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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att: (a) undersöka om self-efficacy modererar sambandet mellan 

motionsmängd och självbestämmande motionsmotivation samt (b) undersöka mental tuffhet 

modererar sambandet mellan motionsmängd och självbestämmande motionsmotivation. 

Insamlingen av data skedde via ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 

Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie med 51st deltagare (24 män och 27 kvinnor), där 

deltagarna var mellan åldrarna 18–30 år (M=23,8, SD=3.2). Resultatet visade att 

motionsspecifik self-efficacy hade ett positivt statistiskt signifikant samband med 

självbestämmande motionsmotivation (r = .63, p <.01) och motionsmängd (r = .47, p <.01). 

Resultatet visade även att mental tuffhet hade ett positivt statistiskt samband med 

självbestämmande motionsmotivation (r = .33, p <.05) och motionsmängd (r = .37, p <.05). 

Däremot visade resultatet ingen statistiskt signifikant modererande effekt av motionsspecifik 

self-efficacy respektive mental tuffhet på sambandet mellan motionsmotivation och 

motionsmängd. Resultatet belyser vikten av att undersöka psykologiska faktorer som bidrar 

till utvecklingen av självbestämmande motionsmotivation och ökad motionsmängd. Det 

föreslås bredare och mer utvecklande studier kring området, samt att undersöka fler 

potentiella bakomliggande faktorer som kan påverka sambandet mellan motionsmotivation 

och motionsmängd. Detta kan medföra att fler människor lyckas bibehålla sitt 

träningsbeteende samt att fler människor lyckas nå sina motionsmål. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to: (a) examine if the relation between motivation and exercise 

is moderated by exercise specific self-efficacy (b) examine if the relation between motivation 

and exercise is moderated by mental toughness. The data collection was via a non-random 

convenience sample and snowball sample. The study used a quantitative cross-sectional 

design with 51 participants (24 men and 27 women), where the participants were between the 

ages 18–30 (M=23.8, SD=3.2). The results showed that exercise specific self-efficacy had a 

positive statistical significant correlation with self-determined exercise motivation (r = .63, p 

<.01) and total exercise amount (r = .47, p <.01). The result also showed that mental 

toughness had a positive statistical significant correlation with self-determined exercise 

motivation (r = .33, p <.05) and total exercise amount (r = .37, p <.01). However, the results 

showed no statistically significant moderating effect of exercise specific self-efficacy 

respectively mental toughness on the relationship between exercise motivation and amount of 

exercise. It is proposed that broader and more developing studies are needed within the 

subject and to investigate more potential underlying factors that could affect the relationship 

between exercise motivation and amount of exercise. The information in the following study 

can result in more people being able to sustain their exercise behaviour and that more people 

succeed with their exercise goals. 
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Att vara fysiskt aktiv är väl etablerat som en viktig förutsättning för att leva ett sunt liv. Enligt 

World Health Organization (2018) har fysisk aktivitet ett flertal gynnsamma effekter på 

hälsan som t.ex. ökad muskulär styrka, förbättrad lung- och hjärthälsa, stärker ben, ökar 

funktionell hälsa, samt reducerar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, stroke och ett 

flertal typer av cancer. Det finns även forskning som visar att fysisk aktivitet förbättrar den 

psykiska hälsan. Till exempel visade en metaanalys av O’Connor, Herring och Caravalho 

(2010) att fysisk aktivitet bidrog till förbättringar inom människors mentala hälsa genom att 

reducera ångest, depression samt genom att öka deras kognitiva funktionsförmåga. Dock är 

majoriteten av den vuxna befolkningen inte tillräckligt fysiskt aktiva för att ta del av de 

hälsosamma fördelarna (Ding et al. 2016). Detta innebär att en stor del av befolkningen 

motionerar för lite och därmed riskerar att drabbas av flera negativa hälsoeffekter, som 

övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes typ 2, stroke mm. (World Health Organization, 

2018). Enligt FYSS (2011) riktlinjer behöver en vuxen människa motionera minst 150 

minuter i veckan med måttlig intensitet, eller 75 minuter per vecka med hög intensitet för att 

ta del av de hälsosamma fördelarna motion medför. Orsaken till att många människor inte når 

den rekommenderade mängden motion verkar inte bero på att människor inte försöker att 

motionera, utan att de försöker men misslyckas att bibehålla sitt motionsbeteende (Nigg, 

Borrelli, Maddock, & Dishman, 2008). Enligt Nigg et al. (2008) slutar över hälften av alla 

människor att träna inom ett halvår från att de påbörjat sitt motionsbeteende, vilket indikerar 

att många saknar rätt förutsättningar för att bibehålla sin motionsmängd. Det är därmed viktigt 

att undersöka faktorer som kan ge människor bättre förutsättningar för att bibehålla sitt 

motionsbeteende. 

För att bättre förstå hur nivåer av motionsbeteenden kan förbättras har tidigare studier 

undersökt faktorer som påverkar förmågan att bibehålla ett träningsbeteende (Rimer & 

Viswanath, 2015; Standage & Ryan, 2012; Teixeira, Carraça, Markland, Silva, & Ryan, 

2012). Tidigare studier som har studerat motionsbeteenden under en längre tid har visat att 

människors totala motionsmängd är en god indikator på att ett motionsbeteende kommer att 

bibehållas under en längre tid, eftersom det ökar sannolikheten att de bildar en rutin/livsstil 

som de sedan följer (McAuley, Jerome, Elavsky, Marquez & Ramsey, 2003; Nelson, Gordon-

Larsen, Adair & Popkin, 2005). Tidigare studier har även visat att det finns flera faktorer som 

påverkar människors förmåga att bibehålla motionsbeteenden, t.ex. socialt stöd, biologiska 

faktorer (gener), demografiska (t.ex. ålder) och psykologiska faktorer som motivation 

(Bauman et al., 2012; Teixeira et al., 2012). Utav de undersökta psykologiska faktorerna har 

det främst utförts forskning kring motivation, som i tvärsnittsstudier (Brickell & 

Chatzisarantis, 2007; Thøgersen-Ntoumani & Ntoumanis (2006), i longitudinella studier 

(Wilson, Rodgers, Blanchard, & Gessel, 2003; Standage, Sebire, & Loney, 2008) och i 

metaanalyser har visats ha ett positivt samband med motionsmängd samt att det är en 

avgörande roll att för ägna sig åt hälsosamma beteenden som att aktivt motionera (Ng et al, 

2012; Owen et al, 2014). Motivation har även i tvärsnittsstudier visats ha ett positivt samband 

med hur frekvent och hur intensiv träningen är (Duncan, Hall, Wilson & Jenny, 2010). Dock 

enligt MacKinnon (2011) är samband ofta komplicerade och påverkas av en eller flera 

utomliggande faktorer. För att bättre förstå samband är det därmed viktigt att undersöka 

faktorer som kan stärka sambanden eftersom det kan medföra kunskap kring hur sambandet 

fungerar samt hur sambandet kan manipuleras för önskad effekt. Detta innebär att det kan 

finnas utomliggande faktorer som påverkar sambandet mellan motivation och motionsmängd. 

Eftersom det är många som misslyckas med att bibehålla sitt motionsbeteende är det därmed 

viktigt att undersöka faktorer som kan stärka sambandet motionsmängd har med motivation. 

 



Självbestämmandeteorin 

Självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2002; 2017) är en 

motivationsteori som erbjuder en användbar struktur att undersöka potentiella länkar mellan 

total motionsmängd och motionsbeteenden. Teorin baseras på att motivation avgörs baserat på 

hur väl ens grundläggande psykologiska behov uppfylls. De grundläggande psykologiska 

behoven är; kompetens (att känna sig självsäker och ha förtroende på sin förmåga), autonomi 

(att känna kontroll i de beslut som tas omkring sig) och samhörighet (att bry sig om andra och 

att känna att de bryr sig om än tillbaka) (Deci & Ryan, 2000). Självbestämmande teorin är 

uppdelat i tre olika typer av motivation som består av amotivation, extern (att motiveras av 

yttre faktorer som t.ex. familj och vänner) och intern motivation (individens inre upplevda 

motivation). Dessa typer av motivation representeras av olika “regleringar” som placeras ut på 

ett kontinuum: Amotivation (Personen saknar extern och intern motivation), yttre reglering 

(gör något enbart för att få en extern belöning eller undvika straff), introjicerad reglering (att 

göra något för att inte känna skuldkänslor) som ibland kan delas in i introjicerat undvikande 

(att försöka undvika känslor av lågt självvärde) och introjicerat bemötande (att sträva efter att 

upprätthålla eller uppnå känslor av högt självvärde), identifierad reglering (att göra något för 

att få extern belöning som betyder mycket för personen, t.ex. förbättra sitt utseende), 

integrerad reglering (när man gör något för att bekräfta ens syn på sig själv, t.ex. “jag är en 

motionär, och motionärer motionerar), inre reglering (du gör något på grund av ett genuint 

intresse, för att du tycker det är roligt och att de ger dig tillfredsställelse) (Deci & Ryan, 

2000). 

 
Figur 1. Självbestämmande teorins kontinuum (Deci & Ryan, 2000) 

 

Självbestämmandeteorin är en teori som ofta används inom forskning kring motion och 

motivation och har i tidigare tvärsnittsstudier (Duncan et al, 2010; Thøgersen-Ntoumani & 

Ntoumanis, 2006), longitudinella studier (Wilson, Rodgers, Blanchard, & Gessel, 2003; 

Standage, Sebire, & Loney, 2008) och metaanalyser (Ng et al, 2012; Owen et al, 2014) visats 

förutspå motionsbeteenden i hur mycket människor tränar och hur väl de lyckas bibehålla sitt 

motionsbeteende. Utifrån tidigare nämnda studier leder inte alla delar i 

självbestämmandeteorin till ett framgångsrikt motionsbeteende, ju mer självbestämmande 



motivationsregleringar en person har desto högre chans är det att de lyckas bibehålla sitt 

beteende (Duncan et al, 2010). Dock finns det olika resultat gällande vilka 

motivationsregleringar som leder till ett lyckat motionsbeteende. Duncan et al. (2010) fick 

fram att introjicerad, integrerad och identifierad reglering förutspådde motionsfrekvens för 

både män och kvinnor, dock förutspådde enbart introjicerad och integrerad reglering 

bibehållandet av motionsbeteenden under en längre tid. Dock andra studier som Wilson et al. 

(2003) har till skillnad från Duncan et al. (2010) fått fram resultat som visar att även 

identifierad reglering leder till bibehållandet av motionsbeteenden. Även ifall tidigare studier 

skiljer sig när de gäller hur väl identifierad reglering bidrar till motionsbeteende verkar 

tidigare studier vara ense om att amotivation, extern reglering och introjicerad reglering inte 

leder till ett lyckat motionsbeteende. De verkar även ense om att både introjicerad och 

integrated reglering har en positiv effekt på motionsbeteenden. Inom motion delas ibland de 

olika motivationsregleringarna inom självbestämmandeteorin in i två grupper 

“självbestämmande motion” och “icke-självbestämmande motion” där självbestämmande 

motion består av regleringarna introjicerat bemötande, identifierad reglering, integrerad 

reglering och intern reglering. Detta skapar variabeln självbestämmande motionsmotivation 

som i tidigare studier har använts för att ge en mer övergripande syn på motionsmotivation 

(Fortier et al, 2011). Självbestämmande motionsmotivation har också i tidigare studier visats 

ha ett positivt samband med motionsmängd samt bibehållande av motionsbeteenden (Fortier 

et al, 2011). 

 

Trots att det finns god vetenskaplig bakgrund som visar att självbestämmande motivation är 

viktigt för att motionera tillräckligt och att bibehålla ett motionsbeteende finns det fortfarande 

en del vetenskapliga luckor gällande faktorer som påverkar sambandet mellan 

självbestämmande motionsmotivation och total motionsmängd. De tidigare studier som har 

undersökt faktorer som påverkar sambandet mellan självbestämmande motionsmotivation och 

motionsmängd har funnit statistiskt signifikanta resultat att motionsvariation (Sylvester, 

Curran, Standage, Sabiston och Beauchamp, 2018) samt kön och ålder modererar sambandet 

mellan självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd (Josefsson, Johnson och 

Lindwall, 2018). Det finns dock fortfarande en del vetenskapliga luckor gällande tidigare 

etablerade psykologiska faktorer till mängd motion och motionsbeteenden, hur de förhåller 

sig till självbestämmande motionsmotivation samt hur de påverkar sambandet mellan 

självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd. Höga nivåer av psykologiska 

faktorer som self-efficacy och mental tuffhet har i ett flertal tidigare studier visats vara goda 

förutsättningar för att bibehålla ett träningsbeteende (t.ex. Lee et al, 2008; Hannan, et al, 

2015). Faktorerna har jämförts med självbestämmande motionsmotivation gällande vilket 

faktor som har störst påverkan på motionsmängd och motionsbeteenden vilket resulterade i att 

självbestämmande motionsmotivation hade en större påverkan än self-efficacy och mental 

tuffhet (D’Angelo, Pelletier, Reid, & Huta, 2014; Bauman et al., 2012). Dock har self-efficacy 

och mental tuffhet inte undersökts i samma utsträckning gällande hur de förhåller sig till 

självbestämmande motionsmotivation samt hur de påverkar sambandet mellan 

självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd. Att vidare förstå självbestämmande 

motionsmotivation och hur det förhåller sig till motionsbeteenden är viktigt då det bidrar med 

kunskap som kan hjälpa människor att bibehålla sitt träningsbeteende och nå sina motionsmål. 

Modererande effekter anses vara effektivt att studera då det ger en djupare förståelse för hur 

interaktioner mellan flera variabler kan påverka ett utfall (Jaccard, Wan, & Turrisi, 1990). 

 

Self-efficacy 

Self-efficacy (SE) är ett begrepp som ofta används inom forskning kring fysisk aktivitet. SE 

är människors situationsspecifika självförtroende inför olika situationer som kan påverka 



viktiga händelser i livet (Bandura, 1997). Enligt Bandura (1997) som skapade begreppet SE 

finns det sex faktorer som påverkar mängden SE som upplevs. Den första faktorn är tidigare 

prestationer vilket är ens tidigare prestationer inom den specifika uppgiften. Om ens tidigare 

prestationer varit framgångsrika kommer det att ha en positiv effekt på SE, motsatt effekt sker 

då prestationer varit misslyckande. Den andra faktorn är verbal information vilket är verbal 

feedback som kan öka eller sänka personens SE beroende på ifall man blir  uppmuntrad eller 

kritiserad. Den tredje faktorn är visualisering vilket är att visualiseras en situation innan den 

sker på riktigt vilket kan få personen att uppleva högre SE i den kommande ”framtida 

situationen” då man redan har förberett sig mentalt och lugnat sig. Den fjärde faktorn är 

fysiskt tillstånd vilket är hur väl personen kopplar sin fysiska respons till uppgiften där ens SE 

påverkas av hur personen ser på dem. Den femte faktorn är känslomässigt tillstånd vilket är 

ens emotioner man har gällande sitt tillfälliga tillstånd, positiva emotioner leder till högre SE 

medan negativa emotioner leder till lägre SE. Den sjätte faktorn är modellinlärning vilket är 

att t.ex. bevittna en svår uppgift vilket kan leda till ökning av personens SE, då man kan bli 

mer självsäker på uppgiften efter observation p.g.a. man då sett någon annan lyckas (Bandura, 

1997). Motionsspecifik SE har i tidigare visats ha ett positivt signifikant samband med 

motionsmängd samt att det har visats bidra till att människor lyckas bibehålla sitt 

träningsbeteende (Lee et al., 2008; Olander et al., 2013; Jones, Harris, Waller och Coggins, 

2010). Studien av Olander et al. (2013) är en metaanalys som undersökte vikten av SE 

interventioner för att öka människors totala motionsmängd bland människor som lider av 

fetma. De fann att det fanns flera typer av SE höjande tekniker som är effektiva för att öka 

människors fysiska aktivitet. Eftersom studien utfördes bland människor som lider av fetma 

drogs slutsatsen att teknikerna är effektiva för att hjälpa överviktiga och fysiskt inaktiva 

människor att motionera mer, och att vidare forskning krävs för att avgöra ifall teknikerna 

fungerar på en mer aktiv population. Vidare har även en longitudinell studie av Jones et al. 

(2010) undersökt vikten av motionsspecifik SE för att öka motionsmängd bland människor 

som tränar på gym. Studien studerade fördelarna med att delta i schemalagda 

träningsprogram. I studien av Jones et al. (2010) följde deltagarna genom ett träningsprogram 

som innefattade 24 träningspass vilket visade en signifikant interaktion mellan personer som 

antingen lyckades slutföra programmet eller som i olika perioder in i programmet valde att 

hoppa av. Deltagarna som lyckades slutföra träningsprogrammet upplevde högre SE samt att 

personerna som hoppade av resulterade i att deras SE kunde sjunka ännu mer (Jones et al, 

2010). 

            SE har i tidigare studier undersökts i förhållande till motivation. En studie av 

D’Angelo et al. (2014) jämförde SE och motivation i hur väl de förutspår ett långvarigt och 

stabilt träningsbeteende. De fann att både SE och motivation förutspådde bibehållandet av 

träningsbeteende i sex månader men att enbart motivation förutspådde motionsbeteende efter 

tolv månader. Det indikerar att efter tolv månader krävs det självbestämmande motivation för 

att människor ska fortsätta att motionera (D’Angelo et al, 2014). En annan studie av Sweet, 

Fortier, Strachan och Blanchard (2012) inkluderade både SE och självbestämmande teorin i 

syfte att se hur dessa samband bidrar till motion, som sedan tydligt visades moderera 

mängden motion. Dessa två begrepp inkluderas i två separata modeller istället för en 

gemensam modell för att tydligare kunna se effekt på varsitt begrepp. Efter vidare 

datasökningar hittas inga liknande studier som undersöker sambandet mellan motionsspecifik 

SE och självbestämmande motionsmotivation. Det närmsta som hittades var en studie av 

Thøgersen-Ntoumani & Ntoumanis (2006) som inkluderade variabeln “Barriär self-efficacy” i 

deras tvärsnittsstudie som undersökte motionsrelaterade faktorer som påverkar ens 

självbestämmande motionsmotivation baserat på den självbestämmandeteorin. “Barriär self-

efficacy” är ens SE-nivåer när det gäller att överkomma motionsrelaterade barriärer 

(Thøgersen-Ntoumani & Ntoumanis, 2006). Det hittades även ingen studie som undersöker 



hur SE påverkar sambandet mellan självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd. 

Det hittades dock studier som har undersökt sambandet mellan SE och intern motivation inom 

andra forskningsområden än motion, t.ex. akademisk prestation (Landline & Stewart, 1998; 

Fan & Williams, 2010). De fick fram resultatet att SE och intern motivation har ett statistiskt 

signifikant positivt samband med varandra inom akademisk prestation. Dock visades 

sambandet inom akademisk prestation och vidare forskning krävs för att se ifall SE och intern 

motivation även har ett positivt samband inom motion. 

 

Mental tuffhet 

Mental tuffhet (MT) är ett väl använt begrepp som diskuteras flitigt inom motion. MT 

definieras som en psykologisk förmåga som gör det möjligt att både motstå, hantera och 

övervinna tvivel, oro, bekymmer och omständigheter som förhindrar dig att lyckas, eller 

utmärka dig i någon uppgift eller mot ett mål/resultat som du vill uppnå (Fader, 2019). Genom 

att vara mentalt tuff innebär det att man kan prestera väl och bevara lugnet även i 

skrämmande och utmanande situationer. Clough, Earle, Sewell (2002) påpekar att en mentalt 

tuff idrottare har en hög känsla av självförtroende och en orubblig tro att de kontrollerar sitt 

eget öde. Begreppet MT innefattar fyra komponenter; (a) kontroll (känslomässiga och livliga), 

en tendens att känna och agera som om man är inflytelserik, (b) engagemang, en tendens till 

att ta saker på allvar, att ständigt utvecklas och delta inom interaktioner, (c) utmaning, att 

snarare se livshändelser och ”problem” som  lärorika istället för skrämmande, (d) förtroende 

(interpersonell och i förmågor), bra självförtroende som successivt hjälper individen med att 

uppnå framgång (Clough, Earle, Sewell, 2002). Att vara mentalt tuff har visats vara en 

signifikant bidragande faktor till att förbättra motionsbeteenden genom att öka 

motionsmängden samt att det bidrar till ett mer långvarigt motionsbeteende (Hannan et al. 

2015). Sambandet har även hittats inom yngre populationer, där de tonåringar som motionerar 

mycket generellt är tuffare mentalt än de som motionerar mindre mängder (Gerber et al. 2012; 

Brand et al. 2017). MT har även visats vara en viktig faktor för att mer effektivt hantera och 

övervinna motgångar som t.ex. skador. (Andrews & Chen, 2014). 

            När det kommer till MT och motion har tidigare studier primärt studerat vikten av MT 

inom professionell sport. En kvalitativ studie av Bull, Shambrooks, James & Brooks (2005) 

undersökte vikten av MT för att prestera väl inom sport. De intervjuade professionella 

cricketspelare där de ställde frågor kring vad som krävs för att prestera väl. Efter analys av 

data från intervjuerna visades det att mycket av det som sades gick i linje med definitionen av 

mentalt tufft beteende (Bull et al, 2005). En annan kvalitativ studie av Gucciardi, Jackson, 

Hanton och Reid (2015) undersökte också vikten av MT inom professionell sport, specifikt 

inom tennis. Även deltagarna i deras studie uppgav att MT är en viktig egenskap för att 

prestera väl samt baserat på data de fick ifrån deltagarna diskuterade de fram att MT kan vara 

en bidragande faktor till hög motivation bland professionella atleter (Gucciardi et al, 2015). 

Den närmsta studien som hittades som undersökte kopplingen mellan MT och motivation 

utfördes av Cowden, Crust, Jackman och Duckett (2019). Studien undersökte ifall MT 

medierar sambandet mellan perfektionism och motionsmotivation bland professionella 

tennisspelare. Resultatet visade att MT signifikant medierar sambandet mellan perfektionism 

och motionsmotivation vilket visar en direkt effekt mellan MT och motionsmotivation. Även 

ifall det finns tidigare forskning som har undersökt MT i motionssammanhang har det uppstått 

svårigheter att hitta studier som undersöker relationen mellan MT och självbestämmande 

motionsmotivation till vardaglig motion. Det har dock diskuterats i en studie av Mahoney, 

Ntoumanis, Mallet och Gucciardi (2014) där de diskuterade förhållandet mellan MT och 

självbestämmande motionsmotivation baserat på självbestämmandeteorin. De kom fram till 

att självbestämmande motivation främjar MT och att begränsningar i människors förmåga att 

uppnå de grundläggande psykologiska behoven omintetgör utvecklingen av MT (Mahoney et 



al, 2014). Dock har detta enbart diskuterats och vidare forskning krävs för att undersöka och 

bättre förstå sambandet mellan självbestämmande motionsmotivation och MT. 

 

Det är väl etablerat i tidigare studier att självbestämmande motivation har ett positivt samband 

med motionsmängd. Sambandet har visats vara signifikant inom tidigare tvärsnittsstudier 

(Thøgersen-Ntoumani & Ntoumanis, 2006), longitudinella studier (Wilson et al., 2003) och 

metaanalyser (Ng et al, 2012; Owen et al, 2014) vilket indikerar att det finns mycket 

forskning som tyder på att självbestämmande motivation har en positiv påverkan på 

motionsmängd. Dock är samband ofta mycket mer komplicerade än att variabel X påverkar 

variabel Y. Det är ofta andra faktorer som påverkar och styr sambandet mellan två variabler, 

dessa faktorer kallas för moderatorer (MacKinnon, 2011). En modereringsanalys är en 

effektiv metod för att utöka kunskap och förståelse för samband genom att undersöka hur en 

eller flera faktorer påverkar sambandet mellan två faktorer (MacKinnon, 2011). En 

modereringsanalys kan därmed bidra till utökad kunskap och förståelse för sambandet mellan 

självbestämmande motivation och mängd motion. Eftersom det är många människor som har 

svårigheter att skaffa självbestämmande motionsmotivation och genom det kunna bibehålla 

sitt motionsbeteende kan forskning som utökar förståelsen för sambandet ha positiva praktiska 

implikationer. Tidigare studier har primärt undersökt hur kön, etnicitet, demografiska och 

socioekonomiska faktorer förhåller sig till motivation och motionsmängd (Bauman et al., 

2012; Teixeira et al., 2012). Dock är det stabila faktorer som inte går att ändra på vilket gör att 

de inte går att manipulera dem i praktiken som en del av en intervention. Psykologiska 

faktorer däremot kan manipuleras och kan därmed appliceras på en beteendeförändrande 

intervention. Eftersom tidigare studier har etablerat att självbestämmande motivation är en 

viktig faktor för att motionera tillräckligt och att bibehålla sitt motionssbeteende är det viktigt 

att undersöka psykologiska faktorer som kan stärka sambandet. Detta kan ge praktiska 

implikationer då ifall signifikanta modererande effekter hittas, kan beslut kring interventioner 

som hjälper människor att motionera mer, vara beroende på informationen i föreliggande 

studie. Föreliggande studie har valt att undersöka hur SE och MT påverkar sambandet mellan 

självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd eftersom de är två psykologiska 

faktorer som inte bara har visats ha en positiv påverkan på motivation och motionsmängd utan 

även har visats att de kan ökas med hjälp av interventioner (Olander et al., 2013; Hannan et al. 

2015). Både SE och MT har även visats vara goda indikatorer på att människor lyckas 

bibehålla sitt motionsbeteende under en längre tid i studier som Hannan et al. (2015) och 

Jones et al. (2010), vilket gör dem till goda kandidater att undersöka hur de påverkar 

sambandet mellan självbestämmande motivation och motionsmängd. MT är intressant att 

undersöka eftersom trots att mycket forskning har utförts kring hur MT påverkar motivation 

och motion har forskningen primärt utförts bland professionella idrottare. Det finns 

fortfarande begränsad forskning kring hur MT påverkar motionsmotivation och 

motionsmängd bland vanliga människor med olika relationer till motion. Även SE är 

intressant att undersöka då det finns flera tidigare studier som har jämfört SE med 

självbestämmande motivation i hur mycket de påverkar personers motionsmängd, och trots att 

självbestämmande motivation har visats ha en större positiv effekt på personens 

motionsmängd har det ännu inte undersökts vilken påverkan motionsspecifik SE har på det 

sambandet. SE och MT är psykologiska faktorer som i tidigare studier har visats ha en positiv 

påverkan på både motivation och motionsmängd samt att tidigare studier även har visat att SE 

och MT kan ökas med interventioner. Det tillsammans med att det finns forskningsluckor 

kring hur SE och MT förhåller sig till självbestämmande motivation och motionsmängd som 

kan ge praktiska implikationer inom interventioner som hjälper människor att motionera mer 

är varför föreliggande studie har valt att studera faktorerna. Därav ämnar föreliggande studie 

att studera ifall MT respektive SE modererar sambandet mellan självbestämmande 



motionsmotivation och total motionsmängd. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att: (a) undersöka om SE modererar sambandet mellan motionsmängd 

och självbestämmande motionsmotivation samt (b) undersöka om MT modererar sambandet 

mellan motionsmängd och självbestämmande motionsmotivation. Baserat på resultaten från 

tidigare studier (Nigg et al, 2008; Rimer & Viswanath, 2015; Olander et al., 2013) och teori 

(Deci & Ryan, 1985; 2000; Ryan & Deci, 2002; 2017), har följande hypoteser specificerats: 

(H1) Relationen mellan självbestämmande motionsmotivation till total motionsmängd 

modereras av motionsspecifik SE; (H2) Relationen mellan självbestämmande 

motionsmotivation till total motionsmängd modereras av MT. 

Metod 

Deltagare och urval 

Föreliggande studie hade inga specifika urvalskriterier annat än att deltagarna bestod av unga 

vuxna i åldrarna 18–30. Detta beror på att studien ville ha med deltagare med olika 

motionsmängder, inklusive deltagare som inte motionerar. Urvalet av deltagare i studien var 

inledningsvis 73 personer, 41 män och 32 kvinnor (Medelålder = 22.9, Standardavvikelse = 

3.1). Deltagarna fyllde i två enkäter där de först rapporterade sina motionsvanor och 

motionsbeteende, sedan efter cirka två veckors mellanrum rapporterade de återigen sina 

upplevda motionsvanor och beteende. Vid det första mätningstillfället deltog 73 personer 

ganska jämt fördelat mellan män och kvinnor (56.2% män). I det andra mätning tillfället 

deltog 51 (24 män och 27 kvinnor) personer (Medelålder = 23.8, Standardavvikelse = 3.2), 

vilket resulterade i ett internt bortfall på 30,1%. De olika deltagarna hittades genom ett icke-

slumpmässigt bekvämlighetsurval där de flesta deltagarna kontaktades genom sociala medier 

(facebook) och inom träningslokaler författarna vanligtvis besöker i både Halmstad samt 

Kungsbacka för att sedan fylla i internetbaserad enkät. 

 

Mätinstrument 

Enkäten inkluderade även bakgrundsfrågor (ålder och kön). 

 

            Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ) 

Vid mätning av fysisk aktivitet har föreliggande studie valt att använda sig av Godin Leisure-

Time Exercise Questionnaire (Godin & Shephard, 1985). Deltagarna rapporterar hur många 

gånger per vecka, i genomsnitt, som de engagerar sig i ansträngande (hjärtat slår snabbt), 

måttlig (“inte ansträngande”), och mild (lugn motion) motion i mer än 15 min. Flera exempel 

av ansträngande (t.ex. löpning), måttlig (t.ex. rask promenad), och mild (lätt promenad) 

träning är nedskrivet under varje fråga. Deltagarnas rapporterade träningsfrekvens vilket 

sedan multipliceras med en siffra beroende på vilken intensitet respektive frekvens hör till, 

frekvensen på ansträngande träningsintensitet multipliceras med 9, frekvensen på måttlig 

intensitet multipliceras med 5 och frekvensen på mild intensitet multipliceras med 3. Därefter 

adderas resultaten ihop till en summa vilket blir deras data för mängd fysisk aktivitet. GLTEQ 

har bevisats ha hög validitet av Amireault och Godin (2015) hos vuxna människor. 

 

            General Sport Self-efficacy Scale (GSSS) 

Vid mätning av SE har föreliggande studie valt att använda sig av den svenska versionen av 

General Sport Self-efficacy Scale (Löve, Dea Moore & Hensing, 2011). Deltagarna besvarar 

tio stycken frågor med vardera fyra olika svarsalternativ i en intervallskala 1–4. Frågorna är 

formulerade som ett påstående där deltagarna ska fylla i hur väl påståendet passar in på än 

själv. Svar nummer 1 står för ”tar helt avstånd”, 2 står för ”tar delvis avstånd”, 3 står för 



”instämmer delvis” och 4 står för ”instämmer helt”. Siffrorna som har rapporterats adderas 

sedan till en summa som sedan divideras med tio för att få fram ett medelvärde, ju högre 

medelvärde deltagaren får ju högre SE har deltagaren. Den svenska översättningen av GSSS 

har bevisats ha hög validitet i förhållande till originalversionen (Löve et al. 2011). Hela 

mätinstrumentet i föreliggande studie visade på god total reliabilitet (α = .92). 

 

           The Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-4 (BREQ-4) 

Vid mätning av motivation har föreliggande studie valt att använda sig av BREQ-4 som mäter 

olika former av motivation för motion baserat på Deci och Ryans (1985) koncept om 

självbestämmande motivation. Enkäten är en sexfaktormodell bestående av amotiverad, 

extern, introjicerad (undvikande och bemötande), identifierad, integrerad och inre form av 

motivationsreglering (Mullan, Markland & Ingledew, 1997). I föreliggande studie skapades 

variabeln “Självbestämmande motion” vilket är en kombination av introjicerat bemötande, 

identifierad reglering, integrerad reglering och intern reglering. Deltagarna besvarar 28 

stycken frågor på en skala mellan 1 = stämmer inte in på mig, till 7 = stämmer helt in på mig. 

Frågorna är formulerade som ett påstående där deltagarna ska fylla i hur väl påståendet passar 

in på än själv. De 28 påståendena är uppdelade så att frågorna mäter en viss specifik del av 

Self-determination theory. De olika delarna har fyra frågor vardera som mäter varje del: 

Amotivation (t.ex. “Jag ser ingen anledning till varför jag skulle behöva motionera”), extern 

motivation (t.ex. “Jag motionerar för att jag känner press från familj/vänner att motionera), 

introjicerad undvikande (t.ex. “Jag motionerar för att jag skulle må dåligt över mig själv om 

jag inte tog mig tid att göra det”), introjicerad bemötande motivation (t.ex. “Jag motionerar 

för att jag tycker bättre om mig själv när jag håller igång”), identifierad motivation (t.ex. “Jag 

motionerar för att fördelarna det ger mig är viktiga för mig”), integrerad motivation (t.ex. “Jag 

motionerar för att det är en betydelsefull del av mitt liv”) och inre motivation (t.ex. “Jag 

motionerar för att det ger mig glädje och tillfredsställelse”).  Hela mätinstrumentet i 

föreliggande studie visade på god total reliabilitet (α = .86). 

 

            Mental Toughness Questionnaire 48 (MTQ48) 

Vid mätning av MT har föreliggande studie valt att använda sig av Mental Toughness 

Questionnaire 48 (Clough, Earle, Sewell, 2002). Deltagarna besvarar 48 stycken frågor med 

5-alternativ intervallskala som omfattar 1 (håller inte med), 2 (håller delvis med), 3 (neutral), 

4 (håller delvis med) och 5 (håller med). Frågorna används för att bedöma deltagarnas 

mentala tuffhet i olika situationer för att få en övergripande syn på deras värden, t.ex. är en 

fråga “I don’t usually give up under pressure”. Siffrorna som har rapporterats adderas sedan 

till en summa som sedan divideras med antalet frågor för att få fram ett medelvärde. Dock är 

en del av frågorna negativt uttryckta, vilket betyder att frågorna visar höga värden av MT när 

deras svar har en låg siffra. De frågorna som är negativt uttryckta kommer att anpassas 

korrekt innan de genomgår dataanalys. Därefter indikerar höga värden att deltagaren är 

mentalt tuff. MTQ48 har undersökts och har bevisats ha hög validitet av Perry, Clough, Crust, 

Earle och Nicholls (2013) mellan åldrarna 16–68. Hela mätinstrumentet i föreliggande studie 

visade på god total reliabilitet (α = .93). 

 

Design och procedur 

Mätinstrumenten sammanställdes till en enkät som bestod av fyra delar (motion, motivation, 

SE och MT) som sedan distribuerades i form av en internetbaserad enkät (Google formulär) 

som kan fyllas i på datorer och smartphones. Deltagarna hittades via ett bekvämlighetsurval 

genom att dela ut enkäterna till vänner och bekanta samt genom att besöka gym och andra 

träningslokaler för fler deltagare. Innan enkäten utfördes av deltagarna så blev de presenterade 

en kort text som förklarade syftet med studien samt vilka rättigheter deltagarna hade. I slutet 



på informationsbrevet meddelades det att deltagarna kunde dra sig ut ur studien när de ville, 

bredvid detta visades författarnas mailadress, samt telefonnummer som de kunde anteckna 

och kontakta ifall de ville dra sig ur, ifall de hade några frågor eller ifall de vill veta resultatet 

i studien. Om en eller flera deltagare ville dra sig ur studien var de tvungna att ge oss koden 

för att rätt data skulle kunna tas bort. Eftersom deltagarna fyllde i enkäten via internet så 

presenterades informationsdelen innan enkäten så de kunde läsa igenom informationen innan 

de svarade på frågorna. Deltagare i studien fick fylla i ett informerat samtycke innan de kunde 

delta i enkätstudien. Eftersom deltagarna fyllde i enkäten via internet presenterades detta i 

form av en obligatorisk fråga allra först i enkäten där de kunde svara ja eller nej på ifall de ger 

informerat samtycke eller inte. Deltagarna var tvungna att svara på frågan för att kunna 

fortsätta med enkäten, svarade de inte ja på frågan så användes inte data i studien. Deltagarna 

fyllde i enkäten två gånger, först en gång och sedan en gång till efter två veckor. För att 

behålla anonymiteten så fanns det även en del i enkäten där de var tvungna att skriva ner ett 

anonymt “kodnamn” som de även skriver ner under andra tillfället de fyller i enkäten. Detta 

gjordes för att kunna para ihop båda mätningarna med rätt person samtidigt som deltagaren 

hölls anonym. 

 

Dataanalys 

All data bearbetades och analyserades i Statistical Package of Social Sciences 24.0 (IBM 

SPSS). Vid första mättillfället mättes variablerna motionsmängd, motionsspecifik SE, 

självbestämmande motionsmotivation och MT, samt tog bakgrundsfrågor in information som 

ålder och kön. Vid andra mättillfället mättes alla variablerna igen, dock inkluderades inte 

frågor kring ålder och kön. En Pearson’s r korrelationsanalys mellan självbestämmande 

motionsmotivation, TTM, motionsspecifik SE, respektive MT genomfördes för att undersöka 

sambanden mellan variablerna som mättes. För att besvara det första och andra syftet 

genomfördes en modereringsanalys. En enkel modereringsanalys undersöker hur en variabel 

(Z) kan påverka relationen mellan en oberoende variabel (X) och en beroende variabel (Y) 

(Fairchild & MacKinnon, 2009). Den tredje variabeln som kallas för moderator kan påverka 

styrkan och riktningen i sambandet mellan variabel X och Y (Baron & Kenny, 1986). En 

signifikant moderator är inte nödvändigtvis nödvändig för att relationen mellan X och Y ska 

existera. En signifikant moderator är enbart en variabel som visas påverka styrkan och 

riktningen i relationen mellan variabel X och Y (Fairchild och MacKinnon (2009). I 

föreliggande studie genomfördes modereringsanalysen för att undersöka om relationen mellan 

motivation till motion och total motionsmängd modereras av SE respektive MT. Resultaten i 

alla analyser ansågs vara statistiskt signifikanta vid p <.05. 

 

 
Figur 2. Figuren visar hur self-efficacy antas      Figur 3. Figuren visar hur mental tuffhet 

förhålla sig till relationen mellan                         antas förhålla sig till relationen mellan 

självbestämmande motionsmotivation och          självbestämmande motionsmotivation och 

motionsmängd.                                                     motionsmängd. 



Resultat 

Nedan presenteras resultat från föreliggande studie. Nedan redovisas beskrivande statistik 

som innefattar variablerna total motionsmängd, självbestämmande motionsmotivation, MT 

och motionsspecifik self-efficacy (se Tabell 1). 

 

 

Tabell 1. Beskrivande statistik 

___________________________________________________________________________ 

                                    N               M               Sd              Skala               Min.               Max. 

___________________________________________________________________________ 

TMM                          51           46.96           35.99            Kvot                 0                   176 

SMM                          51             4.9               1.14             1-7                 1.81                6.69 

MT                             51             3.31             0.63             1-5                 1.79                4.44 

MSE                           51             2.77             0.79             1-4                 1.2                    4 

___________________________________________________________________________ 

Förkortningar: TMM = Total motionsmängd, SMM = Självbestämmande motionsmotivation, 

MT = Mental tuffhet, MSE = Motionsspecifik self-efficacy. 

 

Nedan presenteras korrelationerna mellan MT, motionsspecifik SE, självbestämmande 

motionsmotivation samt total motionsmängd. Total motionsmängd hade ett statistiskt positivt 

samband med MT, självbestämmande motionsmotivation och motionsspecifik SE. Vidare 

hade motionsspecifik SE ett statistiskt positivt samband med både MT och självbestämmande 

motionsmotivation. Slutligen hade MT och självbestämmande motionsmotivation ett 

statistiskt positivt samband med varandra. (se Tabell 2). 

 

Tabell 2. Korrelationsmatris. MSE, MT, SMM och TMM. 

___________________________________________________________________________ 

                                            TMM               MSE              MT             SMM 

___________________________________________________________________________ 

TMM                                     1 

MSE                                     .47**                  1 

MT                                       .37*                   .62**             1 

SMM                                   .41**                  .63**           .33*                 1 

___________________________________________________________________________ 

* p>0.5. ** p>0.1. Förkortningar: TMM = Total motionsmängd, SMM = Självbestämmande 

motionsmotivation, MT = Mental tuffhet, MSE = Motionsspecifik self-efficacy. 

 

Resultatet från modereringsanalysen av variablerna total motionsmängd och MT visade att 

variablerna självbestämmande motionsmotivation och MT kunde förklara 2.9% av variansen i 

total motionsmängd (R²=.029, F(1,47)= 1.78, p=.19). MT visades inte vara en statistisk 

signifikant moderator för effekten mellan självbestämmande motionsmotivation och total 

motionsmängd (se Tabell 3). 

 

 

 

 

 

 



Tabell 3. Modereringsanalys av MT. Den beroende variabeln är TMM. 

___________________________________________________________________________ 

                                        Koefficient             SE             t             p             LLCI             ULCI 

___________________________________________________________________________ 

SMM                                  -14.33               19.17        -.75         .46           -52.89              24.23 

MT                                     -27.26               30.24        -.92         .36           -88.59              33.07 

Interaktionseffekt                 7.74                  5.80       1.33         .19             -3.94              19.42 

___________________________________________________________________________ 

SE = Standardfel, LLCI = Nedre gränsen för ett konfidensintervall, ULCI = Övre gränsen för 

ett konfidensintervall. Förkortningar: SMM = Självbestämmande motionsmotivation (x), MT 

= Mental tuffhet (m). Total motionsmängd som beroende variabel (y). 

 

Resultatet från modereringsanalysen av variablerna total motionsmängd och motionsspecifik 

SE visade att variablerna självbestämmande motionsmotivation och motionsspecifik SE 

kunde förklara 0.2% av variansen i total motionsmängd (R²=.002, F(1,47)=.15, p=.70). 

Motionsspecifik SE visades inte vara en statistisk signifikant moderator för effekten mellan 

självbestämmande motionsmotivation och total motionsmängd (se Tabell 6). 

 

Tabell 4. Modereringsanalys av MSE. Den beroende variabeln är TMM. 

___________________________________________________________________________ 

                                        Koefficient             SE             t             p             LLCI             ULCI 

___________________________________________________________________________ 

SMM                                   10.46                14.47        .72          .47          -18.66              39.58 

MSE                                    27.27                27.71        .98          .33          -28.48              83.02 

Interaktionseffekt                -2.07                  5.40       -.38          .70          -12.93                8.79 

___________________________________________________________________________ 

SE = Standardfel, LLCI = Nedre gränsen för ett konfidensintervall, ULCI = Övre gränsen för 

ett konfidensintervall. Förkortningar: SMM = Självbestämmande motionsmotivation (x), 

MSE = Motionsspecifik self-efficacy (m). Total motionsmängd som beroende variabel (y). 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att: (a) undersöka om SE modererar sambandet mellan motionsmängd 

och självbestämmande motionsmotivation samt (b) undersöka om MT modererar sambandet 

mellan motionsmängd och självbestämmande motionsmotivation. Resultatet i föreliggande 

studie gick ej i linje med studiens hypoteser. Sammanfattningsvis visade resultatet att 

motionsspecifik SE inte modererar sambandet mellan självbestämmande motionsmotivation 

och total motionsmängd vilket ej går i linje med föreliggande studiens första hypotes. Vidare 

gick även studiens andra hypotes emot resultatet då även MT visades inte moderera 

sambandet mellan självbestämmande motionsmotivation och total motionsmängd. 

 

Eftersom både SE och MT inte visades vara signifikanta moderatorer till sambandet mellan 

motivation och motionsmängd bekräftades inga av föreliggande studies hypoteser. Detta 

indikerar att nivåer av motionsspecifik SE respektive MT inte påverkar styrkan eller 

riktningen i sambandet. Trots det, visades MT och SE ha ett positivt signifikant samband 

mellan både självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd. Att resultatet visade 

ett positivt samband mellan SE och självbestämmande motionsmotivation stämmer överens 

med Thøgersen-Ntoumani och Ntoumanis (2006) som fick resultatet att självbestämmande 

motionsmotivation har ett positivt samband med personens SE inom deras förmåga att 

övervinna barriärer inom motion. Detta indikerar att SE inom motion har en positiv påverkan 

på självbestämmande motionsmotivation. Att resultatet även visade ett positivt signifikant 



samband mellan MT och självbestämmande motionsmotivation stämmer överens med tidigare 

studier som Cowden et al (2019) vilket hittade en direkt effekt mellan MT och 

självbestämmande motivation. Detta indikerar att även MT har en positiv påverkan på 

självbestämmande motivation. SE kan ha ett positivt samband med självbestämmande 

motivation på grund av att det är ens situationsspecifika självförtroende samt att 

självbestämmande motivation påverkas positivt av upplevd kompetens (Bandura, 1997). 

Eftersom självförtroende även är en avgörande faktor för att få höga nivåer av MT kan 

självförtroende också vara orsaken till att MT visade ett positivt samband med 

självbestämmande motivation (Clough, Earle & Sewell, 2002). Självbestämmande 

motionsmotivation visades även ha en starkare korrelation med motionsspecifik SE jämfört 

med MT, vilket kan indikera att det signifikanta samband som visades mellan MT och 

självbestämmande motionsmotivation kanske enbart berodde på självförtroende komponenten 

som MT och motionsspecifik SE har gemensamt. Dock har det varit svårt att hitta tidigare 

studier som undersökt orsaken till relationen mellan MT och självbestämmande 

motionsmotivation. Men eftersom MT är ett begrepp uppbyggt av fyra komponenter 

(emotionell kontroll, aktivt engagemang, söker utmaningar och självförtroende) kan vissa 

komponenter ha svagare samband med självbestämmande motionsmotivation än andra 

(Clough, Earle, Sewell, 2002). Trots att motionsspecifik SE respektive MT visades ha ett 

positivt samband med både självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd visades 

varken motionsspecifik SE eller MT vara en signifikant moderator till sambandet mellan 

motionsmotivation och mängd motion. Detta betyder att motionsspecifik SE respektive MT 

har en positiv påverkan på både självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd 

dock påverkar nivåer av motionsspecifik SE respektive MT inte styrkan eller riktningen i 

sambandet mellan självbestämmande motivation och motionsmängd. Resultatet i föreliggande 

studie visar att motionsspecifik SE respektive MT inte har en modererande effekt på 

sambandet mellan självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd, tekniker för att 

öka motionsspecifik SE och MT inom motion verkar därmed inte vara en effektiv strategi för 

att stärka sambandet mellan motivation och motionsmängd. 

 

Att varken motionsspecifik SE eller MT visades vara en signifikant moderator är förvånande 

då båda faktorerna visade ett signifikant positivt samband med både självbestämmande 

motionsmotivation och motionsmängd. Enligt Clough, Earle och Sewell (2002) är MT hur väl 

interaktionen är mellan personen och situationen personen befinner sig i. En person kan 

därmed visa höga nivåer av MT utan att engagera sig i höga mängder motion eftersom en 

person kan vara mentalt tuff i situationer de brukar vara i och samtidigt visa låga mängder 

motion då de saknar intresse att sätta sig själva i de situationerna. Detta kan vara en anledning 

till varför MT inte visades vara en signifikant moderator till sambandet mellan 

självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd. Enligt självbestämmandeteorin är 

självförtroende en nödvändig faktor för att styras av självbestämmande motivation och 

eftersom SE är ens situationsspecifika självförtroende indikerar föreliggande studies 

korrelationsanalys detta också (Deci & Ryan, 1985). Dock förklarar Deci och Ryan (2000) att 

även ifall upplevt självförtroende är viktigt för självbestämmande motivation behövs en 

känsla av autonomi och samhörighet också för att drivas av självbestämmande motivation. En 

person kan alltså uppleva höga nivåer av självförtroende utan att uppleva höga nivåer av 

självbestämmande motivation ifall de saknar en känsla av autonomi och/eller samhörighet 

(Deci & Ryan, 2000). Flera deltagare i föreliggande studie kan därmed ha höga nivåer av SE 

inom motion och en låg motionsmängd på grund av att de kan ha saknat någon eller några av 

de övriga grundläggande psykologiska behoven. Eftersom högt självförtroende inte alltid är 

nog för att leda till självbestämmande motivation och motion kanske det är en anledning till 

avsaknaden av signifikant resultat. Det finns även möjligheten att låga nivåer av MT 



respektive SE har en negativ modererande effekt på sambandet vilket kan vara en anledning 

till att en positiv modererande effekt inte visades. Avsaknaden av signifikanta resultat kan 

även bero på att självförtroende är en viktig komponent inom SE, MT och motivation enligt 

självbestämmandeteorin (Bandura, 1997; Clough, Earle & Sewell, 2002; Deci & Ryan, 1985). 

SE är ens situationsspecifika självförtroende, MT är baserat på 4C modellen som omfattar 

fyra komponenter varav en är självförtroende och självbestämmande motivation grundar sig 

på de tre grundläggande psykologiska behoven, varav en utav dem är kompetens vilket är att 

man känner sig självsäker på sina förmågor, vilket gör alla tre variablerna mer eller mindre 

nära besläktade (Bandura, 1997; Clough, Earle, Sewell, 2002; Deci & Ryan, 1985). Ifall 

faktorerna som undersöks som moderatorer är nära relaterade till den oberoende variabeln i 

sambandet kan det uppstå problem (Kenny, 2018). Enligt Kenny (2018) är det inte nödvändigt 

att moderatorn och den oberoende variabeln har ett signifikant samband med varandra. Dock 

om de är nära besläktade och har hög korrelation med varandra kan det indikera kollinearitet, 

vilket är att nära besläktade variabler till stor del bidrar med samma information samt bidrar 

inte med mycket ny information. Båda variablerna förklarar därmed samma del av variansen 

vilket reducerar deras statistiska signifikans. Det är även utifrån föreliggande studies resultat 

möjligt att en person som upplever höga nivåer av självbestämmande motionsmotivation även 

har en hög motionsmängd. Eftersom motivation definieras som den psykologiska energin som 

startar och kontinuerligt styr ens beteende, indikerar det att någon med hög motionsmotivation 

kommer styras till att utöva mer motion. Är den oberoende variabeln och den beroende 

variabeln högt korrelerade ger det mindre utrymme för andra faktorer att ha en signifikant 

påverkan på sambandet. Korrelationen mellan självbestämmande motionsmotivation och total 

motionsmängd hade dock enbart en medelstark korrelation. Dock eftersom variablerna som 

användes i föreliggande studies modereringsanalys är nära besläktade samt att sambandet 

mellan oberoende och beroende variabeln ändå hade en medelstark korrelation kan det ha lett 

till avsaknaden av ett signifikant resultat. Möjligheten finns därmed att MT och 

motionsspecifik SE har en positiv påverkan på utvecklandet av självbestämmande 

motionsmotivation men att det är för nära besläktade för att visa en signifikant modererande 

effekt på sambandet mellan självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd. Det 

icke signifikanta resultatet indikerar dock att varken MT eller motionsspecifik SE utgör någon 

modererande effekt på sambandet mellan självbestämmande motionsmotivation och 

motionsmängd. 

 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie användes en kvantitativ design samt inomgruppsdesign där deltagarna 

fick besvara ett internetbaserat formulär vid två tillfällen där andra tillfället pågick två veckor 

efter första tillfället. Det finns dock finns det ett antal begränsningar med att använda 

frågeformulär som datainsamling (Chan, Ivarsson, Stenling, Yang, Chatzisarantis, & Hagger, 

2015). Exempelvis går det inte att kontrollera ärligheten i svaren, samt kan olika deltagare 

tolka frågorna på olika sätt vilket kan påverka svaren de ger. En annan aspekt som kan ha 

påverkat resultatet i studien är hur frågorna är arrangerade i frågeformuläret (Chan et al. 

2015). Tidigare studier har visat att hur frågorna i ett formulär är arrangerade har en påverkar 

på hur deltagarna svarar på enkäten, samt att det kan också bidra till i vilken utsträckning 

metodeffekter modererar förhållandena mellan faktorer (Duan, Alegria, Canino, McGuire, & 

Takeuchi, 2007; McClendon, 1991). Föreliggande studie använde sig av ett 

bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval för att hitta deltagare till studien. Detta betyder att 

deltagarna i studien kan vara förhållandevis lika varandra eftersom människor i ens närhet 

generellt har lika intressen, vilket kan ha påverkat resultatet genom att skapa ett gömt urval 

som inte nämns i syftet (Mitchell & Jolley, 2013). Det är även en brist att föreliggande studie 

har ett lågt antal deltagare. Med tanke på att det finns en stor population som passar in i 



forskningsområdet är urvalet förhållandevist litet vilket kan betyda att resultatet inte är 

representativt för en större population. Frågeformuläret i föreliggande studie var även väldigt 

långt med totalt 89 frågor exklusive bakgrundsfrågor vilket tog 15 minuter för deltagarna att 

fylla i. Att ha ett långt frågeformulär minskar chansen att få deltagare samt ökar risken för 

bortfall (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). Ett långt formulär kan även bidra 

till att göra deltagaren uttråkad och tappa koncentration vilket kan få deltagaren att påskynda 

svaren och läsa frågorna inkorrekt (Podsakoff et al., 2003). Dock uppvisade instrumenten i 

föreliggande studie hög reliabilitet vilket indikerar att det långa formuläret inte hade en större 

effekt på deltagarnas svar. 

            En styrka i den aktuella studie var att de instrumenten som användes uppvisades ha ett 

Cronbach’s Alpha som översteg .80. Detta räknas som hög reliabilitet enligt Field (2013). 

Deltagarna svarade på hela enkäten via en internetbaserad enkät (Google Formulär) vilket har 

både positiva och negativa aspekter. Enkäterna når ut till fler deltagare och det är även 

tidseffektivt för författarna. Det är även lättare att hålla deltagarna anonyma då det är svårt att 

veta vem som fyllt i enkäten. Dock tillkommer det svårigheter ifall enkäten behövs fyllas i 

flera gånger då det är svårt att veta vem som fyllt i den vilket gör risken för bortfall hög. 

Författarna beslutade sig därmed att dela ut enkäten till många de känner för att minska risken 

för bortfall. Dock skapade detta är bekvämlighetsurval som medför ett antal problem som har 

nämnts tidigare i diskussionen. 

 

Implikationer 

Resultatet i den aktuella studien visade att MT och motionsspecifik SE inte modererar 

sambandet mellan självbestämmande motionsmotivation och total motionsmängd. Vidare 

visade korrelationsanalysen att både MT och motionsspecifik SE har ett positivt samband med 

självbestämmande motionsmotivation och total motionsmängd. Detta gör det svårt att avgöra 

vad resultatet har för implikationer. Korrelationsanalyser indikerar att ifall MT och 

motionsspecifik SE ökar bör även självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd 

att öka. Denna informationen kan vara användbar för människor som jobbar med att hjälpa 

människor att öka sin motionsmängd samt att bibehålla sitt motionsbeteende. Då många har 

svårigheter att nå motionsmängden de strävar efter är det viktigt att göra arbetet så effektivt 

som möjligt för att öka deras chanser att bibehålla motionsbeteendet (Nigg et al,. 2008). 

Istället för att enbart implementera tekniker för att höja klientens självbestämmande 

motionsmotivation kan de även använda sig av tekniker som visats höja SE och MT. Detta 

kan leda till mer framgångsrika resultat inom arbeten som försöker öka klientens 

motionsmängd. Dock visade aktuella studiens resultat att varken MT eller motionsspecifik SE 

modererar sambandet mellan självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd. Detta 

indikerar att ifall målet är att göra sambandet mellan självbestämmande motionsmotivation 

och motionsmängd starkare är det ingen bra idé att göra detta med hjälp av MT och SE-

höjande tekniker. För arbetare som jobbar med att hjälpa människor att bibehålla sin träning 

är det viktigt att belysa faktorer som kan ha en avgöra roll vilket kan bidra med information 

som gör arbetet mer framgångsrikt. Information kring faktorer som påverkar vår 

självbestämmande motivation är särskilt viktigt då många har problem med sin motivation 

samt att många ser en reducering i mängd motion ju äldre de blir (Jones et al., 2010). Trots att 

aktuella studies modereringsanalys visades vara icke signifikant bidrar det ändå med ny 

information kring faktorer som kan påverka sambandet mellan självbestämmande 

motionsmotivation och mängd motion. I aktuell studie diskuterades det att resultatet i 

modereringsanalysen kan ha blivit icke signifikant eftersom variablerna är nära besläktade på 

grund av att variablerna har självförtroende som en gemensam komponent. Detta kan vara 

användbar information ifall en tränare vill öka människors motionsmängd. Genom att öka 

MT, motionsspecifik SE och/eller självbestämmande motionsmotivation kan det vara en 



effektiv strategi att fokusera på att öka människors självförtroende inom motion. Forskning 

kring faktorer som påverkar självbestämmande motionsmotivation är dock fortfarande 

begränsad och väldigt lite forskning har undersökt faktorer som kan moderera sambandet 

självbestämmande motivation har med motionsmängd. Resultatet i föreliggande studie tillför 

en dimension av sambandet, dock krävs det ytterligare forskning för att bättre förstå 

sambandet mellan självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd för att mer 

effektivt hjälpa människor med sina motionsrelaterade problem. 

 

Framtida studier 

Tidigare studier och föreliggande studie har undersökt sambandet mellan självbestämmande 

motionsmotivation och total motionsmängd. Det finns god vetenskaplig bakgrund som ger 

stöd åt att självbestämmande motionsmotivation har ett signifikant positivt samband med total 

motionsmängd. Eftersom det finns en god vetenskaplig bakgrund behövs det förmodligen 

inga framtida studier som enbart undersöker sambanden mellan dem, dock existerar det 

forskningsluckor gällande faktorer som har en modererande eller medierande effekt på 

sambandet vilket framtida studier bör undersöka. Trots att föreliggande studies resultat visade 

att MT och motionsspecifik SE inte hade en modererande effekt på sambandet mellan 

självbestämmande motionsmotivation och motionsmängd bör självbestämmande 

motionsmotivation och MT vidare undersökas i förhållande till självbestämmande 

motionsmotivation och total motionsmängd. Detta beror på att föreliggande studie har 

begränsningar t.ex. lågt antal deltagare och bekvämlighetsurval vilket kan ha påverkat 

resultatet. En studie med fler deltagare och ett slumpmässigt urval krävs i framtida studier för 

att ordentligt undersöka ifall motionsspecifik SE och MT utgör en modererande effekt på 

sambandet mellan självbestämmande motionsmotivation och total motionsmängd. Framtida 

studier skulle även kunna undersöka ifall könsskillnader inom motionsspecifik SE och MT är 

en avgörande roll för variablernas samband med självbestämmande motionsmotivation. Att 

vidare undersöka faktorer som modererar eller medierar sambandet mellan självbestämmande 

motionsmotivation och total motionsmängd är viktigt då det ökar sannolikheten att hitta 

faktorer som kan användas för att hjälpa människor att bibehålla sitt träningsbeteende. Att 

utföra en longitudinell studie skulle i så fall vara en användbar metod för att se hur faktorerna 

påverkar den totala motionsmängden över tid. 

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis har föreliggande studie visat resultat från modereringsanalys där det 

undersöktes ifall MT respektive motionsspecifik SE modererar sambandet mellan 

självbestämmande motionsmotivation och total motionsmängd. Vidare korrelationsanalys 

visade att både MT och motionsspecifik SE hade ett signifikant positivt samband med både 

självbestämmande motionsmotivation och total motionsmängd. Korrelationsanalysen 

indikerar att de med höga nivåer av MT och motionsspecifik SE har bättre förutsättningar för 

att bygga självbestämmande motivation samt att öka sin motionsmängd. Varken MT eller 

motionsspecifik SE visades moderera styrkan i sambandet mellan självbestämmande 

motionsmotivation och total motionsmängd. Detta visar att MT och SE-höjande tekniker inte 

är en effektiv strategi ifall man vill stärka påverkan självbestämmande motivation har på ens 

totala motionsmängd. Studiens resultat tydliggör vikten av att undersöka psykologiska 

faktorer som bidrar till utvecklingen av självbestämmande motionsmotivation och ökad 

motionsmängd. Detta kan medföra att fler människor lyckas bibehålla sitt träningsbeteende 

samt att fler människor lyckas nå sina motionsmål. 
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