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Sammanfattning 
Träningsberoende kan leda till allvarliga psykologiska och fysiologiska konsekvenser. Därför 
är det av intresse att studera vilka mekanismer som kan ligga bakom träningsberoende för att i 
framtiden kunna utveckla effektiva interventioner (Murray, McKenzie, Newman & Brown, 
2013). Syftet med föreliggande studie var att undersöka förhållandet mellan motivation, 
generell behovsfrustration, behovsfrustration inom träning och träningsberoende. Specifikt 
undersöktes följande frågeställningar; (1) Har motivation en indirekt effekt på 
träningsberoende genom generell behovsfrustration och behovsfrustration inom träning?  
(2) Finns det skillnader mellan träningsberoende och icke träningsberoende individer 
avseende generell behovsfrustration, behovstillfredsställelse inom träning och motivation? 
Resultatet från enkel regressionsanalys visade att generell behovsfrustration predicerade 
träningsberoende. Vidare visade medieringsanalyserna att det fanns en indirekt effekt av 
kontrollerad motivation på träningsberoende genom generell behovsfrustration och en indirekt 
negativ effekt av autonom motivation på träningsberoende genom både generell 
behovsfrustration och behovsfrustration inom träning. Studiens deltagare delades in i 
grupperna träningsberoende, symtomatiska och icke symtomatiska utifrån poäng på EDS. 
Resultatet från ANCOVA visade att träningsberoende upplevde mer generell 
behovsfrustration och mer behovstillfredsställelse inom träning än icke träningsberoende. En 
tolkning av studiens resultat utifrån SDT och tidigare forskning är att träningsberoende kan 
vara ett kompensatoriskt beteende för upplevd generell behovsfrustration och att 
behovsfrustration kan vara en faktor bakom träningsberoende. Framtida forskning skulle med 
fördel kunna fortsätta studera ämnet för att få ytterligare klarhet i frågan. 
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Abstract  
Exercise dependence can lead to serious psychological and physiological consequences. 
Therefore, it is of interest to study the underlying mechanisms of exercise dependence so that 
effective interventions can develop in the future (Murray, McKenzie, Newman & Brown, 
2013). The purpose of the present study was to investigate the relationship between 
motivation, general need frustration, need frustration in training and exercise dependence. 
Specifically, the following issues were examined; (1) Does motivation have an indirect effect 
on exercise dependence through general need frustration and need frustration in training? (2) 
Are there differences between dependent exercisers and non-dependent exercisers regarding 
general need frustration, need satisfaction in training and motivation? The result of simple 
regression analysis showed that general need frustration could predict training addiction. 
Furthermore, the mediation analyzes showed that there was an indirect effect of external 
motivation on exercise dependence through general need frustration and an indirect negative 
effect of internal motivation on exercise dependence through both general need frustration 
and need frustration in training. The participants were divided into groups, exercise 
dependent, symptomatic and nondependent, based on scores on EDS. The results from 
ANCOVA showed that exercise dependent experienced more general need frustration and 
more need satisfaction in training than non-dependent. An interpretation of the study's results 
based on SDT and previous research is that exercise dependence can be a compensatory 
behavior for perceived general need frustration and that need frustration can be a factor that 
underlies exercise dependence. Future research could advantageously continue to study the 
subject in order to gain further clarity on the issue. 
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För de flesta är träning och fysisk aktivitet sammankopplat med positiva effekter, men 
sanningen är att det vid överdriven mängd också kan ha allvarliga negativa konsekvenser. En 
stor del av den forskning som gjorts kring negativa konsekvenser av träning handlar om 
träningsberoende. Enligt Hausenblas och Symons Downs (2002a) är träningsberoende ett 
begär efter träning och fysisk aktivitet som leder till extrema mängder träning. Detta kan 
resultera i psykologiska konsekvenser som ångest, oro, irritation, sömnproblem, stress, 
skuldkänslor och rastlöshet men också i fysiologiska följder som stukningar, sträckningar och 
benbrott på grund av benskörhet (Schrieber & Hausenblas, 2015). Dessa konsekvenser kan 
skapa stort lidande för den träningsberoende individen (Landolfi, 2013) och det är därför av 
intresse att studera vilka mekanismer som kan ligga bakom träningsberoende för att man i 
framtiden ska kunna utveckla effektiva interventioner (Murray, McKenzie, Newman & 
Brown, 2013). 
    Tidigare studier om träningsberoende har använt flera olika definitioner, teorier och 
mätmetoder för att förklara fenomenet, vilket har gjort det svårt att dra några slutsatser om hur 
vanligt träningsberoende är, vilka faktorer som ligger bakom samt vad som gör att ett sådant 
beteende vidmakthålls (Hausenblas & Symons Downs, 2002b). Ett sätt att förstå individers 
beteenden och drivkrafterna bakom dem är genom motivation (Karlsson, 2012). Motivation 
handlar om energi, riktning och uthållighet (Ryan & Deci, 2000) och en av de största 
teorierna kring ämnet är metateorin self-determination theory (SDT). Den har tidigare använts 
för att förstå motivation inom skola och arbete, men har på senare tid visat sig kunna 
användas inom flera andra områden, däribland inom motionspsykologin (Calvo, Cercello, 
Jiménez, Inglesias & Murcia, 2010). En av SDTs subteorier handlar om att individer har tre 
grundläggande psykologiska behov. Om dessa uppfylls har det positiv påverkan på 
motivationen, men om de aktivt motarbetas kan det istället leda till behovsfrustration, vilket 
har visat sig kunna leda till kompensatoriska beteenden (Vansteenkiste & Ryan, 2013) som i 
sin tur har kopplats samman med flera tvångsmässiga och negativa beteenden, exempelvis 
alkoholmissbruk, rökning, hetsätning och självskadebeteenden (Knee & Neighbors, 2002; 
Williams, Niemic, Patrick, Ryan & Deci, 2009; Schüler & Kuster, 2011; Vansteenskiste, 
Claes, Soenens & Verstuyf, 2013).  

Träningsberoende 
    Under 2000-talet har Hausenblas och Symons Downs (2002b) kriterier för att definiera 
träningsberoende varit några av de mest använda. Kriterierna utvecklades samtidigt som 
Hausenblas och Symons Downs (2002b) tog fram mätinstrumentet Exerise Dependence 
Scale, vilket är baserat på The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IVs 
kriterier för substansberoende (American Psychiatric Association, 1994). Hausenblas och 
Symons Downs (2002b) menar att träningsberoende karaktäriseras av minst tre av följande 
symtom: (1) Tolerans: ett behov av att ständigt öka träningsmängden för att uppnå önskad 
effekt eller att effekten minskar trots bibehållen träningsmängd; (2) Abstinens: antingen 
symtom som ångest eller irritation vid utebliven träning, eller att träningen utförs i syfte att 
undvika sådana symtom; (3) Avsikt: träningen sker i större mängd och i längre perioder än vad 
som avsetts; (4) Kontroll: en bestående önskan om och/eller misslyckade försök till att minska 
eller kontrollera träningsmängden; (5) Tid: mycket tid spenderas på aktiviteten eller på att 
planera för att kunna utöva aktiviteten; (6) Konflikt: sociala, yrkes- och fritidsaktiviteter ges 
upp och/eller åsidosätts till förmån för träningen; (7) Fortgång: trots medvetenhet om 
varaktiga eller återkommande fysiologiska eller psykologiska problem, som troligtvis orsakats 
eller förvärrats av träningen, fortsätter individen att träna. 
    Vanligtvis görs också en skillnad på primärt och sekundärt träningsberoende. Primärt 
träningsberoende förekommer ensamt och karaktäriseras av att träningen är rutinmässig och 
stereotyp, att då träningen uteblir uppstår abstinenssymtom (exempelvis humörsvängningar, 
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irritation och sömnsvårigheter), att träningen går ut över andra viktiga sociala, fysiska eller 
arbetsrelaterade områden samt att andra psykiska sjukdomar kan uteslutas (Veale, 1995; ref i 
Kerr, Lindner & Blaydon, 2007). Sekundärt träningsberoende uppstår ofta i samband med 
exempelvis en ätstörning (Veale, 1995; Kerr et al., 2007) där det används som ett verktyg för 
viktminskning (Bamber, Cockerill, Rodgers & Carroll, 2003). 
    Kunskapen kring hur vanligt det är med träningsberoende är bristfällig (Edmunds, 2006) 
och studier har fått olika resultat när det gäller detta. Av den generella befolkningen anses 
0,3-0,5% ligga i riskzonen för träningsberoende (Monok et al., 2012) medan ungefär tre 
procent av de som regelbundet tränar på gym riskerar att drabbas (Berczik et al., 2012; 
Sussman, Lisha & Griffiths, 2011). Antalet träningsberoende har dock visats sig vara fler 
inom vissa grupper. Bland triathleter har resultatet i en studie visat att 20% (Blaydon & 
Lindner, 2002) var träningsberoende medan siffran i en annan var så hög som 52% 
(Youngman & Simpson, 2014). Bland danska fotbollsspelare framgick att 5,8% (Lichtenstein, 
Christiansen, Bilenberg & Støving, 2014) av deltagarna var träningsberoende och bland 
amerikanska högskolestudenter var 45% av dem det (Garman, Hayduk, Crider & Hodel, 
2004). Tidigare studier har även visat motstridiga resultat när det gäller skillnader i förekomst 
av träningsberoende mellan män och kvinnor i olika åldrar. Det har exempelvis påvisats att 
träningsberoende är vanligast förekommande både bland kvinnor (Pierce, Rohaly & 
Fritchleys, 1997) och bland män (Costa, Hausenblas, Oliva, Cuzzocrea & Larcan, 2013). När 
det kommer till skillnader i träningsberoende i olika åldrar verkar det som att 
träningsberoende minskar med åldern för medelålders vuxna (45-64 år) och att färre av dem 
är träningsberoende än vuxna (25-44 år) och unga vuxna (18-24 år) (Costa et al., 2013). 
    Flera olika förklaringar till vad som ligger bakom träningsberoende har föreslagits. En del 
har försökt ge en fysiologisk förklaring, exempelvis genom The Sympathetic Arousal 
Hypothesis där det menas att individen vid regelbunden träning vänjer sig vid den anspänning 
(arousal) som träningen ger (Thompson & Blanton, 1987). Vid utebliven träning känner sig 
individen trött och slö vilket gör att den använder träning för att uppnå samma nivå av arousal 
igen. Efter hand behöver träningsmängden ökas för att samma nivå av arousal ska uppnås 
(Thompson & Blanton, 1987). Andra har fokuserat på psykologiska orsaker. Exempelvis 
menar Jacobs (1986) generella beroendeteori att det finns en viss personlighet som ligger 
bakom flera olika typer av beroenden. Perfektionism och neuroticism är några 
personlighetsdrag som har kunnat kopplas ihop med träningsberoende (Costa, Coppolino & 
Oliva, 2015; Hausenblas & Giaccobi, 2004; Stoliaroff, 2003; ref i Landolfi, 2013). Enligt en 
annan psykologisk förklaring används träning som en copingstrategi för att handskas med 
stress (Szabo, 1995). Det finns alltså flera teorier för att förklara träningsberoende, men 
forskarna har fortfarande inte enats om endast en som kan förklara beteendet. 
 
Motivation  
     Enligt motivationsteorin SDT har alla människor ett medfött driv till att utveckla 
färdigheter, hitta utmaningar och visa intresse för nya aktiviteter utan att någon framkallat 
beteendet eller för att man har påverkats av yttre belöningar (Ryan & Deci, 2007). SDT är en 
metateori med flertalet subteorier som förklarar beteende och motivation utifrån ett antal olika 
faktorer (Hagger & Chatzisarantis, 2007). Subteorierna The Basic Psychological Needs 
Theory och The Organismic Integration Theory är de som är av intresse för föreliggande 
studie och kommer beskrivas närmare nedan.  
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Figur 1. Självbestämmandeteorin (fritt efter Hagger & Chatzisarantis, 2007). 
 

The Organismic Integration Theory (OIT)  
OIT beskriver att det finns flera olika motivationsregleringar som ligger bakom ett beteende. 
Dessa regleringar sträcker sig över ett kontinuum från inre motivation till amotivation. Inre 
motivation är den mest autonoma typen av motivation. Vid inre motivation utförs ett beteende 
för det nöje som aktiviteten i sig medför och för att aktiviteten är intressant och rolig (Ryan & 
Deci, 2000). Amotivation handlar istället om att det inte finns någon motivation alls till att 
utföra beteendet. Mellan inre motivation och amotivation befinner sig kontrollerad 
motivation. Yttre motivation kan delas in i fyra olika typer av regleringar: integrerad, 
identifierad, introjicerad och yttre reglering, där integrerad reglering är mer självbestämmande 
medan yttre är en mer kontrollerande typ av motivationsreglering.  
    Tidigare studier om SDT och träningsberoende har framförallt undersökt hur 
motivationsregleringarna är relaterade till träningsberoende (Edmunds et al., 2006; Fortier & 
Farrell, 2009; González-Cutre & Sicilia, 2012; Hamer et al., 2002). Resultaten ger dock ingen 
entydig bild av hur olika typer av motivation hänger samman med träningsberoende. Både 
mer kontrollerande (Hamer et al., 2002; González-Cutre & Sicilia, 2012) och mer autonoma 
motiv (Edmunds et al., 2006; Fortier & Farrell) är associerat med en ökad risk för 
träningsberoende. Träningsberoende verkar därmed inte enbart kunna förklaras med hjälp av 
motivationsregleringarna.    
 

The Basic Psychological Needs Theory (BPNT) 
Enligt BPNT har människan tre grundläggande behov: behov av att göra självständiga val 
som sker av egen vilja (autonomi), behov av att effektivt kunna förstå och möta sin 
omgivning (kompetens) och behov av att känna närhet och koppling till andra (samhörighet) 
(Vansteenkiste & Ryan, 2013). När en individ upplever att dessa tre behov är tillgodosedda 
uppnås behovstillfredsställelse (Gunnell, Crocket, Wilson, Mack & Zumbo, 2013). Detta 
påverkar både motivationen och välbefinnande positivt (Deci och Ryan, 2000). Olika sociala 
faktorer (exempelvis föräldrars och vänners påverkan) kan påverka individens 
behovstillfredsställelse och kan medföra att individen utvecklar en viss typ av motivation 
(mer eller mindre självbestämmande) (González-Cutre & Sicilia, 2012). Detta kan trigga olika 
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typer av konsekvenser, där träningsberoende skulle kunna vara en negativ konsekvens till 
följd av mindre självbestämmande motivation (González-Cutre & Sicilia, 2012).  
     Tidigare studier har visat att låg generell behovstillfredsställelse eller 
behovstillfredsställelse i en viss kontext (till exempel arbete) predicerar tvångsmässig passion 
för en annan aktivitet (till exempel träning) (Lalande et al., 2017). Tvångsmässig passion 
karaktäriseras av en okontrollerad strävan efter att utöva den aktivitet individen känner 
passion för. Detta leder ofta till att individen struntar i andra viktiga saker i livet, vilket i sin 
tur leder till en konflikt med omgivningen (Mageau & Vallerand, 2007; ref i Lalande, 2017). 
Tvångsmässig passion påminner på så vis om träningsberoende där träningen tar upp all tid av 
den drabbades liv (Griffith, 2005). Låg behovstillfredsställelse inom andra områden, 
exempelvis arbete och skola, har också associerats med träningsberoende (Schüler et al., 
2018).  
     När behoven inte tillfredsställs, utan istället aktivt motarbetas, kan individen uppleva 
behovsfrustration (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch, & Thøgersen-Ntoumani, 2011). 
Tidigare har det antagits att låg behovstillfredsställelse innebär behovsfrustration men så är 
inte fallet (Bartholomew et al., 2011; Gunnell et al., 2013). Låg behovstillfredsställelse leder 
inte automatiskt till behovsfrustration, men behovsfrustration innehåller per definition låg 
behovstillfredsställelse (Vansteenkiste & Ryan, 2013). Behovsfrustration kan leda till tre 
typer av konsekvenser (Vansteenkiste & Ryan, 2013). För det första kan en direkt konsekvens 
av detta vara sjukdomar och ohälsa (Bartholomew et al., 2011; Vansteenkiste & Ryan, 2013). 
För det andra och det tredje kan individen utveckla behov av substitut eller kompensatoriska 
beteenden, vilket är två typer av copingstrategier för att hantera upplevelsen (Deci & Ryan, 
2000; Ryan, Deci, Grolnick & La Guardia, 2006; Vansteenkiste & Ryan, 2013). Behov av 
substitut innebär att individen kompenserar för den upplevda behovsfrustrationen genom att 
sträva mot särskilda mål (Deci & Ryan, 2000; Ryan, Sheldon, Kasser & Deci, 1996). Ofta 
handlar det om att individen strävar mer efter yttre faktorer, så som att öka sin popularitet 
eller bli mer attraktiv snarare än efter inre faktorer där fokus ligger mer på personlig 
utveckling (Vansteenkiste & Ryan, 2013). Behovsfrustration har visat sig korrelera med samt 
predicera en strävan efter muskulatur, muskelmissnöje och oro för sin muskulatur hos män 
(Edwards, Tod, Molnar & Markland, 2016). Kompensatoriska beteenden kan delas in i tre 
olika typer. Det första, förlorad självkontroll, handlar om att individen förlorar kontrollen 
över ett beteende. Då ett försök att kontrollera ett beteende grundar sig i mindre 
självbestämmande regleringar kan det resultera i förlorad självkontroll i ett annat beteende 
(Vansteenkiste & Ryan, 2013). Ett exempel på detta kan vara att en individ slutar röka för att 
läkaren har rekommenderat det men istället börjar tröstäta, därmed förlorar personen 
kontrollen över ytterligare ett beteende. Det andra, rigida beteendemönster, innebär att 
individen tvångsmässigt fortsätter med ett visst beteendemönster för att det ger en känsla av 
struktur, förutsägbarhet och säkerhet (Vansteenkiste & Ryan, 2013). Det kan också handla om 
att individen blir väldigt självkritisk och perfektionistisk för att visa sitt eget värde 
(Vansteenkiste & Ryan, 2013). Det tredje, oppositionell motvilja, betyder att individen inte 
vill bli kontrollerad och därmed tar avstånd från sociala tillställningar samt från nära och kära 
och deras råd (Ryan & Lynch, 1989). 
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Figur 2. Konsekvenser av behovsfrustration (fritt efter Vansteenkiste & Ryan, 2013).  
 
     Som tidigare nämnts kan kompensatoriska beteenden medföra tvångsmässiga och negativa 
beteenden som alkoholmissbruk, rökning, hetsätning och självskadebeteenden till följd av 
behovsfrustration (Knee & Neighbors, 2002; Williams, Niemic, Patrick, Ryan & Deci, 2009; 
Schüler & Kuster, 2011; Vansteenskiste, Claes, Soenens & Verstuyf, 2013). På liknande sätt 
skulle träningsberoende eventuellt kunna vara en typ av kompensatoriskt beteende då 
kriterierna för träningsberoende liknar de tre typerna av kompensatoriska beteenden. 
Exempelvis är oppositionell motvilja snarlikt konflikt genom att individen väljer bort att 
umgås med nära och kära. Förlorad självkontroll påminner både om avsikt, kontroll och tid då 
individen tränar mer än vad som var tänkt, inte kan kontrollera sin träningsmängd samt 
spenderar alldeles för mycket tid på att utöva eller planera för att utöva sin aktivitet. 
Abstinens handlar om att individen utför ett beteende för att undvika de känslor som uppstår 
om beteendet inte utförs. Rigida beteendemönster handlar också på ett sätt om att 
tvångsmässigt utföra ett beteende på grund av den känsla som det ger, därmed att undvika 
obehagliga känslor som uppstår av att inte utföra beteendet.  
 
Föreliggande studie 
    Sammantaget har tidigare studier kopplat samman en mängd olika faktorer med 
träningsberoende men det är fortfarande oklart vad som ligger bakom träningsberoende, vem 
som drabbas och varför (Hausenblas & Symons Downs, 2002b). Primärt träningsberoende är 
fortfarande ett fenomen som inte studerats särskilt mycket, vilket gör att området bör fortsätta 
studeras (González-Cutre & Sicilia, 2012).  
     Det motivationsteoretiska ramverket SDT har inom motion och träning varit framgångsrikt 
för att förklara träningsbeteende och tidigare studier om träningsberoende utifrån ett 
självbestämmande perspektiv har visat att både mer autonoma och mer kontrollerande former 
av motivation kan predicera träningsberoende (Edmunds et al., 2006; Fortier & Farell, 2009; 
González-Cutre & Sicilia, 2012; Hamer et al., 2002). Men alla som tränar blir inte 
träningsberoende, alltså verkar inte enbart motivationens kvalitet kunna predicera 
träningsberoende. Föreliggande studie har därmed valt att studera behovsfrustration som 
medierande variabel för att få ytterligare förståelse för relationen mellan motivation och 
träningsberoende. Eftersom kompensatoriska beteenden, en konsekvens av behovsfrustration, 
liknar beteendet träningsberoende skulle träningsberoende kunna vara ett kompensatoriskt 
beteende till följd av behovsfrustration. Tidigare studier har indikerat att träningsberoende 
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skulle kunna vara ett kompensatoriskt beteende för låg behovstillfredsställelse (Lalande, 
2017; Schüler et al, 2018). Dessa studier har dock inte gjort skillnad på 
behovstillfredsställelse och behovsfrustration och i dagsläget saknas det studier gällande 
relationen mellan behovsfrustration och träningsberoende (Costa et al., 2016).  
 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är således att undersöka relationen mellan generell motivation, 
behovsfrustration och träningsberoende genom följande frågeställningar: 

1. Har motivation en indirekt effekt på träningsberoende genom generell 
behovsfrustration och behovsfrustration inom träning?  

2. Finns det skillnader mellan träningsberoende och icke träningsberoende individer 
avseende generell behovsfrustration, behovstillfredsställelse inom träning och 
motivation?  

 
Metod 

Deltagare och urval 
   I studien deltog 599 personer, varav 171 män (28,5%) och 429 kvinnor (71,4%), som var 
mellan 18 och 75 år (M=42.18, SD=11.46). Deltagarna var i genomsnitt aktiva i 61,95 
minuter per träningspass och tränade i genomsnitt på ansträngande nivå 3,42 ggr/vecka, 
måttligt ansträngande nivå 3,04 ggr/vecka och lätt nivå 3,70 ggr/vecka. Totalt var 45 olika 
träningsformer representerade av dessa var löpning (N=166), cykling (N=79), styrketräning 
(N=39), promenader (N=23) och gruppträning (N=19) de vanligaste. Studiens deltagare 
delades in i grupperna träningsberoende (N=187), symtomatiska (89) och icke 
träningsberoende (N=318) utifrån de kriterier som anges i instrumentet för träningsberoende 
(EDS). 
 
Mätinstrument 
    Sammanlagt bestod enkäten av 99 frågor kring träningsvanor, motivation, generell 
behovstillfredsställelse och behovsfrustration samt behovstillfredsställelse och 
behovsfrustration inom träningen. Enkäten inleddes med ett informationsbrev samt 
demografiska frågor om ålder och kön.  
 
    Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale - General Measure          
    (BPNSFS-ID). 
Formuläret Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale-General Measure 
(Chen et al., 2015) innehåller 24 påståenden som mäter tillfredsställelse av, och frustration 
kring, behoven autonomi, kompetens och samhörighet. Påståendena mäts genom en 5-gradig 
likertskala där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer helt. Exempel på påståenden är: Jag 
upplever valfrihet i det jag tar mig an (autonom tillfredsställelse), de flesta saker jag gör 
känns som ”ett måste” (autonom frustration), jag upplever att de människor som jag bryr mig 
om också bryr sig om mig (samhörighetstillfredsställelse), jag känner mig exkluderad från 
den grupp/de grupper som jag vill tillhöra (samhörighetsfrustration), jag känner 
självförtroende i att jag kan utföra uppgifter väl (kompetenstillfredsställelse), jag tvivlar 
starkt på min förmåga att göra saker bra nog (kompetensfrustration). Cronbach´s Alpha 
behovstillfredsställelse = .88 och behovsfrustration = .86. 
 
    Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ) 
Godin Leisure-Time Exercise questionnaire (Godin & Shephard, 1985) användes för att mäta 
deltagarnas träningsvanor. Originalversionen är på engelska och därför användes istället den 
svenska version som finns tillgänglig (Josefsson & Ivarsson, 2010). Mätinstrumentet 
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innehåller fyra frågor om individens fysiska aktivitetsnivå med utgångspunkt i frekvens, 
duration och intensitetsnivå. De tre första frågorna handlar om hur många gånger per vecka 
som individen under minst 15 minuter per tillfälle utför ansträngande träning, måttligt 
ansträngande träning och lätt träning. Dessa tre frågor besvarades med valfri siffra. Den sista 
frågan handlar om hur ofta under en veckas tid som individen deltar i någon aktivitet som gör 
att denne blir svettig och får ökad hjärtfrekvens. För att svara på frågan fick deltagarna välja 
mellan alternativen sällan, ibland och ofta. Utöver GLTEQ användes ytterligare frågor om 
deltagarnas motions-/träningsvanor. Dessa var: vilken är din huvudsakliga motions-
/träningsform och hur långa är dina motions-/träningspass i genomsnitt. 
  
    The Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-4 (BREQ-4) 
BREQ-4 (Markland et al., in preparation) ställer frågor om vilken motivationsreglering som 
gör att individen väljer att träna. BREQ-4 är en nyare version av BREQ-3 och skiljer sig från 
den gamla genom att det har frågor om närmande och undvikande introjicerad reglering. 
Formuläret är skrivet på engelska men en svensk version användes i föreliggande studie 
(Weman-Josefsson, et al., in preparation). Formuläret innehöll 28 frågor som besvaras genom 
en 7-gradig likertskala rangordnad med 1 = stämmer inte in på mig, 4 = stämmer ibland och 7 
= stämmer helt in på mig. Exempel på frågor var: Jag motionerar för att det är viktigt för mig 
att hålla mig frisk, jag ser inga skäl till varför jag skulle bry mig om att motionera och jag 
motionerar för att jag skulle må dåligt över mig själv om jag inte tog mig tid att göra det. De 
28 frågorna var uppdelade i sju subskalor med fyra frågor om varje subsakala. Varje subskala 
stod för en typ av reglering utifrån SDT:s motivationskontinuum (inre, integrerad, 
identifierad, introjicerad undvikande, introjicerad närmande, yttre och amotivation). Vidare 
delades motivation upp i kontrollerad motivation (yttre, introjicerad och identifierad 
reglering) och autonom motivation (integrerad och inre reglering). Cronbach´s Alpha 
kontrollerad = .53  
 
    Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale – Work domain      
    (BPSNSFS – Work) 
Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale – Work Domain (Chen et al., 
2015; Schultz, Ryan, Niemic, Legate, & William, 2014) är ett mätinstrument med 24 frågor 
angående behovstillfredsställelse och behovfrustration kring de grundläggande psykologiska 
behoven autonomi, kompetens och samhörighet inom en jobbkontext. Det engelska originalet 
har översatts till svenska av Berg och Schultz (2018). Då det för nuvarande inte finns något 
mätinstrument för att mäta behovstillfredsställelse och behovsfrustration inom en 
träningskontext användes frågorna från BPNSFS – Work och gjordes om för att handla om 
träningen istället. En fråga som från början var jag upplever valfrihet i det jag tar mig an på 
jobbet blev i en träningskontext istället jag upplever valfrihet i det jag tar mig an när jag 
motionerar/tränar. Ett annat exempel på detta är: jag känner självförtroende i att utföra mina 
arbetsuppgifter väl gjordes om till jag känner självförtroende i att utföra min motion/träning 
på ett bra sätt. Frågorna besvarades genom en 7-gradig likertskala med alternativ från  
1 = stämmer inte alls, 4 = neutral och 7 = stämmer helt. Cronbach´s Alpha och 
behovstillfredsställelse = .89 och för behovsfrustration = .83. 
 
    Exercise Dependence Scale (EDS) 
Exercise Dependence Scale - Revised (Symons Downs, Hausenblas och Nigg, 2004) är ett 
mätinstrument med 17 frågor som kategoriserar deltagaren i tre olika grupper; de som kan 
anses som träningsberoende, de som inte är beroende men visar symtom samt de som inte är 
beroende och inte visar några symtom. Svaren på frågorna ges på en 6-gradig likertskala där  
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1 = håller inte med alls, 2 = håller inte med, 3 = håller delvis inte med, 4 = varken eller, 5 = 
håller delvis med och 6 = håller med. Exempel på påståenden är: jag tränar för att undvika 
känslor av skuld (abstinens), jag tränar trots att jag har återkommande fysiska problem 
(fortgång), jag ökar kontinuerligt min träningsintensitet för att nå önskad effekt (tolerans), 
jag är oförmögen att reducera hur länge jag tränar (kontroll), jag tränar hellre än att umgås 
med vänner och familj (konflikt), jag spenderar mycket tid på att träna (tid), jag tränar längre 
än jag planerat att göra (avsikt). Påståendena är baserade på de sju kriterierna för beroende 
(tolerans, abstinens, avsikt, kontroll, tid, konflikt och fortgång) i The American Psychiatric 
Associations (APA) Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. För att klassas 
som beroende krävs det att tre av sju kriterier uppfylls. Höga värden indikerar på högre grad 
av träningsberoende (Hausenblas & Symons Downs, 2002c). Deltagare som kryssat i 5-6 på 
minst tre av kriterierna klassificeras som ”at-risk for exercise dependence” 
(träningsberoende), de som kryssat i 3-4 på minst tre kriterier klassificeras som 
”nondependent-symptomatic” (symtomatiska) och de som kryssat i 1-2 på minst tre kriterier 
betraktas som ”nodependent-asymptomatic” (icke träningsberoende). Cronbach´s Alpha = 
.68. 
 
Procedur 
  En digital enkät utformades utifrån ovanstående mätinstrument. Denna delades sedan på det 
sociala mediet Facebook i diverse grupper som var riktade till personer inom flertalet 
träningssammanhang. Grupperna söktes upp online och administratörerna för respektive 
grupp kontaktades via Facebooks chattfunktion för att få godkännande om att dela 
enkätlänken i gruppen. Länken delades även på författarnas privata sidor med uppmaningen 
om att sprida den vidare, sk. snöbollseffekt (Breakwell, Smith & Wright, 2012), för att nå ut 
till så många deltagare som möjligt. 
    På enkätens förstasida delgavs information om studiens syfte och om etiska aspekter såsom 
att deltagandet var helt frivilligt, att de när som helst hade rätt att avbryta och att de genom att 
svara på frågorna gav sitt samtycke till att informationen används som underlag för 
föreliggande studie (Vetenskapsrådet, 2002). I informationsbrevet fanns även 
kontaktinformation till författarna för att kunna svara på eventuella frågor.  
 
Dataanalys 
     Den insamlade datan sammanställdes och analyserades i det statistiska programmet SPSS. 
Först gjordes en deskriptiv analys för variablerna träningsberoende, motivation, generell 
behovsfrustration samt behovstillfredsställelse i en träningskontext. Sedan gjordes en enkel 
regressionsanalys för att undersöka om generell behovsfrustration kan predicera 
träningsberoende. Därefter utfördes fyra medieringsanalyser. Inom psykologin är 
medieringsanalyser en frekvent använd metod (Hayes & Scharkow, 2013) och den genomförs 
med syfte att studera relationen mellan en oberoende variabel (X) och en beroende variabel 
(Y) genom en medierande variabel (M) (Preacher och Hayes, 2008). I föreliggande studie 
studerades det om det fanns en indirekt effekt mellan motivation (X) och träningsberoende 
(Y) genom generell behovsfrustration (M1) samt behovsfrustration inom träning (M2) (se figur 
3 och 4). Till sist undersöktes skillnader mellan träningsberoende, symtomatiska och icke 
träningsberoende avseende generell behovsfrustration, behovstillfredsställelse inom träning 
och motivation med hjälp av oberoende envägs ANCOVA där det kontrollerades för ålder då 
grupperna skilde sig åt i ålder. Bonferroni användes som uppföljande post hoc-test för att 
undersöka skillnaderna mellan grupperna. 
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Figur 3. Figuren visar hur relationen mellan autonom motivation och träningsberoende genom 
generell behovsfrustration samt behovsfrustration inom träning skulle kunna se ut. 
Förkortningar: AM = Autonom motivation, G.BF = Generell behovsfrustration, BF.T = 
Behovsfrustration inom träning 

 
 

Figur 4. Figuren visar hur relationen mellan kontrollerad motivation och träningsberoende 
genom generell behovsfrustration samt behovsfrustration inom träning skulle kunna se ut. 
Förkortningar: KM = Kontrollerad motivation, G.BF = Generell behovsfrustration, BF.T = 
Behovsfrustration inom träning. 

 
Resultat 

     Nedan presenteras beskrivande statistik för studiens variabler med antal deltagare, 
medelvärde, standardavvikelse och cronbach’s alpha.  (se tabell 1).  
 
Tabell 1.  
Beskrivande statistik avseende medelvärde, standardavvikelse och cronbach’s alpha för 
träningsberoende, generell behovsfrustration, behovstillfredsställelse inom träning samt 
autonom och kontrollerad motivation 
 N M SD Cronbach’s 

Alpha 
Träningsberoende 599 55,47 13,76 .68 
Generell Behovsfrustration  599 24,20 7,88 .74 
Behovstillfredsställelse inom träning 599 69,83 10,72 .75 
Autonom motivation 599 48,34 8,39 .78 
Kontrollerad motivation 599 60,56 10,93 .53 

 
Enkel regressionsanalys 
     Resultatet av en enkel regressionsanalys visade att generell behovsfrustration predicerar 
träningsberoende. F(1.597)=38,42 p=0,00. Analysen förklarar 5,9% av variansen (Adjusted 
R2=.059). Detta betyder att hög upplevd generell behovsfrustration kan öka risken för att 
drabbas av träningsberoende.  
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Tabell 2.  
Regressionskoefficienter 
De icke standardiserade och standardiserade regressionskoefficienterna för generell 
behovsfrustration.  

 B SE B β p 
Generell behovsfrustration .43 .069 .246** 0,00 

 
**p< .01 
 
Medieringsanalyser 
     Medieringsanalyserna visade att kontrollerad motivation hade en signifikant indirekt effekt 
på träningsberoende genom generell behovsfrustration (se figur 3). β=.042, 95%(CI)=.017, 
.072, p<.05. Kontrollerad motivation och behovsfrustration förklarade sammantaget 15 % av 
variansen i träningsberoende. Detta innebär att deltagarna som drivs av kontrollerad 
motivation och som upplever hög generell behovsfrustration har en ökad risk för att drabbas 
av träningsberoende.  
 
Tabell 3.  
Regressionsresultat för medieringsanalys av effekten från kontrollerad motivation på 
träningsberoende genom generell behovsfrustration 

Modell Värde SE p CI (nedre) CI (övre) 
Modell utan mediator      
KM TB (c) .42 .05 .00 .33 .52 
R2x-y .11 168,4 .00   
Modell med mediator      
KM G.BF (a) .12 .03 .00 .06 .18 
G.BF TB (b) .34 .07 .00 .21 .47 
KM TB (c´) .38 .05 .00 .29 .48 
Indirekt effekt      
R2-m .03 60,4 .00   
R2-y .15 161,7 .00   

Förkortningar: KM = Kontrollerad motivation, TB = Träningsberoende, G.BF = Generell 
behovsfrustration, x = KM, y = TB, m = G.BF. 
 
     Vidare fanns en negativ indirekt signifikant effekt mellan autonom motivation och 
träningsberoende genom generell behovsfrustration (se figur 4). β = -.182, 95% (CI) = -.248,  
-.122, p<.05. Autonom motivation och generell behovsfrustration förklarade sammantaget 18 
% av variansen i träningsberoende. Detta innebär att om träningen drivs av autonom 
motivation så kan den generella frustrationen upplevas som lägre och på så vis minska risken 
för att drabbas av träningsberoende.  
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Tabell 4.  
Regressionsresultat för medieringsanalys av effekten från autonom motivation på 
träningsberoende genom generell behovsfrustration 

Modell Värde SE p CI (nedre) CI (övre) 
Modell utan mediator      
AM TB (c) .41 .06 .00 .29 .54 
R2x-y .06 177,5 .00   
Modell med mediator      
AM G.BF (a) -.29 .04 .00 -.36 -.22 
G.BF TB (b) .63 .07 .00 .49 .76 
AM TB(c´) .60 .06 .00 .49 .76 
Indirekt effekt      
R2-m .10 56,2 .00   
R2-y .18 155,6 .00   

Förkortningar: AM = Autonom motivation, TB = Träningsberoende, G.BF = Generell 
behovsfrustration, x = AM, y = TB, m = G.BF. 
 
Analyserna visade även att det inte fanns någon signifikant indirekt effekt mellan kontrollerad 
motivation och träningsberoende genom behovsfrustration inom träning (se figur 5). β =.027, 
95% (CI)= -.001, .062, p>.05. 
 
Tabell 5.  
Regressionsresultat för medieringsanalys av effekten från kontrollerad motivation till 
träningsberoende genom behovsfrustration inom träning 

Modell Värde SE p CI (nedre) CI (övre) 
Modell utan mediator      
KM TB (c) .42 .05 .00 .34 .52 
R2x-y .11 168,4 .00   
Modell med mediator      
KM BF.T (a) .20 .04 .00 .13 .27 
BF.T (b) .13 .05 .00 .03 .24 
KM TB(c´) .40 .05 .00 .30 .49 
Indirekt effekt      
R2-m .05 93,3 .00   
R2-y .12 167,0 .00   

Förkortningar: KM = Kontrollerad motivation, TB = Träningsberoende, BF.T = 
behovstillfredsställelse inom träning, x = YM, y = TB, m = BF.T. 
 
Till sist visade resultatet av medieringsanalyserna att det fanns en signifikant negativ indirekt 
effekt mellan autonom motivation och träningsberoende genom behovsfrustration inom 
träning (se figur 6). β =-.318, 95% (CI) = -.411, -.232, p<.05. Autonom motivation och 
behovsfrustration inom träning förklarade sammantaget  18% av variansen i 
träningsberoende. Detta betyder att autonom motivation verkar minska upplevelsen av 
behovsfrustration inom träning och att det skulle kunna minska risken för att drabbas av 
träningsberoende. 
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Tabell 6.  
Regressionsresultat för medieringsanalys av effekten från autonom motivation till 
träningsberoende genom behovsfrustration inom träning 

Modell Värde SE p CI (nedre) CI (övre) 
Modell utan mediator      
AM TB (c) .42 .06 .00 .29 .55 
R2x-y .06 177,5 .00   
Modell med mediator      
AM BF.T (a) -.59 .04 .00 -.67 -.50 
BF.T TB (b) .54 .06 .00 .42 .66 
AM TB(c´) .74 .07 .00 .60 .87 
Indirekt effekt      
R2-m .25 74,0 .00   
R2-y .18 156,1 ,00   

Förkortningar: AM = Autonom motivation, TB = Träningsberoende, BF.T = 
Behovsfrustration inom träning, x = AM, y = TB, m = BF.T. 
 
ANCOVA 
     Envägs oberoende ANCOVA gjordes för att undersöka skillnader mellan 
träningsberoende, symtomatiska och icke träningsberoende.  
     En signifikant skillnad mellan de olika grupperna gällande generell behovsfrustration 
hittades. Bonferroni indikerade att de som var träningsberoende upplevde signifikant högre 
generell behovsfrustration än de som var icke beroende (p= .01). Det fanns ingen skillnad 
mellan de som var beroende och de som var symtomatiska. 
    Vidare hittades en signifikant skillnad mellan grupperna gällande upplevd 
behovstillfredsställelse inom träning där bonferroni visade att de som var träningsberoende 
upplevde signifikant högre behovstillfredsställelse än icke beroende (p= .00). Ingen skillnad 
mellan de som var träningsberoende och de som var symtomatiska hittades. 
    Angående motivation hittades en signifikant skillnad mellan grupperna gällande både 
kontrollerad och autonom motivation. Bonferroni indikerade att de som var beroende 
upplevde högre kontrollerad motivation (p= .00) och autonom motivation (p= .00) än de icke 
beroende. Även de symtomatiska upplevde högre autonom motivation (p= .00) och 
kontrollerad motivation (p= .02) än de icke beroende. Ingen signifikant skillnad mellan de 
som var beroende och de som var symtomatiska hittades. Se tabell 3.  
  
Tabell 7.    
ANCOVA. Medelvärde, standardavvikelse, F-värde, frihetsgrader, signifikansvärde och 
partial eta2 för de tre grupperna träningsberoende, symtomatiska och icke träningsberoende 
angående generell behovsfrustration, behovstillfredsställelse inom träning samt kontrollerad 
och autonom motivation. 

 Tb Symt. Icke Tb    
 M (SD) M (SD) M (SD) F(df) p eta2 

G.BF 25,82 (7,89) 25,12 (8,47) 23,00 (7,51) 5,04 (2,59) .01 0,02 
BT.T 71,53 (9,46) 70,48 (9,66) 68,66 (11,53) 8,15 (2,59) .00 0,03 
KM  63,76 (10,65) 62,64 (10,07) 58,13 (10,75) 14,20 (2,59) .00 0,05 
AM  50,74 (5,73) 49,12 (7,48) 46,72 (9,51) 18,51 (2,59) .00 0,06 

Förkortningar: Tb = träningsberoende, Symt. = symtomatiska, Icke Tb = icke 
träningsberoende, G.BF = Generell behovsfrustration, BT.T = behovstillfredsställelse inom 
träning, KM = kontrollerad motivation, AM = autonom motivation.  
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Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka relationen mellan motivation, behovsfrustration och 
träningsberoende genom följande frågeställningar: (1) Har motivation en indirekt effekt på 
träningsberoende genom generell behovsfrustration och behovsfrustration inom träning?  
(2) Finns det skillnader mellan träningsberoende och icke träningsberoende individer 
avseende generell behovsfrustration, behovstillfredsställelse inom träning och motivation? 
Resultatet visade att generell behovsfrustration predicerade träningsberoende och att det fanns 
en indirekt effekt av kontrollerad motivation på träningsberoende genom generell 
behovsfrustration. Studiens resultat visade också att det fanns en signifikant indirekt negativ 
effekt mellan autonom motivation och träningsberoende genom både generell 
behovsfrustration och behovsfrustration inom träning. Till sist visade studiens resultat att det 
fanns signifikanta skillnader mellan träningsberoende och icke träningsberoende avseende 
upplevd generell behovsfrustration och behovstillfredsställelse inom träning. Nedan 
diskuteras och tolkas respektive frågeställning var för sig. 
 
Indirekt effekt av motivation på träningsberoende genom generell behovsfrustration och 
behovsfrustration inom träning  
    Resultatet av regressionsanalysen visade att behovsfrustration predicerar träningsberoende. 
Detta betyder att hög upplevd generell behovsfrustration kan öka risken för att drabbas av 
träningsberoende. Tidigare forskning har visat att behovsfrustration kan leda till 
kompensatoriska beteenden (Vansteenkiste & Ryan, 2013) som exempelvis alkoholmissbruk, 
rökning, hetsätning och självskadebeteenden (Knee & Neighbors, 2002; Williams, Niemic, 
Patrick, Ryan & Deci, 2009; Schüler & Kuster, 2011; Vansteenskiste, Claes, Soenens & 
Verstuyf, 2013). Som illustreras i modellen för konsekvenser av behovsfrustration 
(Vansteenkiste & Ryan, 2013) anses behovsfrustration kunna leda till förlorad självkontroll, 
strikta beteendemönster och rigida beteendemönster. En tolkning av studiens resultat utifrån 
denna modell skulle kunna vara att träningsberoende är ett beteende som speglar dessa tre 
konsekvenser av behovsfrustration. Bland annat är ett av kriterierna för träningsberoende 
kontroll, alltså ett misslyckat försök till att minska eller kontrollera träningsmängden 
(Hausenblas & Symons Downs, 2002b) vilket skulle kunna påminna om förlorad självkontroll 
medan rigida beteendemönster påminner om kriteriet konflikt där personen som är 
träningsberoende hellre tränar än att umgås med andra människor och låter träningen gå ut 
över andra åtaganden. Dessutom kan rigida beteendemönster leda till perfektionism. Tidigare 
studie har visat att maladaptiv perfektionism har ett positivt samband med både 
träningsberoende och behovsfrustration (Costa et al., 2015).  
    Låg behovstillfredsställelse utanför träning kan predicera träningsberoende (Schüler et al., 
2018) och då behovsfrustration per definition innehåller låg behovstillfredsställelse kan 
föreliggande studies resultat stämma överens med detta. I en tidigare studie (Schüler et al., 
2018) kan det inte med säkerhet fastställas att det inte även var behovsfrustration som 
upplevdes då studien inte gjorde skillnad på låg behovstillfredsställelse och behovsfrustration. 
En tolkning utifrån tidigare nämnda studier och teori är således att träningsberoende verkar 
vara ett beteende som kan uppstå om individen upplever behovsfrustration och försöker 
kompensera för detta.  
   För att ytterligare undersöka relationen mellan motivation och träningsberoende 
genomfördes flera medieringsanalyser. Detta resultat visade att autonom motivation hade en 
indirekt negativ effekt på träningsberoende genom generell frustration och frustration inom 
träningen. Autonom motivation har visat sig associeras med behovstillfredsställelse 
(Vansteenkiste & Ryan, 2013) därför kan resultatet av föreliggande studie kunna tolkas som 
att autonom motivation kan minska känslan av behovsfrustration, både generellt och inom 
träning. Autonom motivation verkar därmed kunna skydda eller motverka träningsberoende, 
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men det är fortfarande oklart om autonom motivation leder till mindre behovsfrustration eller 
om mindre behovsfrustration leder till mer autonom motivation. Vansteenkiste och Ryan 
(2013) skriver att hög behovstillfredsställelse kan leda till mer autonom motivation men att 
det även kan upplevas till följd av autonom motivation. Kanske kan relationen mellan 
autonom motivation och frustration fungera på ett liknande vis. Alltså att frustration kan leda 
till minskad autonom motivation samtidigt som mer autonom motivation kan upplevas till 
följd av minskad frustration. Om autonom motivation minskar känslan av behovsfrustration 
kan det eventuellt också minska behovet av att kompensera upplevelsen av behovsfrustration, 
vilket skulle kunna vara det som gör att risken för att drabbas av träningsberoende minskar. 
Dock var den direkta relationen mellan autonom motivation och träningsberoende positiv. 
Detta går i linje med tidigare forskning (Fortier & Farrell, 2009) och således verkar autonom 
motivation enbart, som tidigare nämnts, minska upplevelsen av behovsfrustration och inte 
ensamt motverka träningsberoende. 

  Vidare hade kontrollerad motivation ett signifikant indirekt samband med 
träningsberoende genom generell behovsfrustration. En tolkning av detta kan vara att 
kontrollerad motivation ökar upplevelsen av behovsfrustration och då även ökar risken för att 
ett träningsberoende utvecklas. Utifrån tidigare studier och resultatet från föreliggande studie 
verkar upplevd behovsfrustration kunna leda till ett kompensatoriskt beteende. Om då 
kontrollerad motivation ökar upplevelsen av behovsfrustration kan behovet av att kompensera 
frustrationen öka. Precis som med autonom motivation och behovsfrustration är det svårt att 
veta om kontrollerad motivation leder till mer behovsfrustration eller om behovsfrustration 
leder till mer kontrollerad motivation.  
    Utifrån modellen konsekvenser av behovsfrustration (Vansteenkiste & Ryan, 2013) kan 
behov av substitut vara en konsekvens av behovsfrustration och dessa substitut kan vara yttre 
mål, vilket skulle kunna tyda på att behovsfrustration kan leda till att en individ drivs av yttre 
mål. En studie har visat att hög behovsfrustration leder till en strävan efter muskulatur och 
muskelmissnöje hos män (Edwards, Tod, Molnar & Markland) vilket kan tolkas som en 
bekräftelse på att behovsfrustration kan leda till yttre mål då yttre mål exempelvis kan vara 
viljan att förbättra utseendet (Sebire et al., 2008). Enligt SDT är kontrollerad motivation en 
handling som styrs av yttre belöning eller för att uppfylla yttre krav (Ryan & Deci, 2000), 
vilket liknar yttre mål. Detta kan tyda på att kontrollerad motivation på liknande sätt kan vara 
ett resultat av behovsfrustration. Alltså visar resultatet att relationen mellan motivation och 
behovsfrustration kan ha flera förklaringar, både att kontrollerad motivation kan leda till och 
kan vara ett resultat av behovsfrustration. Utifrån föreliggande studies resultat verkar 
kontrollerad motivation predicera träningsberoende och samtidigt verkar upplevelsen av 
behovsfrustration utanför träningen vara ytterligare en riskfaktor. Både kontrollerad 
motivation och träningsberoende verkar kunna vara ett sätt att kompensera för generell 
behovsfrustration. Genom att kontrollerad motivation är kopplat till ohälsa samt att 
träningsberoende kan leda till allvarliga psykologiska och fysiologiska konsekvenser verkar 
hög generell behovsfrustration i längden vara mycket negativt för välmåendet.  

 
Skillnader mellan träningsberoende och icke träningsberoende individer avseende 
generell behovsfrustration, behovstillfredsställelse inom träning och motivation  
    Studiens resultat visade att de som var träningsberoende upplevde högre generell 
behovsfrustration än icke träningsberoende. De som var träningsberoende upplevde även 
högre behovstillfredsställelse inom träningen än de som var icke träningsberoende. Detta 
skulle kunna anses logiskt om man utgår från att träningen kompenserar för att man mår 
dåligt i livet utanför träningen. De grundläggande psykologiska behoven är då uppfyllda inom 
åtminstone en kontext i livet och eftersom hög behovstillfredsställelse är kopplat till hälsa och 
välmående (Ryan & Deci, 2000) verkar det sannolikt att individer som upplever 
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behovsfrustration utanför träningen hänger sig till aktiviteten för att må bra. En tolkning av 
detta är att det till en viss del kan bekräfta föreliggande studies tidigare resultat av 
regressions- och medieringsanalys.  
   Som även andra studiers resultat visat upplevde de som var träningsberoende högre 
autonom och kontrollerad motivation än de som var icke träningsberoende (Edmunds et al., 
2006). Även de som var symtomatiska upplevde högre autonom och kontrollerad motivation 
än de som var icke beroende. Flera studier har tidigare enats om att det sällan är enbart 
autonom motivation som motiverar människan till att träna (Edmunds et. al, 2006) vilket gör 
att det inte är konstigt att de som är träningsberoende drivs av både autonom och kontrollerad 
motivation. Det skulle kunna antas att denna grupp skulle drivas av mer kontrollerad 
motivation då kontrollerad motivation kopplats samman med ohälsa och ohälsosamma 
beteenden medan autonom motivation kopplats till hälsa och välmående (Ryan & Deci, 2000) 
men så är alltså inte fallet. Dessutom verkar den autonom och kontrollerad motivationen öka 
med ökade symtom för träningsberoende. Frågan är om träningsberoende kommer utav att 
motivationen ökar eller om motivationen ökar vid träningsberoende för att man har 
kompenserat ett dåligt mående som kommer från hög upplevd behovsfrustration och då mår 
bättre under träning där behovstillfredsställelsen är hög.  
 
Metoddiskussion 
    En styrka med föreliggande studie var att urvalet var stort och brett genom att 
frågeformuläret delats på det sociala mediet Facebook. En annan styrka var att flertalet 
idrotter representerades och många deltagare kunde identifieras som träningsberoende. 
Enkäten innehöll dock många frågor vilket kan ha påverkat deltagarnas svar samt att många 
valde att inte fullfölja hela enkäten. (Mitchell & Jolley, 2013). Detta kunde ha motverkats 
genom att enkäten delats ut fysiskt då eventuella frågor gällande enkäten lättare kunnat 
besvaras. Å andra sidan kunde nu deltagarna sitta hemma i lugn och ro och svara på enkäten 
på en tid som passade dem.  
     Föreliggande studie är en tvärsnittsstudie, vilket innebär att endast ett mättillfälle utfördes 
(Mitchell & Jolley, 2013). Detta gör att inga samband över tid är möjliga att dras. Studien har 
även utgått från självskattade frågeformulär vilket kan vara en begränsning i framför allt 
mätningen av träningsberoende. Detta gör att det inte går att ställa några säkra diagnoser, utan 
resultatet leder snarare till en identifiering av individer med risk för att drabbas av 
träningsberoende (Hausenblas & Symons Downs, 2002b). Det kan också vara problematiskt 
att mäta träningsberoende genom självskattning då träningsberoende individer ofta inte vill 
erkänna hur mycket de tränar samt förnekar att träningen skulle kunna vara ett problem 
(Bamber et al., 2003). Dessutom kan individer med olika bakgrund tolka frågorna i ett 
frågeformulär olika beroende på kön, idrottslig nivå och kultur. Detta gör att det kan vara 
svårt att dra säkra slutsatser från självskattad data. Därför skulle höga poäng på en 
träningsberoendeskala bara kunna reflektera olika individers olika attityder till träning (Szabo 
et al., 2015). Deltagarna testades heller inte för primärt eller sekundärt träningsberoende 
vilket gör det omöjligt att säga hur resultatet förhåller sig till respektive typ av 
träningsberoende. 
 Med självskattning finns det också en risk för social önskvärdhet, “demand characteristics” 
och överskattning, vilket kan påverka studiens validitet (Mitchell & Jolley, 2013). Fyra frågor 
från mätinstrumentet EDS föll tyvärr bort. Detta kan ha påverkat Cronbach´s Alpha som blev 
.68 vilket ändå kan anses acceptabelt då ett värde av .70 anses indikera god reliabilitet 
(Mitchell & Jolley, 2013).   
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Implikationer 
 Sammantaget indikerar studiens resultat att hög upplevelse av generell behovsfrustration kan 
vara en mekanism som är viktig att beakta för att upptäcka, förebygga och behandla 
träningsberoende. Denna kunskap skulle vid arbete med träningsberoende kunna användas för 
att hindra att ett träningsberoende utvecklas samt för att hjälpa individer ta sig ur ett beroende. 
Detta skulle kunna göras genom att hjälpa individen identifiera delar i dennes liv där eventuell 
behovsfrustration är hög. Genom att även förklara att träningsberoende kan vara ett 
kompensatoriskt beteende kan den drabbade individen själv hjälpa till med att analysera sin 
livssituation. Därefter kan personen påbörja ett förändringsarbete där fokus ligger på att 
minska känslan av behovsfrustration i livet. Förslag på åtgärder skulle kunna vara att se till att 
minska situationer där individen känner sig utfryst. Det kan kräva byte av arbete eller 
förändring i sin familjesituation eller i sin vänskapskrets. Dessutom är det lämpligt att börja 
spendera tid på saker som är självvalda och där individen känner sig tillräckligt kompetent.  
    Gällande motivation verkar det bättre att drivas av autonom motivation och i arbetet med 
tränande personer är det därmed fördelaktigt att uppmuntra detta. Detta kan göras genom att 
tränare, idrottslärare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal kan hjälpa individer att hitta 
roliga och spännande träningsformer där det finns ett intresse för att lära sig nya färdigheter 
och för att utvecklas. Träningsformen bör också ge en känsla av att personen gör den för sin 
egen skull, ge en känsla av samhörighet med andra och få personen att känna sig kompetent.  
 
Konklusion och framtida forskning 
    I ljuset av modellen konsekvenser av behovsfrustration av Vansteenkiste och Ryan (2013) 
och utifrån föreliggande studies resultat skulle träningsberoende kunna vara en typ av 
kompensatoriskt beteende. Enligt SDT är kontrollerad motivation associerat med sämre 
välmående och negativa beteenden (Ryan & Deci, 2000) men endast kontrollerad motivation 
förefaller inte med säkerhet kunna ligga bakom en ökad risk för att drabbas av 
träningsberoende. Tillsammans med hög generell behovsfrustration verkar dock risken för att 
drabbas av träningsberoende öka. På samma sätt verkar inte autonom motivation heller kunna 
motverka att individer drabbas då de som var träningsberoende hade högst autonom 
motivation av alla grupperna. Detta trots att autonom motivation enligt SDT är förknippat 
med välmående och hälsosamma beteenden (Ryan & Deci, 2000). Alltså verkar det inte räcka 
med att bara se hur relationen mellan motivation och träningsberoende ser ut, men ökad 
förståelse om motivation, behovsfrustration och träningsberoende kan bidra till bättre 
interventioner. Framtida studier skulle i och med detta kunna fortsätta studera relationen 
mellan dessa variabler. Något som bör tilläggas är att tidigare forskning inte har gjort skillnad 
på behovstillfredsställelse och behovsfrustration (Costa et al., 2013), vilket denna studie gjort 
och framtida forskning bör fortsätta med.  
     Tidigare forskning kring motivation och träningsberoende har visat att inte enbart 
motivationens kvalitet kan predicera träningsberoende, men utifrån föreliggande studies 
resultat verkar motivationstypen spela roll då den medierande variabeln behovsfrustration 
inkluderades. Kommande studier kan följaktligen med fördel även studera ytterligare faktorer 
som kan fungera som medierande variabel i relationen mellan motivation och 
träningsberoende för att få mer förståelse för vilka faktorer som kan ligga bakom 
träningsberoende.   
    Framtida studier bör inte enbart mäta träningsberoende genom självskattade frågeformulär 
eftersom det inte går att ställa någon diagnos utifrån dessa. Träningsberoende individer 
tenderar att ljuga om sin träningsmängd, träna i hemlighet samt förneka att deras träning är ett 
problem (Bamber et al., 2003). Genom att komplettera med intervjuer, alltså att använda sig 
av både kvantitativ och kvalitativ metod, skulle detta kunna undvikas och mer tillförlitliga 
resultat skulle kunna erhållas. Vidare är majoriteten av forskningen som genomförts om 
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träningsberoende tvärsnittsstudier. Genom att genomföra longitudinella interventionsstudier 
med flera mättillfällen skulle forskningen kunna föras framåt ytterligare (Costa, Coppolino & 
Oliva, 2015). Föreliggande studie har visat att generell behovsfrustration kan ge en möjlig 
förklaring till varför vissa drabbas av träningsberoende och fortsatta studier inom ämnet bör 
göras med bättre validerade mätinstrument för att få ännu bättre klarhet i saken.  
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