1988) 
och används ofta inom psykologin i relation till psykologiskt välbefinnande (Duncan & 
Barrett, 2007). Några vanligt förekommande negativa affekter efter en skada är depression 
(Brewer, 2007), ångest (Podlog, Dimmock & Miller, 2011) och frustration (Tracey, 2003) där 
tidigare studier, både svenska och mer globala, menar på att många idrottare i synnerhet 
känner en större ensamhet (Von Rosen, Kottorp, Fridén, Frohm & Heijne, 2018) och 
avsaknad till idrotten under rehabiliteringsperioden (Tracey, 2003). De flesta av idrottarna 
upplever framförallt känslan av isolering (Rees, Smith, Sparkes, 2003) och utanförskap 
(Podlog et al., 2011) gentemot deras tränare, men i vissa fall också mot lagkamraterna. Detta 
gör det då viktigt enligt Podlog och Eklund (2007) att den utsatte idrottaren upplever känslan 
av ett bra socialt stöd för att kunna nå en högre motivation och ett bättre psykologiskt 
välbefinnande under rehabiliteringen. 
 
Psykologiskt välbefinnande i relation till motivationskvalité  
Tidigare forskning har visat på att det finns betydligt fler fördelaktiga anknytningar mellan 
psykologiskt välbefinnande och fysisk aktivitet (Lee, Koffer, Sprague, Charles, Ram & 
Almeida, 2018; Eime et al., 2013; Biddle & Asare, 2011) än vad det gör mellan psykologiskt 
välbefinnande och rehabilitering (Wiese-Bjornstal, 2010; Hagger, Chatzisarantis, Griffin, 
Thatcher, 2005; Lu & Hsu, 2013). Enligt många etablerade forskare (Ryan & Frederick, 1997; 
Ryan, Deci & Grolnick, 1995; Deci & Ryan, 2000) definieras psykologiskt välbefinnande 
som en positiv uppfattning av den psykiska hälsan då det skapas en känsla av livlighet och 
tillfredsställelse till den nuvarande livssituationen. Det psykologiska välbefinnandet omfattas 
även av individens egna psykologiska flexibilitet, där upplevelsen av antingen närvaro eller 
frånvaro till vitaliteten skapar en djupare känsla för det psykologiska välbefinnandet. I och 
med att den fysiska aktiviteten har en sådan positiv inverkan på det psykologiska 
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välbefinnandet (Lee et al., 2018; Eime et al., 2013; Biddle & Asare, 2011) kommer oftast en 
situation då en idrottare är skadad och inte får uppleva sin normala mängd fysiska aktivitet att 
resultera i att det psykologiska välbefinnandet sakta men säkert kommer försvinna (Wiese-
Bjornstal, 2010; Hagger et al., 2005; Brewer, 2007). Trots att en skadeperiod kan framkalla en 
hel del negativa affekter för många individer ska det dock nämnas att det kan finnas tillfällen 
då vissa andra får ut fler fördelar från en skada (Johnson, 2007) och kan därigenom också 
hjälpa till att öka sitt psykologiska välbefinnande vid en återkomst till aktivt idrottande 
(Wadey, Evans, Evans & Mitchell, 2011). Exempel på fördelar kan vara en starkare mentalitet 
(Tracey, 2003), bredare kunskap om sin anatomi (Wadey et al., 2011) och ett mer förnyat 
perspektiv på idrotten (Podlog & Eklund, 2006). 

En individ som upplever ett gott psykologiskt välbefinnande har vanligtvis också en 
positiv motivationskvalité (Black & Deci, 2000; Mageau & Vallerand, 2003) som hjälper till 
att minska riskerna för stress och andra ohälsosamma affekter relaterat till välbefinnandet 
(Fredrickson, Mancuso, Branigan & Tugade, 2000; Chan & Hagger, 2012). Begreppet 
motivation omfattas av många forskare inom området (Deci & Ryan, 2000; Deci & Ryan, 
2002; Gill, 1986; Weiss & Chumeton, 1992) som en uppdelning i tre olika tillstånd (se 
Självbestämmandeteorin för mer ingående förklaring) och beskrivs som en viktig faktor för 
att optimera rehabiliteringsprocessen (Chan, Lonsdale, Ho, Yung & Chan, 2009). Vidare 
menar Podlog och Eklund (2007) att en idrottares upplevda känsla av autonomi, kompetens 
och tillhörighet har en påverkan i hur dennes motivation och psykologiska välbefinnande 
kommer att vara under rehabiliteringen. Detta gör då att ett främjande av dem nämnda 
grundläggande psykologiska behoven (autonomi, kompetens, tillhörighet) kommer att 
resultera i en bättre motivationskvalité (Podlog et al., 2011) som i sin tur potentiellt kan bli en 
bidragande faktor till ett ökat psykologiskt välbefinnande (Lu & Hsu, 2013; Chan, Hagger & 
Spray, 2011). Ett hindrande av behoven brukar däremot oftast sluta med motsatt negativ 
effekt på dem båda faktorerna (Podlog et al., 2011; Lu & Hsu, 2013). 

Det framgår tydligt att idrottsskador är ett stort bekymmer i dagens samhälle då en 
skada oftast påverkar en idrottare negativt, både fysiskt (Hägglund, 2007; Ristolainen et al., 
2009; Yoon et al., 2018; Pastor et al., 2015) och psykiskt (Brewer, 2007; Podlog & Eklund, 
2007). Tidigare studier har visat att beroende på hur skadade idrottare upplever deras sociala 
stöd samt andra delar gällande de grundläggande psykologiska behoven påverkas både deras 
motivationskvalité (Podlog et al., 2011; Podlog & Eklund, 2007) och psykologiska 
välbefinnande (Lu & Hsu, 2013; Biddle & Asare, 2011; Hagger et al., 2005) annorlunda 
under rehabilitering. Detta gör det då viktigt att kunna få en entydig uppfattning om behovens 
gemensamma påverkan på individers subjektiva affekter. På så sätt kan man då försöka 
förebygga eventuellt negativa psykologiska konsekvenser vid en rehabilitering. 
Det övergripande syftet med föreliggande studie var att fokusera på hur det sociala stödet kan 
påverka en skadad idrottares upplevda psykologiska välbefinnande under 
rehabiliteringsprocessen, samt att undersöka om de grundläggande psykologiska behoven och 
motivationskvalitén möjligtvis kan ha en inverkan på det förhållandet. 
 
En integrationsmodell för respons vid idrottsskada (eng: An integrated model of 
response to sport injury) 
Wiese-Bjornstal et al.´s (1998) integrationsmodell menar på att olika faktorer innan och i 
relation till en skada kommer påverka idrottarens psykologiska responser under själva 
rehabiliteringsprocessen. De psykologiska responserna kommer dynamiskt att förändras med 
tiden och beroende på idrottarens återhämtning kommer också rehabiliteringen få ett speciellt 
utfall, antingen positivt eller negativt, både psykiskt och fysiskt. De persons- och 
situationsspecifika faktorer som beskrivs i modellen (se figur 2) kommer alltid finnas med och 
påverka idrottarens psykologiska responser på ett eller annat sätt genom hela rehabiliteringen 
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(Wiese-Bjornstal et al., 1998). Exempelvis kommer ett potentiellt socialt stöd hjälpa till att 
effektivisera rehabiliteringen genom att skapa ett lugn och minska ångesten hos idrottaren 
(Wiese-Bjornstal, 2010) medan högre krav och minskad känsla av framsteg istället kommer 
skapa en större stress och frustration (Clement, Arvinen-Barrow & Fetty, 2015).  

De dubbelriktade pilarna i mitten av integrationsmodellen visar hur dynamiken kring 
dem psykologiska responserna vanligtvis sker där det allt som oftast är idrottarens kognitiva 
uppfattningar som styr dennes känslor och i sin tur sedan beteendet. I vissa fall kan däremot 
dynamiken ske i motsatt riktning där ett visst beteende påverkar idrottarens känslor och tillslut 
också dem kognitiva uppfattningarna (Wiese-Bjornstal et al., 1998). Vid föreliggande studie 
används begreppet affekt synonymt med integrationsmodellens förklaring för psykologisk 
respons.  
             Tidigare studier som använt sig av Wiese-Bjornstal et al.´s (1998) integrationsmodell 
(Tracey, 2003; Clement et al., 2015; Madrigal & Gill, 2014) menar på att det är en 
välstrukturerad modell som hjälper till att förstå skadade idrottares subjektiva upplevelser och 
vad det är som kan bidra till negativa respektive positiva affekter och strategier. Trots att 
föreliggande studie inte kommer studera idrottares utfall av rehabiliteringen kommer den, 
precis som i Tracey´s studie från 2003, att fokusera på modellens emotionella aspekter 
(Wiese-Bjornstal et al., 1998) då det hjälper till att förstå hur inre (personspecifika) och yttre 
(situationsspecifika) faktorer kan påverka en idrottares affekter och beteende under 
rehabiliteringen. Genom att ta reda på en skadad idrottares affekter hjälper man också 
sjukgymnaster och andra yrkeskunniga inom området att skapa en förståelse kring problemet 
och på så sätt förenklar deras samarbete med idrottaren (Madrigal & Gill, 2014). 
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Figur 1. En integrationsmodell för responser vid idrottsskada (Wiese-Bjornstal et al., 1998). 
 
Självbestämmandeteorin (eng: Self-Determination Theory [SDT]) 
Den teori som föreliggande studie främst kommer att utgå från är Deci och Ryan´s (2002) 
Självbestämmandeteori. Inom forskningen (Deci & Ryan, 2000; Deci & Ryan, 2002) beskrivs 
teorin som en koppling till den mänskliga motivationen och personligheten utifrån medfödda 
psykologiska tendenser. Enligt Deci och Ryan (2000) kan Självbestämmandeteorin ge en 
ökad förståelse för hur människan fungerar som levande organism, framförallt inom områden 
där den enskilda utvecklingen och det upplevda psykologiska välbefinnandet är centrala 
faktorer. Vidare menar Ryan och Deci (2002) att teorin är en dynamisk process som kan 
reglera motivationskvalitén och därmed också användas som ett verktyg för att skapa en högre 
självbestämmande motivation. 

Självbestämmandeteorin bygger vidare på en av dess grundteorier, Grundläggande 
psykologiska behovsteorin (eng: Basic Psychological Need Theories; Deci & Ryan, 2002), 
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som hjälper till att förklara hur en individs psykologiska välbefinnande och motivation 
påverkas utav dem tre grundläggande psykologiska behoven (autonomi, kompetens och 
tillhörighet). Autonomi handlar om att utföra saker av egen fri vilja och ha kontroll över det 
egna behovet samtidigt som kompetens innefattar känslan av att lära sig, utvecklas och känna 
sig kapabel till att utföra uppgifter av större vikt (Deci & Ryan, 2002; Deci & Ryan, 2000). 
När en individ dessutom upplever en känsla av trygghet och hittar betydelsefulla relationer 
med andra i sin omgivning menar Deci och Ryan (2002) att också tillhörigheten är uppnådd. 

Enligt Deci och Ryan (2002) finns det tre olika typer av motivation, inre motivation, 
yttre motvation och amotivation. Vid inre motivation utförs handlingar utefter individens egna 
önskemål, med intresse och glädje medan yttre motivation innebär att handlingen genomförs 
av påtryckningar från externa faktorer, som yttre belöningar eller straff (Deci & Ryan, 2000). 
När en individ uppnår amotivation befinner den sig i en total avsaknad till att utföra en 
specifik handling och tillsammans med yttre motivation förekommer amotivation oftare i en 
mer kontrollerande miljö (Deci & Ryan, 2000).   

Vidare menar Deci och Ryan (2000) att alla tre grundläggande behov är essentiella 
och måste uppfyllas för att kunna uppnå en inre motivation och högre grad av 
självbestämmande beteende, vilket inom forskningen nämns som det mest optimala tillståndet 
(Deci & Ryan, 2002). Genom att uppfylla de tre grundläggande behoven läggs också grunden 
för att uppnå både ett gott psykologiskt välbefinnande och en maximal prestation (Deci & 
Ryan, 2000; Deci & Ryan, 2002). Trots att alla tre grundläggande behov beskrivs som 
väsentliga menar Ryan och Deci (2000) att autonomi och kompetens är de behov som har 
starkast koppling till självbestämmandeteorin och störst inverkan till att skapa en 
självbestämmande motivation. 

Fortsättningsvis menar Deci och Ryan (2000) att en individ kan knytas till olika 
regleringar kopplat till det befintliga teoretiska ramverket (se figur 1). Beroende på om en 
individ har en amotivation, yttre- eller inre motivation uppstår en viss reglering som indikerar 
huruvida motivationen är kontrollerande eller självbestämmande. Vid inre motivation sker en 
inre reglering som anses mer självbestämmande där aktiviteten utförs av egna intresset att lära 
sig och få nya erfarenheter samtidigt som det vid amotivation inte sker någon reglering 
överhuvudtaget. Motivationen är då istället mer kontrollerad och aktiviteten utförs enbart av 
externa faktorer (Deci & Ryan, 2002). 
 

 

Figur 2. Självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2002). 
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Grundläggande psykologiska behoven i relation till motivationskvalité och psykologiskt 
välbefinnande under rehabilitering 
För att uppnå ett psykologiskt välbefinnande samt en självbestämmande motivation krävs det 
att de grundläggande psykologiska behoven uppfylls enligt Självbestämmandeteorin (Deci & 
Ryan, 2000). Med det menas, att en individ som istället saknar känslan av autonomi, 
kompetens och tillhörighet kommer uppleva ett sämre psykologiskt välbefinnande där de 
externa regleringarna kommer att styra handlingarna (Deci & Ryan, 2002). Kopplat till 
Självbestämmandeteorin diskuteras de grundläggande psykologiska behoven i relation till 
behovstillfredsställelse (Deci & Ryan, 2000; Deci & Ryan, 2002) och behovsfrustration 
(Bartholomew, Ntoumanis, Ryan & Thøgersen-Ntoumani, 2011b), två begrepp som förklarar 
om en individ upplever att behoven uppfylls (Deci & Ryan, 2002) eller hindras (Bartholomew 
et al., 2011b). Enligt Deci och Ryan (2000) hjälper uppfylld behovstillfredsställelse att uppnå 
en självbestämmande motivation och ett bättre psykologiskt välbefinnande medan känslan av 
behovsfrustration oftast mynnar ut i rena motsatsen (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch 
& Thøgersen-Ntoumani, 2011a; Mageau & Vallerand, 2003). 

Precis som föregående teorier (Ryan & Deci, 2000; Deci & Ryan, 2002) påpekat visar 
också tidigare empiriska studier att uppnådd känsla av autonomi och kompetens ger individen 
större möjlighet att främja en självbestämmande motivation (Weman-Josefsson, Lindwall & 
Ivarsson, 2015; Tracey, 2003) och ett gott psykologiskt välbefinnande (Podlog, Lochbaum & 
Stevens, 2010; Gunnell, Crocker, Wilson, Mack & Zumbo, 2013). Detta gör då, i relation till 
rehabiliteringen, att en skadad idrottare bör sträva efter egna initiativ och få en känsla av 
framsteg och förståelse för att optimera sin rehabiliteringsprocess och nå en högre grad av 
psykologiskt välbefinnande. Samma studier visar däremot att en individ som saknar känslan 
av tillhörigheten minskar det psykologiska välbefinnandet (Podlog et al., 2010; Gunnell et al., 
2013) och tappar oftast motivationen till att utföra en specifik handling (Tracey, 2003; 
Weman-Josefsson et al., 2015). Vidare menar Vallerand (2000) att vikten av att få uppleva 
känslan av tillhörighet beror helt på vilken kontext individen befinner sig i. Desto mer 
kollektiv aktiviteten är desto mer beroende av andra kommer individen att vara och på så sätt 
också behöva uppleva en större känsla av tillhörighet. 

Relationen mellan nämnda empiriska studier och teorier tyder på att behovsfrustration 
tenderar till att minska en individs psykologiska välbefinnande och motivation (Bartholomew 
et al., 2011b; Podlog et al., 2010) vilket då påverkar idrottarens rehabiliteringsprocess 
negativt (Podlog & Eklund, 2007). Trots att behovsfrustration är ett relativt nytt 
forskningsområde i jämförelse med behovstillfredsställelse menar Gunnell et al. (2013) att det 
redan nu finns tillräckligt med motiv för att kunna förstå att det existerar ett signifikant 
samband mellan behovsfrustration och lägre grad psykologiskt välbefinnande samt 
behovsfrustration och kontrollerad motivation. Podlog et al. (2011) förklarar att en idrottare 
kommer tappa sin motivation och minska sitt psykologiska välbefinnande om den upplever att 
behoven känns hindrande, exempelvis genom inaktiv utveckling eller utanförskap, vilket gör 
att man lätt kan dra paralleller med skadade idrottare som varken känner något socialt stöd 
från laget eller någon utveckling i rehabiliteringen. 
  
Socialt stöd i relation till de grundläggande behoven, motivationskvalitén och 
psykologiskt välbefinnandet under rehabilitering 
En av svensk idrotts värdegrunder är att idrottare, oavsett tävlingsnivå eller motionsnivå, ska 
må bra av att idrotta och att idrottsarenan ska vara en trygghetspunkt för varje individ 
(Riksidrottsförbundet, 2015). Trots detta finns det alltså tydliga studier som visar att 
utanförskap (Podlog et al., 2011) och isolering (Rees, Smith, Sparkes, 2003) ändå till viss del 
fortfarande förekommer. För att spelaren dels ska känna sig mer motiverad till idrotten men 
framförallt må bra av den menar forskare (Cheval, Chalabaev, Quested, Courvoisier & 
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Sarrazin, 2017) att det krävs ett bra socialt stöd från människorna i dess omgivning, speciellt 
från tränaren. I relation till tidigare nämnda teorier är det behovet för tillhörighet som då 
behöver uppfyllas (Deci & Ryan, 2000; 2002; Ryan & Deci, 2002). Vidare menas det att 
autonomistöd är det sociala stöd som fungerar bäst gentemot idrottares självbestämmande 
motivation och psykologiska välbefinnande då det skapar en mindre pressad miljö som ger 
individen större rum för uppmärksamhet och uppmuntrar till egna initiativ (Mageau & 
Vallerand, 2003; Reeve, 2009; Cheval et al., 2017; Adie, Duda & Ntoumanis, 2012). Black 
och Deci (2000) definierar autonomistöd som ett stöd där en person med auktoritet sätter sig 
in i en annan persons perspektiv genom att visa förståelse och sympati, samt förser personen 
med väsentlig information och bra valmöjligheter, något som främjar behoven för autonomi 
och kompetens. 
             I relation till idrottarens rehabilitering antyder forskare (Arvinen-Barrow, Massey & 
Hemmings, 2014) att sjukgymnastens roll och val av stöd kommer ha en stor påverkan, utöver 
tränaren, på hur motivationen och i sin tur det psykologiska välbefinnandet kommer att vara 
hos den skadade idrottaren, vilket verkligen visar på betydelsen av autonomistöd. När en 
idrottare inte upplever ett autonomistöd sitter den istället på ett mer kontrollerande stöd vilket 
anses begränsa idrottarens egen delaktighet och möjlighet att bestämma då den istället blir 
mer styrd genom andras direktiv (Cheval et al., 2017; Mageau & Vallerand, 2003). Under en 
rehabilitering är det otroligt viktigt för skadade idrottare att få känna ett autonomistöd från 
deras sjukgymnast, tränare och resten av laget då det är ett bidragande element som resulterar 
i en ökad möjlighet för bättre motivation (Chan et al., 2011) och ökat psykologiskt 
välbefinnande hos idrottaren (Bartholomew et al., 2011a). Enligt Myers och Sweeney (2005) 
är det sociala stödet den viktigaste förutsättningen att inkludera för att kunna öka det 
psykologiska välbefinnandet. 

Precis som nämnda forskare tydliggjort i deras teorier innan (Arvinen-Barrow et al. 
2014; Cheval et al., 2017; Mageau & Vallerand, 2003; Bartholomew et al., 2011a) har också 
tidigare empiriska studier visat på liknande resultat. Bland annat gjorde Chan et al. (2009) en 
studie där de ville ta reda på om det fanns något samband mellan sjukgymnasters 
autonomistöd och deras patienters motivationsfaktorer. Studiens resultat visade på att det 
fanns ett positivt förhållande mellan faktorerna där patienternas motivation stärktes av ett 
autonomistöd. Flera andra studier har också visat på att ett autonomistöd har en positiv effekt 
på en idrottares motivationskvalité (Chan & Hagger, 2012; Bianco, 2001) och psykologiska 
välbefinnande (Podlog & Eklund, 2006; Adie et al., 2012) då det bland annat hjälpt till att 
uppfylla idrottarens tre grundläggande psykologiska behov. 
 
Problemformulering och forskningsrelevans 
Både aktuell statistik (Statens folkhälsoinstitut, 2010) och tidigare studier (Johnson, 1997; 
2007; Hägglund, 2007; Ristolainen et al., 2009) visar tydligt att det finns ett stort antal 
idrottare som råkar ut för en allvarlig och akut skada varje år. Av skadorna drabbas flertalet 
dessutom av negativa affekter (Kubler-Ross, 1969; Wiese-Bjornstal, 2010), oftast i form av 
depression (Brewer, 2007), ilska (Tracey, 2003) och ångest (Podlog et al., 2011). Dessa 
affekter uppkommer främst på grund av en stor avsaknad från det aktiva idrottsdeltagandet 
(Tracey, 2003) samt ett upplevt utanförskap från idrottens sociala miljöer (Podlog & Eklund, 
2007). För att hantera rehabiliteringen med ett ökat psykologiskt välbefinnande är det väl känt 
att idrottaren behöver tillgå ett gynnsamt autonomistöd (Podlog et al., 2011; Chan et al., 2011) 
och få uppleva känslan av behovstillfredsställelse, därigenom minskar också potentiella 
frustrationer (Bartholomew et al., 2011a). Under rehabiliteringen menar Podlog et al., (2011) 
att idrottarens huvudsakliga autonomistöd kommer från sjukgymnasten och att det stödet ger 
idrottaren större möjligheter till att uppfylla de tre grundläggande psykologiska behoven 
enligt Självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2002). När en idrottare upplever känslan av 
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autonomi, kompetens och tillhörighet främjas bland annat den självbestämmande 
motivationen (Deci & Ryan, 2000), vilket under rehabiliteringen ger idrottaren större 
möjligheter att uppleva ett psykologiskt välbefinnande (Podlog et al., 2011). 
             Vetskapen om idrottares eventuella negativa affekter vid en allvarlig skada (Wiese-
Bjornstal, 2010) och följande rehabilitering (Hagger et al., 2005) gör det föreliggande 
forskningsområdet angeläget att studera. Detta då det har förutsättningarna att skapa en bättre 
insikt i hur upplevelsen av de grundläggande psykologiska behoven samt den 
självbestämmande motivationen faktiskt är hos skadade idrottare och hur faktorerna kan 
hjälpa till att påverka det psykologiska välbefinnandet (Podlog et al., 2010). I och med att 
tidigare forskning (Bartholomew et al., 2011a; Gunnell et al., 2013) påpekat befintliga 
kunskapsluckor kring behovsfrustrationens effekt på idrottares psykologiska välbefinnande är 
det motiverat att studera sambandet mellan dessa faktorer. Den tidigare forskningen har tittat 
betydligt mer på behovstillfredsställelsens positiva inverkan på det psykologiska 
välbefinnandet (Podlog et al., 2010) men borde enligt Gunnell et al. (2013) också 
kompletteras med fler perspektiv från behovsfrustrationen. Tillsammans med autonomistöd, 
motivationskvalité och behovstillfredsställelse bedöms behovsfrustration utgöra ett 
konstruktivt underlag för att mäta en idrottares psykologiska välbefinnande (Bartholomew et 
al., 2011a; Gunnell et al., 2013), vilket gör att fokus för föreliggande studie läggs på dessa 
begrepp och deras påverkan i relation till psykologiskt välbefinnande under rehabiliteringen.  
 
Syfte och hypoteser  
Studien syfte är att undersöka om en idrottares upplevda autonomistöd har en statistisk 
signifikant indirekt effekt på: (a) positiva affekter genom behovstillfredsställelse och 
självbestämmande motivation, samt (b) negativa affekter genom behovsfrustration och 
kontrollerande motivation. Genom att utgå ifrån Självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 
2002) samt Wiese-Bjornstal et al.´s (1998) integrationsmodell har följande två hypotetiska 
modeller tagits fram. 
             Hypotesmodell 1. Autonomistöd har en positiv indirekt effekt på positiva affekter 
genom behovstillfredsställelse och självbestämmande motivation tillsammans. Autonomistöd 
har en positiv indirekt effekt på positiva affekter genom enbart behovstillfredsställelse eller 
genom enbart självbestämmande motivation. 
 

 
Förklaringar: (+) = positiv korrelation, (-) = negativ korrelation. 
 
Figur 3. Hypotesmodell för relationen mellan autonomistöd (AS), behovstillfredsställelse 
(BT), självbestämmande motivation (SM) och positiva affekter (PA). 
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             Hypotesmodell 2. Autonomistöd har en negativ indirekt effekt på negativa affekter 
genom behovsfrustration och kontrollerande motivation tillsammans. Autonomistöd har en 
negativ indirekt effekt på negativa affekter genom enbart behovsfrustration eller genom enbart 
kontrollerande motivation. 
 

 
Förklaringar: (+) = positiv korrelation, (-) = negativ korrelation. 
 
Figur 4. Hypotesmodellen för relationen mellan autonomistöd (AS), behovsfrustration (BF), 
kontrollerande motivation (KM) och negativa affekter (NA). 
 

Metod 
Design 
Studien bygger på en tvärsnittsdesign med avsikt att mäta specifika samband vid en 
rehabiliteringsprocess. Selekteringen har baserats på ett strategiskt bekvämlighetsurval där 
varje deltagare får fylla i en enkät omfattande 66 frågor som tar cirka 10 minuter att 
genomföra. Enkäten förekommer i två olika versioner, en i pappersformat och en digitalt, där 
båda versionerna innehåller exakt samma information och frågor. Den digitala versionen 
utformades online via Google Forms och genomförs med hjälp av en direktlänk till 
formuläret. Frågorna i enkäten utgår från fem centrala mätinstrument som är avsedda att mäta 
behovstillfredsställelse, behovsfrustration, autonomistöd, motivationskvalité och psykologiskt 
välbefinnande (se instrument). 
 
Deltagare och urval 
I studien deltog 71 tävlingsidrottare, beståendes av 51 män och 20 kvinnor i ett åldersspann på 
15 till 51 år (M=21 SD=5.1). Inklusionskriterierna till att delta i studien var: (1) Deltagaren 
utför någon form av tävlingsidrott som antingen individuell- eller lagidrottare. För att klassas 
som tävlingsidrottare ska aktiviteten, enligt Riksidrottsförbundet (2015), bedrivas på regional-
, nationell- eller internationell nivå. (2) Skadan klassificeras som allvarlig och har lett till 
uppehåll i minst 28 dagar från aktivt tävlande och tränande inom idrotten (Waldén et al., 
2005). (3) Deltagaren utför rehabiliteringsträningen med hjälp av en sjukgymnast som del i 
det autonoma stödet (Cheval et al, 2017; Mageau & Vallerand, 2003). (4) Deltagaren ska, i 
linje med god forskningssed och bestämmelser gällande etikprövning av forskning som avser 
människor (Vetenskapsrådet, 2002), ha fyllt minst 15 år för att få delta i studien. 
             Deltagarna i studien representerade ett flertal olika idrotter, 54.9% utövade fotboll, 
16.9% handboll och 28.2% övriga idrotter beståendes av golf, innebandy, motorsport, 
orientering, cykel, tennis, basket, friidrott och kampsport. Enligt Riksidrottsförbundet (2015) 
fördelades den idrottsliga nivån på deltagarna i studien på följande sätt att 46.5% befann sig 
på regional-, 43.7% nationell- och 8.5% internationell nivå. Beträffande vilken typ av skada 
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deltagarna besatt uppgav 60.6% ha någon form av knäskada bestående av akuta besvär från 
ledband, menisk och knäskål. 9.9% av deltagarna rapporterades ha skadat axeln och 
resterande 29.5% av skadorna var i form av, rygg, hand, fot och benhinnor. I studien angav 80 
% av deltagarna att de rehabiliterade mellan 2-7 gånger i veckan där resterande av deltagarna 
tränade antingen fler eller färre gånger i veckan (M=4 SD=4.3). I pilotstudien inför den 
aktuella studien medverkade fem personer som uppfyllde inklusionskriterierna för att delta, 
dessa personer företrädde tre olika idrotter med en likvärdig procentuell spridning för den 
idrottsliga nivån som i den huvudsakliga studien. Vid föreliggande studie förekom det ett 
bortfall på 1.4%. 
 
Instrument 
Enkäten (se Bilaga 3) för föreliggande studie är en sammanställning av fem etablerade 
mätinstrument översatta till svenska som tillsammans mäter upplevelsen av dem begrepp som 
tidigare tagits upp i introduktionen. Enkäten innehåller även ett informationsbrev om studiens 
syfte, ett samtyckeskrav som deltagaren måste fylla i samt några bakgrundsfrågor om 
deltagaren. Bakgrundsfrågorna omfattade kön, ålder, vilken idrott som utövas, typ av skada, 
inom vilken nivå deltagaren var aktiv, när skadetillfället inträffade och beräknad återstående 
tid för rehabilitering. 
             Basic Psychological Need Exercise Scale (BPNES). Vlachopoulos och Michailidou 
(2006) skapade mätinstrumentet BPNES för att bedöma hur en individ tillfredsställs utefter de 
grundläggande psykologiska behoven enligt basic psychological need theory (BSNT; Deci & 
Ryan, 2002). Mätinstrumentet innehåller 12 påståenden där varje grundläggande psykologiskt 
behov företräder fyra påståenden vardera. Ett exempel på påstående kan vara “Mitt 
träningsupplägg stämmer helt överens med mina intressen och val.”. Varje påstående besvaras 
utefter en 5-gradig likertskala där 1 tyder på “stämmer inte alls” och 5 tyder på “stämmer helt 
och hållet”. För att detta instrument skulle passa in i föreliggande studies område gällande 
rehabilitering har en modifiering skett i form av att plocka bort begreppet “motion” och 
ersätta det med “rehabilitering”. Vid föreliggande studie hade BPNES ett Cronbach´s alpha på 
.84, något som visar på god validitet och reliabilitet (Field, 2018).  

Psychological Need Thwarting Scale (PNTS). PNTS (Bartholomew et al., 2011b) har 
tagits fram som mätinstrument för att kunna bedöma idrottares upplevda behovsfrustration 
under en idrottsaktivitet, det vill säga hur mycket de grundläggande psykologiska behoven 
motarbetas under rehabiliteringen. Mätinstrumentet består av 12 påståenden angående 
autonomi, kompetens och tillhörighet (BSNT; Deci & Ryan, 2002) där deltagaren ska svara 
på en 7-gradig likertskala om hur mycket varje påstående stämmer överens med deras egen 
idrottsutövning. På formulärets svarsskala indikerar 1 i “stämmer inte alls” och 7 indikerar i 
“stämmer mycket bra”. Vid föreliggande studie kommer det att ske en modifiering i form av 
att byta ut begreppet “idrottsutövning” till “rehabilitering” på varje påstående samt vid 
formulärets stomme. Ett exempel på påstående kan vara “Jag känner mig tvingad att följa de 
beslut som fattas om min träning.”. PNTS visade på god validitet vid föreliggande studie då 
Cronbach´s alpha låg på .88. 

Health Care Climate Questionnaire (HCCQ). HCCQ är ett formulär framtaget för att 
mäta en individs upplevda stöd. Mätinstrumentet är från början skapat för att bedöma barns 
anledningar till deltagande i sociala aktiviteter (Ryan & Connell, 1989) men har sedan dess 
modifierats av både Williams, Grow, Freedman, Ryan & Deci (1996) samt (Chan et al., 2009) 
riktat mot deras forskningsområden. Sistnämnda forskare (Chan et al., 2009) har gjort en 
modifiering av HCCQ bestående av 15 påståenden adresserat mot rehabilitering och 
deltagarnas upplevelser kring deras sjukgymnasts autonoma stöd. Mätinstrumentet består av 
en 7-gradig likertskala där deltagaren ska fylla i hur mycket varje påstående stämmer in på 
den själv, där 1 anger “instämmer inte alls” samtidigt som 7 anger “instämmer helt”. Ett 
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exempel på påstående kan vara “Min sjukgymnast uppmuntrar mig att ställa frågor”. Vid 
föreliggande studie angavs HCCQ ett Cronbach´s alpha på .92.  

Treatment Self-Regulation Questionnaire (TSRQ). Ett mätinstrument avsett att mäta 
en individs motivation till att delta i ett visst program och dess riktlinjer (Williams et al. 
1996). Mer detaljerat är instrumentet uppdelat i två olika subskalor, kontrollerad- respektive 
självbestämmande motivation. Subskalorna har för avsikt att mäta huruvida deltagaren 
upplever sin motivation mer kontrollerad eller mer självbestämmande (Ryan & Connell, 
1989). Precis som med HCCQ är detta mätinstrument från början format av Ryan och Connell 
(1989) för att bedöma barns anledningar till deltagande i sociala aktiviteter men har efter det 
sedan modifierats av både Williams et al. (1996) och Chan et al. (2009). De sistnämnda 
forskare har även här adresserat mätinstrumentet mot rehabiliteringen i form av 15 påståenden 
som deltagaren ska besvara hur mycket varje påstående stämmer in på den själv utefter en 7-
gradig likertskala. På likertskalan står 1 för “stämmer inte alls” samtidigt som 7 står för 
“stämmer mycket bra”. Ett exempel på påstående kan vara “Jag skulle känna mig dålig om jag 
inte ville följa den föreslagna rehabiliteringsplanen för min skada.”. Vidare har både TSRQ 
och HCCQ visat på god reliabilitet och validitet under Chan et al.´s (2009) tidigare studie då 
skalornas Cronbach´s alpha uppgavs mellan .73 och .95. TSRQ har vid föreliggande studie 
mätts upp till .57 respektive .67 gällande Cronbach´s alpha vilket gör att valet av instrument 
för den aktuella studien går att diskutera. Däremot återges Cronbach´s alpha som ett 
komplicerat område av Field (2018) då måttet påverkas av många faktorer, exempelvis antalet 
påståenden samt hur väl använt instrumentet är. Vidare förklarar Field (2018) att ett 
Cronbach´s alpha runt .60 ändå anses acceptabelt vilket görs att TSRQ inte utesluts från 
föreliggande studie.   

Positive Affect and Negative Affect Scale (PANAS). PANAS (Watson et al., 1988) 
har tagits fram för att mäta en individs subjektiva psykologiska välbefinnande. 
Mätinstrumentet består av två subskalor där ena skalan mäter 10 positiva affekter 
(entusiastisk, glad etc.) samtidigt som den andra skalan avser att mäta 10 negativa affekter 
(nedstämd, stress etc.). Föreliggande studie kommer använda sig av en komprimerad version 
av PANAS (se Bilaga 3) med enbart 12 affekter som är uppdelade i 6 positiva- och 6 
negativa. Mätinstrumentet består av en 5-gradig svarsskala där 1 indikerar på “håller inte alls 
med” och 5 indikerar på “håller med fullkomligt”. Samtliga affekter besvaras med samma 
påstående i form av “Under rehabiliteringen har jag känt mig...” där affekten läggs in i slutet 
på varje påstående, exempelvis “Under rehabiliteringen har jag känt mig avslappnad.”. Vid 
föreliggande studie hade båda skalorna ett Cronbach´s alpha på .85.  
 
Procedur 
Innan enkäten användes till studiens syfte genomfördes en pilotstudie på testbatteriet där fem 
deltagare baserat på ett bekvämlighetsurval fick ge sina synpunkter på enkätens tydlighet och 
design. Testbatteriet genomfördes utefter Ericsson och Simon´s (1993) “think aloud” metod 
där författarna skapade ett verbalt öppet klimat med deltagarna om deras tankar och 
funderingar. Diskussionerna under pilotstudien hjälpte till att främja konstruktiv kritik där 
framförallt enkätens bakgrundsfrågor utvecklades. Vissa av frågorna behövde enbart 
omformuleras medan någon enstaka fråga blev utbytt helt och hållet. En bakgrundsfråga som 
byttes ut under pilotstudien handlade om att få reda på om deltagaren hade en akut skada eller 
en överbelastningsskada. Deltagarna vid pilotstudien tyckte att frågan kändes oklar då de 
ansåg att man kan vara borta från idrotten i minst 28 dagar även om man inte råkat ut för ett 
benbrott utan bara sitter på en allvarligare belastningsskada. Efter angiven feedback ändrades 
frågan till att deltagaren enbart skulle ange om denne beräknas vara borta i minst 28 dagar 
från det att skadetillfället inträffade då syftet med frågan var att få reda på om deltagaren 
besatt en allvarlig skada eller inte. 
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Med utgångspunkt ur ett strategiskt bekvämlighetsurval kontaktades därefter 
rehabiliteringscenter, sjukgymnaster och föreningar via mail, telefon eller personlig kontakt 
för att kunna möjliggöra ett första möte. Det första utskicket innehöll en beskrivning av 
studiens syfte, hur den genomförs, inklusionskriterierna för att delta och en kortare förklaring 
kring de etiska aspekterna. De berörda kliniker, sjukgymnaster och föreningar som gav sitt 
godkännande till att låta sina klienter och idrottare medverka i studien erbjöds deltagande via 
antingen pappersversionen, där författarna var fysiskt närvarande, eller den digitala versionen. 
Vid tid och möjlighet för ett fysiskt besök var författarna på plats i samband med att 
rehabiliteringsträningen genomfördes för att säkerställa deltagandet. Väl på plats fick alla 
potentiella deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna frågan om att delta i studien. I 
anknytning till att enkäten delades ut till varje enskild deltagare förklarades studiens syfte och 
de konfidentiella aspekterna (för mer ingående förklaring, se Etik). När ett fysiskt besök inte 
var genomförbart användes istället den digitala enkäten för att samla in data. Den digitala 
versionen skickades till ansvariga personer på klinikerna och föreningarna tillsammans med 
instruktioner och telefonnummer till författarna eller direkt till deltagarna genom en 
direktlänk innehållande instruktioner samt kontaktuppgifter. Detta för att på enklaste sätt 
kunna hjälpa deltagarna vid eventuella frågor. De ansvariga personerna delade sedermera ut 
den webbaserade enkäten till deltagarna i samband med träningstillfället tillsammans med en 
förklaring som komplement till det som också står i informationsbrevet. 
 
Etik 
Enkätens informationsbrev (se bilaga 1), tillsammans med kompletterande instruktioner på 
plats, gav deltagarna insikt i att samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet var rådande (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna fick vetskap om att 
det är frivilligt att ställa upp i studien och att de har rätt till att dra sig ur både under och efter 
enkäten fyllts i utan några som helst konsekvenser. Vidare fick deltagarna information om 
varför studien genomförs, deras villkor som gäller för deltagandet och fördelen av att delta. 
Det förtydligades också att alla uppgifter som delges hanteras konfidentiellt och att dessa 
förblir anonyma för att bevara deltagarnas integritet. Informationsbrevet tydliggör även att 
resultatet enbart redogörs i statistiska sammanställningar på gruppnivå, vilket gör att inga 
enskilda resultat rapporteras eller kan utpekas. Deltagarna erhöll även vetskap om att den 
information som angivits bara kommer visas för ansvariga för studien och handledare till 
examensarbetet, samtidigt som uppgifterna endast kommer att användas i syfte med studien 
och lagras i säkerhet utom räckhåll för utomstående. Enligt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer 
är det viktigt att bevara informationen om varje deltagare på ett säkert ställe för att bibehålla 
konfidentialiteten och skydda deras identitet. I och med nämnda riktlinjer bevarades 
pappersversionen av enkäten i två mappar där samtycket förvarades separerat från övrig enkät 
och underskriften vid samtycket ersattes med ett nummer för att förenkla författarnas arbete 
vid inmatningen av enkäterna. Samtycket vid den webbaserade enkäten gjordes genom att 
deltagaren aktivt själv skulle klicka i en ruta för samtycke vilket gjorde då att ingen 
namnunderskrift behövdes. Svaren vid webbenkäten flyttades sedan från Google Forms till en 
extern hårddisk. Vidare gavs samtycke på både webbenkäten och pappersversionen genom att 
godkänna tre frågeställningar gällande etiska aspekter. Detta förklarades tydligt i 
informationsbrevet. 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor nämns i 18 § att 
personer som fyllt 15 år kan delta utan målsmans godkännande om de själva inser vad 
forskningen innebär för deras egen del, samtidigt som de skall informeras om studiens syfte 
och ge sitt samtycke till forskningen (SFS 2003:460). Den aktuella studien hade en 
åldersgräns på minst 15 år där, i linje med god forskningssed och ovanstående kriterier från 
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Sveriges riksdag, deltagarna fick tydlig information kring innebörden av studien och ge sitt 
samtycke till att delta (SFS 2003:460; Vetenskapsrådet, 2002). 
     
Analysmetod 
Samtlig data vid föreliggande studie bearbetades genom statistikprogrammet Statistical 
Package for the Social Science 24.0 (IBM SPSS) där, till en början, två statistiska analyser 
genomfördes i form av en korrelationsmatris och en deskriptiv analys. Den deskriptiva 
analysen genomfördes för att få en generell överblick av studiens olika variabler samtidigt 
som korrelationsmatrisen förklarade vilka av variablerna som sammanföll med varandra och 
ansågs statistiskt signifikanta. Vid den aktuella studien sattes signifikansnivån till p <.05.  
             För att beräkna den indirekta effekten mellan en oberoende variabel (X) och en 
beroende variabel (Y), genom en eller flera mediatorer (M₁, M₂), genomfördes också en 
medieringsanalys för att öka reliabiliteten vid rådande studie. Analysen bearbetades genom ett 
tilläggsprogram till SPSS (PROCESS; Hayes, 2013) där signifikansen på eventuella indirekta 
effekter rapporterades med hjälp av ett konfidensintervall (95% CI). Till skillnad från ett 
vanligt korrelationstest där p-värdet förklarar ett statistiskt signifikant samband då p <.05 
(Field, 2018) menar Preacher och Hayes (2004) att ett konfidensintervall som inte innefattar 
värdet 0 i en medieringsanalys faställer den indirekta effekten som statistiskt signifikant. Vid 
den föreliggande studiens första hypotes var X-variabeln autonomistöd, Y-variabeln positiva 
affekter och mediatorerna var behovstillfredsställelse-M₁ och självbestämmande motivation-
M₂. Vid studiens andra hypotes var autonomistöd också X-variabeln men Y-variabeln var 
negativa affekter och mediatorerna bestod av behovsfrustration-M₁ och kontrollerande 
motivation-M₂. 
             Att utföra en medieringsanalys är ett vanligt tillvägagångssätt inom framförallt 
psykologin (Hayes & Scharkow, 2013) då relationen mellan en oberoende variabel och en 
medierande variabel (linje a), samt en medierande variabel och en beroende variabel (linje b) 
blir betydligt lättare att tolka. Genom detta framkommer en indirekt effekt mellan den 
oberoende- och beroende variabeln när det går genom mediatorerna (linje c´) men också det 
direkta sambandet, utan mediatorerna, presenteras mellan variablerna (linje c). Eftersom den 
aktuella studien beräknar olika indirekta effekter av variabler blir då en medieringsanalys mer 
lämplig att utföra.   
             Vid föreliggande studie gjordes också en bootstrapping. Bootstrapping är en process 
som används vid en medieringsanalys för att generera ett konfidensintervall (CI) samt 
producera data för en större population. Bootstrapping baseras på den aktuella studiens 
insamlade data och grundar sig i ett antal stickprov. Varje stickprov genererar i en indirekt 
effekt (Preacher & Hayes, 2008). Den aktuella studien använde 5000 slumpmässiga stickprov. 
 

Resultat 
Deskriptiv statistik 
Nedan följer en beskrivning av den deskriptiva statistiken som omfattar samtliga variabler vid 
föreliggande studie (se Tabell 1). Sammantaget hade deltagarna en positiv uppfattning av 
deras autonomistöd samtidigt som de hade genomgående höga värden av både 
behovstillfredsställelse och självbestämmande motivation. Behovsfrustration och 
kontrollerande motivation hade däremot betydligt lägre medelvärden och deltagarnas positiva 
affekter visades vara generellt högre än deras negativa även om skillnaden inte var avsevärd. 
              I tabell 2 redovisas korrelationerna mellan samtliga variabler vid den aktuella 
studien. I anknytning till ställda hypoteser hade behovstillfredsställelse ett positivt statistiskt 
signifikant samband med självbestämmande motivation och positiva affekter samtidigt som 
behovsfrustration hade ett positivt statistiskt signifikant samband med kontrollerande 
motivation och negativa affekter. Självbestämmande- respektive kontrollerande motivation 
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hade däremot inget statistiskt signifikant samband med varken positiva- eller negativa affekter 
och det fanns heller inget statistiskt signifikant samband mellan autonomistöd och de båda 
affekterna. För mer djupgående information se tabell 2.     
 

 
 
 

 
 
 
Hypotes 1 
I resultatet från medieringsanalys 1 kunde autonomistöd tillsammans med 
behovstillfredsställelse och självbestämmande motivation förklara 40% av variansen i positiva 
affekter. Vidare visade resultatet att autonomistöd inte hade en positiv indirekt effekt på 
positiva affekter genom behovstillfredsställelse och självbestämmande motivation 
tillsammans (β = -.00, 95%(CI) = -.04, .02) eller genom enbart självbestämmande motivation 
(β = -.00, 95%(CI) = -.08, .03). Däremot visade det sig att autonomistöd hade en positiv 
indirekt effekt på positiva affekter genom enbart behovstillfredsställelse (β = .20, 95%(CI) = 
.05, .42) vilket betyder att en högre grad autonomistöd skapar en högre grad positiva affekter 
när behovstillfredsställelsen medierar förhållandet. För mer detaljerad information se tabell 3. 
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Hypotes 2 
I resultatet från medieringsanalys 2 kunde autonomistöd tillsammans med behovsfrustration 
och kontrollerande motivation förklara 46% av variansen i negativa affekter. Vidare visade 
resultatet att autonomistöd inte hade en negativ indirekt effekt på negativa affekter genom 
behovsfrustration och kontrollerande motivation tillsammans (β = .01, 95%(CI) = -.01, .06) 
eller genom enbart kontrollerande motivation (β = .01, 95%(CI) = -.02, .09). Däremot visade 
det sig att autonomistöd hade en negativ indirekt effekt på negativa affekter genom enbart 
behovsfrustration (β = -.19, 95%(CI) = -.41, -.02) vilket betyder att en lägre grad 
autonomistöd ökar graden av negativa affekter när behovsfrustration medierar förhållandet. 
För merdetaljerad information se tabell 4. 
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Diskussion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om en skadad idrottares upplevda 
autonomistöd under rehabiliteringen har en statistisk signifikant indirekt effekt på: (a) dess 
positiva affekter genom behovstillfredsställelse och självbestämmande motivation, samt (b) 
på dess negativa affekter genom behovsfrustration och kontrollerande motivation. Utifrån 
studiens syfte skapades två hypotesmodeller som testades med hjälp av två åtskilda 
medieringsanalyser. Resultatet av studien stödjer ej ställda hypoteser men har vissa segment 
som fortfarande stämmer överens. Mer specifikt visar resultatet att autonomistöd har en 
statistiskt signifikant positiv indirekt effekt på positiva affekter då enbart 
behovstillfredsställelse agerar mediator, samt att autonomistöd har en statistisk signifikant 
negativ indirekt effekt på negativa affekter då enbart behovsfrustration medierar förhållandet. 
Däremot finns det ingen statistisk signifikant indirekt effekt mellan autonomistöd och något 
av välbefinnandets affekter då antingen självbestämmande- eller kontrollerad motivation 
inkluderas som mediator. 
 
Hypotes 1  
Studiens första hypotes avsåg att studera huruvida ett autonomistöd kan, genom 
behovstillfredsställelse och självbestämmande motivation, skapa en positiv indirekt effekt på 
en skadad idrottares positiva affekter under rehabilitering. Resultatet visar att autonomistöd 
inte har en statistisk signifikant positiv indirekt effekt på positiva affekter genom 
behovstillfredsställelse och självbestämmande motivation tillsammans. Däremot visar 
resultatet att autonomistöd har en statistiskt signifikant positiv indirekt effekt på positiva 
affekter när enbart behovstillfredsställelse medierar förhållandet. Detta innebär att ju mer 
autonomistöd idrottaren upplevs få desto mer kommer idrottarens psykologiska välbefinnande 
att öka förutsatt att de grundläggande psykologiska behoven tillfredsställs. Vidare kunde 
också 40% av variansen i en skadad idrottares positiva affekter förklaras av autonomistöd, 
behovstillfredsställelse och självbestämmande motivation.   
             En social omgivning som uppfyller behoven för autonomi, kompetens och tillhörighet 
anses vara tillräckligt betydelsefullt för att skapa ett psykologiskt välbefinnande hos individen 
(Podlog & Eklund, 2007), vilket också går i linje med resultat från tidigare studier (Adie et 
al., 2012; Cheval et al., 2017). Adie et al. (2012) kom fram till i deras studie att ett 
autonomistöd kan höja en individs positiva affekter då stödet ger lärorika kunskaper 
(kompetens), god gemenskap (tillhörighet) och större utrymme för egna initiativ (autonomi). 
Då deltagarna i den aktuella studien angivit höga värden på både upplevt autonomistöd och 
behovstillfredsställelse bör deras sjukgymnasters arbetssätt gå i linje med Adie et al´s (2012) 
slutsatser för ett bra socialt stöd vilket anses positivt.  
             Precis som förklarat i Wiese-Bjornstal et al.´s (1998) integrationsmodell visar 
studiens resultat att en sjukgymnast (situationsspecifik faktor) kan, med hjälp av andra 
faktorer, hjälpa till att påverka en idrottares affekter vid rehabiliteringen. Exempelvis kan de 
med ett bra stöd skapa en trygghet för idrottaren och minska dennes upplevda stress (Wiese-
Bjornstal, 2010).   
             I och med att behovstillfredsställelse, vid föreliggande studie, kan hjälpa till att 
mediera förhållandet mellan autonomistöd och positiva affekter kan vissa segment vid den 
första hypotesmodellen inte förkastas. Det som däremot kan förkastas i modellen är teorin om 
att självbestämmande motivation hjälper till att mediera förhållandet mellan autonomistöd och 
positiva affekter. Enligt Black och Deci (2000) kan en framkallad självbestämmande 
motivation hjälpa till att öka det psykologiska välbefinnandet hos en individ. I linje med deras 
teori har också tidigare studier visat på den självbestämmande motivationens kapacitet att 
höja en individs positiva affekter (Bianco, 2001; Lu & Hsu, 2013; Chan et al., 2009). 
Föreliggande resultat ger däremot inte stöd för dessa resultat då autonomistöd inte har en 
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statistisk signifikant indirekt effekt på positiva affekter när självbestämmande motivation 
medierar förhållandet, varken tillsammans med behovstillfredsställelse eller utan 
behovstillfredsställelse som mediator. Detta kan ha att göra med att resultatet också visar att 
det inte finns något statistiskt signifikant direkt samband mellan självbestämmande 
motivation och positiva affekter trots deltagarnas relativt höga värden på båda variablerna. 
Vidare kan resultatet tolkas som att självbestämmande motivation inte verkar ha någon 
speciell innebörd hos skadade idrottares positiva affekter, utan att det viktiga för dem är att de 
tre grundläggande psykologiska behoven tillfredsställs för öka det psykologiska 
välbefinnandet. Deci och Ryan (2000) menar, genom Självbestämmandeteorin, att 
upplevelsen av autonomi, kompetens och tillhörighet fungerar som den starkaste direkta 
källan till en individs psykologiska välbefinnande samtidigt som behoven också kan framkalla 
en självbestämmande motivation. 
             Sammanfattningsvis visar resultatet från studiens första hypotes tydligt på vilken av 
mediatorerna som har starkast koppling till relationen mellan autonomistöd och positiva 
affekter. Resultatet visar att behovstillfredsställelse har ett statistiskt signifikant direkt 
samband med samtliga variabler vid första hypotesmodellen vilket gör det svårt att undgå de 
grundläggande psykologiska behovens positiva betydelse för det psykologiska välbefinnandet. 
Vidare visar resultatet att autonomistöd har en statistisk signifikant positiv indirekt effekt på 
positiva affekter när enbart behovstillfredsställelse medierar förhållandet. Däremot har 
autonomistöd ingen statistisk signifikant positiv indirekt effekt på positiva affekter när det går 
genom självbestämmande motivation, även om det samtidigt går genom 
behovstillfredsställelse.   
 
Hypotes 2  
Den föreliggande studiens andra hypotesmodell hade för avsikt att undersöka om 
autonomistödet hos skadade idrottare hade en statistiskt signifikant negativ indirekt effekt på 
negativa affekter med behovsfrustration och kontrollerande motivation som mediatorer. Precis 
som vid studiens första modell stämmer resultatet inte överens med ställda hypoteser vid den 
andra modellen. Detta då autonomistöd inte har någon negativ indirekt effekt på negativa 
affekter genom behovsfrustration och kontrollerande motivation tillsammans. Däremot finns 
en statistiskt signifikant negativ indirekt effekt mellan autonomistöd och negativa affekter då 
endast behovsfrustration medierar förhållandet vilket gör att delar från modellen stämmer 
överens med resultatet. Vidare indikerar den indirekta effekten på att ett lågt upplevt värde av 
autonomistöd kommer resultera i höga värden av negativa affekter när samtliga 
grundläggande psykologiska behov upplevs hindrade. Dessutom kunde 46% av variansen i 
negativa affekter förklaras av autonomistöd, behovsfrustration och kontrollerande 
motivation.   
             Precis som vid första hypotesen är det upplevelsen av de grundläggande psykologiska 
behoven som har störst inverkan i autonomistödets effekt på det psykologiska välbefinnandet. 
Tidigare forskning har förklarat att det finns vissa kunskapsluckor kring hur behovsfrustration 
kan påverka de negativa affekterna i ett psykologiskt välbefinnande (Bartholomew et al., 
2011a) men att det redan nu förekommer tillräckligt med motiv för att förstå att där finns ett 
samband mellan variablerna (Gunnell et al., 2013). I linje med tidigare forskning visar det 
aktuella resultatet på samma problem vilket skulle kunna tyda på att skadade idrottare som 
upplever att deras sjukgymnaster inte bidrar med valmöjligheter (autonomi), kunskaper 
(kompetens) och empati (tillhörighet) mår generellt sämre under rehabiliteringen. Sedan kan 
det finnas idrottare vid föreliggande studie som känner att deras rehabilitering inte går framåt 
vilket också kan skapa en ökad risk för negativa affekter (Podlog et al., 2011).  
             Resultat från en studie av Clement et al. (2015) visar, med hjälp av Wiese-Bjornstal et 
al.´s integrationsmodell (1998), hur skadade idrottare kan uppleva en större stress och 
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frustration under rehabiliteringen om sjukgymnasten ställer orimligt höga krav och sätter för 
stor press på sin klient. Då resultatet vid den aktuella studien också visar att en mindre grad av 
autonomistöd ökar negativa affekter genom frustrerade behov kan tidigare forskning 
(Bartholomew et al., 2011a; Gunnell et al., 2013; Podlog et al., 2011; Clement et al., 2015) 
anses relevant för ett rehabiliteringsperspektiv. Vidare bör det tilläggas att behovsfrustration 
och negativa affekter hade vid föreliggande studie genomgående låga värden i jämförelse med 
upplevt autonomistöd vilket kan tyda på att majoriteten av deltagarna är generellt nöjda med 
sjukgymnastens arbete.  
            Enligt Självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2002) kan en icke autonom miljö skapa 
yttre regleringar i en individs motivationskvalité och handlingarna utgörs då oftast av externa 
påtryckningar (Deci & Ryan, 2000). Resultatet vid den aktuella studien visar ett statistiskt 
signifikant negativt direkt samband mellan autonomistöd och kontrollerande motivation vilket 
går i linje med Självbestämmandeteorin och kan bero på att deltagare som upplever sin 
sjukgymnast mer kontrollerande utför inte sina handlingar som de själva egentligen hade 
velat. Trots att det finns ett direkt negativt samband mellan autonomistöd och kontrollerande 
motivation medierar inte den kontrollerande motivationen förhållandet mellan autonomistöd 
och negativa affekter vid föreliggande studie. Detta kan återigen bero på att typen av 
motivation inte verkar ha någon större betydelse för idrottares psykologiska välbefinnande ur 
en rehabiliteringskontext. Det finns samtidigt ingen statistiskt signifikant direkt samband 
mellan kontrollerande motivation och negativa affekter vilket stärker den aktuella teorin 
ytterligare.  
             I en studie av Bianco (2001) menar idrottarna att det viktigaste för dem är en god 
relation med deras sjukgymnast där de förses med hjälpmedel och kunskap för att förbli 
motiverade men framförallt ta sig tillbaka från skadan. Genom att uppfylla de tre 
grundläggande psykologiska behoven kan naturligtvis också motivationen bli mer 
självbestämmande (Deci & Ryan, 2002) hos idrottaren. Däremot är det inte upplevd 
motivation som påverkar relationen mellan autonomistöd och psykologiskt välbefinnande vid 
föreliggande studie, det är upplevelsen av de grundläggande psykologiska behoven som gör. 
             Sammanfattat visar resultatet runt andra hypotesmodellen att autonomistöd har en 
statistisk signifikant negativ indirekt effekt på negativa affekter då enbart behovsfrustration 
medierar förhållandet. När kontrollerande motivation medierar förhållandet finns det däremot 
ingen statistiskt signifikant indirekt effekt mellan autonomistöd och negativa affekter. Vidare 
finns det ett statistiskt signifikant negativt direkt samband mellan autonomistöd och 
behovsfrustration samt autonomistöd och kontrollerande motivation. Däremot hade negativa 
affekter enbart ett statistiskt signifikant positivt direkt samband med behovsfrustration. 
     
Metoddiskussion 
Författarna inledde studien med en pilotstudie vilket skapar en större trovärdighet kring 
studiens validitet då det hjälper författarna att säkerställa att frågeformuläret mäter de 
variabler som studien har för avsikt att mäta (Ericsson & Simon, 1993). Dessutom gav 
pilotstudien en viktig inblick i hur formuläret upplevts och om något behöver korrigeras.    
             Föreliggande studie använde sig av ett sammansatt frågeformulär, beståendes av fem 
mätinstrument, som besvarades av deltagarna vid ett enskilt tillfälle. Användning av 
självskattning som metod är vanligt förekommande inom studier som avser att mäta 
psykologiska variabler hos idrottare (Chan, Ivarsson, Stenling, Yang, Chatzisarantis, & 
Hagger, 2015). Chan et al. (2011) menar vidare att det finns flera olika faktorer som kan 
påverka resultatet när självskattning används, vilket gör att resultatet möjligen borde ses med 
försiktighet. Självskattningsformuläret sätter högre krav på deltagarna då ärligheten kring 
deras svar inte går att kontrollera.  
             Tillvägagångssättet författarna använt sig av för att samla in data till studien har 
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medgett både fördelar och nackdelar. Genom att samla in data med enkäter i pappersform kan 
författarna aktivt delta vid insamlingen och besvara eventuella frågor från deltagarna på plats. 
Detta gör det däremot svårare att få in en större kvantitet för studien då författarna själva 
behöver åka runt till ett flertal kliniker och föreningar runtom i landet vilket också gör 
processen mer tidspressad. Genom att samla in enkäter digital ökar istället möjligheterna att få 
in fler deltagare till studien på kortare tid men medföljer samtidigt att författarna inte kan 
svara på eventuella frågor i lika stor utsträckning. Då skadade idrottare är ett väldigt specifikt 
urval visar det insamlade underlaget på ett stort engagemang hos författarna. Eftersom att 
insamlingen av enkäterna, både digitalt och på plats, följer riktlinjerna enligt Vetenskapsrådet 
(2002) anser författarna ändå att kombinationen av insamling gett en effektiv process med god 
reliabilitet och hög validitet. 
             Den föreliggande studien använde en korrelationsmatris samt en medieringsanalys 
som tillvägagångssätt för att analysera både direkta och indirekta effekter av resultatet. 
Genom att använda sig av en medieringsanalys möjliggör det att testa flera hypoteser i en och 
samma modell (Preacher & Hayes, 2008). Fortsättningsvis menar Preacher och Hayes (2008) 
att det finns en nackdel med att genomföra en medieringsanalys i en tvärsnittsstudie som bara 
grundar sig i ett enskilt mättillfälle. För att resultatet ska bli mer trovärdigt rekommenderar de 
att genomföra analysen vid tre olika mättillfällen, något som inte gjordes vid aktuell studie. 
             Enligt tidigare forskning är det också motiverat att studera skillnaden på idrottares 
psykologiska välbefinnande beroende på var de befinner sig i rehabiliteringsprocessen. Udry 
(1997) menar att idrottare som befinner sig i slutet av sin rehabilitering mår generellt bättre än 
de som precis skadat sig. Detta kan bero på att idrottare som befinner sig i början av 
rehabiliteringen är mer osäkra över sin framtid samtidigt som de som är i slutfasen av 
rehabiliteringen känner en större glädje att snart få delta i tävling igen (Clement et al., 2015). 
Med endast 71 deltagare vid föreliggande studie har det inte gjorts någon uppdelning i olika 
tidsperioder vid resultatet då antalet deltagare ansågs vara för få. Hade det funnits tillräckligt 
med deltagare för en uppdelning hade man genom det också kunnat skapa ytterligare aspekter 
kring det psykologiska välbefinnandet då en jämförelse perioderna emellan varit möjlig. 
Föreliggande studie fokuserar av den anledningen mer på områdets generella synsätt och kan 
därför inte styrka tidigare teorier om förändrade affekter över tid under rehabiliteringen. 
 
Praktisk tillämpning 
Resultatet från föreliggande studie visar att en sjukgymnasts sociala stöd kan, med hjälp av 
hanteringen av de grundläggande psykologiska behoven, förknippas med idrottarens 
psykologiska välbefinnande under rehabilitering. Även tidigare forskning (Podlog & Eklund, 
2007; Adie et al., 2012; Bartholomew et al., 2011a) indikerar på samma resultat, vilket gör det 
till en ännu mer essentiellt information att beakta hos föreningar, rehabiliteringskliniker och 
andra parter som arbetar för att skadade idrottare ska må bättre under deras rehab. Idrottare 
kontaktar oftast sjukgymnaster när de skadar sig för att de själva inte har tillräckligt med 
kunskap för att effektivt hantera problemet. Därför är det angeläget för sjukgymnaster, samt 
andra inblandade som kan bidra med ett bra socialt stöd, att ta idrottarna på största allvar. 
Genom att tillfredsställa idrottares grundläggande psykologiska behov, enligt 
Självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2002), kan sjukgymnaster öka det psykologiska 
välbefinnandet hos deras klienter. Något de kan göra genom att dela med sig av väsentlig 
kunskap (kompetens), öppna upp för valmöjligheter (autonomi) samt visa klienten att man 
bryr sig (tillhörighet).  
            Trots att motivationen vid det aktuella resultatet inte har något samband med en 
skadad idrottares psykologiska välbefinnande bör sjukgymnaster och andra i idrottarens 
närmiljö inte ignorera faktumet att motivationen fortfarande kan hjälpa till att påverka utfallet 
av rehabiliteringen (Bianco, 2001; Chan et al., 2009). Då det finns en positiv korrelation 
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mellan autonomistöd och självbestämmande motivation vid föreliggande studie förklarar 
resultatet att en högre grad av autonomistöd hjälper till att höja motivationen hos skadade 
idrottare. Då tillfredsställelse av autonomi, kompetens och tillhörighet hjälper till att främja 
både motivationen och det psykologiska välbefinnandet är de grundläggande psykologiska 
behoven en bra vägledare att sträva efter som sjukgymnast.      
 
Framtida forskning 
För framtida forskning anser författarna att det hade varit intressant att dela upp deltagarna i 
olika kvartil för att kunna se om det psykologiska välbefinnandet förändras beroende på var 
i rehabiliteringsprocessen de skadade idrottarna befinner sig. Uppdelning skulle inte bara ge 
möjlighet att styrka tidigare forskning (Clement et al., 2015; Udry, 1997) utan kan också 
skapa en tydligare uppfattning om vid vilken period under rehabiliteringen som 
autonomistödet anses viktigast. Det hade samtidigt varit angeläget att dela upp 
behovstillfredsställelse och behovsfrustration i de tre olika behoven separat för att se vilket 
specifikt behov som har störst respektive minst inverkan på det psykologiska välbefinnandet 
ur rehabiliteringskontexten. Tidigare studier (Cheval et al, 2017; Gunnell et al., 2013) har 
visat att autonomi och kompetens har större betydelse vilket ger framtida forskning och 
tillämpningar en bättre grund i att förstå hur man kan applicera autonomistödet för att lyckas 
öka idrottares psykologiska välbefinnande.  
             Vidare skulle det i framtida forskning vara väsentligt att utföra flera mätningar under 
rehabiliteringen då resultatet hade skapat en högre trovärdighet med större data och fler 
medieringsanalyser (Preacher & Hayes, 2008). En longitudinell studie med två eller fler 
mätningar minskar dessutom risken att en specifik tidpunkt skapar en effekt på resultatet 
(Stenling, Ivarsson & Lindwall, 2017).   
             Fortsättningsvis hade det varit intressant att komplettera föreliggande studies 
kvantitativa tillvägagångssätt med kvalitativa aspekter genom att intervjua sjukgymnasterna. 
Användningen av en mixad design (eng: mixed methods research; Moran, Matthews & Kirby, 
2011) hade kunnat skapa en bättre förståelse kring sjukgymnasternas arbetssätt och genom det 
öppnat upp för en mer djupgående diskussion kring hur appliceringen av det sociala stödet 
kan påverka en skadad idrottares psykologiska välbefinnande under rehabiliteringen.   
 
Konklusion 
Resultatet i föreliggande studie visar att det förekommer ett samband mellan socialt stöd, 
graden av upplevda grundläggande psykologiska behov och psykologiskt välbefinnande. Mer 
specifikt visade resultatet att autonomistöd hade en statistiskt signifikant positiv indirekt 
effekt på positiva affekter genom behovstillfredsställelse, samt en statistiskt signifikant 
negativ indirekt effekt på negativa affekter genom behovsfrustration. Däremot hade 
autonomistöd ingen indirekt effekt på välbefinnandets affekter när antingen 
självbestämmande motivation eller kontrollerande motivation var med och medierade 
förhållandet. Sammantaget är den skadade idrottarens upplevelse av de tre grundläggande 
behoven essentiella ur många aspekter i en rehabiliteringskontext. Det bidrar inte bara till det 
psykologiska välbefinnandets positiva affekter utan skapar även en större förståelse i hur 
negativa affekter kan undvikas och lägger därmed grunden till en mer hälsosam rehabilitering. 
 



 
 

 
 

Referenslista 
Adie, J. W., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2012). Perceived coach-autonomy support, basic 
             need satisfaction and the well- and ill-being of elite youth soccer players: A 
             longitudinal investigation. Psychology of Sport and Exercise, 13(1), 51-59. doi: 
             10.1016/j.psychsport.2011.07.008 
Arvinen-Barrow, M., Massey, W. V., & Hemmings, B. (2014). Role of Sport Medicine 
             Professionals in Addressing Psychosocial Aspects of Sport-Injury Rehabilitation: 
             Professional Athletes’ Views. Journal of Athletic Training, 49(6), 764-772. doi: 
             10.4085/1062-6050-49.3.44 
Bartholomew, K. J., Ntoumanis, N., Ryan, R. M., Bosch, J. A., & Thøgersen-Ntoumani, C. 
             (2011a). Self-Determination Theory and Diminished Functioning: The Role of 
             Interpersonal Control and Psychological Need Thwarting. Personality and Social 
             Psychology Bulletin, 37(11), 1459-1473. doi: 10.1177/0146167211413125 
Bartholomew, K. J., Ntoumanis, N., Ryan, R. M., & Thøgersen-Ntoumani, C. (2011b). 
             Psychological Need Thwarting in the Sport Context: Assessing the Darker Side of 
             Athletic Experience. Journal of Sport & Exercise Psychology, 33, 75-102. 
Bianco, T. (2001). Social support and recovery from sport injury: Elite skiers share their 
             experiences. Research Quarterly for Exercise and Sport, 72, 376-388. 
Biddle, S. J., Asare, M. (2011). Physical activity and mental health in children and 
             adolescents: a review of reviews. British Journal of Sports Medicine, 45(11), 886-95. 
             doi: 10.1136/bjsports-2011-090185 
Black, A. E., & Deci, E. L. (2000). The effects of instructors’ autonomy support and students’ 
             autonomous motivation on learning organic chemistry: a self-determination theory 
             perspective. Science Education, 84, 740–756. doi: 
             10.1002/1098-237X(200011)84:6<740::AID-SCE4>3.0.CO;2-3 
Brewer, B. W. (2007). Psychology of sport injury rehabilitation. In G. Tenenbaum & R.C. 
             Eklund (Eds.), Handbook of sport psychology, (3rd ed., pp.404–424). Hoboken, NJ: 
             John Wiley & Sons, Inc. 
Chan, D. K-C., & Hagger, M. S. (2012). Transcontextual Development of Motivation in Sport 
             Injury Prevention Among Elite Athletes. Journal of Sport & Exercise Psychology, 34, 
             661-682. doi: 10.1123/jsep.34.5.661 
Chan, D. K-C., Hagger, M. S., & Spray, C. M. (2011). Treatment motivation for rehabilitation 
             after a sport injury: Application of the trans-contextual model. Psychology of Sport 
             and Exercise, 12(2), 83-92. doi: 10.1016/j.psychsport.2010.08.005 
Chan, D. K-C., Ivarsson, A., Stenling, A., Yang, S., Chatzisarantis, N., & Hagger, M. (2015). 
             Response-order effects in survey methods: A randomized controlled crossover study 
             in the context of sport injury prevention. Journal of Sport & Exercise Psychology, 
             37(6), 666- 673. doi: 10.1123/jsep.2015-0045 
Chan, D. K-C., Lonsdale, C., Ho, P. Y., Yung, P. S., & Chan, K. M. (2009). Patient 
             motivation and adherence to postsurgery rehabilitation exercise recommendations: 
             The influence of physiotherapists' autonomy-supportive behaviors. Archives of 
             Physical Medicine and Rehabilitation, 90(12), 1977-1982. doi: 
             10.1016/j.apmr.2009.05.024 
Cheval, B., Chalabaev, A., Quested, E., Courvoisier, D. S., & Sarrazin, P. (2017). How 
             perceived autonomy support and controlling coach behaviors are related to well- 
             and ill-being in elite soccer players: A within-person changes and between-person 
             differences analysis. Psychology of Sport and Exercise, 28, 68-77. doi: 
             10.1016/j.psychsport.2016.10.006 
Clement, D., Arvinen-Barrow, M., & Fetty, T. (2015). Psychosocial Responses During 
             Different Phases of Sport-Injury Rehabilitation: A Qualitative Study. Journal of 



 
 

 
 

             Athletic Training, 50(1), 95-104. doi: 10.4085/1062-6050-49.3.52 
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and 
             the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 4, 227-268. doi: 
             10.1207S15327965PLI1104_01 
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (Red.). (2002). Handbook of Self-determination Research. 

 University Rochester Press. 
Duncan, S., & Barrett, L. F. (2007). Affect is a form of cognition: A neurobiological analysis. 
             Cognition and Emotion, 21(6), 1184-1211. doi: 10.1080/02699930701437931 
Eime, R. M., Young, J. A., Harvey, J., Charity, M. J., & Payne, W. R. (2013). A systematic 
             review of the psychological and social benefits of participation in sport for children 
             and adolescents: Informing development of a conceptual model of health through 
             sport. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10, 98.  
             doi: 10.1186/1479-5868-10-98 
Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1993). Protocol Analysis. Cambridge, MA: MIT press. 
Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: Sage 
Fredrickson, B. L., Mancuso, R. A., Branigan, C., & Tugade, M. (2000). The undoing effect 
             of positive emotions. Motivation and Emotion, 24, 237–258. doi: 
             10.1023/A:1010796329158 
Gill, D.L. (1986). Psychological Dynamics of Sport. Champaign, IL: Human kinetics. 
Gunnell, K. E., Crocker, P. R. E., Wilson, P. M., Mack, D. E., & Zumbo, B. D. (2013). 
             Psychological need satisfaction and thwarting: A test of Basic Psychological Needs 
             Theory in physical activity contexts. Psychology of Sport and Exercise. 14(5), 
             599-607. doi: 10.1016/j.psychsport.2013.03.007 
Hagger, M. S., Chatzisarantis, N. L. D., Griffin, M., & Thatcher, J. (2005). Injury 
             Representation, Coping, Emotions, and Functional Outcomes in Athletes With 
             Sports-Related Injuries: A Test of Self-Regulation Theory. Journal of Applied Social 
             Psychology. 35(11), 2345-74. doi: 10.1111/j.1559-1816.2005.tb02106.x 
Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process 
             analysis: a regression-based approach. New York: Guliford 
Hayes, A. F., & Scharkow, M. (2013). The relative trustworthiness of inferential tests of the 
             indirect effect in statistical mediation analysis: Does method really matter?. 
             Psychological Science, 24(10), 1918-1927. doi: 10.1177/0956797613480187 
Hägglund, M. (2007). Epidemiology and prevention of football injuries. Linköping University 
             Medical Dissertation No. 989, Sweden. 
Johnson, U. (1997). Coping strategies among long-term injured competitive athletes. A study 
             of 81 men and women in team and individual sports. Scandinavian Journal of 
             Medicine & Science in Sport, 7(6), 367-372. 
Johnson, U. (2007). Psychosocial antecedents of sport injury, prevention, and intervention: 
             An overview of theoretical approaches and empirical findings. International Journal 
             of Sport and Exercise Psychology, 5(4), 352-369, doi: 
             10.1080/1612197X.2007.9671841 
Khan, K. M., Thompson, A. M., Blair, S. N., Sallis, J. F., Powell, K. E., Bull, F. C., & 
             Bauman, A. E. (2012). Sport and exercise as contributors to the health of nations. 
             Lancet, 380(9836), 59-64. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60865-4 
Kubler-Ross, E. (1969). On death and dying: What the dying have to teach doctors, nurses, 
             clergy, and their own families. New York, NY: Macmillan. 
Lee, S., Koffer, R. E., Sprague, B. N., Charles, S. T., Ram. N., & Almeida, D. M. (2018). 
             Activity Diversity and Its Associations With Psychological Well-Being Across 
             Adulthood. Journals of Gerontology: Psychological Sciences, 73(6), 985-995, 
             doi:10.1093/geronb/gbw118 



 
 

 
 

Lu, F.J.H., & Hsu, Y. (2013). Injured Athletes’ Rehabilitation Beliefs and Subjective Well- 
             Being: The Contribution of Hope and Social Support. Journal of Athletic Training, 
             48(1), 92-98, doi: 10.4085/1062-6050-48.1.03 
Madrigal, L., & Gill, D. L. (2014). Psychological Responses of Division 1 Female Athletes 
             Throughout Injury Recovery: A Case Study Approach. Journal of Clinical Sport 
             Psychology, 8, 276-298. doi: 10.1123/jcsp.2014-0034 
Mageau, G. A., & Vallerand, R. J. (2003). The coach–athlete relationship: a motivational 
             model. Journal of Sports Science, 21(11), 883-904, doi: 
             10.1080/0264041031000140374 
Moran, A. P., Matthews, J. J., & Kirby, K. (2011). Whatever happened to the third paradigm? 
             Exploring mixed methods research designs in sports and exercise psychology. 
             Qualitative research in sport, exercise and health, 3(3), 362-369, doi: 
             10.1080/2159676X.2011.607843 
Myers, J. E., & Sweeney, T. J. (2005). The indivisible self: An evidence-based model of 

wellness. Journal of Individual Psychology, 61(3), 269–279.  
Pastor, M. F., Ezechieli, M., Classen, L., Kieffer, O., & Miltner, O. (2015). Prospective study 
             of injury in volleyball players: 6 year results. Technology and Health Care, 23, 
             637-643, doi: 10.3233/THC-151009 
Podlog, L., Dimmock, J., & Miller, J. (2011). A review of return to sport concerns following 
             injury rehabilitation: Practitioner strategies for enhancing recovery outcomes. 
             Physical Therapy in Sports, 12, 36-42. doi:10.1016/j.ptsp.2010.07.005 
Podlog, L., & Eklund, R. C. (2006). A Longitudinal Investigation of Competitive Athletes´ 
             Return to Sport Following Serious Injury. Journal of Applied Sport Psychology, 
             18(1), 44-68. doi: 10.1080/10413200500471319 
Podlog, L., & Eklund, R. C. (2007). The psychosocial aspect of a return to sport following 
             serious injury: A review of the literature from a self-determination perspective. 
             Psychology of Sport and Exercise, 8, 535-566. doi: 10.1016/j.psychsport.2006.07.008 
Podlog, L., Lochbaum, M., & Stevens, T. (2010). Need Satisfaction, Well-Being, and 
             Perceived Return-to-Sport Outcomes Among Injured Athletes. Journal of Applied 
             Sport Psychology, 22(2), 167-182. doi: 10.1080/10413201003664665 
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect 

 effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, 36(4), 717-731. 
             doi: 10.3758/BF03206553 
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing 
             and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research 
             Methods, 40(3), 879-891. doi: 10.3758/BRM.40.3.879 
Rees. T., Smith, B., & Sparkes, A. C. (2003). The Influence of Social Support on the Lived 
             Experiences of Spinal Cord Injured Sportsmen. The Sport Psychologist, 17(2), 
             135-156. doi: 10.1123/tsp.17.2.135 
Reeve, J. (2009). Why teachers adopt a controlling motivating style towards students and how 
             they can become more autonomy supportive. Educational Psychologist, 44(3), 
             159-175. doi: 10.1080/00461520903028990 
Riksidrottsförbundet. (2015). Idrotten vill. Stockholm: Riksidrottsförbundet. 
Riksidrottsförbundet. (2017). Idrottens samhällsnytta. Stockholm: Riksidrottsförbundet. 
Ristolainen, L., Heinonen, A., Waller, B., Kujala, U. M. & Kettunen, J. A. (2009). Gender 
             differences in sport injury risk and types of injuries: a retrospective twelve-month 
             study on cross country skiers, swimmers, long distance runners and soccer players. 
             Journal of Sport Science and Medicine, 8, 442-451.   
Ryan, M. R., & Connell, J. P. (1989). Percieved Locus of Causality and Internalization: 
             Examining Reasons for Acting in Two Domains. Journal of Personality and Social 



 
 

 
 

             Psychology, 57(5), 749-761. doi: 10.1037/0022-3514.57.5.749 
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions 
             and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67. doi: 
             10.1006/ceps.1999.1020 
Ryan, R. M., Deci, E. L., & Grolnick, W. S. (1995). Autonomy, relatedness, and the self: 
             Their relation to development and psychopathology. In D. Cicchetti & D. J. Cohen 

 (Eds.), Develop mental psychopathology Vol. 1 (pp. 618–655). New York: Wiley. 
Ryan, R. M., & Frederick, C. M. (1997). On energy, personality, and health: Subjective 
             vitality as a dynamic reflection of well-being. Journal of Personality, 65, 529–565. 
SFS 2003:460. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 
             Utbildningsdepartementet. 
Smith, A.L. (2003). Peer relationships in physical activity contexts: A road less traveled in 
             youth sport and exercise psychology research. Psychology of Sport and Exercise, 4, 
             25-39. doi: 10.1016/S1469-0292(02)00015-8 
Statens folkhälsoinstitut (2010). Fysisk aktivitet och skador. Karlstad: Myndigheten för 
             samhällsskydd och beredskap. 
Stenling, A., Ivarsson, A., & Lindwall, M. (2017). The only constant is change: analysing and 
             understanding change in sport and exercise psychology research. International 
             Review of Sport and Exercise Psychology, 10(1), 230-251. doi: 

 10.1080/1750984X.2016.1216150 
Tracey, J. (2003). The emotional response to the injury and rehabilitation process. Journal of 
             Applied Sport Psychology, 15, 279-293. doi: 10.1080/714044197 
Udry, E. (1997). Coping and social support among injured athletes following surgery. Journal 
             of Sport & Exercise Psychology, 19(1), 71–90. doi: 10.1123/jsep.19.1.71 
Vallerand, R. J. (2000). Deci and Ryan's Self-Determination Theory: A View From the 
             Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation. Psychological Inquiry, 
             11(4), 312-318.  
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
             forskning. Hämtat den 17 oktober 2018 från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 
Vlachopoulos, S. P., & Michailidou, S. (2006). Development and initial validation of a 
             measure of autonomy, competence, and relatedness in exercise: The Basic 
             Psychological Needs in Exercise Scale. Measurement in Physical Education and 
             Exercise Science, 10(3), 179-201. doi: 10.1207/s15327841mpee1003_4 
Von Rosen, P., Kottorp, A., Fridén, C., Frohm, A., & Heijne, A. (2018). Young, talented and 
             injured: Injury perceptions, experiences and consequences in adolescent elite athletes. 
             European Journal of Sport Science, 18(5), 731-740. doi: 
             10.1080/17461391.2018.1440009 
Wadey, R., Evans, L., Evans, K., & Mitchell, I. (2011). Perceived Benefits Following Sport 
             Injury: A Qualitative Examination of their Antecedents and Underlying Mechanisms. 
             Journal of Applied Sport Psychology, 23(2), 142-158. doi: 
             10.1080/10413200.2010.543119 
Waldén, M., Hägglund, M., & Ekstrand, J. (2005). Injuries in Swedish elite football—a 
             prospective study on injury definitions, risk for injury and injury pattern during 2001. 
             Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 15(2), 118-125. doi: 
             10.1111/j.1600-0838.2004.00393.x 
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of a brief 
             measure of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality 
             and Social Psychology, 54(6), 1063-1070. doi: 10.1037/0022-3514.54.6.1063 
Weiss, M. R. & Chaumeton, N. (1992). Motivational orientations in sport. In T.S. Horn (Ed.) 
             Advances in sport psychology (p.61-99). Champaign, IL: Human Kinetics 



 
 

 
 

Wiese-Bjornstal, D. M. (2010). Psychology and socioculture affect injury risk, response, and 
             recovery in high-intensity athletes: a consensus statement. Scandinavian Journal of 
             Medicine & Science in Sports, 20(2), 103-111. doi: 
             10.1111/j.1600-0838.2010.01195.x 
Wiese-Bjornstal, D. M., Smith, A. M., Shaffer, S. M., & Morrey, M. A. (1998). An integrated 
             model of response to sport injury: Psychological and sociological dynamics. Journal 
             of Applied Sport Psychology, 10(1), 46-49. doi: 10.1080/10413209808406377 
Weman-Josefsson, K., Lindwall, M., & Ivarsson, A. (2015). Need satisfaction, motivational 
             regulations and exercise: moderation and mediation effects. International Journal of 

 Behavioral Nutrition and Physical Activity, 12(1), 67. doi:  
             10.1186/s12966-015-02260 
Williams, G. C., Grow, V. M., Freedman, Z. R., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (1996). 
             Motivational Predictors of Weight Loss and Weight-Loss Maintenance. Journal of 
             Personality and Social Psychology, 70(1), 115-126. doi: 
             10.1037/0022-3514.70.1.115 
Yoon, J., Bae, M., Kang, H. & Kim, T. (2018). Descriptive epidemiology of sports injury and 
             illness during the Rio 2016 Olympic Games: A prospective cohort study for Korean 
             team. International Journal of Sports Science & Coaching, 13(6), 939-946. doi: 
             10.1177/1747954118768686 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Bilaga förteckning 
 

Bilaga 1 - Informationsbrev 
 
Bilaga 2 - Samtyckeskrav 
 
Bilaga 3 - Enkätformulär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 1. 
 
Högskolan I Halmstad 
Akademin för Hälsa och Välfärd 
Professionell idrottskarriär och arbetsliv 

Tobias Tisell & Johan Hellberg 
Handledare: Urban Johnson (urban.johnson@hh.se) 
 
Informationsbrev för studie om skadade idrottares psykologiska  
upplevelser samt behov under rehabiliteringsträning 
 
Hej! 
Vi heter Tobias Tisell och Johan Hellberg och är studenter på Högskolan i Halmstad. Vi läser 
på programmet Professionell Idrottskarriär och Arbetsliv där vi studerar idrottsvetenskap. För 
tillfället arbetar vi med vår kandidatexamen där syftet är att studera skadade idrottares 
psykologiska upplevelser och behov, i anslutning till motivationen och välbefinnandet under 
rehabiliteringen. Skälet till att just du får en förfrågan att delta i studien är att du dragit på dig 
en akut skada som resulterat i en beräknad rehabiliteringstid på minst 28 dagar, tagit hjälp av 
en sjukgymnast/terapeut samt utövar någon form av tävlingsidrott. Vid samtycke om att delta 
i studien kommer du vid ett tillfälle få fylla i en enkät bestående av frågor som skildrar 
studiens syfte. Enkäten omfattar 66 frågor exklusive några korta bakgrundsfrågor och tar cirka 
10 minuter att genomföra.  
 
Det är viktigt för dig som deltagare att ha vetskapen om att alla uppgifter som delges i studien 
hanteras konfidentiellt och att dessa förblir anonyma. Alla dina svar kommer enbart redogöras 
i statistiska sammanställningar på gruppnivå där inga enskilda resultat rapporteras. Vidare 
kommer informationen som angivits i enkäten bara visas för ansvariga för studien och 
handledare till examensarbetet, samtidigt som dina svar endast kommer användas i studiens 
syfte och lagras i säkerhet, utom räckhåll för utomstående. Medverkande i studien är frivilligt 
och du som deltagare har rätt till att, när som helst, dra dig ur studien utan att medge orsak, 
både under och efter enkäten fyllts i. Allt i riktlinje med vetenskapsrådets etiska regler och 
grunder (Vetenskapsrådet, 2002). Men vi hoppas givetvis att du vill ställa upp då dina svar är 
viktiga för oss. 
 
När den färdigställda uppsatsen blir examinerad och klar för publicering kommer den vid 
önskemål givetvis vara tillgänglig att få del av. 
 
Vid eventuella frågor eller funderingar går det bra att kontakta någon av nedanstående. 
 
Tobias Tisell 
Tel; 070-6227965 
Mail; tobtis15@student.hh.se 
 
Johan Hellberg 
Tel; 073-8159950 
Mail; johhel15@student.hh.se 

 
Tack för Din medverkan! 



 
 

 
 

Bilaga 2. 
 
För ett godkänt samtycke att delta i denna studie ber vi dig vänligen att kryssa i 
nedanstående rutor. 
 
Jag har fått förklarat för mig studiens syfte och är även medveten om dess upplägg         [  ] 
 
Jag har fått möjligheten att ställa eventuella frågor till författarna på plats                        [  ] 
 
Jag är medveten och har fått information om att jag kan dra mig ur undersökningen        [  ] 
när jag vill utan att behöva medgiva orsak 
 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och är medveten om vad den innebär. 
Härmed ger jag mitt samtycke att delta i studien. 
 

Signatur: __________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: __________________________________ 
 
 
Datum och Ort: __________________________________ 
 
 
 
 
Jag vill ta del av uppsatsen när den är färdigställd  
 

Ja [   ]    Email :_____________________________ 
 
Nej [   ]  
 
 

Denna sida kommer att rivas bort och särskilja din identitet från dina svar i enkäten. 
Ditt namn kommer istället ersättas med en siffra för att behålla den konfidentiella 
aspekten vid studien. 
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Psychological Need Thwarting Scale (PNTS) 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treatment Self-Regulation Questionnaire (TSRQ) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Health Care Climate Questionnaire (HCCQ) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positive Affect and Negative Affect Scale 
(PANAS) 
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