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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka samband mellan högskolestudenters 

förändringsbenägenhet utifrån fysisk aktivitet i relation till motivation, målsättning, 

behovstillfredsställelse och behovsfrustration. Vidare, var syftet med studien att undersöka 

eventuella könsskillnader. Som underlag för undersökningen användes mätinstrumenten 

BREQ-2, BMPN, GCEQ och Physical Activity State of Change, 2.1. Enkäterna besvarades av 

205 högskolestuderande, varav 103 kvinnor och 102 män. Medelåldern för högskolestuderna 

var 22.01 år(SD=1,90). Motivationsregleringarna; amotivation, yttre reglering och introjicerad 

reglering visade en negativ korrelation med stadium i transteoretiska modellen. Identifierade 

reglering och inre motivation visade en positiv korrelation med stadium i transteoretiska 

modellen. Kompetens och autonomi inom behovstillfredsställelse visade en positiv 

korrelation med stadium i transteoretiska modellen. Inre målsättning och dess underkategorier 

utvecklingsförmåga samt social anknytning visade en positiv korrelation med stadium i 

transteoretiska modellen. Aktuell studie föreslår att framtida forskning utifrån individers 

stadier i den transteoretiska modellen undersöker åldersskillnader i målsättning för att 

möjliggöra en eventuell modell hur målsättningsarbeten mot fysisk aktivitet kan struktureras i 

olika åldersgrupper.  

 

Nyckelord: Högskolestudenter, transteoretiska modellen, behovstillfredsställelse, 

behovsfrustration.  
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Abstract 

 

 

The aim of the present study was to investigate the relationship between university students' 

willingness to change based on physical activity in relation to motivation, goal setting, 

satisfaction of needs and the needs of frustration. Furthermore, possible gender differences 

were examine. As a basis for investigation, the instrument BREQ-2, BMPN, GCEQ and 

Physical Activity State of Change, 2.1 were used. The questionnaires were answered by 205 

university students, including 103 women and 102 men. The average age of the university 

student were 22.01 years (SD = 1.90). Motivation regulations; amotivation, external 

regulation and introjected regulation showed a negative correlation with the stage of the trans-

theoretical model. Identified regulation and intrinsic motivation showed a positive correlation 

with the stage of the trans-theoretical model. Competence and autonomy need satisfaction 

showed a positive correlation with the stage of the trans-theoretical model. Intrinsic goals and 

its subcategories skill development and social recognition showed a positive correlation with 

the stage of the trans-theoretical model. Current study suggest that future research based on 

individual stages of the trans-theoretical model examines the age differences in the objective 

to allow for a possible model the objective works against the physical activity can be 

structured in different age groups. 

 

Keywords: University students, stage of change, need satisfaction, need thwarting 
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Folkhälsan i Sverige har generellt utvecklats positivt de senaste åren, dock har ungdomar och 

unga vuxnas hälsa utvecklats negativt (Folkhälsomyndigheten, 2014). I Sverige har personer 

som klassas som övervikta och feta i åldern 16-29 dubblerats sen 1980 (Statistiska 

centralbyrån, 2012). Det finns dock skillnader, dödligheten är dubbelt så hög bland de som 

saknar högskoleutbildning i yrkesverksam ålder (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Kunskapen om att fysisk aktivitet medför ett välmående för individen är allmänt känt (Boiché, 

Sarrazin, 2007). En avgörande faktor för hur individens fysiska status förbättras när 

motionsmängden ökar är hur fysiskt aktiv denne är från början. En fysiskt inaktiv förbättrar 

generellt sin fysiska status mer än en individ som är vältränad (FYSS, 2008). Individens 

fysiska aktivitetsnivå är ett temporärt stadie och kan förändras över tid. Det temporära stadie 

individen befinner sig i beskrivs genom transteoretiska modellen. Transteoretiska modellen 

syfte är att skapa en djupare förståelse om individer som genomgår en 

beteendeförändringsprocess i sin fysiska aktivitet (Proschaska, Redding & Evers, 2009). Det 

har visat sig att de personer som använder sig av en målsättning i en 

beteendeförändringsprocess mot fysisk aktivitet har enklare att upprätthålla en fysisk livsstil 

(Consolvo, Klasnja, McDonald, & Landay, 2009). Enligt Ryan (2009) drivs människan av 

antingen inre eller yttre målsättningar i sin fysiska aktivitet. De individer som drivs av inre 

målsättningar mot fysisk aktivitet känner en högre grad av välbefinnande i den fysiska 

aktiviteten än de individer som drivs av yttre målsättningar (Ryan, 2009). För att en person 

ska kunna förändra eller bibehålla en fysisk aktivitetsnivå är dennes motivation en avgörande 

faktor (Texiera, Caracca, Markland, Silva & Ryan, 2012). En teori som fått allt större fokus i 

forskning om individers motivation till fysisk aktivitet är självbestämmandeteorin (Deci & 

Ryan, 2000a; Daley & Duda, 2006). För att en individs optimala motivationsnivå ska vara 

möjlig behöver dennes psykologiska behov tillfredsställas (Deci & Ryan, 2002). Om 

individen upplever en problematik med att uppfylla dessa behov, känner denne 

behovsfrustration (Vansteenkiste & Ryan, 2013). Behovsfrustration medför att individen 

upplever en brist på glädje, personlig utveckling eller välmående i den kommande aktiviteten 

(Deci & Ryan, 2000b). 

Forskningen inom behovstillfredsställelse i relation till fysisk aktivitet beskrivs som 

förhållandevis outforskad (Texiera et al., 2012). Forskare belyser att det bör göras mer 

korrelationstudier av sambandet mellan behovsfrustration och fysisk aktivitet i en mer 

avgränsad population (Gunnel, Crocker, Wilson, Mack & Zumbo, 2013). Vidare, är det  av 

intresse att undersöka vilka faktorer som påverkar individen att genomgå en 

förändringsprocess mot ett mer fysiskt aktivt liv (Proschaska, Redding & Evers, 2008). En 

modell som försöker identifiera de faktorer en individ upplever i förändringsprocessen mot ett 

mer fysiskt liv är transteoretiska modellen (Marcus & Forsyth, 2009). 

 

Transteoretiska modellen 

     Transteoretiska modellen utvecklades för att skapa en djupare förståelse hur människor 

genomgår en beteendeförändring (Marcus & Forsyth, 2009). Till en början användes 

transteoretiska modellen framförallt för att förstå beroendeproblematiken med alkohol och 

rökning men har på senare år blivit ett allt mer populärt redskap för att skapa en djupare 

förståelse för personer som genomgår en förändringsprocess mot ett mer fysiskt aktivt liv 

(Prochaska, Redding & Evers, 2008). Det breda begreppet fysisk aktivitet refererar till att 

individen utför aktiviteter som trädgårdsarbete, väljer trapporna istället för hissen eller spelar 

basket med sina barn (Marcus & Forsyth, 2009). En form av fysisk aktivitet som refererar till 

aktiviteten som utförs är planerad och har som syfte att upprätthålla eller förbättra individens 

kondition, muskelstyrka eller uthållighet är motion (Schäfer & Faskunger, 2006). 

Transteoretiska modellens syfte är att identifiera de huvudsakliga faktorer som påverkar 

personer som genomgår en förändringsprocess. Fördelarna med att kunna identifiera de 
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huvudsakliga faktorerna som påverkar är användbart när ett interventionsprogram ska 

genomföras (Marcus & Forsyth, 2009). 

     Transteoretiska modellen består av fem olika stadier som beskriver vilken fas personen 

befinner sig i en förändringsprocess (se Figur 1). Modellen beskriver personens aktivitetsnivå 

utifrån ett temporärt stadium. Personens vara eller inte vara i ett stadium är således en process 

som eventuellt förändras över tid. I Första stadiet, förnekelsestadiet har personen inga 

intentioner att bli fysiskt aktiv under de kommande sex månaderna. Personen tar oftast 

avstånd från information om de hälsorisker som finns med att vara fysiskt inaktiv oavsett om 

de är medvetna om riskerna eller inte. Personen kan ha gjort tidigare försök att genomgå en 

förändring men misslyckats ett flertal gånger och därefter fått en tillbakahållande inställning 

till fysisk aktivitet. Andra stadiet är begrundandestadiet och individer i detta stadie är benägna 

att bli fysisk aktiv inom de kommande sex månaderna, men är inte redo att påbörja 

förändringsprocessen för stunden. Denne är medveten om de positiva och negativa 

hälsoeffekterna som finns med att vara fysiskt inaktiv/aktiv. Kunskapen om hälsoeffekterna 

kan bli problematisk för personen, då denne börjar sätta fördelarna i relation till den tid som 

behöver läggas ner, det gör att många personer fastnar i begrundandestadiet en lång tid. I det 

tredje stadiet, förberedelsestadiet är personen redo att börja motionera inom de närmsta 

månaderna. De börjar eventuellt med att kontakta en hälsorådgivare samt söka i litteratur för 

att börja planera sin förändring. I det fjärde stadiet, handlingsstadiet har personen gjort en 

positiv livsstilsförändring under de senaste sex månaderna, personen har tagit steget från 

inaktiv till aktiv. Det finns fortfarande risk för återfall i handlingsstadiet då personen precis 

påbörjat sin förändringsprocess mot ett mer fysiskt liv. Slutligen, återfinns det femte stadiet 

vidmakthållandestadiet. I vidmakthållandestadiet har personen genomgått en förändring och 

varit fysisk aktiv mer än sex månader. De är mindre benägna att få återfall och om de lyckas 

vidmakthålla förändringen upp till fem år anses den fysiska aktiviteten vara en del i deras 

vardag (Proschaska, Redding & Evers, 2008). 

 

 
Figur 1: Transteoretiska modellen (Prochaska, Redding, Evers, 2008, s.98) 

 

     Prochaska, Redding och Evers (2008) belyser fem antaganden som är viktiga att veta innan 

ett interventionsprogram genomförs utifrån transteoretiska modellen; (1) En 

beteendeförändring sker över tid gradvis genom ett antal stadium. (2) Stadier i transteoretiska 

modellen är stabila men personer kan flyttas upp eller ner i stadier. (3) Majoriteten av de 

personer som befinner sig i riskgrupper kommer inte vara beredda att vidta åtgärder, vilket 

minskar sannolikheten för att vanliga interventionsprogram skall fungera på ett effektivt sätt. 

(4) För att maximera effekten av ett interventionsprogram bör olika tillvägagångsätt användas 
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beroende på vilket stadie individen befinner sig i (5) Transteoretiska modellen kan inte enskilt 

beskriva alla aspekter i en förändringsprocess utan kombineras med fördel flera teorier 

(Prochaska, Redding & Evers, 2008).  

Av de teorier som med fördel kan kombineras med transteoretiska modellen beskrivs teorier 

som omfattar motivationsregleringar (Prochaska, Redding & Evers, 2008). En teori om 

motivationsregleringar som fått stort genomslag i forskning de senaste åren är 

självbestämmandeteorin (Texiera et al., 2012). 

 

Självbestämmande teorin 
     Självbestämmande teorin är en makroteori som handlar om personlighet och motivation. 

Den sammansatta makroteorin utgår från att alla människor har en inneboende tendens att 

vilja utvecklas och uppfylla sin fulla potential (Deci & Ryan, 2000c). Självbestämmande 

teorins syfte är ta reda på de faktorer som utgör personens förmåga att utvecklas i sociala 

kontexter såsom i grupp och individuellt för att få en sundare livsstil, faktorer som utgörs av 

personens välbefinnande, samhörighet samt personliga utveckling (Deci & Ryan, 2000a; Deci 

& Ryan, 2000c; Deci & Ryan, 2000d). Utifrån föreliggande studies syfte valdes tre av fem 

teorier som självbestämmande teorin är baserad på att introduceras; Goal Content Theory 

(GCT) och Basic Needs Theory (BNT), Organismic Integration Theory (OIT) (Deci & Ryan, 

2002).  

     GCT är användbar för att se vilken målsättning en individ använder som motivation mot 

den fysiska aktiviteten, antingen drivs människan av en inre målsättning eller en yttre 

målsättning (Ryan, 2009). Vid inre målsättning söker denne efter personlig utveckling, 

samhörighet med andra samt eftersträvar en psykologisk tillfredställande inre hälsa (Niemiec, 

Ryan & Deci, 2009). Det finns tre dimensioner av inre målsättningar; utvecklingsförmåga, 

hälsohantering och social anknytning. Utvecklingsförmåga, refererar till när individen ser den 

fysiska aktiviteten som en möjlighet att kunna bli bättre och utvecklas i aktiviteten. 

Hälsohantering syftar till att individen utför den fysiska aktiviteten för att förbättra sin hälsa 

och/eller kondition. Social anknytning refererar till att individen utövar den fysiska aktiviteten 

för att knyta sociala band med andra individer (Sebire, Standage & Vansteenkiste, 2008). Vid 

yttre målsättning drivs individen av yttre omständigheter som pengar, utseende och 

berömmelse. Dessa yttre mål har en negativ påverkan på den psykiska hälsan för individen då 

denne utövar den fysiska aktiviteten av målsättningar som inte tillfredsställer individens 

psykologiska behov. De yttre målen kan då få individen att uppleva ett mindre välmående 

samt tillfredställelse med sig själv (Niemiec, Ryan & Deci, 2009). Det finns två dimensioner 

av yttre målsättningar; socialt erkännande och utseendefixering. Socialt erkännande,  

beskriver att individen utför den fysiska aktiviteten för denne har som målsättning att bli sedd 

och att andra skall beundra en att denne utför den fysiska aktiviteten. Utseendefixering 

refererar till individen utför den fysiska aktiviteten för att denne vill förbättra sitt utseende 

(Sebire, Standage & Vansteenkiste, 2008). 

     BNT beskriver tre stycken psykologiska behov; kompetens, tillhörighet och autonomi som 

en individ behöver tillfredsställa för att nå sin optimala motivationsnivå. Kompetens innebär 

att personen ska kunna uppleva en drivkraft, färdighet samt effektivitet i relation till den 

aktivitet denne utför. Tillhörighet refererar till att personen ska känna gemenskap, en 

tillfredställande tillhörighet till en viss grupp. Sociala grupper som kan bestå av familjen, 

vänner eller organisationer. Slutligen autonomi, vilket refererar till att personen ska känna att 

den gör aktiviteten för sin egen skull och känner en kontroll i det arbete denne ska utföra 

(Deci & Ryan, 2000a; Deci & Ryan, 2002). Om individen känner att de tre psykologiska 

behoven tillfredsställs medför det att denne känner ett välmående inför aktiviteten. Om inte de 

psykologiska behoven kompetens, tillhörighet samt autonomi tillfredsställs upplever denne en 

behovsfrustration. Behovsfrustration, beskriver att individen inte känner ett psykologiskt 
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välbefinnande, glädje eller personligutveckling inför aktiviteten som skall utföras. Utsätts 

individen regelbundet för aktiviteter där dennes psykologiska behov inte tillfredsställs ökar 

risken för denne skall utveckla psykiska sjukdomar (Deci & Ryan, 2000b).    

     OIT grundar sig i antagandet att när personer utför en uppgift värderar alltid personen sina 

förutsättningar för att klara av uppgiften utifrån tidigare erfarenheter (Deci & Ryan, 2002). 

Teorin behandlar och särskiljer de fyra motionsregleringar som beskriver den yttre 

motivationen. Yttre reglering till introjicerad reglering samt identifierad reglering till 

integrerad reglering. Yttre reglering är den lägst självbestämmande regleringen, medan 

integrering är den högst självbestämmande regleringen längs kontinuumet av yttre motivation. 

Individer som innehar mer självbestämmande motivation, upplever mer välmående, bättre 

prestationsförmåga och är mer vidmakthållande till aktiviteten. Dessa regleringar går 

ytterligare att koppla till individens psykologiska behov kompetens, autonomi samt 

tillhörighet. Individen är mer benägen att delta i en aktivitet om denne känner alternativ till att 

delta, självtillit till sig själv gentemot aktiviteten, samt tillhörighet med andra som deltar i 

aktiviteten (Ryan, 2009).  

     Motivation definieras som ansträngningen i en aktivitet där ansträngningen utgörs av 

intensitet, riktning samt duration. Intensitet syftar till hur vilken nivå av intensitet individen 

har i den fysiska aktiviteten. Riktning, refererar till vad som får individen att utföra den 

fysiska aktiviteten och duration syftar till hur länge individen väljer att utföra aktiviteten 

(Roberts, 2001). 

Självbestämmandeteorin beskriver motivation utifrån tre centrala begrepp; amotivation, yttre 

motivation samt inre motivation (Se figur 2). Amotivation referar till att individen känner sig 

ovillig att motionera. Yttre motivation innebär att individen motionerar på grund av yttre 

omständigheter och inte för sin egen skull. Vidare, består yttre motivation av fyra stycken 

motivationsregleringar; yttre reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering och 

integrerad reglering. Yttre reglering är den minst självbestämmande yttre motivationen där 

individens motionerande syftar till att tillfredsställa den yttre omgivningen. Introjicerad 

reglering innebär att individen motionerar för att undvika känslan av ångest eller skabehm 

inför den yttre omgivningen. Identifierad reglering syftar till att denne utför handlingen för att 

motionera känns viktigt ur ett personligt perspektiv. Integrerad reglering är den mest 

självbestämmande yttre motivationen, individen motionerar fortfarande på grund av de yttre 

krav som ställs på denne och inte sådana som uppfyller dennes egna behov. Slutligen kommer 

inre motivation, som innebär att denne känner en egen tillfredsställelse och engagemang till 

dennes motionsbeteende. (Deci & Ryan, 2000c). Individen drivs av olika 

motivationsregleringar i olika sammanhang, således kan dessa ändras beroende på vilken 

aktivitet som skall utföras (Deci & Ryan, 2000a).  
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Figur 2. Självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2002, s.16) 

 

Som tidigare nämnt är självbestämmandeteorin en sammansatt teori som grundar sig i flera 

makroteorier (Deci & Ryan, 2000c). Enligt Texiera et al., (2012) samverkar individens 

psykologiska behov, målsättning och motivationsregleringar med varandra. Som en följd av 

denna interaktion skapades processmodellen (Texiera et al., 2012). 

 

Process-modellen 

    För att individens fysiska aktivitet skall bli vidmakthållande beteende, grundar sig 

individens beteende sig i bakomliggande faktorer som utgörs av självbestämmande teorins 

olika komponenter (Teixiera et al., 2012). Teixiera et al., (2012) beskriver att individens 

psykologiska behov, målsättning och motivationsregleringar påverkar varandra. En individs 

förutsättningar för att skapa ett vidmakthållande beteende av en fysisk aktiv livsstil beskrivs 

genom process modellen (se Figur 3) i fyra steg. Det första steget utgör sig av tre 

komponenter; Behovssupport gentemot den fysiska aktiviteten, som innebär att en individ ska 

kunna uppnå en optimal motivationsnivå måste dennes psykologiska behov kompetens, 

autonomi och tillhörighet uppnå en tillfredställande nivå. Detta grundar sig genom det 

autonoma att individen ska ha möjligheten ta hjälp från andra i omgivningen för att kunna få 

en optimal utveckling med sin fysiska aktivitet. Tillhörighet, att individen omger sig av ett 

gynnsamt och positivt klimat. Kompetens, känna utveckling genom att ta sig an svåra 

utmaningar (Teixiera et al., 2012).  

     Andra komponenten, orsaksorientering, undersöker individuella skillnader genom hur ett 

målinriktat beteende påverkar dennes motivationsregleringar. Denna komponent undersöker 

vidare hur individen beter sig vid olika scenarion om denne är (1) autonomisk orienterad, 

vilken menas att dennes beteende styrs utifrån dennes egna värderingar samt intresse (2) 

kontrollorienterad, vilket beskriver utifrån individens direktiv och behärskning hur denne 

”ska” bete sig i situationer (3) opersonligorienterad, vilket fokuserar på indikatorer till dennes 

ineffektivitet, individen utför inte aktiviteten avsiktligt. Dessa tre underkategorier är vidare 

relaterade till motivationsregleringarna (1) inre motivation och yttre motivation (2) yttre 

reglering och introjicerad reglering samt (3) amotivation och individens brist på 

initiativtagande (Deci & Ryan, 2000d). Vidare, beskriver Deci och Ryan (2000d) att 

amotivation och begreppet opersonligorienterad inte tillfredsställer de psykologiska behoven, 

det upplevs brister inom kompetens samt tillhörighet.  
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     Tredje komponenten beskriver individens målsättning och motiv (Deci & Ryan, 2000d).  

Enligt självbestämmande teorin påverkar målsättningsarbeten individens prestationsförmåga 

samt välmående inför aktiviteten denne ska utföra. Individens målsättning är relaterade till hur 

individens psykologiska behov tillfredsställs. Individer med inre målsättning upplever 

behoven tillfredsställda och är positivt associerade med en bättre hälsa. Individer med yttre 

målsättningen upplever ej behoven som tillfredsställda, vilket leder till att de är associerade 

med sämre hälsa (Deci & Ryan, 2000d). 

Motiv innehåller faktorer som individen försöker sträva åt som till exempel berömmelse, 

välmående eller utseende (Deci & Ryan, 2000d). Motiv styrs i relation till hur de 

psykologiska behoven tillfredsställs. Enligt Deci och Ryan (2000d) är graden av individens 

behovsfrustration hur individ en upplever sina motiv. Motivationen till det kommande målet 

är också en faktor påverkar (Deci & Ryan, 2000d). 

     Dessa tre komponenter är i sin tur sammanlänkade med hur de psykologiska behoven 

autonomi, kompetens, tillhörighet tillfredsställs. Om de psykologiska behoven tillfredsställs 

kommer det att gynna individens hälsosamma livsstil, genom att denne kommer att våga ta sig 

an utmaningar samt få den fysiska aktiviteten mer vidmakthållande över tid (Ryan, Heather, 

Deci & Williams, 2008). 

     Individen kan sin tur uppleva en kontrollerad eller en autonom motivation till aktiviteten 

denne ska utföra (Deci & Ryan, 2000d). Kontrollerad motivation känner de individer som 

styrs av yttre reglering, de styrs av yttre belöningar, undviker straff eller upplever press från 

den yttre miljön. En annan form av kontrollerad motivation är introjicerad reglering där denne 

deltar i aktivisten för att undvika skuld. De som innehar en autonom motivation kan drivas 

identifierad reglering, där individen känner en meningsfullhet att delta. Den mest autonoma 

regleringen är integrerad reglering, där individen tar initiativ till att utforska olika barriärer för 

att kunna utvecklas, de värderar även aspekter som kan ge upphov till en hälsosam livsstil. 

Slutligen, om en individ styrs av dessa två kontrollerade motivationsregleringar finns det risk 

att den vidmakthållande aktiviteten inte kommer vara långvarig (Ryan, Heather, Deci & 

Williams, 2008). Medan individer som drivs av autonom reglering är mer benägna att 

vidmakthålla den fysiska aktiviteten samt utforska barriär på vägen för att vidta 

beteendeförändring (Ryan, Heather, Deci & Williams, 2008). 

 

 
 

Figur 3: Process-modellen (Texiera et al., 2012, s.4) 

 

Individens upplevelse av en tillfredställande tillvaro och hälsa i den fysiska aktiviteten beror 

på vilken målsättning denne drivs av samt hur fysiskt aktiv denne är. Antingen drivs individen 

av inre målsättning eller yttre målsättning (Niemiec, Ryan & Deci, 2009). Genom att 

kategorisera in individer som genomgår en förändringsprocess mot ett mer fysiskt liv i 
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transteoretiska modellen kan målsättningsarbeten göras på djupare grunder (Proschaska, 

Redding & Evers, 2008). 

 

Stadium i den transteoretiska modellen och målsättning  

     Så vitt vi känner till finns inga tidigare studier som har undersökt sambandet mellan stadier 

i transteoretiska modellen och vilken typ av målsättning individen drivs av. Det finns dock 

liknande studier som undersökt sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och vilken typ av 

målsättning individen drivs av. 

Gunnel, Crocker, Wilson, Mack och Zumbo (2014) studie rapporterade att de personer som 

drivs av inre målsättning mot motion i större utsträckning hade enklare att motionera än de 

som drevs av sin yttre motivation mot motion de senaste sex månaderna. Nilsson och Enryd-

Karlsson (2013) studie rapporterade att personer som motionerat länge korrelerar negativ mot 

yttre målsättningen. Grattan (2009) fann i sin studie att det inte fanns några skillnader mellan 

de som tränar lite/mycket och vilken målsättningsorientering de framförallt drivs av till 

motion. Seghers, Vissers, Rutten, Decroos och Boen (2014) studie om ungdomars målsättning 

i relation till deras motionsbeteende visade att de ungdomarna som tränade mest framförallt 

drevs av inre målsättning mot motion.  

     En studie belyser att individens målsättningsorientering är kopplat till motionsbeteende 

(Seghers et al., 2014). Den inre målsättningen har visat vara en betydande faktor för att 

individen ska känna välmående och tillfredställelse gentemot den fysiska aktiviteten (Sebire, 

2009). En annan studie beskriver att individen bör uppmuntras att drivas av inre målsättningar 

snarare än yttre målsättning, för att denne ska uppleva att aktiviteten ger en tillfredställande 

känsla. Ytterligare, belyser studien att inre målsättning har en positiv inverkan för individens 

behovstillfredsställelse och motionsbeteende (Gunnel et al., 2014). 

 

Stadium i den transteoretiska modellen och behovstillfredsställelses/behovsfrustration 

     Så vitt vi känner till, så finns det inga studier som har undersökt sambandet mellan stadium 

i den transteoretiska modellen och hur individers behovstillfredsställelse och 

behovsfrustration. Det finns dock liknande studier som undersökt sambandet mellan fysisk 

aktivitetsnivå och hur individen rangordnar sin behovstillfredsställelse/behovsfrustration till 

motion. 

     Gunnel, Crocker, Wilson, Mack och Crocker (2013) gjorde en studie i syfte att ta reda på 

om behovsfrustration kan användas som prediktor för välmående i motionsbeteenden.  

Studien visade att förändringar i det psykologiska behovet autonomi var negativt korrelat med 

en negativ affekt. Vidare, visade studien att individen upplevde sämre välmående i relation till 

den fysiska aktiviteten när det skedde förändringar i behoven kompetens och tillhörighet inom 

behovsfrustration. Individen upplevde således ett positivt motionsbeteende när förändringar 

upplevs genom behovstillfredsställelse kompetens (Gunnel et al., 2014). Välmående ökar 

således hos individen när dennes psykologiska behov tillfredsställs. (Gunnel et al., 2013).  

Sammanfattningsvis beskriver Gunnel et al., (2013) i deras studie att det bör fokuseras mer på 

självbestämmande teorins komponenter för att kunna öka individens välbefinnande samt 

motionsbeteende. Gunnel et al., (2014) skiljer på behovsfrustation och behovstillfredsställelse. 

Det är behovsfrustration som orsakar ett sämre välmående hos individen och inte brister av 

behovstillfredsställelse. När individens psykologiska behov tillfredsställs ökar dennes 

motivation till att bli mer fysisk aktiv (Gunnel et al., 2014). 
 

Stadium i den transteoretiska modellen, motivation och könsaspekter 

     Tidigare studier har visat att individer i handlingsstadiet och vidmakthållandestadiet drivs 

av inre motivation mot motion i högre utsträckning än de i lägre stadier (Rose, Parfitt & 

Williams, 2005; Daley & Duda, 2006; Buckworth, Lee, Regan, Schneider & Diclemente, 
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2007; Wininger, 2007). Individer som befinner sig i förnekelse, begrundande och förberedelse 

stadierna drivs i högre utsträckning av amotivation samt yttre motivation mot motion (Daley 

& Duda, 2006; Buckworth et al., 2007; Wininger, 2007).  

I Daley och Dudas (2006) studie drevs män av högre inre motivation och identifierad 

reglering än kvinnor i förberedelse stadiet. Både män och kvinnor drevs framförallt av inre 

motivation i handlingsstadiet och vidmakthållandestadiet. Kvinnor drevs i handlingsstadiet 

och vidmakthållandestadiet av sin inre motivation och uppvisade samtidigt låga nivåer av 

amotivation (Daley & Duda, 2006). Det finns en allmän kännedom inom forskningsområdet 

motivation att individer som drivs av inre motivation till motion, har enklare att upprätthålla 

en fysisk livsstil (Kilpatrick, Hebert & Bartholomew, 2005). I en metaanalys bestående av 66 

tidigare studier om relationen mellan motion och motivation sammanfattade 

kunskapsområdet. De individer som drevs av inre motivationsreglering mot motivation har 

enklare för att upprätthålla en fysisk livsstil under längre perioder. De individer som drevs av 

identifierad reglering tenderade att vara mer kortsiktiga i att upprätthålla en fysisk livsstil 

(Texiera et al., 2012). I de granskade studierna visade resultatet att män och kvinnor drevs av 

en inre motivation när de befann sig i de högre stadierna i transteoretiska modellen (Rose, 

Parfitt & Williams, 2005; Daley & Duda, 2006; Buckworth, Lee, Regan, Schneider & 

Diclemente, 2007; Wininger, 2007). De individer som befann sig i de lägre stadierna i 

transteoretiska modellen drevs av mindre självbestämmande motivationsregleringar, som 

amotivation och yttre motivation mot motion (Daley & Duda, 2006; Buckworth et al., 2007; 

Wininger, 2007). Forskningen visar ytterligare på att individer med inre motivation var mer 

benägna att vidmakthålla sina motionsvanor under längre perioder än de som drevs av 

identifierad reglering (Texiera et al., 2012). Utifrån den granskade tidigare forskningen kunde 

slutsatsen formuleras till att den tidigare forskningen visat ungefär samma resultat utan några 

större avvikelser. Texiera et al., (2012) menar dock, att det är flera parametrar som beslutar 

vad som utgör individens optimala motivationsnivå. Några av dessa parametrar är förutom 

motivation också målsättning och behovstillfredsställelse. Det är hur dessa parametrar 

samarbetar som utgör individens möjligheter att nå sin optimala motivationsnivå (Texiera et 

al., 2012). 

 

Målsättning, behovstillfredsställelse/behovsfrustration och motivation 

     Enligt Gunnel et al., (2013) studie har det visat sig att det finns samband mellan 

målsättningar, behovstillfredsställelse och motivation som individen drivs av till den fysiska 

aktiviteten. Studien visar att inre målsättning är positiv relaterad till inre motivation men 

negativ relaterad till kontrollerad motivation över ett sex månaders spann.  

Individer som drevs av inre motivation till fysisk aktivitet upplevde att sina psykologiska 

behov tillfredsställdställdes i högre utsträckning än de som drevs av motivationsregleringar 

som var mindre självbestämmande (Gunnel et al., 2013). En studie visade att inre målsättning 

är positivt korrelerat till en individs behovstillfredsställelse (Sebire, Standage &Vansteenkiste, 

2009).  

     I en av de granskade studierna visade det sig att de individer som drevs av inre motivation 

till fysisk aktivitet var positivt korrelerat till inre målsättningar samt behovstillfredsställelse. I 

en annan studie visade att de individer som drevs av inre målsättningar var positivt korrelerat 

till behovstillfredsställelse (Sebire, Standage & Vansteenkiste, 2009; Gunnel et al., 2013). 

 

Sammanfattning och syfte 

     Så vitt vi känner till finns ingen tidigare forskning som undersökt samband mellan 

individers fysiska aktivitetsnivå utifrån stadium i den transteoretiska modellen och 

målsättning samt behovstillfredsställelse/behovsfrustration. Tidigare forskning som undersökt 

sambandet mellan individers fysiska aktivitetsnivå utifrån stadium i den transteoretiska 
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modellen och motivation verkar vara överens. Det verkar som att de individer som befinner 

sig i handlingsstadiet och vidmakthållandestadiet framförallt drivs av inre motivation och de 

individer som befinner sig i förnekelse samt begrundandestadiet framförallt drivas av 

amotivation (Rose, Parfitt & Williams, 2005; Daley & Duda, 2006; Buckworth, Lee, Regan, 

Schneider & Diclemente, 2007; Wininger, 2007). 

     Wilson, Mack och Grattan (2008) summerar att forskning utifrån transteoretiska modellen 

och självbestämmande i framtiden bör inkludera målsättningsarbete, vilket hade möjliggjort 

en modell för hur målsättningsarbeten hade kunnat se ut i beteendeförändrings processer mot 

ett fysisk aktivt liv (Wilson, Mack & Grattan, 2008). Vidare, beskrivs det i tidigare forskning 

att forskning i framtiden bör inkludera yttre och inre målsättningar när sambandet mellan 

individers fysiska aktivitet och motivationsregleringar undersöks (Sebire et al., 2009). 

Slutligen, beskriver tidigare forskning att det är önskvärt att forskning som är baserad på 

självbestämmande teorin i framtiden inkluderar behovstillfredsställelse/behovsfrustration i 

större utsträckning till en mer avgränsad population (Rodgers, Hall, Duncan, Pearson, & 

Milne, 2010; Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch, & Thøgersen-Ntoumani, 2011; Gunnel 

et al., 2013). 

 

Syftet med studien är således att undersöka samband mellan högskolestudenters fysiska 

aktivitet utifrån stadium i den transteoretiska modellen och målsättning, 

behovstillfredsställelse/behovsfrustration och motivation. Vidare, kommer eventuella 

samband mellan målsättning, behovstillfredsställelse/behovsfrustration att undersökas. 

Slutligen,  kommer eventuella skillnader mellan män och kvinnor undersökas i målsättning, 

behovstillfredsställelse/behovsfrustration och motivation. 

 

Metod 

Deltagare 

     I studien deltog totalt (n=205) högskolestudenter, varav män(n=102) och kvinnor (n=103). 

Medelåldern på deltagarna var 22,01 år (SD=1,92). Antal aktiva i en idrottsförening 

beräknades till (n= 75) samt ej aktiva i en idrottsförening (n=130). De mest populära 

idrottsföreningarna som studenterna var aktiva i, var bland annat fotbollsföreningar och 

gymföreningar. De mest representerade motions/träningsformerna för deltagarna var gruppass 

i gym, jogging, promenader samt fotboll. Av det ursprungliga antalet besvarade enkäter 

räknades (n=4) stycken som bortfall på grund av att de var ofullständiga, då de missat besvara 

flertalet sidor i enkäter. 

 

Mätintrument 

     Första delen i frågeformuläret bestod av bakgrundsfrågor om kön, ålder, om 

högskolestudenten i dagsläget är aktiv i en idrottsförening - om ja, vilken typ av förening, 

slutligen vilken motions/träningsform studenten framför allt utövade. Totalt innehöll den 

sammanställda enkäten 66 stycken frågor (se Bilaga 1). 

 

Physical Activity Stages of change (Marcus & Forsyth, 2009, Questionnaire 2.1)   

Physical Activity Stages of Change (Marcus & Forsyth, 2009, Questionnaire 2.1) består av 

fyra stycken frågor med svarsalternativen “ja” och “nej”. 1= (“Jag är i dagsläget fysiskt 

aktiv”), 2= (“Jag planerar att öka min fysiska aktivitet inom de närmaste sex månaderna”) 

3= (“Jag är i dagsläget regelbundet fysiskt aktiv”) 4= (“Jag har varit regelbundet fysiskt 

aktiv de senaste sex månader eller längre”). Instrumentet har som syfte att mäta individens 

stadium i den Transteoretiska modellen. Svaren mäts genom en poängtabell där; nej=0, ja=1. 

Svaren sammanställs sedan och utvärderas genom Transteoretiska modellen, för att se vilket 

stadium individen befinner sig i. Den ursprungliga versionen av instrumentet översattes av 
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experter från engelska till svenska. Instrumenten översattes sedan tillbaka igen och 

diskuterades sinsemellan av en forskningsgrupp, de slutliga versionerna uppkom därefter 

(Josefsson & Ivarsson, 2010). Instrumentet översattes genom metoden ”back translation” 

(Brislin, 1986). 

 

Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire-2(BREQ-2; Markland & Tobin, 

2004) 

Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire-2(BREQ-2; Markland & Tobin, 2004) 

mäter en individs motivationsregleringar till motion genom fem stycken olika subskalor.  De 

fem olika subskalorna består av amotivation (“jag ser inte poängen med att träna”), yttre 

reglering (“jag tränar för att andra säger att jag ska”) introjicerad reglering (“jag känner mig 

skyldig om jag inte tränar”), identifierad reglering (“jag värderar fördelarna av träning”) 

samt inre reglering (“jag tränar för att det är kul). Mätinstrumentet består av 18 stycken 

frågor som besvaras genom en femskalig likertskala (0-4), 0=”Stämmer inte alls”, 

4=”Stämmer helt”. Instrumentet har översatts från engelska till svenska genom metoden 

”back translation” (Brislin, 1986). Resultaten diskuterades genom en forskningsgrupp där de 

slutgiltiga versionerna sedan uppkom (Weman-Josefsson, Lindwall & Ivarsson, 2015). 

BREQ-2 har visat en god validitet och reliabilitet som gör att instrumentet blir ett användbart 

mätinstrument för att mäta individers motivation till träning. Tidigare studie beräknade 

Cronbach alpha till; Inre reglering (0.86), Identifierad reglering (0.73), Introjicerad reglering 

(0.80), Yttre reglering (0.79), Amotivation (0.83) (Markland & Tobin, 2004). I föreliggande 

studie beräknades Cronbach alpha till; Inre reglering (0.89), Identifierad reglering (0.69), 

Introjicerad reglering (0.62), Yttre reglering (0.74), Amotivation (0.78). 

The Balanced Measure of psychological Needs (BMPN; Sheldon & Hilpert, 2012) 

The Balanced Measure of Psychological Needs (BMPN; Sheldon & Hilpert, 2012) mäter 

tillfredställelse och frustration av de psykologiska behoven; tillhörighet, kompetens, autonomi 

genom 18 frågor. Instrumentet består av tre stycken subskalor med sex stycken frågor i varje 

subskala. Exempel på frågor i subskalorna; Tillhörighet (”Jag upplevde en gemenskap med 

personer som bryr sig om mig och som jag bryr mig om.”) Kompetens (”Jag lyckades med 

svåra uppgifter och projekt.”) Autonomi (”Jag var fri att göra på mitt eget sätt”). Frågorna 

besvaras genom en femskalig likertskala (1-5), 1=”Stämmer inte alls”, 3=”Stämmer ibland”, 

5=”Stämmer helt”. BMPN översattes från engelska till svenska genom en grupp forskare som 

är insatta i området. Den svenska versionen har dock inte validerats. Instrumentet har vid 

tidigare undersökningar uppmätt en god reliabilitet och validitet. Cronbach alpha för de tre 

psykologiska behoven; Tillhörighet (0.78) kompetens (0.78) autonomi (0.78) (Sheldon & 

Hilpert, 2012). I föreliggande studie uppmättes Cronbach alpha värden till, Tillfredställande; 

tillhörighet (0.49), kompetens (0,84), autonomi (0,16). Frustration; tillhörighet (0,38), 

kompetens (0,55), autonomi (0,54). 
 

Goal Content for Exercise Questionaire (GCEQ; Sebire, Standage, Vanseenkiste,  

2009) 

Goal Content for Exercise Questionaire (GCEQ; Sebire, Standage, Vanseenkiste, 2009) mäter 

vilken målsättning individen främst använder sig av i relation till motion. Om individen drivs 

av en yttre- eller inre målsättning. Instrumentet består av tjugo stycken frågor fördelade på 

fem stycken olika subskalor som vidare är uppdelade i yttre- och inre målsättningar. Exempel 

på frågor är, Yttre; socialt erkännande (”Att andra ska ha höga tankar om mig”), 

utseendefixering (”Att förbättra mitt utseende” ). Inre; hälsohantering (”Att förbättra min 

motståndskraft mot sjukdomar ”) utvecklingsförmåga (”Att lära mig nya färdigheter inom 
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träning/motion”), social anknytning (”Att få kontakt med andra på ett meningsfullt sätt”), 

Frågorna besvaras genom en sjuskalig likertskala (1-7), 1 = ”Inte alls viktigt”, 4 = ”Ganska 

viktigt”, 7 = ”Extremt viktigt”. Instrumentet har översatts från engelska till svenska av 

Josefsson och Ivarsson (2010) genom metoden ”back translation” (Brislin, 1986). 

Instrumentet översattes från engelska till svenska och sedan tillbaka. Skillnaderna diskuteras 

sedan mellan originalet och de nya för att sedan komma fram till den slutliga versionen 

(Josefsson och Ivarsson, 2010). Tidigare studie har även redovisat en god validitet samt 

reliabilitet för instrumenten. Cronbach alpha; Social anknytning (0.89), hälsohantering (0.79), 

utvecklingsförmåga (0.80), social erkännande (0.85), utseendefixering (0.89) (Sebire et al., 

2009). Cronbach alpha i befintlig studie beräknades till; Social anknytning (0,88), 

hälsohantering (0,78), utvecklingsförmåga (0,57), social erkännande (0.72), utseendefixering 

(0,85). 

 

Procedur och design 

     Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotstudie där tio stycken personer 

frivilligt fick testa enkäten och ge synpunkter. Enkäten modifierades sedan till en slutlig 

version som undersökningsledarna använde till undersökningen. Utifrån pilotstudien 

reviderades ordfel hos mätinstrumentet Physical Activity Stages of change. Förtydliganden 

gjordes vidare hos bakgrundsfrågorna.  Deltagarna rekryterades genom besök på två 

högskolor i västra Sverige. Författarna befann sig på platser på högskolorna där de trodde flest 

studenter befann sig. Studenterna tillfrågades sedan på dessa platser om de ville vara med i 

undersökningen och informerades om studiens syfte. 

För att genomföra studien på ett etisk korrekt sätt följdes fyra forskningsetiska principer, vilka 

är informationskravet, konfidentialietskravet, nyttjandekravet samt samtyckekravet (Hassmén 

och Hassmén, 2008). Informationskravet innebär att undersökningsledarna ska informera om 

studiens syfte och ändamål, konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas utlämnade 

personuppgifter ska hållas anonymt och inte publiceras, nyttjandekravet följs genom att 

deltagarnas svar förvaras oåtkomligt och endast används för studiens ändamål. Slutligen, 

samtyckeskravet, som uppfylls genom att individen antingen tackar ”ja” eller ”nej” till att 

vara med i studien (Hassmén och Hassmén, 2008). Informations-, konfidentialitets-, och 

nyttjandekravet uppfylldes genom att undersökningsledarna var på plats vid högskolorna och 

berättade för studenterna om studiens syfte, att deras svar var helt anonyma, och att de när 

som helst kunde avbryta enkäten samt att deras svar enbart var till för studiens ändamål. 

Därefter frågades studenterna om de ville delta i studien. Vidare, innehöll enkätens framsida 

information om studiens syfte och att deras svar var helt konfidentiella (se Bilaga 2).  

Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagaren fick kryssa i en ruta om denne samtyckte att 

vara med i studien. Ledarna var således på plats och kunde svara på eventuella frågor som 

uppkom. Det tog cirka tio minuter att fylla i enkäten. 

 

Statistiska analyser  

     I SPSS gjordes ett Pearsons r för att undersöka eventuella korrelationer mellan stadium i 

transteoretiska modellen och individens målsättning, 

behovstillfredsställelse/behovsfrustration, samt motivationsreglering. Vidare, gjordes ett 

Persons r för att undersöka eventuella korrelationer i målsättning, 

behovstillfredsställelse/behovsfrustration. Slutligen, gjordes ett Oberoende T-test för att 

undersöka eventuella skillnader mellan män och kvinnor i målsättning, 

behovstillfredsställelse/behovsfrustration och motivation (Breakwell et al, 2013).   
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Resultat 

Resultatet från den aktuella studien redovisas i följande ordning. Fördelning av 

högskolestudenter i respektive stadium hos transteoretiska modellen. Beskrivande statistik för 

målsättning, behovsfrustration, behovstillfredsställelse och motivation. Därefter redovisas det 

hur variablerna i målsättning, behovstillfredsställelse/behovsfrustration samt motivation 

korrelerar till transteoretiska modellen och hur variablerna i målsättning, 

behovstillfredsställelse/behovsfrustration samt motivation korrelerar med varandra (se Bilaga 

2). Slutligen redovisas en tabell som visar könsskillnader av samtliga variabler (se Tabell 1).   

Högskolestudenter i respektive stadium hos transteoretiska modellen 

     Utifrån de besvarade enkäterna, kategoriserades högskolestudenterna in i stadierna hos 

tranateoretiska modellen. Antalet högskolestudenter (n) i var stadium resulterades till; 

Förnekelsestadiet (n=1), begrundandestadiet (n=33), förberedandestadiet (n=37), 

handlingstadiet (n=26) samt vidmakthållandestadiet(n=108). 

 

Beskrivande statistik 

     Samtliga variabler har summerats genom medelvärde (M) och standardavvikelse (SD). 

Stadium i transteoretiska modellen uppvisade höga värden på (M=4,00; SD=1,18). Vidare, 

uppvisade yttre målsättning (M=3,75; SD=1,22) och dennes underkategorier; Socialt 

erkännande (M=3,10; SD= 0,50), utseendefixering (M=4,43; SD=1,39) höga värden. Inre 

målsättning uppvisade något lägre värden (M=2,91; SD=0,89), medan dennes underkategorier 

uppvisade högre värden; Utvecklingsförmåga (M=4,80; SD=1;78), hälsohantering (M=5,73; 

SD=1,03). Behovsfrustration uppvisade genom dess underkategorier; Kompetens (M=3,17; 

SD=0,97), autonomi (M=3,57; SD=1,44), tillhörighet (M=3,39; SD=1,44). 

Behovstillfredsställelse och dennes underkategorier uppvisade lägre värden som; Kompetens 

(M=2,14; SD=0,76), autonomi (M=1,93; SD=0,76), tillhörighet (M=1,66; SD=0,85). 

slutligen, uppvisade motivationsregleringarna låga värden; Amotivation (M=0,34; SD=0,56), 

yttre reglering (M=0,68; 0,66), introjicerad reglering (M=2,03; SD=1,10), identifierad 

reglering (M=2,97;SD=0,90) samt inre motivation (M=2,91; SD=0,89). 

Korrelationer mellan transteoretiska modellen och målsättning, 

behovstillfredsställelse/tillfredställelse och motivation  

     Högskolestudenter som befinner sig i högre stadium i transteoretiska modellen, drivs mer 

av inre målsättning (Se Bilaga 2). Högskolestudenter som befinner sig i högre stadium är mer 

benägna att hantera hälsan, utvecklingsförmågan samt sin sociala anknytning.  

Korrelationsresultatet visar vidare att kompetens och autonomi inom behovstillfredsställelse 

har en positiv signifikant korrelation till transteoretiska modellen. Högre upp i stadierna 

högskolestunderna befinner sig, mer kompetens och autonomi upplever högskolestudenterna.  

Amotivation, yttre reglering och introjicerad reglering visar en negativ signifikant  

korrelation till transteoretiska modellen, medan identifierad reglering samt inre motivation 

visar en positiv signifikant korrelation. Desto lägre stadium högskolestudenterna befinner sig 

i, mer amotivation, yttre- och introjicerad reglering drivs de av. Högre upp i stadierna 

högskolestudenterna befinner sig i, mer identifierad reglering och inre motivation innehar 

dem. I övrigt erhölls inga signifikanta korrelationer i relation till transteoretiska modellen (Se 

Bilaga 2). 

 

Korrelationer mellan målsättning, behovstillfredsställelse/tillfredställelse och motivation 
     Det framkom positiva signifikanta korrelationer mellan yttre målsättning och variablerna 

socialt erkännnade, utseendefixering, inre målsättning, hälsohantering, social anknytning, 

behovstillfredsställelse tillhörighet och behovstillfrustration kompetens, autonomi, yttre 
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reglering, introjicerad reglering samt identifierad reglering. Socialt erkännande korrelerade 

signifikant positivt med utseendefixering, inre målsättning, social anknytning, 

behovstillfredsställelse kompetens, tillhörighet, behovsfrustration kompetens, autonomi och 

tillhörighet, yttre reglering, introjicerad reglering samt identifierad reglering. 

Utseendefixering korrelerade signifikant positivt med hälsohantering, behovstillfredsställelse 

tillhörighet, kompetens, yttre reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering. Inre 

målsättning korrelerade signifikant positivt med utvecklingsförmågan, hälsohantering, social 

anknytning, behovstillfredsställelse kompetens, autonomi, tillhörighet, introjicerad reglering, 

identifierad reglering och inre motivation. Vidare, korrelerade inre målsättning negativt med 

amotivation. Utvecklingsförmåga korrelerade signifikant positivt med hälsohantering, social 

ankytning, behovstillfredsställelse kompetens, autonomi, tillhörighet, identifierad reglering 

och inre motivation. En negativ korrelation uppstod bland annat för amotivation. 

Hälsohantering korrelerade signifikant positivt med behovstillfredsställelse kompetens, 

identifierad reglering och inre motivation, en negativ korrelation uppstod dessutom här genom 

amotivation. Social anknytning korrelerade signifikant positivt behovstillfredsställelse 

kompetens, autonomi, tillhörighet, identifierad reglering och inre motivation.                

     Behovstillfredsställelse kompetens korrelerade signifikant positivt med 

behovstillfredsställelse autonomi, tillhörighet, behovsfrustration kompetens, autonomi, 

intojicerad reglering, identifierad reglering och inre motivation. Behovstillfredsställelse 

autonomi korrelerade signifikant positivt med behovstillfredsställelse tillhörighet, identifierad 

reglering och inre motivation. Behovstillfredsställelse korrelerade signifikant positivt med 

identifierad reglering och inre motivation. Behovsfrustration kompetens korrelerade 

signifikant positivt med behovsfrustration autonomi, tillhörighet, yttre reglering och 

introjicerad reglering. Behovsfrustration autonomi korrelerade signifikant positivt med 

behovsfrustration tillhörighet, amotivation och yttre reglering. Behovsfrustration tillhörighet 

korrelerade signifikant positivt med amotivation och yttre reglering.  

     Slutligen för motivationsregleringarna, korrelerade amotivation signifikant positivt med 

yttre reglering, men korrelerade negativt med introjicerad reglering, identifierad reglering och 

inre motivation. Yttre reglering korrelerade enbart signifikant positivt introjicerad reglering. 

Introjicerad reglering korrelerade signifikant negativt med identifierad reglering men 

korrelerade positivt till inre motivation. För identifierad reglering uppstod det en signifikant 

positiv korrelation mellan med variabeln inre motivation (se Bilaga 2). 

 

Könsskillnader i relation till transteoretiska modellen 

     Det oberoende t-testet visade att kvinnor drevs signifikant högre av yttre reglering, 

introjicerad reglering och identifierad reglering. Inom den yttre målsättningen visade kvinnor 

signifikant högre grad utseendefixering än männen. Slutligen, vid inre målsättning, visade 

kvinnor signifikant högre grad av hälsohantering än männen, I övrigt erhölls inga mer  

signifikanta skillnader (Se tabell 1). 
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Tabell 1. 

Värden på män och kvinnors motivation, behovstillfredsställelse, behovsfrustration och 

målsättning. 

  Män Kvinnor     

  M Sd M Sd t(df) p 

Tranteoretiska modellen 3,93 1,23 4,09 1,13 -0,94(203) 0,347 

Yttre målsättning 3,66 1,19 3,8 1,25 -1,07(201) 0,28 

Socialt erkännande 3,17 1,34 2,98 1,62      0.91(201) 0,37 

Utseendefixering 4,15 1,37 4,71 1,37     -2,91(201) 0,004 

Inre målsättning 4,63 1,05 4,85 1,10 -1,45(201) 0,15 

Utvecklingsförmåga 4,67 1,38 4,92 2,10 -1,03(201) 0,304 

Hälsohantering 5,43 1,18 6,02 0,75 -4,30(201) 0,000 

Social anknytning 3,8 1,56 3,61 1,55 0.90(201) 0,37 

Behovstillf.  Kompetens 3,23 0,96 3,11 0,98 0,91(201) 0,37 

Behovstillf.  Autonomi 3,61 0,8 3,54 1,89 0,34(201) 0,73 

Behovstillf.  Tillhörighet 3,26 0,99 3,53 1,77 -1,40(202) 0,17 

Behovsfrust. Kompetens 2,24 0,79 2,05 0,73 1,75(201) 0,08 

Behovsfrust. Autonomi 1,97 0,71 2,05 0,73 0,73(201) 0,46 

Behovsfrust. Tillhörighet 1,76 0,99 1,55 0,66 1,86(202) 0,06 

Amotivation 0,41 0,57 0,28 0,54 1,72(203) 0,09 

Extern reglering 0,59 0,62 0,77 0,69 -2,00(203) 0,047 

Introjecerad reglering 1,86 1,21 2,20 0,94 -2,27(203) 0,03 

Identifierad reglering 2,84 0,87 3,11 0,91 -2,22(203) 0,03 

Inre motivation 2,87 0,87 2,95 0,91 -0,66(203) 0,51 

* oberoende t-testet är signifikant p<0.05 
** oberoende t-testet är 

signifikant p<0.01 
      

 

Diskussion 

     Syftet med aktuell studie var att undersöka samband mellan högskolestudenters fysiska 

aktivitet utifrån stadium i den transteoretiska modellen och målsättning, 

behovstillfredsställelse, behovsfrustration samt motivation. Vidare, kommer eventuella 

samband mellan målsättning, behovstillfredsställelse/behovsfrustration att undersökas. 

Slutligen,  kommer eventuella skillnader mellan män och kvinnor undersökas i målsättning, 

behovstillfredsställelse/behovsfrustration och motivation. 

     I aktuell studie visade korrelationen mellan stadier i den transteoretiska modellen och 

vilken typ av målsättning studenten drevs av signifikanta samband. Studenterna i de högre 

stadierna drevs signifikant mer av de inre målsättningarna; hälsohantering, 

utvecklingsförmåga och social anknytning än de studenterna i de lägre stadierna. Ytterligare, 

visade studien signifikanta samband mellan stadier i den transteoretiska modellen och 

behovstillfredsställelse. Studenterna i de högre stadierna upplevde signifikant mer att deras 

autonomi och tillhörighet tillfredsställdes jämförelsevis med de i lägre stadier. Vidare, visade 

korrelationen mellan stadier i den transteoretiska modellen och motivationsregleringar 

signifikanta samband. De studenter som befann sig i de lägre stadierna drevs signifikant mer 

av amotivation, yttre reglering och introjicerad reglering än de studenterna i de högre 

stadierna. De studenterna i de högre stadierna drevs signifikant mer av inre motivation och 

identifierad reglering än studenterna i lägre stadier. I föreliggande studie återfanns många 
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signifikanta samband mellan variabler i målsättning, behovstillfredställese/behovsfrustration 

och motivation (se Bilaga 2). Slutligen, återfanns signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor. Kvinnor drevs signifikant mer av motivationsregleringarna; yttre reglering, 

introjicerad reglering och identifierad reglering än männen. Kvinnorna drevs även signifikant 

mer av målsättningarna utseendefixering och hälsohantering än männen. 

 

Målsättning 
     I aktuell studie visade korrelationen mellan stadier i transteoretiska modellen och vilken 

typ av målsättning studenten drivs signifikanta samband. Studenter i de högre stadierna drevs 

signifikant mer av de inre målsättningarna; hälsohantering, utvecklingsförmåga och social 

anknytning än de i lägre stadierna. 

     Så vitt vi känner till så finns det inga tidigare studier som undersökt sambandet mellan 

fysisk aktivitet utifrån stadium i den transteoretiska modellen och vilken typ av målsättning 

individen drivs av.  

Den transteoretiska modellen beskriver att de individer som befinner sig i de två högsta 

stadierna är fysiskt aktiva och i det högsta stadiet, vidmakthållandestadiet har individerna 

varit fysiskt aktiva i minst 6 månader och risken för att dessa skall drabbas av återfall till ett 

fysiskt inaktivt liv igen har minimerats (Proschaska, Redding & Evers, 2008). Studenterna 

som befinner sig i de högre stadierna är i dagsläget fysiskt aktiva, och de som befinner sig i 

det högsta stadiet, vidmakthållandestadiet har varit fysiskt aktiva i minst 6 månader och löper 

dessutom mindre för återfall till ett fysiskt inaktivt liv. I aktuell studie visade det sig att de 

studenter som befinner sig i de högre stadierna signifikant drevs mer av de inre 

målsättningarna; hälsohantering, utvecklingsförmåga och social anknytning än de studenterna 

i de lägre stadierna. Sebire, Standage och Vansteenkiste (2008) beskriver tre dimensioner av 

inre målsättningar i självbestämmandeteorins makroteori GCT. Den första, 

utvecklingsförmåga refererar till att individen ser möjligheter att kunna bli bättre och 

utvecklas i den fysiska aktiviteten som skall utföras. Den andra, hälsohantering syftar till att 

individen har som målsättning att genom aktiviteten förbättra sin hälsa och/eller kondition.    

     Slutligen, social anknytning som refererar till att individen utför aktiviteten i syfte att knyta 

sociala band med andra individer (Sebire, Standage & Vansteenkiste, 2008). Resultaten från 

föreliggande studie kan utifrån transteoretiska modellen och makroteorin GCT tolkas som att 

de studenterna som är fysiskt aktiva kände att de utförde aktiviteten av inre målsättningar 

signifikant mer än de i lägre stadier. Studenterna i de högre stadierna utförde i signifikant 

högre utsträckning den fysiska aktiviteten på grund av att de kände att de utvecklades i 

aktiviteten, för att de ville förbättra sin hälsa och/eller kondition samt att de ville knyta sociala 

band med andra. 

     En tidigare studie rapporterade att individer som drivs av inre målsättningar mot fysisk 

aktivitet i högre utsträckning hade enklare att upprätthålla en fysisk livsstil de senaste 6 

månaderna (Gunnel, Crocker, Wilson, Mack & Zumbo, 2014). Studien kategoriserade inte 

deltagarnas fysiska aktivitet utifrån stadium i den transteoretiska modellen men studien kan 

ställas i direkt jämförelse med aktuellt studie på grund av det nämnda tidsspannet. Proschaska, 

Redding och Evers (2008) beskriver att individer som befinner sig i det högsta stadiet i 

transteoretiska modellen, vidmakthållandestiadiet har varit fysiskt aktiva i minst 6 månader 

samt löper mindre risk för återfall till ett fysiskt inaktivt liv (Proshaska, Redding & Evers, 

2008). Resultat från föreliggande studie visade att de personerna i de högre stadierna drevs 

signifikant mer av inre målsättningar. Utifrån transteoretiska modellens tolkning av det högsta 

stadiet, vidmakthållandestadiet stödjer föreliggande studie Gunnel:s et al., (2014) studies 

resultat att personer som drivs av inre målsättningar har enklare att upprätthålla en fysisk 

livsstil. En studie erhöll resultat som visade att personer som motionerat en längre tid 

korrelerar negativt mot yttre målsättning (Nilsson & Enryd-Karlsson, 2013). I aktuell studie 
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erhölls inga negativa korrelationer, men resultatet från Nilsson och Enryd-Karlsson:s (2013) 

studie strider inte mot aktuell studies resultat. Anledningen till att resultatet från aktuell studie 

inte strider mot Nilson och Enryd-Karlsson:s (2013) erhållna resultat är att i aktuell studie 

visade det sig att de som var fysiskt aktiva enligt transteoretiska modellen hade ett positivt 

samband med inre målsättningar och inte ett negativt.  

     En studie redovisade att det inte fanns några skillnader mellan fysisk aktivitetsnivå och 

vilken typ av målsättning de drevs av bland deltagarna i studien (Grattan, 2009). Resultatet 

från föreliggande studie visade att de studenter som mest fysiskt aktiva enligt transteoretiska 

modellen korrelerade positivt med de tre inre målsättningarna och därav ligger resultat från 

Grattan:s (2009) studie inte i linje med aktuell studies resultat. En studie redovisade att de 

ungdomar som är mest fysiskt aktiva framförallt drivs av inre målsättningar (Seghers et al., 

2014). Resultat från aktuell studie stödjer det redovisade resultatet från Seghers et al., (2014) 

studie, då de studenter som var mest fysiskt aktiva enligt transteoretiska modellen signifikant 

drevs mer av inre målsättningar än de studenter som befann sig i lägre stadier.  

     I föreliggande studie återfanns inga signifikanta samband mellan studenterna i de lägre 

stadierna i transteoretiska modellen och underdimensionera på inre och yttre målsättningar. 

Det kan utifrån makroteorin GCT i Deci och Ryan:s (2002) självbestämmandeteori tolkas som 

att studenterna i de lägre stadierna varken i signifikant högre eller lägre utsträckning drivs av 

inre/yttre målsättningar än de studenterna i högre stadier.  

     I aktuell studie återfanns inga signifikanta samband mellan studenterna i de högre stadierna 

i transteoretiska modellen och de yttre målsättningarna; socialt erkännande och 

utseendefixering. Det kan utifrån den transteoretiska modellen och makroteorin GCT tolkas 

som att de studenterna som var fysiskt aktiva inte drevs i signifikant högre eller lägre 

utsträckning av yttre målsättningar än de i lägre stadier. De upplevde inte signifikant 

mindre/mer att de utförde aktiviteten för att förbättra sitt utseende och för att de ville bli sedda 

samt bli beundrade av andra (Proschaska, Redding & Evers, 2008; Sebire, Standage & 

Vansteenkiste, 2008). 

 

Behovstillfredsställelse och behovsfrustration 

     Resultatet från aktuell studie visade att två signifikanta resultat i korrelationen mellan de 

transteoretiska stadierna och underdimensionera på behovstillfredsställelse. Desto högre upp i 

stadierna studenterna befinner sig desto mer autonomi och tillhörighet känner individen.  

Så vitt vi känner till, så finns det inga tidigare studier som undersökt sambandet mellan 

stadium i den transteoretiska modellen och individers behovstillfredsställelse och 

behovsfrustration vilket gör det till viss del problematiskt att diskutera aktuell studies resultat 

med tidigare forskning. 

     Resultatet i aktuell studie kan utifrån makroteorin Basic Needs Theory (BNT) i Deci och 

Ryan:s (2002) självbestämmandeteori tolkas som att studenter i de högre stadierna i 

transteoretiska modellen känner en högre grad av autonomi och tillhörighet än de i lägre 

stadier. Autonomi refererar till att individen känner att denne utför den fysiska aktiviteten för 

sin egen skull och känner en kontroll inför denna. Tillhörighet refererar till att individen 

känner en gemenskap med den sociala omgivningen i aktiviteten (Deci & Ryan, 2002). De 

studenterna i de högre stadierna, handlingsstadiet och vidmakthållandesstadiet i den 

transteoretiska modellen som är mest fysiskt aktiva kände att de i högre utsträckning kunde 

tillgodose deras psykologiska behov tillhörighet och autonomi (Deci & Ryan, 2002; 

Proschaska, Redding & Evers, 2008). Enligt självbestämmande teorin behöver en individ 

tillgodose tre psykologiska behov för att uppnå sin optimala motivation när en aktivitet skall 

utföras; Tillhörighet, Autonomi och kompetens (Deci & Ryan, 2002). Resultatet kan utifrån 

självbestämmande teorins antagande ses som att de studenterna i de högre stadierna i högre 

utsträckning kunde tillgodose två av tre psykologiska behov för att nå sin optimala 
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motivationsnivå i den fysiska aktiviteten än de studenterna som befann sig i de lägre stadierna 

i transteoretiska modellen.   

     I en studie undersökte de om behovsfrustration kan användas som prediktor för välmående 

i motionsbeteenden. Studien rapporterade att förändringar i det psykologiska behovet 

autonomi var negativt med en negativ affekt (Gunnel et al., 2013). Uppfylls inte de tre 

psykologiska behoven känner individen en behovsfrustration vilket medför att denne inte 

finner någon glädje, personlig utveckling eller välmående i aktiviteten (Deci & Ryan, 2000b). 

Resultatet från studien stödjer Deci och Ryan:s (2000b) definition av behovsfrustration, då 

individer känner lägre grad av välmående i aktiviteten när dennes behov autonomi förändras 

från optimalt till mindre optimalt, men resultatet gör det svårt att värdera då det inte är 

tillräckligt specifikt utifrån definitionen av behovsfrustration (2000b). 

     I studien återfanns inga signifikanta samband mellan studenterna i de lägre stadierna och  

underdimensionera; kompetens, tillhörighet och autonomi i 

behovstillfredsställelse/Behovsfrustration. Utifrån makroteorin BNT i Deci och Ryan:s (2002) 

självbestämmandeteori kan resultatet tolkas som att studenterna i de lägre stadierna i 

transteoretiska modellen inte rangordnar någon/några av de psykologiska behoven som en 

individ måste uppfylla för att nå sin optimala motivation signifikant lägre/högre än något 

annat behov inom behovstillfredsställelse/behovssfrustration.  

     Hos studenterna i de högre stadierna i transteoretiska modellen återfanns inga signifikanta 

samband med de psykologiska behoven; tillhörighet, autonomi och kompetens inom 

behovsfrustration samt kompetens inom behovstillfredsställelse. Utifrån makroteorin BNT i 

Deci och Ryan:s (2002) självbestämmande teori kan resultatet tolkas som att studenterna i de 

högre stadierna i transteoretiska modellen ej rangordnade de psykologiska behoven inom 

behovsfrustration som signifikant högt och därmed inte känner något missnöje samt får de 

ingen känsla av att de inte får personlig utveckling och välmående i aktiviteten (Deci & Ryan, 

2002). I aktuell studie återfanns inte ett signifikant samband med det psykologiska behovet 

kompetens och de studenterna som befann sig i de högre stadierna i transteoretiska modellen. 

Det kan utifrån makroteorin BNT tolkas som att studenterna i de högre stadierna ej värderade 

kompetens som signifikant lågt/högt och därmed kan slutsatsen att de inte kände att 

drivkraften, sin färdighet och sin effektivitet var tillräckligt hög för att uppnå sin optimala 

motivationsnivå (Deci & Ryan, 2000c). 

 

Motivation 

     Resultatet visade att högskolestudenter som befann sig i de lägre stadierna i transteoretiska 

modellen framförallt drivs av amotivation, yttre reglering och introjicerad reglering. 

Högskolestudenter som befann sig i de högre stadierna drevs framför allt av inre motivation 

och identifierad reglering.  

     Resultat från tidigare forskning stödjer till stor del resultatet från den aktuella studien. 

Tidigare forskning har enhälligt visat att de individer som befinner sig i de högre stadierna i 

den transteoretiska modellen drivs i högre utsträckning av inre motivation än de individerna i 

lägre stadier (Rose, Parfitt & Williams, 2005; Daley & Duda, 2006; Buckworth, Lee, Regan, 

Schneider & Diclemente, 2007; Winninger, 2007). Resultatet från aktuell visade att desto 

högre stadier studenterna befann sig i transteoretiska modellen desto mer drevs studenten av 

inre motivation och identifierad reglering. Tidigare forskning har även visat att individer i de 

lägre stadierna framförallt drivs av amotivation samt yttre motivation (Daley & Duda, 2006;  

Buckworth et al., 2007; Winninger, 2007). 

     Resultatet från föreliggande studie stödjer tidigare forsknings resultat då studenterna i de 

lägre stadierna i transteoretiska modellen framförallt drevs av amotivation samt de yttre 

motivationsfaktorerna yttre reglering och introjicerad reglering.  
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     Utifrån Deci och Ryans (2000a) självbestämmande teorin kan resultatet tolkas som att de 

studenterna i de högre stadierna känner i högre utsträckning en tillfredställelse och 

engagemang mot motion än de studenterna i de lägre stadierna. Vidare, upplever individerna i 

de högre stadierna i aktuell studie att de utför den fysiska aktiviteten för att det känns viktigt 

ur ett personligt perspektiv. Studenterna i de lägre stadierna kände i högre utsträckning en 

ovilja att motionera, undvika känslan av ångest eller skam från den yttre omgivningen samt att 

individerna enbart utförde aktiviteten på grund av den yttre omgivningen (Deci & Ryan, 

2000a).   

     Texiera:s et al., (2012) metaanalys rapporterade att individer som drivs av identifierad 

reglering tenderar att vara mer kortsiktiga i sitt tänkande att upprätthålla en fysisk livsstil 

(Texiera et al., 2012). Studenterna i de högre stadierna i aktuell studie visade dock att de 

framförallt drevs av identifierad reglering och inre motivation. Enligt transteoretiska modellen 

har personer som befinner sig i det högsta stadiet, vidmakthållandesstadiet mindre risk för 

återfall till lägre stadier som kategoriserar mindre fysiskt aktiva personer (Proschaska, dding 

& Evers, 2008). Anledningen till att resultatet från aktuell studie och slutsatsen från Texiera:s 

et al., (2012) metaanalys rapporterade olika kan finnas i personliga värderingar. Enligt 

självbestämmande teorin värderar personer som drivs av identifierad reglering den fysiska 

aktiviteten som viktig ur ett personligt perspektiv (Deci & Ryan, 2000a). Studenterna i aktuell 

studie som befann sig i de högre stadierna kände att den fysiska aktiviteten var viktig ur ett 

personligt perspektiv medan personerna som var mest fysiskt aktiva i Texiera:s et al., (2012) 

metaanalys inte upplevde att aktiviteten var viktig ur ett personligt perspektiv.  

     Kilpatrick, Herbert och Bartholomew (2005) beskriver att det finns en allmän kännedom 

inom forskningsområdet att de personer som drivs av inre motivation mot motion har enklare 

att upprätthålla en fysisk livsstil (Kilpatrick, Herbert & Bartholomew, 2005). Tesen stödjs av 

resultatet från aktuell studie, då studenterna som befann sig i de högre stadierna i 

transteoretiska modellen framförallt drevs av inre motivation. Enligt transteoretiska modellen 

har individer som befinner sig i det högsta stadiet, vidmakthållandestadiet enklare för att 

upprätthålla en fysisk livsstil (Proschaska, Redding & Evers, 2008). 

     I aktuell studie återfanns inga signifikanta samband mellan de lägre stadierna i 

transteoretiska modellen och inre motivation och identifierad reglering.  Enligt Deci och 

Ryan:s (2002) självbestämmande teori, känner de individer som drivs av inre motivation mot 

motion att de utför den fysiska aktiviteten för att denne själv känner en tillfredställelse och 

engagemang mot aktiviteten (Deci & Ryan, 2002). De studenter i de lägre stadierna kände 

inte i samma utsträckning en tillfredställelse mot motion som studenterna i de högre stadierna, 

då de visade upp en signifikant korrelation till inre motivation. Hos studenterna i de lägre 

stadierna återfanns även inget signifikant samband med identifierad reglering. Enligt Deci och 

Ryan:s (2002) självbestämmande teori känner de personer som drivs av identifierad reglering 

att den fysiska aktiviteten är viktig ur ett personligt perspektiv (Deci & Ryan, 2002). 

Studenterna i de lägre stadierna kände inte att den fysiska aktiviteten var viktig ur ett 

personligt perspektiv, det kanske är ganska naturligt om man i dagsläget inte är fysiskt aktiv 

och därmed inte ser den fysiska aktiviteten som viktig ur ett personligt perspektiv.  

     I studien återfanns inga signifikanta samband mellan de studenterna i de högre stadierna i 

transteoretiska modellen och amotivation, yttre reglering och introjicerad reglering. Utifrån 

Deci och Ryan:s (2002) självbestämmande teori kan detta tolkas som de fysiskt mer aktiva 

studenterna inte kände sig ovilliga till att motionera, inte utförde aktiviteten på grund av den 

yttre omgivningen samt inte är fysiskt aktiva för att undvika skam eller ångest från den yttre 

omgivningen i någon högre utsträckning (Deci & Ryan, 2002). 
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Målsättning, behovstillfredsställelse/behovsfrustration och motivation 

Det framkom väldigt många signifikanta korrelationer mellan variablerna i målsättning, 

behovstillfredsställelse/behovsfrustration och motivation (se Bilaga 2).  

     I en studie visade det sig att de individer som drevs av inre motivation var positivt korrelat 

till inre målsättningar samt behovstillfredsställelse (Gunnel et al., 2013). Aktuell studies 

resultat stödjer resultat från Gunnel et al., (2013) studie då det framkom signifikanta 

korrelationer mellan inre motivation och de tre psykologiska behoven inom 

behovstillfredsställelse. Resultatet kan utifrån process-modellen (Texiera et al., 2012) tolkas 

för att skapa en djupare förståelse för föreliggande studies resultat som låg i linje med 

Gunnel:s et al., 2013) studie. Resultatet ligger i linje med process-modellens förutsägelse att 

de individer som drivs av inre motivation känner att deras psykologiska behov tillfredsställs i 

den fysiska aktiviteten. Process-modellen beskriver även att de individer som känner att deras 

psykologiska behov tillfredsställs har enklare för att upprätthålla ett fysiskt aktivt liv (Texiera 

et al., 2012). Studenterna i föreliggande studie hade enligt process-modellens förutsägelse 

enklare att upprätthålla en fysisk livsstil. Då största delen av studenterna befann sig i 

vidmakthållandestadiet (n=108/205) är detta inte särskilt ologiskt. Enligt transteoretiska 

modellen (Prochaska, Redding & Evers, 2009) har personer som befinner sig i 

vidmakthållande stadiet varit fysiskt aktiva i minst 6 månader och löper mindre risk för 

återfall till ett fysiskt inaktivt liv (Prochaska, Redding & Evers, 2009).  

I föreliggande studie rapporterades precis som i Gunnel:s et al., (2013) en positiv korrelation 

mellan inre motivation och inre målsättning. Resultatet kan utifrån process-modellen (Texiera 

et al., 2012) tolkas. Process-modellen beskriver att de individer som drivs av inre målsättning 

ser aktiviteten som ett sätt att förbättra hälsan, likt inre motivation ger också inre 

målsättningar individen bättre förutsättsättningar att upprätthålla en fysisk livsstil (Texiera et 

al., 2012). 

    I en studie redovisades en positiv signifikant korrelation mellan inre målsättningar och 

behovstillfredsställelse (Sebire, Standage & Vansteenkiste, 2009). Resultat från föreliggande 

studie stödjer resultat från Sebire, Standage och Vansteenkiste:s (2009) studie då resultatet 

visade att de studenter som drivs av inre målsättningarna signifikant känner att deras 

psykologiska behov tillfredsställs. Utifrån process-modellen (Texiera et al., 2012) kan 

resultatet tolkas. Process-modellen förutsäger att de individer som drivs av inre målsättningar 

känner att deras psykologiska behov tillfredsställs i högre utsträckning (Texiera et al., 2012). 

Sibire, Standage och Vansteenkiste:s (2009) studie och resultat från föreliggande studie 

stödjer således process-modellens förutsägelse.  

 

Könsskillnader 

    Aktuell studies resultat visade att kvinnor drevs signifikant mer av motivationsfaktorerna; 

yttre reglering, introjicerad reglering och identifierad reglering än männen. Resultatet visade 

även att kvinnor drevs signifikant mer av målsättningarna utseendefixering och 

hälsohantering än männen. 

     Utifrån Deci och Ryan:s (2002) självbestämmande teori kan resultatet från aktuell studie 

tolkas som att kvinnor signifikant i högre utsträckning än män motionerar för att tillfredsställa 

den yttre omgivningen. Kvinnorna i studien motionerade även i signifikant högre utsträckning 

än männen för att undvika känslan av skam eller ångest. Ytterligare, motionerade kvinnor i 

signifikant högre utsträckning än männen för att det känns viktigt ur ett personligt perspektiv.  

     Utifrån makroteorin GCT i Deci och Ryan:s (2002) kan resultatet från aktuell studie tolkas 

som att kvinnor i signifikant högre utsträckning än männen upplever ett missnöje med sitt 

utseende vilket kan leda till psykologiska negativa effekter (Ryan, 2009). Vilket går i linje 

med den aktuella studien där de kvinnliga studenterna var i signifikant högre utsträckning mer 

benägen att ta hand om sin hälsa. 
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     I aktuell studie återfanns inga signifikanta skillnader i övriga underdimensionera inom 

motivation, målsättning och behovstillfredsställelse/behovsfrustration. De icke signifikanta 

resultaten kan tolkas som att de kvinnliga och manliga studenterna inte uppvisar några större 

skillnader, som är signifikant lågt eller högt inom de icke signifikanta underdimensionera i 

motivation, målsättning och behovstillfredsställelse/behovsfrustration. 

 

Metoddiskussion 

     I föreliggande studie ansågs en kvantitativ ansats med inkluderande pappersenkäter vara 

lämplig för att öka studiens reliabilitet och validitet. Författarna anser att valet av att dela ut 

enkäterna i pappersform på högskolor i västra Sverige ökade reliabiliteten genom att 

chanserna för att de som besvarade enkäterna verkligen var högskolestudenter, som var den 

valda målgruppen. Ytterligare, ansåg författarna att validiteten ökade genom att göra en 

enkätinsamling i pappersform, genom att författarna fanns på plats för att besvara frågor 

gällande frågorna i mätinstrumenten, vilket minimerade feltolkningar av innehållet (Mitchel 

& Joley, 2013).  

Vidare, valde undersökningsledarna pappersenkäter för att minska bortfall, vilket kan vara 

bristande om en webbaserad enkät hade valts. En webbaserad enkät kan öka antalet bortfall, 

ledarna har mindre kontroll över deltagarna när de fyller i enkäten. De kan till exempel tröttna 

på enkäten för att den är för lång och dra sig ur (Mitchel & Jollet, 2013). Tidigare studier för 

mätinstrumentet BMPN visade goda reliabilitetsvärden genom Cronbach alphakkoefficient 

(Sheldon & Hilpert, 2012). I föreliggande studie uppmättes Cronbach alpha värden till; 

behovstillfredställsese (0,16 – 0,84) och behovsfrustration (0,38 – 0,55), vilket medför en 

sämre reliabilitet. En orsak till att mätinstrumentet uppmätte en sämre reliabilitet kan vara att 

den svenska versionen av instrumentet inte har validerats. När studenterna fyllde i enkäten var 

det många som ställde frågor när de kom till mätinstrumentets frågor. Oklarheten i frågorna 

kan resulterat i en sämre reliabilitet. Hassmén och Hassmén (2008) beskriver att deltagare kan 

tolka frågorna felaktigt, vilket kan vara en brist. På följande sätt kan de låga Cronbach alpha 

värdena kan tolkas och påverkat den aktuella studiens resultat. 

     Det upptäcktes att en del av studenterna diskuterade frågorna mellan varandra. Vidare, 

hade en del av deltagarna bråttom till föreläsningen och skyndade igenom svaren. Detta kan 

ha gett upphov till slentriansvar och social önskvärdhet (Mitchel & Jolley, 2013). En fördel 

med att undersökningsledarna således var på plats under ifyllandet av enkäter, var att ledarna 

kunde svara på eventuella frågor som dök upp. Genom att ledarna var på plats vid 

högskolorna kunde de även minska den sociala önskvärdheten. (Mitchel & Jolley, 2013). 

Ledarna kunde påminna studenterna att de skulle svara så sanningsenligt som möjligt samt att 

studien var helt anonym och konfidentiellt. Förklaringen till att resultatet aktuell studie inte 

visade fler signifikanta samband kan vara att det var en ojämn fördelning mellan antal 

deltagare i varje stadie i den transteoretiska modellen. Antal deltagare i stadierna varierade 

stort, från 1 till 108 deltagare. Författarna av den aktuella studien anser att generaliserbarhet 

av denna typ av studie kan genomföras. En studie är generaliseringsbar om den går att 

överföra till andra typer av målgrupper (Micthel & Jolley, 2013). Således, skulle den aktuella 

studien kunna genomföras på andra målgrupper inom likande åldersspann. 

 

Implikationer 

     Resultatet för aktuell studie kan vara användbar när interventioner skall genomföras för att 

få individer på landets högskolor att bli fysiskt aktiv. Då transteoretiska modellen syfte är att 

beskriva de huvudsakliga faktorer som påverkar en person som genomgår en 

förändringsprocess mot fysisk aktivitet (Marcus & Forsyth, 2009). Genom att ta del av 

resultatet från studien innan en intervention skall genomföras kan interventionsledarna få en 

djupare förståelse hur högskolestudenter i de lägre och högre stadierna använder 
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målsättningar och motivation. Exempelvis kan interventionsledarna av studiens resultat utläsa 

att de studenterna i lägre stadier signifikant drivs av de minst självbestämmande motivation 

dimensionerna. Ur presentationen av transteoretiska och självbestämmande teorin, samt 

utläsningen av resultaten från föreliggande studie kan interventionsledaren erhålla information 

som att de fysiskt inaktiva studenterna upplever en ovilja till att motionera. Kunskapen om 

föreliggande studies resultat kan tillhanda viktiga parametrar som denne med fördel kan ta 

hänsyn till när ett intervention program skall struktureras för högskolestudenter. 

      Kunskap om de signifikanta resultaten i könsskillnader tror författarna kan vara användbar 

för idrottslärare på gymnasium, för att deras elever nästan är i samma målgrupp. Medelvärdet 

i aktuell studie var 22,01 år och idrottslärarna undervisar studenter i åldern 16-19. De kan då 

få en djupare förståelse vilka målsättningar unga kvinnor och män drivs av och därigenom få 

en djupare förståelse varför individerna utför en viss aktivitet. De signifikanta resultat som 

erhölls i föreliggande studie som framförallt kan vara användbart för en idrottslärare är enligt 

författarna att kvinnor drivs signifikant mer av målsättningarna utseendefixering och 

hälsohantering än män. Den erhållna kunskapen genom föreliggande studies resultat kan ge 

idrottsläraren en djupare förståelse varför kvinnor utför en fysisk aktivitet.  

 

Framtida forskning 

     Wilson et al., (2008) belyser att forskning utifrån transteoretiska modellen och 

självbestämmande teorin i framtiden bör inkludera målsättningsarbete, vilket hade möjliggjort 

en modell för hur målsättningsarbeten hade kunnat se ut i beteendeförändringsprocesser. Då 

aktuell studie har utgått från transteoretiska modellen men även använt sig av 

självbestämmandeteorin kan resultat från aktuell studie möjliggöra en modell för hur 

målsättningsarbeten kan se ut i beteendeförändringsprocesser. Så vitt vi vet, finns det inga 

studier som utifrån stadium i transteoretiska modellen undersökt samband med målsättning 

och behovstillfredsställelse/behovsfrustration. Genom Wilson et al., (2008) förslag om en 

eventuell framtida modell för målsättningsarbeten i beteendeförändringsprocesser behöver 

resultatet från aktuell studie styrkas av flera studier som använder sig av samma 

tillvägagångsätt.  

     I framtiden bör studier som utifrån den transteoretiska modellen undersöker målsättningar 

inkludera åldersskillnader för att eventuell skapa en modell för hur målsättningsarbeten i 

beteendeförändringsprocesser kan göras i olika åldersgrupper. I en metaanalys som 

sammanställt studier om sambandet mellan individers motionsvanor och motivationsfaktorer 

beskrivs det att det råder en stor inkonsekvens rörande vilka mätinstrument som använts 

(Texiera et al., 2012). I framtiden bör forskare vara mer konsekventa och med fördel komma 

överens om att använda samma mätinstrument, det hade gjort det enklare för nya forskare 

inom området att kunna jämföra sina resultat med tidigare forskning. 

     Slutligen, är det önskvärt att forskning i framtiden undersöker skillnader mellan stadier i 

transteoretiska modellen och underdimensionera i målsättning och 

behovstillfredsställelse/behovsfrustration. Aktuell studie har enbart undersökt samband utifrån 

transteoretiska modellen och målsättningar och behovstillfredsställelse/behovsfrustration. Det 

skulle göra resultaten mer jämförelsebara med andra resultat i framtiden, forskare skulle 

kunna jämföra signifikanta/ej signifikanta värden i målsättningar och 

behovstillfredsställelse/behovsfrustration utifrån stadier i den transteoretiska modellen på ett 

bättre sätt. 
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Slutsats 

I aktuell studie undersöktes samband mellan högskolestudenters fysiska aktivitet utifrån 

stadium i den transteoretiska modellen och motivation, målsättning och 

behovstillfredsställelse/behovsfrustration. Ytterligare, undersöktes skillnader mellan män och 

kvinnor. Motivationsfaktorerna; amotivation, extern reglering och introjicerad reglering 

visade en negativ signifikant korrelation till transteoretiska modellen. Identifierad reglering 

och inre motivation visade en positiv signifikant korrelation till transteoretiska modellen. De 

inre målsättningarna; utvecklingsförmåga, hälsohantering och social anknytning visade 

positiva signifikanta korrelationer till transteoretiska modellen. Inom behovstillfredsställelse 

visade autonomi och tillhörighet positiva korrelationer till den transteoretiska modellen. 

Föreliggande studie redovisade att kvinnor drevs signifikant mer än männen av 

motivationsfaktorerna; yttre reglering, introjicerad reglering och identifierad reglering. 

Slutligen, drevs kvinnor signifikant mer än män av målsättningarna; utseendefixering och 

hälsohantering. I framtiden bör forskare göra studier på en mer homogen grupp utifrån stadier 

i den transteoretiska modellen för att säkerhetsställa resultatet från aktuell studie. Genom att 

genomföra en studie där fördelningen mellan stadierna i transteoretiska modellen är mer 

homogen, hade kunnat skapa en modell för hur målsättningsarbete kan ske utifrån hur fysiska 

aktiva individer är. 
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HÖGSKOLAN i HALMSTAD    Bilaga 1.

    

Akademin för hälsa och välfärd 

Motivation och målsättning 

 

 

Hej! 

 

 

Vi är två studenter som studerar idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad. Vi 

skall skriva en c-uppsats som handlar om målsättning och motivation i relation 

till motion. Syftet med denna studie är att undersöka vilka målsättningar 

högskolestudenter använder sig av i relation till motion samt vad som motiverar 

dem till att motionera.  

 

Du håller framför Dig ett frågeformulär bestående av olika frågor som bland 

annat kommer ta upp hur Du ser på målsättning i relation samt till motion samt 

vad som motiverar Dig till att motionera. 

 

Resultaten kommer att redovisas i tabellform och diagram, vilket innebär att 

ingen kommer att se hur just Du har svarat. På så sätt är studien konfidentiell. 

Svara därför så ärligt, uppriktigt och så spontant som möjligt. Studien är frivillig 

och Du kan när som helst, utan att ange orsak avbryta Din medverkan. 

 

Studiens resultat kommer att redovisas i form av en rapport i januari 2016. 

Önskar Du ta del av denna rapport, eller om Du har några andra frågor om 

studien eller Din medverkan – är du mer än välkommen att kontakta någon av 

oss: 

 

Kim Ståhlberg, 0702-39 79 80                                 Gustav Rogne, 0725-34 12 98 

kimsta12@student.hh.se         gusrog13@student.hh.se 
 

 

Lämna Ditt samtycke genom att kryssa i rutan bredvid.  

 

Handledare  
Torbjörn Josefsson 

Torbjörn.josefsson@hh.se 

 

Linus Jonsson 

Linus.jonsson@hh.se 
 



 

 

 

 

Bakgrundsinformation 

 

Kön:                Man            Kvinna 

 

Ålder: ____________________ 

 

Är du idag aktiv i en idrottsförening?    Ja      Nej 

 

Om ja, vänligen ange vilken typ av förening du är aktiv i:____________________________ 

 

Om du motionerar/tränar på din fritid, vänligen ange vilken typ av motions-

/träningsform du framförallt ägnar dig åt: ______________________ 
 

 

 

 

 

Till fysiska aktiviteter räknas aktiviteter som raska promenader, cykling, jogging/löpning, 

simning eller andra aktiviteter som motsvarar åtminstone en medelintensiv 

ansträngningsnivå. (Ringa in de alternativ som stämmer bäst in på Dig)  

 

1. Jag är i dagsläget fysiskt aktiv.    Ja  Nej  

 

2. Jag planerar att öka min fysiska aktivitet inom  

    de närmaste sex månaderna.    Ja Nej  

 

För att den fysiska aktiviteten skall räknas som regelbunden krävs det att den utförs i minst 

30 minuter per dag fem dagar i veckan. Till exempel, att du kan utföra en rask promenad 

på 30 minuter eller tre stycken raska promenader på 10 minuter vardera, vilket ger en 

daglig fysisk aktivitet på 30 minuter.  

 

3. Jag är i dagsläget regelbundet fysiskt aktiv.   Ja  Nej  

 

4. Jag har varit regelbundet fysiskt aktiv de senaste  

    sex månader eller längre.    Ja Nej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vi är intresserade av de anledningar som ligger bakom människors beslut att 

träna/motionera eller att inte träna/motionera. Var vänlig markera hur väl du tycker att 

påståendena nedan stämmer överens på dig. Observera att det inte finns några rätta 

eller felaktiga svar, det är endast din egen uppfattning och hur du känner gällande 

motion/träning som vi är intresserade av. 

 
 Stämmer inte Stämmer   Stämmer 

                                                                                            alls                   ibland                 helt 
 

1 Jag tränar/motionerar för att andra 0 1 2 3 4 

 säger att jag borde 

  

2 Jag får dåligt samvete när jag inte 0 1 2 3 4 

     tränar/motionerar  

 

3 Jag värdesätter fördelarna med 0 1 2 3 4 

      motionen/träningen 

 

4 Jag tränar/motionerar för att det är kul 0 1 2 3 4 

 

5 Jag ser ingen anledning till varför 0 1 2 3 4 

      jag måste träna/motionera 

 

6 Jag tränar/motionerar 0 1 2 3 4 

 för att vänner/familj/partner säger att 

      jag borde 

 

7 Jag skäms när jag missar ett 0 1 2 3 4 

      tränings/motionspass 

 

8 Det är viktigt för mig att träna/motionera 0 1 2 3 4 

      regelbundet 

 

9 Jag ser inga skäl till varför jag skulle 0 1 2 3 4 

   bry mig om att träna/motionera 

 

10 Jag njuter av mina träningspass 0 1 2 3 4 

 

11 Jag tränar/motionerar för att andra 0 1 2 3 4 

 skulle bli missnöjda om jag inte gör det 

       

12 Jag ser inte poängen med att träna/ 0 1 2 3 4  

      motionera 
                                                                                    



 

 

 

 

                                                                                             Stämmer inte        Stämmer    Stämmer 

                                                                                           alls                   ibland                 helt 
 

13 Jag känner mig misslyckad när 0 1 2 3 4 

 jag inte tränat/motionerat på länge 

 

14 Jag tycker det är viktigt att anstränga sig 0 1 2 3 4 

 för att träna/motionera regelbundet 

 

15 Jag tycker att träning/motion är en  0 1 2 3 4 

      skön aktivitet 

 

16 Jag känner press från vänner/familj 0 1 2 3 4 

 att träna/motionera 

 

17 Jag blir rastlös om jag inte tränar/ 

     motionerar regelbundet 0 1 2 3 4 

  

18 Jag känner glädje och tillfredställelse 0 1 2 3 4 

 av att träna/motionera  

 

19 Jag tycker motion/träning är bortkastad tid 0 1 2 3 4 

 
 

Vi är intresserade av hur du känner generellt inför din motion/träning. Var 

vänlig markera hur väl du tycker att påståendena nedan generellt stämmer 

överens på dig i relation till din motion/träning. Observera att det inte finns 

några rätta eller felaktiga svar, det är endast din egen uppfattning och hur 

du känner gällande din motion/träning som vi är intresserade av. 
 
 Stämmer inte Stämmer Stämmer 

                                                                          alls                     ibland               helt 

 

1 Jag upplevde en gemenskap med personer som 1 2 3 4 5 

 bryr sig om mig och som jag bryr mig om 

  

2 Jag var ensam 1 2 3 4 5 

 

3 Jag kände närhet till personer som är 1 2 3 4 5 

       viktiga för mig 

 

4    Jag kände mig inte uppskattad av en               1 2           3             4          5 

      eller flera personer som är viktiga för mig 

 
                                                                                    



 

 

 

 

                                                                                           Stämmer inte        Stämmer      Stämmer 

                                                                                       alls                 ibland                helt 
 

5 Jag kände stark närhet till personer  1 2         3          4         5 

 jag umgicks med  

       

6 Jag kom inte överens med eller 1 2         3          4         5 
 hade konflikter med personer som 

       jag vanligtvis kommer överens med 

 

7 Jag lyckades med svåra uppgifter och projekt 1 2         3          4         5 

 

8   Jag upplevde någon form av 1 2         3          4         5 
     misslyckande eller kunde inte prestera bra 
 

9   Jag tog mig an och hanterade svåra utmaningar 1 2         3          4         5 

 

10 Jag gjorde något dumt som gjorde att jag 1 2         3          4         5       

kände mig inkompetent 
 

11 Jag gjorde bra ifrån mig även på svåra uppgifter 1 2         3          4         5 

  

 

12 Jag fick kämpa med något som jag 1 2         3          4         5 
      borde vara bra på 
 

13 Jag var fri att göra på mitt eget sätt 1 2         3          4         5 

 

14 Jag upplevde mycket press som jag 1 2         3          4         5 

 gärna hade sluppit 
 

15 Mina val speglade mitt ”sanna jag” 1 2         3          4         5       

 

16 Andra personer sa åt mig vad jag skulle göra                 1 2         3          4         5 

  

17 Jag gjorde det som verkligen intresserar mig       1 2         3          4         5

               

18 Jag var tvungen att göra saker mot min vilja       1 2         3        4           5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Var vänlig skriv in den siffra som bäst stämmer överens med respektive påstående hur 

viktiga följande mål är för dig när du tränar/motionerar. Om du inte tränar/motionerar 

just nu, men har gjort det tidigare fundera på och markera hur viktiga följande mål var 

när du tränade. Om du aldrig tränat/motionerat fundera på och markera hur viktiga du 

tror målen skulle vara om du började träna/motionera. 
 

 

    1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls                     Ganska   Extremt 

viktigt                     viktigt   viktigt 
 

 

1 Att få kontakt med andra på ett meningsfullt sätt   _____

  

2 Att förbättra min kropps utseende överlag    _____ 

 

3 Att förbättra min motståndskraft mot sjukdomar   _____ 

   

4 Att andra ska ha höga tankar om mig    _____

  

5 Att lära mig nya färdigheter inom träning/motion   _____ 

 

6 Att få dela mina träningsupplevelser    _____ 

 med människor som bryr sig om mig 

 

7 Att förbättra mitt utseende    _____ 

 

8 Att öka min energinivå                                                                                                        _____ 

                    

9 Att bli socialt respekterad av andra    _____ 

 

10 Att lära mig och att utöva nya tekniker   _____ 

 

11 Att utveckla nära vänskapsrelationer    _____ 

 

12 Att vara smal för att se attraktiv ut för andra   _____ 

 

13 Att förbättra min hälsa överlag    _____ 

 

14 Att få positivt erkännande av andra    _____ 

 

15 Att bli duktig på en viss aktivitet/ett visst moment 

     inom träningen     _____ 

 

16 Att skapa nära relationer med andra                             _____ 

 

17 Att förändra mitt utseende genom att ändra specifika                          _____ 

 delar av min kropp 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls                     Ganska   Extremt 

viktigt                     viktigt   viktigt 
 

18 Att förbättra min kondition                         _____ 

 

19 Så att andra ska betrakta mig som en person som tränar/motionerar                   _____ 

 

20 Att utveckla mina tränings/motionsfärdigheter                        _____ 

 

 

 

 

Var vänlig kontrollera så att alla frågor är besvarade. Tack för din medverkan!  
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