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Abstract

The purpose of the study was to examine, in a population of ninth grade high-school students, 
whether autonomy support from parents and the fulfilment of basic psychological needs 
predicted participation in physical activity both in leisure time and in PE classes. Based on 
previous research we hypothesised that autonomy support would have an indirect effect on 
participation in physical activity in leisure time and school sports through the psychological 
basic needs.
     The study involved 193 students from ninth grade in the Swedish school system. 
Mediation analyses were performed to investigate the stated hypotheses. The results showed 
that a positive indirect effect from autonomy support on participation in physical activity in 
leisure time through psychological basic needs. Further there was no statistically significant 
correlation between autonomy support, basic needs and participation in PE classes.
     Based on this study we concluded that autonomy supports as well as the psychological 
basic needs are two important factors to focus on to get high-school students to be physically 
active.
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Bergman, D., & Wiberg, A. (2015). Relationen mellan autonomistöd och fysisk aktivitet 
bland elever årskurs 9. (C-uppsats i psykologi inriktning idrott, 61-90). Sektionen för Hälsa 
och Välfärd: Högskolan i Halmstad.

Sammanfattning

Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida autonomistöd från föräldrar samt 
uppfyllelse av grundläggande psykologiska behov predicerade deltagande i fysisk aktivitet 
både på fritiden och till skolidrott bland elever i årskurs 9. Baserat på tidigare forskning var 
vår hypotes att autonomistöd skulle ha en indirekt effekt på deltagande i fysisk aktivitet, både 
på fritiden samt till skolidrotten, via psykologiska grundbehov.
     I studien deltog 193 elever från årskurs 9 i det svenska skolsystemet. Medieringsanalyser 
användes för att undersöka de uppställda hypoteserna. Resultatet visade en positivt indirekt 
effekt från autonomistöd till deltagande i fysisk aktivitet på fritiden genom de psykologiska 
grundbehoven. Vidare fanns det inget statistiskt signifikant samband mellan autonomistöd, 
grundbehoven och deltagande på idrottslektioner. Baserat på föreliggande studie drog 
författarna slutsatsen att autonomistöd samt de psykologiska grundläggande behoven är två 
viktiga faktorer att fokusera på för att fler elever skall bli fysiskt aktiva.

Nyckelord: Autonomistöd, Fysisk aktivitet, Grundläggande psykologiska behov, Motivation
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Introduktion
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO; 2011) uppnår över 80 % av världens tonåringar inte 
rekommendationen att utföra fysisk ansträngande aktiviteter minst 60 minuter per dag. Utöver
den fysiskt ansträngande aktiviteten påtalar WHO att ungdomar även bör delta i muskel- och 
skelettbyggande aktiviteter minst tre gånger per vecka. Exempelvis löpning, involvera 
vridmoment i träningen och hoppning. Att vara regelbundet fysisk aktivitet är någon som 
föreslås kunna påverka en individs hälsa. Exempelvis är regelbunden fysisk aktivitet relaterad 
till positiva hälsofrämjande effekter, exempelvis förstärkt muskulatur- och skelettkapacitet 
samt minskning av risken för olika sjukdomar som exempelvis stroke, diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdomar (WHO, 2011). Eftersom regelbunden fysisk aktivitet är viktig för en individs 
upplevda hälsa enligt Gunnel, Crocker, Mack, Wilson, och Zumbo (2014) och WHO (2011) 
är det relevant att undersöka vilka faktorer som ökar chansen för sådant deltagande. 
     Exempel på sådana variabler som tidigare studier har påvisat är relaterade till deltagande i 
fysisk aktivitet både inom och utanför skolan är autonomistöd samt tillfredsställelse av de 
psykologiska grundbehoven (Standage & Gillison, 2007). Mer specifikt visade Rosenkranz, 
med kollegor (2012) att strategier för att uppmuntra ungdomar till att vara fysiskt aktiva bör 
grunda sig i att tillfredsställa de psykologiska grundbehoven; kompetens, självbestämmande 
och social samhörighet. Föräldrar och lärare spelare på så vis en stor roll i det upplevda 
autonomistödet hos ungdomar. 
Sammanfattningsvis är fysisk aktivitet betydelsefull för hälsa. Det ligger i vikt att undersöka 
vilka faktorer som kan främja deltagande i fysisk aktivitet på fritiden respektive på 
skolidrotten. Autonomistöd och motivation är två betydelsefulla komponenter i detta vilket 
gör ämnet viktigt att undersöka för att få kännedom i vilka faktiska faktorer som påverkar 
deltagandet i fysisk aktivitet. 

Begreppsdefinition 
     Fysisk aktivitet.
Fysisk aktivitet är en kroppsrörelse vars styrs av individens muskulatur (WHO, 2011). 
WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet är regelbunden måttlig intensiv fysik aktivitet 
exempelvis promenader, cykling eller deltagande i idrott. 

     Autonomistöd.
Autonomistöd från föräldrar till barn och ungdomar är den egenskapen hos föräldrar som 
tillgodoser barnets perspektiv till en handling. Föräldrarna tillhandahåller valmöjligheter för 
sina barn närhelst det är möjligt och minimerar användandet av makt och kontroll över barnet.
Föräldrarna hjälper barnen att agera och utforska utefter deras personliga värderingar och 
intressen (Soenens, m. fl., 2007).

     Motivation.
Deci och Ryan (2000b) beskriver motivation som individens energi, riktning och uthållighet 
till att utföra en avsiktlig handling. För att skapa en förståelse för huruvida en individs 
motivation fungerar delar Deci och Ryan (2000b) upp motivation i tre separata kategorier, 
inre motivation, yttre motivation samt amotivation, Deci och Ryan (2000b) förklarar att 
individer regleras av respektive motivationsaspekt. Inre motivation syftar till att individen 
själv intresseras av utförande av olika uppgifter medan yttre motivation handlar om huruvida 
omgivningen stimulerar individen till handling (Deci & Ryan, 2000b). Den yttre påverkan kan
påverka en individs beteende på så sätt att individen söker en belöning eller undviker en 
bestraffning (Deci & Ryan, 2000a). Amotivation beskrivs som att individen saknar syfte till 
utförande av uppgiften (Deci & Ryan, 2000b).
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     Psykologiska grundbehov. 
Deci & Ryan (2000a) definierar människan som en aktiv organism vilket eftersträvar att 
utvecklas och växa samt att dennes avsikter grundas i tron på att beteendet skall leda till ett 
önskat ändamål. Här förklaras att så länge en människa känner att denne upplever ett 
självbestämmande kan yttre påverkan influera på den inre motivationen såvida denne 
fortfarande har uppfattningen av att agerandet medför utvecklande, människan är självstyrd 
och att denne får uppvisa kompetens. 
     Enligt Deci och Ryan (2012) har människan tre grundläggande behov; (1) kompetens, (2) 
självbestämmande och (3) social samhörighet. För att människan skall ha en optimal 
psykologisk funktion måste dessa tre grundbehov tillfredställas. Människan har på så vis en 
naturlig drivkraft till att skapa en enhetlig självkänsla och tillhöra en större social struktur, de 
medfödda psykologiska grundbehoven grundas i en struktur som med livslånga avsikter 
strävar efter att uppnå effektivitet och social samhörighet (Deci & Ryan, 2000a). 
     Gagné och Deci (2005) beskriver att en individs psykologiska grundbehov är naturliga 
byggstenar för att en individ skall ha optimal psykologisk funktion. Vidare förklarar de att 
individer behöver känna kompetens, självbestämmande och social samhörighet för att 
vidbehålla den interna motivationen. Gagné och Deci (2005) syftar till att när en individ 
upplever kompetens och social samhörighet kommer denne att värdesätta beteendet högre, det
är tillfredsställelsen av självbestämmande avgör om motivationen är reglerad, intagen, 
identifierbar eller integrerad. 

Teoretiskt ramverk
     Självbestämmandeteorin.
Självbestämmandeteorin, SDT, är en teori som beskriver huruvida olika faktorer påverkar 
människans beteende (Deci & Ryan, 1991). SDT består av tre motivationsaspekter; inre 
respektive yttre motivation samt amotivation (Deci & Ryan, 1985). Ytterligare består SDT av 
fyra underkategorier som påverkar människans yttre motivation; (1) yttre reglering, (2) 
intagen reglering, (3) identifierbar reglering och (4) integrerad reglering. Yttre reglering 
beskrivs som när en människas beteende influeras av omgivningens påverkan, intagen 
reglering kännetecknas som en inre konflikt mellan ett yttre påverkan att genomföra en 
handling men med bristande vilja till utförandet (Deci & Ryan, 2000). Genom att identifiera 
genomförandet med värdet av handlingen kan nivån av inre motivationen öka. Med en ökad 
nivå av inre motivation kommer människan enligt Deci och Ryan (2000) att känna sig mer 
ansvarstagande över dennes handlingar och agerande. En integrerad reglering är det 
människans egen vilja till agerande men inte den inre motivationen som styr, detta förklaras 
genom att människan är självständig men inte självbestämmande på så sätt att människan 
fortfarande är beroende av yttre påverkan. 
     Deci och Ryan (2012) beskriver skillnaden från att vara kontrollerad respektive beroende 
eller att vara självständigt respektive självbestämmande. Med detta i åtanke kan en förståelse 
för huruvida människans beteende påverkas av dess motivation eller huruvida yttre påverkan 
ger effekt på människans motivation till agerande. 
     Modellen placerar de olika motivationskomponenterna samt dess regleringssystem på ett 
kontinuum från amotivation till inre motivation samt inre reglering, vid amotivation är 
människan upplever människan låga nivåer av självbestämmande och vid inre motivation 
känner denne höga nivåer av självbestämmande. I regleringssystemet ökar nivån av 
självbestämmandet successivt mellan amotivation och inre motivation (Figur 1; Deci & Ryan,
2000). När en människa exempelvis känner sig kontrollerad ifrån yttre faktorer eller inte 
vågar säga ifrån, det är i denna situation som individen har en integrerad yttre motivation 
eftersom beteendet regleras till ett speciellt sätt på grund av påverkan eller tvång (Deci & 
Ryan, 2012). Finner sig en människa överväldigad, saknad av kontroll eller bristande socialt 
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stöd kommer denne sannolikt att besvara dessa känslor genom att bli självreserverad (Deci & 
Ryan, 2000a)

Figur 1. Self-detemination theory (Bergman & Wiberg, 2016 fritt översatt från Deci & Ryan, 
2000)

     Allmän självbestämmandeteoretisk processmodell för motionsbeteende.
Teixeira, Carraça, Markland, Silva och Ryan (2012) skapade teorin Allmän 
självbestämmandeteoretisk processmodell för motionsbeteende för att förklara vilka 
psykologiska variabler som kan påverka graden av fysisk aktivitet. Modellen är strukturerad 
genom tre separata faktorer som påverkar de psykologiska grundbehoven. 

Figur 2. Allmän självbestämmandeteoretisk processmodell för motionsbeteende (Bergman & 
Wiberg, 2016 fritt översatt från Teixeira m.fl. 2012)

Den första faktorn är autonomistöd till fysisk aktivitet vilket är huruvida en individ upplever 
stöd från andra till att utöva fysisk aktivitet. Den andra faktorn är att vad som händer och vad 
individen upplever under tiden som denne motionerar eller tränar. Den tredje faktorn är 
individens egna mål och motiv till sin fysiska aktivitet. Dessa tre olika faktorer kommer enligt
modellen att påverka de psykologiska grundbehoven. Huruvida de psykologiska 
grundbehoven är tillfredsställda eller ej kommer i sin tur påverka motivationen till 
motionsvanor och fysisk aktivitet. En individs motivation kommer sedan att påverka det sista 
ledet i modellen, det faktiska motions eller träningsbeteendet hos individen. Vid 
genomgången av tidigare studier fann Texeira med kollegor (2012) ofta direkta effekter 
mellan grundbehoven och fysisk aktivitet. Vidare förklarar forskarna att det tidigare har det 
gjorts studier med hur autonomistöd till grundbehoven påverkar fysisk aktivitet. Generellt sett
har det gett stöd till indirekta effekter mellan support till de grundläggande behoven och 
fysisk aktivitet vilket stödjer modellen.
    Modellen är grundad och baserad i tidigare forskning av Ryan, Williams, Patrick och Deci 
(2009). Ryan med kollegor (2009) menar att för en individ skall agera på ett motiverat sätt 
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skall denne uppleva någon typ av effektivitet eller självförtroende till uppgiften. För att skapa 
detta är det viktigt att individen omges av personer, exempelvis föräldrar, vänner, tränare som 
bidrar till ett positivt klimat med positiv feedback för att fostra förtroende och kompetens till 
själva utförandet hos individen. När individen uppfattar att omgivningen ger negativ feedback
och är kritiska kommer den upplevda kompetensen att sjunka hos individen vilket leder till att
individen ej kommer vara lika motiverad till utförandet. Att vara självbestämmande och agera
därefter har ett samband med den sociala tillvaron en individ befinner sig i som kan variera 
ifrån att vara tvingande och kontrollerande till att ge support till självbestämmande reglering 
för individen. Att befinna sig i en omgivning med hög kontroll eller oförutsedda 
bestraffningar kommer att underminera individens känsla av självbestämmande. Å andra 
sidan när en individ befinner sig i en omgivning där dennes val uppskattas och får utrymme 
för support till valmöjlighet kommer detta bidra till individens aktiva val och 
självbestämmande tillfredsställs. Sådan omgivning är även positiv för att de andra 
psykologiska grundbehoven skall tillfredsställas. Vilket gör att det går att förutse en individs 
tillfredsställelse av de psykologiska grundbehoven från dennes sociala omgivning så som 
föräldrar och tränare exempelvis. Slutligen är det av yttersta vikt att en individ skall känna 
social tillhörighet. Känsla av att vara med andra och känna delaktighet och värme inom den 
specifika tillvaron är väsentligt för fortsatt delaktighet. Inom området fysisk aktivitet såväl 
som det är idrott, träning eller annan form av fysisk ansträngning är tillfredsställelse av alla 
tre grundbehoven av yttersta vikt för fortsatt deltagande och motivation. I kontrast kommer 
deltagande och motivation till fysisk aktivitet att minska ifall support till de psykologiska 
grundbehoven minskar eller försvinner.

Tidigare forskning 
Ett antal studier har studerat de psykologiska grundbehoven i relation till autonomistöd och 
fysisk aktivitet. Standage, Duda och Ntoumanis (2006) fann att motivationsklimat som 
främjar att elever kände sig stöttande och självbestämmande var positivt associerat med 
upplevelser av kompetens, självbestämmande, social samhörighet, intern motivation, 
identifierad reglering och integrerad reglering. Liknande resultat fann Standage med kollegor 
(2012) i en studie med syfte att undersöka sambandet mellan elever motivation till skolidrott 
och dess påverkan på nivån av elevernas fysiska aktivitet utanför skolan. Vidare syftade 
studien till att undersöka om elevernas motivation till skolidrott påverkade elevens upplevda 
känsla av att vara fysiskt aktivitet samt elevens självkänsla. Resultatet visade att de situationer
där elever kände att de blev uppmuntrade till att agera självbestämmande resulterade att 
eleverna blev mer benägna att agera självbestämmande. Vidare fann författarna att ett fler 
självbestämmande beteenden gav positiva effekter på upplevda hälsa samt nivå av fysiskt 
aktivitet (Standage m.fl., 2012).
     Bagøien, Halvari och Nesheim (2010) fann att studenters upplevelser av autonomistöd från
lärare hade positivt samband med elevernas psykologiska välbefinnande. Vidare visade 
resultatet att tillfredsställelse av de psykologiska grundbehoven var positivt relaterat till 
självbestämmande motivation till idrottslektion, som vidare hade en positiv korrelation med 
deltagande i fysisk aktivitet på fritiden. I undersökningen var upplevd kompetens den 
starkaste indikatorn till deltagande på fysisk aktivitet och hade vidare störst inverkan på 
motivation till fysisk aktivitet. 
     Christiana, Davis, Wilson, McCarty och Green (2014) undersökte om autonomistöd, 
attityder och normer var relaterat till motivation till fysisk aktivitet hos ungdomar. Resultatet 
visade att motivation till fysisk aktivitet hade ett positivt samband med huruvida ungdomarna 
upplevde sig vara självbestämmande eller inte. Vidare visade resultatet att ungdomar vars 
föräldrar gav autonomistöd också var mer fysiskt aktiva. I de klimat ungdomar upplevde stöd 
från föräldrarna i form av att kunde agera självbestämmande stärktes den inre motivationen 
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till fysisk aktivitet. När ungdomarna upplevde att de hade kontroll främjades det faktiska 
deltagandet (Christiana m.fl., 2014).  
     Hagger med kollegor (2009) undersökte lärares, föräldrars och vänners stöd till att eleven 
ska agera självbestämmande på idrottslektionen. Stöd i relation till självbestämmande som 
kom från elevernas vänner hade inget samband med det faktiska självbestämmandet. När 
stödet till att agera självbestämmande kom från föräldrar fanns det ett positivt samband med 
elevernas motivation till fysisk aktivitet i skolan samt på fritiden. 
     Vazou, Ntoumanis och Duda (2005) rapporterade att ett motivationsklimat som främjade 
de grundläggande psykologiska behoven: kompetens, självbestämmande och social 
samhörighet hade ett positivt samband med inre motivation till idrott. Liknande resultat fann 
Reinboth och Duda (2006) i sin undersökning att idrottare som kände sig självbestämmande 
samt kände att de hade utrymme att agera självbestämmande visade på högre psykologiskt 
välmående gentemot de som inte kände att de kunde agera självbestämmande. 
     Standage och Gillison (2007) genomförde en undersökning med syfte att finna prediktorer 
för motivation till idrottslektioner samt emotionellt och fysiskt välmående hos ungdomar. 
Enligt Standage och Gillison (2007) skulle tillfredsställelse av de tre psykologiska 
grundbehoven vara positivt relaterade till självbestämmande motivation till idrottslektioner. 
Resultatet från undersökningen visade att upplevd kompetens och självbestämmande hade en 
positiv korrelation med den självbestämmande motivationen till idrott. Standage och Gillison 
(2007) fann även att tillfredsställelse av upplevd kompetens och av självbestämmande hade 
ett positivt samband med ungdomars upplevda emotionella och fysiska välmående. Social 
samhörighet hade också en positiv effekt på ungdomarnas emotionella välmående. Liknande 
resultat fann Gunnel, Crocker, Mack, Wilson, och Zumbo (2014) som fann att förändringar i 
de psykologiska grundbehoven ledde till ett förbättrat välmående och samt ökat deltagande i 
fysiska aktiviteter. Vidare fann Gunnel med kollegor (2014) en positiv korrelation mellan 
upplevd kompetens och fysisk aktivitet samt välbefinnande. Vidare fann de en negativ 
korrelation mellan självbestämmande och negativt känslotillstånd rörande fysisk aktivitet och 
välbefinnande.
     Ha och Ng (2015) utförde en undersökning under en sjudagarsperiod som involverande 
skolelever där eleverna fick självrapportera deras fysiska aktivitet per dag. Syftet med 
undersökningen var att predicera fysisk aktivitet genom självbestämmande motivation. 
Resultat visade att högre nivåer av självbestämmande motivation genererade högre nivåer av 
fysisk aktivitet per dag hos eleverna, vilket även ledde till högre nivåer av emotionellt och 
fysiskt välbefinnande. Ha och Ng (2015) fann även att kontrollerad motivation hade en 
negativ korrelation med fysisk aktivitet. Liknande resultat kom Hagger med kollegor 
(2009) fram till när de testade en teoretisk modell med syftet att undersöka hur 
autonomistöd från olika källor påverkade ungdomars fysiska aktivitet via självbestämmande 
motivation. Autonomistöd skulle påverka självbestämmande motivation som vidare skull 
påverka intentionen till att vara fysisk aktiv. Slutligen skulle det påverka det faktiska 
utförandet till fysisk aktivitet hos individen. Resultatet från studien styrkte den hypotiserade 
modellen och visade att autonomistöd hade inverkan på individers motivation till fysisk 
aktivitet.
     Utifrån tidigare nämnd forskning finns ett antal psykologiska faktorer som har visat sig 
vara relaterade till deltagande i fysisk aktivitet, Standage med kollegor (2012) anser att det är 
viktigt utifrån deras undersökning att det i framtid bör utföras forskning på exempelvis 
skolidrott, vilket är en stor del av ungdomars fysiska aktivitet. Lim och Wang (2009) anser 
vidare att det är viktigt för framtida forskning att fokusera på hur de psykologiska 
grundbehoven påverkar elever på idrottslektion och fysisk aktivitet på fritiden.
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     Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida autonomistöd från föräldrar 
samt uppfyllelse av grundläggande psykologiska behov predicerade deltagande i fysisk 
aktivitet både på fritiden och i skolan bland elever i årskurs 9. 

     Hypoteser. 
Baserat på självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2000), Allmän självbestämmandeteoretisk 
processmodell för motionsbeteende (Teixeira m.fl. 2012) samt tidigare nämnd forskning var 
författarna till föreliggande studies hypotes att autonomistöd har en positiv indirekt effekt på 
deltagande i fysisk aktivitet, både på fritiden (hypotes1) och i skolan (hypotes 2) genom de 
psykologiska grundbehoven.  

Figur 3. Hypotes 1. Autonomistöd i relation till fysisk aktivitet på fritiden

Figur 2. Hypotes 2. Autonomistöd i relation till deltagande på idrottslektioner

Metod 
Deltagare
I studien deltog 193 elever från grundskolan årskurs 9, 98 killar (50.8 %) och 94 tjejer 
(48.8%) samt 1 person som inte besvarade denna fråga (0.4%). Eleverna tillhörde tre olika 
skolor fördelade på två kommuner i sydvästra Sverige och var mellan 14 och 16 år (M =14.95,
SD = 0.26) gamla. Studien involverade elever på grundskolenivå med garanterade 
idrottslektioner under hela grundskolan. Årskurs 9 valdes eftersom att eleverna var 15 år och 
detta innebär att medgivande från rektorerna samt eleverna är tillräckligt för att det skall vara i
linje med etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2004). Trots detta involverar studien 12 stycken 
14 åriga elever samt 2 stycken elever fyllda 16 år. De elever som inte var fyllda 15 år skulle 
fylla år under december månad samma år som insamlingen skedde och eleverna var väl 
införstådda med vad som krävdes av dem. Vidare var studiens syfte ej av känsligt ämne för 
eleverna, vilket enligt Vetenskapsrådet (2004) är tillräckligt för att samla in data från personer
under 15 år. 
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Instrument
Frågeformuläret författarna till föreliggande studie använde sig av inleds med 
bakgrundsfrågor rörande kön, ålder, deltagande på idrottslektioner, utövande av idrott vid 
sidan av skolan och tid lagd på fysisk aktivitet. Till studien användes två separata instrument 
som satts ihop till ett frågeformulär. 

     Deltagande i fysisk aktivitet. 
För att mäta nivån av deltagande i fysisk aktivitet på fritiden och på skolidrotten användes två 
självkonstuerade frågor som baserades på Sylvia, Bernstein, Hubbard, Keating och Anderson 
(2014) beskrivning av det vanligaste sättet att mäta fysisk aktivitet genom självrapporterade 
formulär. (1) Hur många procent av idrottslektionerna har du deltagit på under det senaste 
året?. Denna fråga besvarades på en fyragradig likertskala som löpte mellan 1 (0-25%) och 4 
(75-100%). (2) Hur ofta motionerar du?, frågan besvarades på en fyragradig likertskala som 
löpte mellan 1 (mindre än 1 ggr/v) och 4 (varje dag 5-6 ggr/v).  

     The Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES).
För att mäta de grundläggande psykologiska behoven; kompetens, självbestämmande och 
social samhörighet, användes den svensk version av The Basic Psychological Needs in 
Exercise Scale (BPNES; Vlachopoulos & Michailidou, 2006, översatt till svenska av 
Josefsson & Ivarsson, 2010). Instrumentet består av 12 frågor som besvaras på en femgradig 
likertskala som sträcker sig från 1 (“Stämmer inte alls”) till 5 (“stämmer helt och hållet”). 
Exempel på fråga är “Mitt motionsupplägg stämmer helt överens med mina intressen och val”
(Vlachopoulos & Michailidou, 2006). De tre grundläggande psykologiska behoven slogs ihop 
till en variabel (Weman-Josefsson, Lindwall & Ivarsson 2015).

     Perceived autonomy support scale for exercise settings (PASSES).
Vid mätning av elevernas uppfattning av deras föräldrars autonomistöd till fysisk aktivitet 
användes The Perceived autonomy support scale for exercise settings (PASSES; Hagger m.fl, 
2007). Instrumentet består av 12 frågor som besvaras på en sjugradig likertskala som sträcker 
sig från 1 (“stämmer inte alls”) till 7 (“stämmer helt”). Översättning av instrumentet från 
engelska till svenska skedde genom en version av metoden “back translation” (Hilton & 
Skrutkowski, 2002). Den ena författaren översatte först instrumentet från engelska till 
svenska. Sedan översatte den andra författaren instrumentet tillbaka till engelska. Skillnaderna
i de olika versionerna diskuterades mellan författarna och handledare. Sedan skickades 
versionerna till en tvåspråkig (engelska och svenska) expert som gav sina förslag på 
ändringar, vilket låg som underlag till den slutgiltiga översatta versionen av PASSES.

Procedur
Rekryteringen av studiens deltagare gjordes genom telefonkontakt med respektive skolas 
rektor. Rektorn informerades om att eleverna som deltog i studien var anonyma samt att de 
insamlade svaren inte skulle kunna spåras tillbaka till klassen eller enskild elev. Samma 
information tillgavs klassföreståndare och elever innan frågeformulären delades ut. Om 
rektorerna gav godkännande för eleverna att delta i studien valdes det ut lämpliga lektioner 
för datainsamling. Vid insamlingen fick både klassföreståndarna och eleverna ta del av 
studiens syfte samt ovan nämnd information. Efter denne information delgivits fick eleverna 
välja om de ville delta i studien eller om de ville avstå. 
     Innan ifyllning av frågeformuläret påbörjades förtydligades enkätens instruktioner om att 
första sidan var den sida där eleverna gav sitt godkännande, sida två var identisk med första 
sidan. Den identiska sidan var menad att eleverna kunde ta hem till målsman. Vidare 
förtydligades begreppen motion och fysisk aktivitet eftersom den del av frågeformuläret 
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endast involverade den fysiska aktiviteten utöver skolidrotten och inte med skolidrotten 
inräknad. Efter förtydligandet delades enkäterna ut till respektive elev. Eleverna hade 
möjlighet att räcka upp handen och ställa frågor under hela ifyllningsförloppet för att 
minimera missförstånd. 
     Rekryteringen gjordes genom ett bekvämlighetsurval och datainsamlingen genomfördes av
författarna till studien. 

     Etiska aspekter.
Undersökningen har följt de forskningsetiska principerna, individskyddskravet som beskriver 
att deltagarna inte under några omständigheter får komma till skada, psykiskt eller fysiskt, 
eller upplever att de kommer till skada. Individskyddskravet har fyra underliggande 
huvudkategorier, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Det förtydligades att materialet endast skulle 
användas till den avsedda studien och hanterades med sekretess, enskilda svar skulle inte 
komma att presenteras utan allt resultat presenteras i subgrupper. Författarna till föreliggande 
studie prioriterade förtydligandet av konfidentialitetskravet och nyttjandekravet eftersom 
författarna eftersträvade en full förståelse från respektive elev och på detta sätt kunde samla in
så sanningsenliga besvarande frågeformulär.
     Eleverna delgavs information om att studiens syfte var att undersöka sambandet mellan, 
fysisk aktivitet och autonomistöd från föräldrar. För att försäkra att inte innehållet på 
frågeformuläret skulle upplevas som stötande eller provocerande fick rektor samt 
klassföreståndare först läsa igenom frågeformuläret innan de gav sitt fulla medgivande med 
underskrift. 

Analysmetod 
Vid sammanställning av data och analys genomfördes i programmet IBM SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences). En deskriptiv analys genomfördes innehållande variablerna:
föräldrar (PAR), motionsvanor (MV), deltagande på idrottslektioner (DI) och grundläggande 
psykologiska behov (BPN)..En  korrelationsanalys användes för att undersöka samband 
mellan föräldrar, motionsvanor, deltagande på idrottslektioner och grundläggande 
psykologiska behov.  För att statistiskt pröva våra hypoteser genomfördes medieringsanalyser 
i programmet PROCESS till SPSS (Hayes, 2013). Genom en medieringsanalys undersöktes 
hur den oberoende variabeln, autonomistöd, påverkade den beroende variabeln, fysisk 
aktivitet på fritiden respektive deltagande på idrottslektioner genom en mellanliggande 
(medierande) variabel, psykologiska grundbehov (Preacher & Hayes, 2008). I 
medieringsanalysen testas sambanden mellan oberoende och medierande variablerna 
(illustrerad med bokstaven a), samt den medierande variabeln och beroende variabel 
(illustrerad med bokstaven b). Vidare testas sambandet mellan den oberoende och den 
beroende variabeln (illustrerad med bokstaven c). Slutligen testas den inrerekta effekten 
mellan den oberoende och beroende variabeln genom den medierande variabeln (a*b; 
Preacher & Hayes, 2008).

Resultat
Nedan redovisas den deskriptiva statistiken gällande de inkluderade variablerna (se tabell 1). I
tabellen redovisas antal deltagare (N) samt medelvärdet på de besvarade frågeformulären på 
vardera kategorier. Instrumentets reliabilitet redovisas i form av cronbach’s alpha, vidare 
redovisas svarsskalorna samt de lägsta värdena och högsta värdena på det besvarade 
formuläret.  
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Tabell 1: Deskriptiv statistik, medelvärde och standardavvikelser för autonomistöd, 
grundläggande psykologiska behov och deltagande på idrottslektioner. 

N Medelvärde Std.
Avvikelse

Cronbach’s
Alpha

Skala Minimu
m

Maximum

Självbestämmand
e

193 3.79 .88
.79

0-4 1.25 4.00

Kompetens 193 3.69 .94 .85 0-4 1.00 4.00
Samhörighet 192 3.65 1.03 .87 0-4 1.00 4.00
BPN 193 3.71 .85 .92 0-4 1.50 4.00
PAR 188 6.26 .91 .92 1-7 2.08 7.00
MV 192 2.96 .96 1.00 4.00
DI 193 3.88 .36 2.00 4.00

Förkortningar: Grundläggande psykologiska behov (BPN), Autonomistöd (PAR), 
Motionsvanor (MV), Deltagande på idrottslektioner (DI).

Vidare följs det av resultatet från korrelationstesten som visade att det fanns statistiskt 
positiva samband mellan genomgående variabler (se tabell 2)  

Tabell 2: Korrelationsanalys

PAR MV DI BPN

PAR 1 .189** .172* .491**

187 188 188

MV .19** 1 .169* .467**

DI .17* .16* 1 .170*

BPN .49** .46** .17* 1

**=p<0.01, *=p<0.05
Förkortningar: Grundläggande psykologiska behov (BPN), Autonomistöd (PAR), 
Motionsvanor (MV), Deltagande på idrottslektioner (DI).

Hypotes 1
Resultatet från medieringsanalysen visade att autonomistöd hade en positiv indirekt effekt på 
deltagande i fysisk aktivitet på fritiden genom grundläggande psykologiska behov (β = .26, 
95% CI= .16, .38). Autonomistöd samt grundläggande psykologiska behov kunde tillsammans
förklara 24% av variansen av variabeln deltagande i fysisk aktivitet på fritiden. Detta innebär 
att en hög nivå av upplevt autonomistöd från föräldrar samt en hög grad av upplevd 
behovstillfredsställelse är relaterat till höga nivåer av fysisk aktivitet på fritiden. Vidare visade
resultatet att autonomistöd kunde förklara 24% av variansen i upplevda grundläggande 
psykologiska behov. För mer information se figur 1 och tabell 3. 
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Figur 1. Hypotes 1. 

Tabell 3. Regressions resultat för medierings analys av effekten från autonomistöd genom 
grundläggande psykologiska behov till motionsvanor.
Model Uppskattning SE p CI

(nedre)
CI
(övre)

Modell utan mediator
     Intercept -.06 .07 .46 -.21 .09
     PAR MV (c) .19 .07 .00 .04 .34
     R2x-y .36 .88 .00
Modell med mediator
     Intercept .19 .07 .00 .04 .34
     PAR BPN (a) .85 .37 .02 .10 1.59
     BPN MV (b) .56 .08 .00 .38 2.11
     PAR MV (ć) -.06 .08 .46 -.21 .09
     Indirekt effekt (a x b) .26 .06 .15 .37
     R2-m .24 .54 .00
     R2-y .22 .72 .00
Förkortningar: Grundläggande psykologiska behov (BPN), Autonomistöd (PAR), 
Motionsvanor (MV), Deltagande på idrottslektioner (DI), Mediator (m). 

Hypotes 2
Resultatet från medieringsanalysen visade att autonomistöd har en direkt effekt på elevens 
deltagande på idrottslektioner (β .046, 95% CI= -.019, .11) medan den totala effekten från 
autonomistöd till elevens deltagande på idrottslektioner genom grundläggande psykologiska 
behov (β .07, 95% CI=.012, .12). Effekten från autonomistöd till grundläggande psykologiska
behov visar 24% av variansen (β .26, 95% CI= .16, .38) medan den indirekta effekten från 
autonomistöd till elevens deltagande på idrottslektioner genom grundläggande psykologiska 
behov visar 4% (β .02, 95% CI= -.02, -.11). För mer information se figur 2 och tabell 4.
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Figur 2. Hypotes 2. 

Tabell 4: Regressions resultat för medierings analys av effekten från autonomistöd genom 
grundläggande psykologiska behov till deltagande på idrottslektioner.
Model Uppskattning SE p CI

(nedre)
CI
(övre)

Model utan mediator
     Intercept .04 .03 .16 -.01 .11
     PAR (c) MV .06 .02 .01 .01 .12
     R2x-y .02 .12 .01
Modell med mediator
     Intercept .06 .02 .01 .01 .12
     PAR BPN (a) .85 .37 .02 .11 1.59
     BPN MV (b) .04 .03 .16 -.02 .11
     PAR MV (ć) .04 .03 .16 .01 .11
     Indirekt effekt (a x b) .02 .01 -.00 .05
     R2-m .24 .54 .00
     R2-y .03 .12 .02

Diskussion

Föreliggande studies syfte var att undersöka huruvida autonomistöd från föräldrar samt 
uppfyllelse av grundläggande psykologiska behov predicerade deltagande i fysisk aktivitet 
både på fritiden och i skolan bland elever i årskurs 9. Baserat på tidigare forskning var 
författarna till föreliggande studies hypotes att autonomistöd skulle ha en indirekt effekt på 
deltagande i fysisk aktivitet, både på fritiden (hypotes 1) samt på skolidrotten (hypotes 2), via 
psykologiska grundbehov.

Hypotes 1
Resultatet från föreliggande studie gav stöd till hypotes 1 då de påvisar att autonomistöd var 
relaterat till motionsvanor via de grundläggande psykologiska behoven. Resultatet ligger i 
linje med Teixeira med kollegors (2012) modell Allmän självbestämmandeteoretisk 
processmodell där föräldrars autonomistöd var relaterat till deltagande i fysisk aktivitet via de 
psykologiska grundbehoven. Resultatet från föreliggande studie ligger även i linje Standage 
med kollegors (2012) resultat. Mer specifikt fann de att autonomistöd var relaterat till 
ungdomars deltagande i fysisk aktivitet genom kompetens och självbestämmande. Studiens 
resultat ligger även i linje med Christiana med kollegors (2014) resultat som fann en positiv 
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korrelation mellan föräldrars autonomistöd rörande självbestämmande till ungdomars fysiska 
aktivitet. I de situationer ungdomar kände autonomistöd var dem mer benägna att vara fysisk 
aktiva. I relation till föreliggande studie indikerar det att ungdomar vars grundläggande 
psykologiska behov tillgodoses ökar chansen att dessa ungdomar väljer att vara fysiska aktiva.
De situationer ungdomar kände att de hade kontroll över situationer främjades viljan till att 
vara fysiskt aktiva, likaså rörande behovet; självbestämmande. 
     Föreliggande studies resultat indikerar att tillfredställelse av de grundläggande 
psykologiska behoven har en positiv relation till elevers motionsvanor. Detta är i linje med 
Vazou och kollegors (2005) resultat. Vazou med kollegor (2005) fann att motivationsklimat 
där de grundläggande psykologiska behoven tillfredsställdes hade en positiv inverkan på 
barns motivation till idrott. Ett motivationsklimat som strävar efter att främja de 
grundläggande behoven i utbyte mot att fokusera på den direkta effekten på fysisk aktivitet 
har enligt föreliggande studies resultat och Vazou med kollegors (2005) resultat ett mer 
framgångsrikt beteende. Reinboth och Duda (2006) fann närliggande resultat utifrån deras 
studie, Reinboth och Duda (2006) beskriver att idrottare vilka kände att deras behov; 
självbestämmande, tillfredsställdes visade högre nivåer av psykologiskt välmående. 
     Resultatet från föreliggande studie antyder likt Bagøien och kollegors (2010) att 
autonomistöd från lärare hade ett samband med elevernas motivation till att vara fysiskt aktiva
på deras fritid. Föreliggande studies resultat ligger i linje med undersökningen av Bagøien och
kollegor (2010) som även fick resultatet att lärare som strävade efter att tillfredställa elevernas
psykologiska grundbehov gav effekt på elevernas motionsvanor vid sidan av skolan. Relaterat
till föreliggande studie som också kom fram till att autonomistöd som strävade efter att 
tillfredsställa de psykologiska grundbehoven hade en indirekt effekt på elevernas fysiska 
aktivitet på fritiden. 
     Föreliggande studie upptäckte att tillfredsställelse av de psykologiska grundbehoven hade 
en inverkan på elevers fysiska aktivitet vid sidan av skolan. Resultatet från studien ligger i 
linje med resultatet från Gunnel och kollegors (2014) undersökning som också kom fram till 
att målsättning påverkade fysisk aktivitet genom de psykologiska grundbehoven. 
Föreliggande studie studerade inte de psykologiska grundbehoven som separata komponenter 
utan som en sammanslagen enhet och fann således ett generellt samband för grundbehovens 
samband med fysisk aktivitet. Resultatet ligger i linje med teorin Allmän 
självbestämmandeteoretisk processmodell för motionsbeteende som förklara att en individ 
träningsbeteende påverkas av huruvida individens grundbehov; kompetens, självbestämmande
och social samhörighet (Ryan, m. fl., 2009). Detta ligger vidare i linje med Ha och Ng (2015) 
beskriver att desto högre nivåer av självbestämmande hos elever hade ett positivt samband 
med högre nivåer av fysisk aktivitet per dag.
     Resultatet från hypotes 1 visade att den totala effekten av autonomistöd från föräldrar hade
en effekt på ungdomars motionsvanor genom de psykologiska grundbehoven. Resultatet kan 
förklaras genom att det är av betydelse för individen att tillfredsställa de psykologiska 
grundbehoven för optimal psykologisk funktion, vidare är skapa högre nivåer av inre 
motivation till uppgiften (Deci & Ryan, 2000). Således förklarar Deci och Ryan (2010) att en 
individ influeras av yttre reglering. Liknande beskriver Ryan och kollegors (2009) som utifrån
allmän självbestämmandeteoretisk processmodell för motionsbeteende att en individ bör 
omges av individer som bidrar med positiv feedback, för att fostra förtroende och kompetens 
till själva utförandet. Resultatet från hypotes 1 i föreliggande studie antyder att autonomistöd 
inte nödvändigtvis behöver ge effekt på ungdomars fysiska aktivitet på fritiden, utifrån Deci 
och Ryan (2000a) har ungdomar med högre inre motivation också högre grad av 
tillfredsställelse av de psykologiska grundbehoven, då dessa är väsentliga för att skapa inre 
motivation. Däremot beskriver Ryan med kollegor (2009) att agera självbestämmande har ett 
samband med den sociala tillvaron en individ befinner sig i. Författarna från föreliggande 
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studie menar då att en individ kan utifrån sin fysiska aktivitet på fritiden få tillfredsställelse av
social samhörighet beroende på vilken fysiska aktivitet individen sysselsätter sig med.   
     Enligt Ryan och kollegor (2009), inriktat på idrott och fysisk aktivitet, är det av relevans 
att tillfredsställa de grundläggande psykologiska behoven för att fortsatt deltagande på idrott 
och fysisk aktivitet. Resultatet från föreliggande studie visar att tillfredsställelse av de 
psykologiska grundbehoven har en inverkan på fysisk aktivitet på fritiden. Resultatet ligger i 
linje med Teixeira med kollegors (2012) modell Allmän självbestämmandeteoretisk 
processmodell för motionsbeteende, vilka påvisar att stöd rörande självbestämmande är av 
vikt för tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven. Vilket därefter kommer 
leda till högre grad av fysisk aktivitet på fritiden. 
     
Hypotes 2
Från föreliggandes studies resultat kan författarna avläsa att hypotes 2 inte går att bekräfta. 
Likt hypotes 1 visade resultatet att autonomistöd påverkade de grundläggande psykologiska 
behoven, däremot fanns det ingen direkt effekt mellan autonomistöd från föräldrar till elevens
deltagande på idrottslektioner. Det fanns inte heller någon indirekt effekt på att autonomistöd 
från föräldrar skulle påverka elevens deltagande på idrottslektioner genom de grundläggande 
psykologiska behoven. 
    Standage med kollegor (2012) fann att autonomistöd på idrottslektion gav effekt på 
elevernas faktiska deltagande på idrottslektion vilket inte ligger i linje med föreliggande 
studies resultat. Författarna diskuterar att det kan bero på att föreliggande studie fokuserat på 
autonomistöd från föräldrar, medan Standage med kollegors (2012) studie använde upplevt 
autonomistöd på själva idrottslektionen. Författarna till föreliggande studie diskuterar att 
föräldrar inte är närvarande på idrottslektionen och kan därför inte ge sitt direkta stöd till 
eleven och på så vis kan det upplevda autonomistödet avta. 
   Resultatet relaterat till det som Standage och Gillison (2007) fann. Likt Hein med kollegors 
(2009) resultat vilket visade att autonomistöd från föräldrar gav effekt på elevernas val att 
vara fysiskt aktiva både i skolan och på fritiden. Resultaten ligger inte heller i linje med 
Teixeira med kollegor (2012) modell Allmän självbestämmandeteoretisk processmodell för 
motionsbeteende där autonomistöd till de psykologiska behoven borde leda till ökade 
motionsvanor, till skolidrott i detta fall, vilket inte är fallet i den här målpopulationen. En av 
orsakerna till resultatet är att urvalet i studien har skolplikt och måste delta på idrottslektioner 
för att få betyg i ämnet. Det fanns här tydliga yttre motiv till varför elever skulle delta på 
idrottslektionen, vilket potentiellt skulle kunna förklara att autonomistöd inte betyder mycket 
när det kommer till faktiskt deltagande i idrottslektion. Det här resultatet är olikt från hypotes 
1, vilket kan tolkas som att det finns färre tydliga yttre motiv till att delta i fysisk aktivitet på 
fritiden och att där autonomistöd och inre motivation således påverkar i högre utsträckning.    
     Författarna till föreliggande studie baserade sina hypoteser på forskning som uteslutande 
gjorts utanför Sverige vilket kan kopplas till Hagger med kollegor (2009) som diskuterade 
utifrån sin studies resultat skillnader i hur ungdomar upplevde autonomistöd från föräldrar till 
fysisk aktivitet mellan olika kulter. Hagger med kollegor (2009) uteslöt inte att dessa 
variationer mellan populationerna kunde bero på kulturella skillnader. Författarna till 
föreliggande studie diskuterar att det skulle kunna vara en kulturell skillnad mellan den 
forskning hypotes 2 grundas i och målpopulationen i föreliggande studie, exempelvis kan det 
variera sig i skolplikt och en eventuell annan mentalitet till skolidrott.

Metoddiskussion
Föreliggande studie innefattar 193 insamlade frågeformulär där 186 frågeformulär var 
kompletta och användbara, vilket innebär ett bortfall på 3,6 %. Enligt Mitchell och Jolley 
(2013) bidrar ett stort urval till en ökad power vilket gynnar studien. Rekryteringen av 
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studiens deltagare gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Genom ett bekvämlighetsurval har 
inte studiens kontrollerat utanförliggande faktorer om exempelvis familjers ekonomiska 
tillstånd som kan vara relaterad  till att ungdomar inte har chans att utöva en idrott som denne 
i sin tur hade velat. För att få en ökad kontroll över utanförliggande faktorer skulle studiens 
författare ha använt sig av stratifierat urval (Borg & Westerlund, 2007).
    Eftersom klasserna i respektive skola hade avsatt klasstid samtidigt gjorde det att 
författarna för studien samlade in frågeformulär var för sig, en författare per klass. Detta kan 
ha bidragit till att eleverna inte fått identiska instruktioner vilket kan vara en potentiell felkälla
(Mitchell & Jolley, 2013). Efter att eleverna fyllt i frågeformulären fick de i sin tur sluta 
lektionen och lämna klassrummet i den ena skolan, detta kan ha bidragit till att eleverna 
skyndat sin ifyllning av frågeformuläret. Vidare kan det ha lett till slentriansvar (Mitchell & 
Jolley, 2013) om eleverna känt sig stressade av att andra elever fått lämna klassrummet eller 
om eleverna upplevt frågeformuläret som uttråkande eller tråkigt och endast ville bli klara. 
    Vid insamlingen av frågeformulär var det elever som inte var fyllda 15 år som deltog i 
undersökningen, ett av kriterierna för att vara med i undersökningen var att eleven ska ha fyllt
15 år. Eleverna som inte var fyllda 15 år skulle däremot fylla 15 år under december och 
insamlingen skedde i november vilket gjorde att författarna lät dessa elever medverka då 
rektorer samt lärare läst igenom enkäten och godkänt att den ej var av stötande karaktär.
    Gällande de använda instrumenten hade dessa en god reliabilitet (cronbach’s alpha) utifrån 
Mitchell och Jolley (2013) som förklarar att instrument med lägsta värde 0.70 och helst över 
0.80 för god reliabilitet. PASSES som är ett av de använda instrumenten i föreliggande studie 
hittades ingen svenskt översättning som gjorts, detta resulterade i att författarna för 
föreliggande studie översatte instrumentet på egen hand men för att försäkra sig om att den 
var rätt översatt togs hjälp av en svensk person bosatt i ett engelsktalande land som pratar 
både engelska och svenska flytande för en mer korrekt översättning (Hilton & Skutkowski, 
2002).

Implikation 
Föreliggande studies resultat indikerar att autonomistöd och uppfyllda psykologiska 
grundbehov har en viktig roll för fysisk aktivitet på fritiden. I likhet med Standage och 
kollegor (2012) visade resultatet att elever inte nödvändigtvis behöver motiveras direkt till 
fysisk aktivitet utan det ger större effekt att främja elevernas grundläggande psykologiska 
behov för att få en större effekt på deras motionsvanor, vilket är någonting som är av vikt att 
informera föräldrar, lärare och exempelvis tränare om för att få ökade motionsvanor hos 
ungdomar. Att utbilda lärare och föräldrar hur de kan stödja grundläggande psykologiska 
behov hos barnen. Exempelvis genom att vid planering av aktiviteter för barn och ungdomar 
försöka fokusera på att dem skall få så många valmöjligheter som möjligt, att låta dem känna 
sig duktiga genom att förse dem med viktiga roller och att förse ungdomar med sociala 
relationer i uppgiften. För att på så vis få dem mer fysiskt aktiva på sikt kunna ge effekt på 
elevernas hälsa samt elevernas resultat i övriga ämnen. Detta skulle leda till ökad fysisk 
aktivitet vilket hos ungdomar vilket ligger i linje med WHO (2011) rekommendationer för 
fysisk aktivitet, vilket motverkar det globala hälsoproblemet fysisk inaktivitet.  
     Alla ungdomar har inte den inre motivationen att vara fysisk aktiva på sin fritid. I dessa 
fall är det viktigt för föräldrar och lärare att ge ungdomarna information om fördelarna till att 
vara fysiskt aktiva samt att tillgodose alla möjliga alternativ som finns för ungdomarna att 
vara fysiskt aktiva. Att i dialogen ha ett tillvägagångssätt som får ungdomarna att känna sig 
självbestämmande i sina val (Bagøien, m.fl., 2010).
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Konklusion 
Resultatet från studien visade att autonomistöd samt grundläggande psykologiska behov hade 
en stark relation till fysisk aktivitet på fritiden men inte på deltagande i fysisk aktivitet på 
skoltid. Mer specifikt visade resultatet att det fanns en positiv indirekt effekt av autonomistöd 
på fysisk aktivitet på fritiden genom uppfyllda psykologiska grundbehov. Vilket betyder att 
autonomistöd från föräldrar spelar en relativt stor roll i huruvida ungdomarna är fysiskt 
aktiva. Dock har det stor betydelse hur föräldrarna visar sitt autonomistöd. Autonomistöd som
tillfredsställde de psykologiska grundbehoven hos ungdomarna predicerade deras fysiska 
aktivitet. 

Framtida forskning 
    Framtida forskning borde fokusera på att skapa experimentella designer inom 
forskningsområdet. Där forskarna uppmanar exempelvis föräldrar eller tränare att ge stöd till 
fysisk aktivitet via de psykologiska grundbehoven och sedan studera ungdomars 
motionsvanor över tid. På så vis lättare bekräfta sambandet mellan föräldrainvolvering och 
ungdomars fysiska aktivitet. Denna design anser även Standage med kollegor (2012) vara ett 
viktigt steg för framtida forskning. Vidare skulle framtida forskning replikera föreliggande 
studie samt involvera de två resterande subkategorier som PASSES innefattar, lärare och 
vänner. För att se om det skiljer sig mellan autonomistöd från föräldrar, lärare och vänner. En 
brist i föreliggande studie är att författarna använt sig av skolor som är geografiskt 
närliggande varandra. Vilket tyder på att framtida forskning borde fokusera på att involvera 
fler skolor och använda sig av stratifierade urval för att få bredare bild och lättare kunna 
generalisera resultatet till alla Sveriges skolor.
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