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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande uppsats var undersöka sambanden mellan motivationsklimat, 

målinriktning och självkänsla inom CrossFit jämfört med konditionsbaserad gruppträning. 

Vidare undersöktes om Modellen för sambandet mellan motivationsklimat, individuella 

skillnader, och känsla och motivation kunde appliceras inom CrossFit. I studien deltog 

sammanlagt 95 deltagare, både CrossFitutövare (N=45) och deltagare inom konditionsbaserad 

gruppträning (N=50) från sydvästra Sverige. I studien användes Perceived Motivational Climate 

in Sports Questionnaire-2 (PMCSQ-2), Achievement Goals Questionnaire for Sports (AGQ-S) 

samt Physical Self Perception Profile-R (PSPP-R). Resultatet visade en signifikant skillnad i 

uppgiftsorienterat klimat och självkänsla mellan CrossFitutövare och deltagare i 

konditionsbaserad gruppträning. Vidare påvisades samband mellan motivationsklimat, 

målinriktning och självkänsla inom CrossFit vilket delvis stödjer modellen. Framtida forskning 

bör vidare granska motivationsklimat, målinriktning, självkänsla och motivation inom CrossFit 

jämfört med konditionsbaserad gruppträning i en population bestående av fysiskt inaktiva 

nybörjare. 
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate the interrelationship between motivational climate, 

goal orientations, and self-esteem in CrossFit compared to aerobic based training. Furthermore 

the study investigated if the model of interrelationships between motivational climate, goal 

orientation and, self-esteem could be applied within CrossFit. There were 95 participants in the 

study, both CrossFit athletes (N=45) and participants i aerobic based training from the south west 

of Sweden. Percieved Motivational Climate in Sports Questionnaire-2 (PMCSQ-2), 

Achievement Goals Questionnaire for Sports (AGQ-S) and Physical Self Perception Profile-R 

(PSPP-R) were used in the study. The results showed a statistically significant difference in 

percieved mastery-oriented motivational climate and self-esteem among CrossFit athletes and 

participants in aerobic based training. Furthermore there was a correlation between motivational 

climate, goal orientations, and self-esteem in CrossFit which partially supports the model.  Based 

on this result future research should examine motivational climate, goal orientations, self-esteem 

and motivation in CrossFit compared to aerobic based training in a population of physically 

inactive novices. 
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    I dagens stillasittande samhälle har fysisk inaktivitet vuxit till att bli en av de största 

hälsofarorna med en ökning av hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och långtidssjukskrivningar 

som följd (FYSS, 2008). Människan är skapt för rörelse och och utan rörelse ökar risken för 

ohälsa. Med stressen som ofta uppstår med allt som ska hinnas med i vardagen har många svårt 

att hitta motivation till att ta sig tid för träning. 

    Motivation bidrar till att skapa handling hos människan och till att föra oss framåt mot 

utveckling och de mål som eftersträvas. Sociala kontexter såsom familj, vänner, instruktörer och 

tränare påverkar motivationen och kan vara avgörande för dess utgång (Vallerand & Rousseau, 

2001). Motivationen hos individen och motivationsklimatet på exempelvis en träningsanläggning 

är avgörande för om en individ kommer bli och fortsätta vara fysiskt aktiv. Motivationsklimatet 

är viktigt för att främja individens motivation till att träna (Xiang, McBride & Bruene, 2004). 

Det påverkar också individens upplevda kompetens, målinriktning, självkänsla och inre 

motivation (Harwood, Keegan, Smith, & Raine, 2014). Ett samband mellan dessa faktorer 

demonstrerar Ames (1992) i Modellen för sambandet mellan motivationsklimat, individuella 

skillnader, och känsla och motivation där det upplevda motivationsklimatet via målinriktning 

och självkänsla leder till om en individ blir inre eller yttre motiverad. 

    I dag ska allt ske så fort som möjligt på så kort tid som möjligt vilket har bidragit till att 

högintensiv träning vuxit och blivit en träningsform som fler utövar för att få tiden att räcka till. 

En högintensiv träningsform är CrossFit som från starten i början av 2000-talet har ökat 

lavinartat och idag finns det fler än 10 000 affilierade CrossFitboxar (anläggningar) över hela 

världen (Crossfit.com).  

    Inom CrossFit vill instruktören skapa ett motivationklimat som främjar de mål utövarna har 

(Glassman, 2002). Genom ett uppgiftsorienterat motivationsklimat skapas förutsättningar för 

ökad kompetens, självkänsla som bidrar till inre motivation hos individen (Harwood et al., 

2014). Det kan därför vara av intresse ur ett idrottspsykologiskt perspektiv att undersöka hur 

sambanden mellan motivationsklimat, målinriktning och självkänsla ser ut inom CrossFit och om 

de olika variablerna korrelerar med varandra vilka tidigare visat sig vara viktiga för att främja 

individers motivation (Ames, 1992).  

 

CrossFit 

    Genom att jämföra CrossFit med den vanligaste träningsformen idag, konditionsbaserad 

gruppträning såsom spinning och dans (Prichard & Tiggemann, 2008), kan vi se ifall CrossFit 

kan vara ett likvärdigt eller bättre alternativ som träningsform ur ett idrottspsykologiskt 

perspektiv. 

    Grundaren till CrossFit, Greg Glassman (2004) beskriver CrossFit som ett styrke- och 

konditionssystem som bygger på konstant varierande, funktionella rörelser utförda med en hög 

intensitet. Syftet med systemet är att öka individens fysiska och psykiska kapacitet genom 

övningar som inkluderar hela kroppen, för att förbereda kroppen för vardagens utmaningar som 

exempelvis bära matkassar eller flytta på saker (Glassman, 2004). Träningsformen utgår från 

bland annat gymnastik och tyngdlyftning för att tillsammans skapa en bred och kraftfull 
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representation av människors fysiska kapacitet för att både förflytta dem själva och objekt framåt 

(Glassman, 2004). Varje år anordnas CrossFit Games som är ett världsmästerskap där världens 

bäst tränade kvinna och man utses. Glassman (2011) betonar att träningen skall vara säker, 

effektiv och med hög verkningsgrad för att uppnå den önskade träningseffekten. Detta uppnås 

genom att göra träningen mätbar, observerbar och upprepningsbar (Glassman, 2011) vilket görs 

genom att använda skrivtavlor för att redovisa resultat på, använda tidtagningsur samt ha 

standardiserade riktlinjer för hur en övning skall gå till för att den tekniskt skall räknas som 

godkänd. 

    CrossFit bygger på 10 generella fysiska färdigheter som de tränande individerna övar på 

(Glassman, 2002): Kondition, uthållighet, styrka, rörlighet, effekt (power), rörelsehastighet 

(speed), koordination, förmåga att ändra ett rörelsemönster till ett annat på så kort tid som 

möjligt (agility), balans och rörelsekontroll (accuracy). Genom att dela in träningen i tre 

kategorier, konditionsträning, gymnastik (body weight exercises) och tyngdlyftning, så tränas 

dessa 10 färdigheter. Grundtanken är att CrossFitutövaren, genom att variera dessa träningstyper, 

skall få en allsidig träning (Glassman, 2002). CrossFit kan tränas på flera sätt och två vanliga 

variationer är att antingen göra så många varv av en cirkel av övningar på så kort tid som möjligt 

(uppgiftsorienterad) exempelvis att göra 6 varv av 10 pull-ups och 10 thrusters på så kort tid som 

möjligt eller att göra så många varv som möjligt under en begränsad tid (tidsorienterad) som till 

exempel att utföra 5 marklyft och 20 situps så många varv som möjligt på exempelvis 15 minuter 

(Glassman, 2004). CrossFitutövarna får arbeta i sitt eget tempo och efter sina egna 

förutsättningar, pausar när de behöver det och justerar sina vikter som de skall använda för att 

göra träningen så individanpassad som möjligt (Glassman 2002). Således anpassas träningen 

efter utförarens kapacitet och nivå, så kallad skalning. Skalning gör att grundprogrammet inte 

behöver ändras då äldre och otränade kan träna samma sak och samtidigt som de med en högre 

kapacitet eller mer erfarna (Glassman 2002). 

  

Motivationsklimat 

    Motivationsklimat kan delas in i uppgiftsorienterat och prestationsorienterat motivationsklimat 

och är en del av Målinriktningsteorin (Duda, 1992; Partridge, Knapp & Massengale, 2014; 

Weiss, 2003). Ett uppgiftsorienterat klimat betonar lärande och uppmuntrar deltagarna att 

referera framgångar och bedöma sina egna förmågor i förhållande till sig själva (Weiss, 2003). 

Ett prestationsorienterat klimat är relaterat till att referera sina egna resultat och förmågor i 

förhållande till normen. De olika motivationsklimaten främjar de olika målinriktningarna, där ett 

klimat som är uppgiftsorienterat relaterar till individers uppgiftsinriktning och 

prestationsorienterat klimat relaterar till prestationsinriktning. Vidare menade Weiss (2003) att 

uppgiftsorienterat motivationsklimat korrelerade positivt med upplevd kompetens. Ames (1992) 

har skapat en modell för sambandet mellan målinriktning, motivationsklimat, självkänsla och hur 

dessa påverkar individers motivation i skolmiljö (se figur 1). Harwood, Spray, och Keegan 

(2008) påpekar att det krävs mer forskning inom idrott, både individuell och lagidrott för att 
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vidare kunna förstå motivation. Därmed kommer författarna att applicera modellen inom 

CrossFit för att undersöka sambanden mellan motivationsklimat, målinriktning och självkänsla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Modellen för sambandet mellan motivationsklimat, individuella skillnader, och 

känsla och motivation (Klarström & Sandklef, 2014, fritt från Ames, 1992). 

 

    Inom gruppträning är instruktören den som bidrar till vilket motivationsklimat individerna 

upplever. Instruktörens roll är att skapa ett motivationsklimat som passar flera individer oavsett 

målinriktning. Därmed är det viktigt att instruktören vet vilken målinriktning individen har för att 

uppmuntra så att individen blir nöjd och tillfredsställd av sin träning (Bergeron, 2011; ref i 

Flores, 2013; Roberts, 1992). Vidare kan en träningsinstruktör påverka motivationsklimatet 

genom att uppmuntra fokus på uppgiftsinriktade mål eller prestationsinriktade mål (Partridge et 

al., 2014; Weiss, 2003). Instruktörers mål demonstreras genom upplägget instruktören har, hur 

de uppmärksammar deltagarna, vilka beteenden de eftersträvar och vad som ses som prestation 

(Ames, 1992). Instruktören kan påverka sina deltagares målinriktning genom hur de lägger upp 

träningen, hur de ger feedback till deltagarna och vilka förväntningar de har på deltagarna. Detta 

bidrar till hur motivationsklimatet upplevs (Ames, 1992; Weiss, 2003). 

    Motivationsklimatet påverkar, ihop med individers målinriktning, hur individen uppfattar 

uppgifter (Moreno, González-Cutre, Sicilia och Spray, 2010). Ett uppgiftsorienterat klimat leder 

till positiva upplevelser så som glädje, intresse och tillfredsställelse som i sin tur leder till inre 

motivation. Ett uppgiftsorienterat klimat har ett negativt samband med oro och brist på 

motivation (Weiss, 2003).  

    Forskning har visat att en högre träningsfrekvens bidrar till ett högre prestationsorienterat 

klimat bland de tränande än de som hade en lägre träningsfrekvens per vecka (Dowdell, 2013). 

Harwood et al. (2014) identifierade att uppgiftsorienterat klimat associerades med upplevd 

kompetens, självkänsla och inre motivation. I samma studie visades att prestationsorienterat 

klimat hade ett positivt samband med yttre motivation och amotivation samt ett negativt 

samband med autonomi och tillhörighet (Harwood et al., 2014). Hein och Hagger (2007) menade 

att klimatet påverkar individers självkänsla vilket vidare påverkar individers motivation. 

    Inom CrossFit skapas en nära relation mellan instruktör och utövare från början vilket bidrar 

till utövaren känner sig trygg i miljön trots den höga träningsintensiteten (Flores, 2013). CrossFit 

grundar sig i att skapa en tillhörighet mellan instruktör och utövare. Denna tillhörighet bidrar till 
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att instruktören kan påverka utövarens tillfredställelse efter passet genom att ge stöd och 

feedback på deras prestation. Både instruktör och utövare uppfattar varandras engagemang, 

målinriktning och närhet under ett träningspass vilket kan leda till att utövaren förbättrar sin 

prestation och känner tillfredsställelse (Flores, 2013). Gillios (2013) studie visade att kvinnor 

upplever ett socialt stöd inom CrossFit vilket var viktigt för deras träningsbeteende. 

Gemenskapen resulterar i att kvinnor aldrig behöver känna sig ensamma i den intensiva 

träningsformen och känner istället en tillhörighet till träningen då de får moraliskt stöd och 

kontinuerlig feedback på sin prestation från passets början till slut. Eftersom instruktören 

behandlar alla utövare utifrån deras individuella kapacitet bidrar det till en kvalitativ relation 

mellan instruktör och utövare vilket skapar ett positivt motivationsklimat (Gillio, 2013). Oavsett 

om CrossFitutövare har varit aktiva kort eller lång tid uppfattar de motivationsklimatet likvärdigt 

(Partridge et al., 2014). Detta menade Partridge et al., (2014) att det kan bero på att 

instruktörerna strävar efter att skapa ett motivationsklimat som skall inkludera alla, noviser, 

erfarna CrossFitutövare, kvinna som man. Partridge et al. (2014) menade att det är viktigt att 

klimatet inom CrossFit är uppgiftsorienterat för att utövarna ska lära sig tekniker på korrekt vis 

för att inte skada sig. Men även för att noviser och mer erfarna utövare tränar tillsammans. 

Partridge et al., (2014) menade vidare att målinriktning och motivationsklimat inom CrossFit bör 

undersökas ytterligare, i synnerhet eftersom att träningsformen växer och för att 

motivationsklimatet kan förändras då det kommer till tävlingssammanhang. 

    Sammanfattningsvis har studier visat att ett uppgiftorienterat klimat bidrar till att individen får 

tillfredställelse av sina tre grundläggande psykologiska behov (autonomi, kompetens och 

tillhörighet) vilket i sin tur bidrar till att individen blir inre motiverad (Weiss, 2003). Ett 

prestationsorienterat motivationsklimat kan korrelera positivt med oro och amotivation (Weiss, 

2003). Instruktören har en avgörande roll för motivationsklimatet och om det är riktat mot 

uppgifts- eller resultatorientering (Ames, 1992; Partridge, 2014; 2011 ref i Flores, 2013; Roberts, 

1992; Bergeron, Weiss, 2003). CrossFit bygger på en god relation mellan instruktör och utövare 

(Flores, 2013; Gillio, 2013). Studier inom CrossFit har visat att klimatet är uppgiftsorienterat då 

både noviser och erfarna tränar ihop och för att utövarna ska använda korrekt teknik (Gillio, 

2013; Partridge, 2014). 

  

Den hierarkiska modellen för inre och yttre motivation 

    Den hierarkiska modellen för inre och yttre motivation (HMIEM; Vallerand, 2001) har sitt 

ursprung i motivationsteorin Self-Determination Theory (SDT; Deci & Ryan, 1985) och är en 

modell som baseras på individers motivation inriktad på träningssammanhang. Modellen är 

uppbyggd med olika nivåer och perspektiv som i sin tur påverkar motivation till träning (Figur 

2). Det finns tre nivåer i modellen vilka är global nivå, kontextuell nivå och situationell nivå. 

Varje nivå innefattas i sin tur av fyra steg, sociala faktorer, grundläggande psykologiska behov 

(autonomi, kompetens och tillhörighet), motivation (inre motivation, yttre motivation och 

amotivation) samt konsekvenser/följder. Modellen som helhet utgår ifrån inre motivation, yttre 

motivation och amotivation, tre typer av motivation som är grundläggande för att förstå sig på de 
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psykologiska processer som påverkar människans beteende (Vallerand, 2001). Vallerand (2001) 

menar att studier kring individers motivation behöver sättas i ett större perspektiv än att enbart se 

till individen själv vilket kan öka förståelsen för motivation som helhet och inom specifika 

områden som till exempel träning, utbildning och sysselsättning. 

    På den globala nivån handlar det om individens generella motivation och personlighet, på den 

kontextuella nivån handlar det om vilken miljö individen befinner sig i (såsom i en träningsgrupp 

eller i CrossFitboxen) och på den situationella nivån handlar det om individens upplevda 

motivation i en specifik situation (Vallerand, 2001). Ett exempel kan vara att en CrossFitutövare 

på en global nivå uppskattar att kunna träna och känner att träningen är tillfredställande som 

helhet. Detta ger i sin tur positiv energi och positiva tankar vilket gör att CrossFitutövaren tränar 

ofta. På den kontextuella nivån trivs CrossFitutövaren i CrossFitboxen och med instruktören som 

skapar ett motiverande klimat. Även på situationella nivån är upplevelsen positiv, 

CrossFitutövaren tränade ett roligt pass och kände sig kompetent i de övningar som gjordes. 

Eventuellt förändras någonting, en ny instruktör sätts in som inte anpassar träningen efter 

utövarnas förmågor vilket gör att anknytningen till CrossFitboxen avtar och den inre 

motivationen i den kontextuella nivån svalnar. Även om CrossFitutövaren älskar att träna och är 

inre motiverad på den globala nivån kan förändringen i den kontextuella nivån påverka utövaren 

så i den situationella nivån kanske väljer att avstå ett träningspass. Exemplet demonstrerar att 

modellen handlar om en dynamisk process där motivationen påverkas av olika faktorer på olika 

nivåer såsom miljö och instruktör, inte enbart om hur tillfredsställande aktiviteten är i sig 

(Vallerand, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figur 2: Den hierarkiska modellen för inre och yttre motivation (Klarström & Sandklef, 

2014, fritt från Vallerand, 2001). 

  

 

 

Sociala faktorer Hierarkiska nivåer av 

motivation 

Konsekvenser 

Global 

nivå 

Situation-

ell nivå 

 

Autonomi 

Kompetens 

Tillhörighet 

Kon- 

textuell  

nivå 

 

Autonomi 

Kompetens 

Tillhörighet 

Autonomi 

Kompetens 

Tillhörighet 

Global motivation 

Inre-, yttre- och amotivation 

Kontextuell motivation 

Inre-, yttre och amotivation 

Situationell motivation 

Inre-, yttre- och amotivation 

Känsla 

Kognition 

Beteende 

Känsla 

Kognition 

Beteende 

Känsla 

Kognition 

Beteende 

Globala 

faktorer 

  

Kontextuella 

faktorer 

Situationella 

faktorer  



MOTIVATIONSKLIMAT, MÅLINRIKTNING OCH SJÄLVKÄNSLA INOM CROSSFIT 6 

Målinriktning 

    Målinriktningsteorin, Achievement Goal Theory (AGT; Nicholls, 1984) utgår ifrån begreppet 

kompetens. Kompetens definieras som en känsla av att kunna klara en uppgift här och nu vilket 

påverkar motivationen så den uppfattas som självbestämmande för individen (Deci & Ryan, 

1985). Inom AGT finns två inriktningar, uppgiftsinriktning och prestationsinriktning, vilka avgör 

för hur individen tänker om prestation och förmåga. Inriktningarna avgör för vilka handlingar 

individen gör och vilka beslut individen tar (Duda, 1989; Nicholls, 1984). Dessa två inriktningar 

syftar till hur ett mål eftersträvas och vilken kompetens en individ upplever i en viss situation. En 

individs förmåga kan vara hög eller låg och ses till tidigare prestationer eller i förhållande till 

andra (Nicholls, 1984). 

    En individ som är uppgiftsinriktad vill förbättra sin förmåga och lära sig och eftersträvar en 

personlig förbättring (Ames, 1992; Nicholls, 1984). Individen relaterar sina resultat till den 

ansträngning denne lade ner i aktiviteten (Biddle, Wang, Kavussanu & Spray, 2003). När en 

individ känner att den behärskar en uppgift och känner att det är individen själv som väljer vad 

den vill göra upplevs en högre kompetens och en inre motivation (Ames, 1992; Duda, 1989; 

Duda, 1992; Nicholls, 1984) som i sin tur leder till ett bibehållet träningsbeteende (Duda, 1992). 

Målet inom uppgiftsinriktning är att förbättra sig och sin förmåga (Nicholls, 1984) och för att 

sträva efter personlig tillfredsställelse (Ames, 1992). En individ som däremot är 

prestationsinriktad, jämför sin kompetens med andras kompetens (Duda, 1989; Nicholls, 1984) 

och social status (Biddle et al., 2003) för att bedöma vad den kan bemästra (Nicholls, 1984). En 

individ som är prestationsinriktad upplever ofta sin kompetens som låg och särskilt om 

ansträngningen är hög (Duda, 1989; Nicholls, 1984). 

    Vidare inom målinriktning kan prestations-närmande och prestations-undvikande läggas till i 

prestationsinriktade mål medan uppgifts-närmande och uppgifts-undvikande kan läggas till i 

uppgiftsinriktade mål (Elliot & McGregor, 2001) (Figur 3). Närmande mål menas att individen 

fokuserar på att uppnå positiva resultat medan undvikande mål innebär att individen fokuserar på 

att undvika negativa resultat. Detta ger då fyra olika målinriktningar, uppgifts-undvikande 

målinriktning där individen fokuserar på att undvika inkompetens, individen strävar efter att inte 

göra något misstag exempelvis missa en straff. Prestations-undvikande målinriktning fokuserar 

på att undvika att vara inkompetent gentemot normen, individen vill inte göra sämre resultat än 

andra. Vid uppgifts-närmande målinriktning fokuserar individen på att uppnå ett eget 

uppgiftsinriktat mål för att uppleva sig kompetent och den sista, prestations-närmande 

målinriktning fokuserar individen på att uppnå en högre kompetens än normen (Elliot, 1999). 
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Figur 3: Målinriktningsteorin (Klarström & Sandklef, 2014, tolkat från Elliot, 1999). 

  

    Weinberg (1992) menade att en källa till att vara inre motiverad är målinriktning. 

Målinriktning verkar som en motivationsteknik som möjliggör prestation och produktivitet som 

har blivit ett populärt begrepp inom både idrott, skola och arbetsliv (Weinberg, 1992). Moreno et 

al. (2010) kom i sin studie fram till att en upplevd kompetens har ett positivt samband med 

närmande målinriktning. Goudas (1998) menade att en instruktör bör uppmuntra mönster som 

utvecklar individen genom att individen sätter personliga mål med inriktning på att förbättra sin 

egen prestation. Goudas (1998) menade att det är viktigt att individen sätter personliga mål och 

fokuserar på den ansträngning som krävs istället för på sin förmåga. 

    En individ som lägger ner mycket ansträngning och har ett uppgiftsinriktat mål upplever mer 

glädje till att klara uppgiften till skillnad från en individ som anstränger sig mycket och har ett 

prestationsinriktat mål (Nicholls, 1984). Nicholls (1984) menade också att individer bör välja 

uppgifter där de kan maximera chanserna för att ha en hög förmåga så att de kan uppleva en hög 

kompetens och inre motivation. Forskning har visat att uppgiftsinriktade mål bör främja inre 

motivation medan prestationsinriktning hämmar inre motivation (Duda, 1992; Goudas & Biddle, 

1994). Individer som har en hög uppgiftsinriktning tenderar att pressa sig själva mer och jobbar 

hårdare under träning medan individer som har en låg uppgiftsinriktning tar sig igenom 

träningspasset (Duda, 1992). 

    Både uppgiftsinriktade- och prestationsinriktade mål används inom CrossFit (Partridge et al., 

2014) eftersom instruktören ser till varje individs mål med sin träning. 

    Sammanfattningsvis kan sägas att uppgiftsinriktade mål gynnar inre motivation och en 

individs ansträngning vilket leder till att individen känner glädje under träningen. Inom CrossFit 

används både uppgiftsinriktade – och prestationsinriktade mål (Partridge et al., 2014). 

  

Självkänsla 

    Fox, Boutcher, Faulkner & Biddle (2000) definierar självkänsla (self-esteem) som vilken 

positiv attityd individer har i allmänhet om sig själva. Självkänsla definieras också som en 

utvärderande eller känslomässig del som kan svara på frågan om hur individen känner för att den 

Uppgifts-närmande 

Uppgifts-undvikande 

Prestations-undvikande 

Prestations-närmande 

Kompetens 

Inre motivation 

Yttre motivation 
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är som den är och syftar då främst till den globala självkänslan (Brinthaupt & Erwin, 1992; 

Campbell et al., 1996, ref i Lindwall, 2004). Specifik självkänsla däremot handlar om ett 

beteende främst kopplat till skola och prestation (Rosenberg, Schooler, Schoenbach & Florence, 

1995). Global självkänsla är ett paraplybegrepp över flera olika specifika kategorier av självet 

(Fox, 2000). Dessa kategorier rangordnas från topp till botten och går från ett bredare perspektiv 

till mer specifikt (Figur 4). Under självkänsla finns fysiskt självvärde (physical self-worth) som 

likt självkänsla är ett brett begrepp, men som grundar sig i att människan bedömer sitt värde 

utifrån sin prestation (Covington, 1984). Fysiskt självvärde delas sedan in i två vägar där 

underkategorierna är fysisk kompetens (physical competence) och fysisk attraktivitet (physical 

attractiveness). Dessa mynnar sedan ut i mer specifika former av fysisk kompetens och fysisk 

attraktivitet (Fox, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Självkänsla (Klarström & Sandklef, 2014, fritt från Fox, 1998). 

  

     Flera studier har visat att fysisk aktivitet bidrar till att individer upplever en högre självkänsla 

(McAuley, Mihalko & Bane, 1997; Ekeland, Heian, Hagen & Coren, 2005). Fysisk kondition, 

motionsfrekvens, motionsmängd och intentionen att motionera för ökad hälsa har ett positivt 

samband med självkänsla (Spence et al., 2005; Tiggemann & Williamson, 2000; Yigiter, 2014). 

McAuley et al. (1997) kom i sin studie fram till att en attraktiv kropp och en bättre fysisk 

kondition bidrog till en högre självkänsla. Mc Auley et al., (1997) menade att träning bidrar till 

att individen upplever att den har en attraktiv kropp och en bättre fysisk kondition. Samtidigt 

finns det begränsad forskning kring hur olika typer av gruppträning påverkar självkänslan 

(Scully Kremer, Meade, Graham & Dudgeon, 1998). Hein och Hagger (2007) fann att de med 

högre självkänsla upprätthåller sitt träningsbeteende och anstränger sig hårdare. Forskning har 

även visat att uppgiftsinriktade mål positivt korrelerar med självkänsla (Guinn, Vincent, Semper 
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& Jorgensen, 2000). Guinn et al., (2000) menade att de som har ett uppgiftsinriktat mål med sin 

träning också har en högre självkänsla. Weman-Josefsson, Lindwall och Ivarsson (2013) visade i 

sin studie att tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven kompetens, autonomi 

och tillhörighet hade ett positivt samband med inre motivation. Detta i sin tur ledde till en högre 

självkänsla, speciellt bland kvinnor och äldre vuxna. Vidare har studier visat att styrketräning 

förbättrar individers kroppsbild och självkänsla mer än konditionsträning (Fox, 2000; McAuley, 

Blissmer, Katula, Duncan & Mihalko, 2000). Därför är det av intresse att undersöka om det finns 

skillnader i självkänsla hos de som utövar CrossFit och de som deltar i konditionsbaserad 

gruppträning. 

    Då CrossFit än så länge är en outforskad träningsform saknas det helt vetenskaplig forskning 

på utövarnas självkänsla. Saline (2014) skriver i en artikel på Crossfit.com att det syns på en 

utövare varje gång de klarar att göra en extra repetition eller gör ett extra varv, deras attityd 

förändras för varje uppgift som de gör bättre. Saline (2014) menade vidare att CrossFit är en 

såpass intensiv träningsform där instruktören behöver hjälpa utövarna att motivera sig själva för 

att ta sig igenom träningspasset, uppmuntra dem för att utföra rätt teknik men även stötta dem 

psykologiskt. Detta menar Saline (2014) gör att utövare utvecklar sig själv och får däremed en 

högre självkänsla vilket går i linje med författarnas hypotes för aktuell studie. 

    Sammanfattningsvis har studier visat att fysisk kondition, träningsfrekvens, träningslängd och 

intentionen till att träna har ett positivt samband med självkänsla (Spence et al., 2005; 

Tiggemann & Williamson, 2000; Yigiter, 2014). De med högre självkänsla upprätthåller sitt 

träningsbeteende över en längre tid (Hein & Hagger, 2007). Inom CrossFit saknas det helt 

vetenskapliga studier på självkänsla, däremot antyder Saline (2014) att CrossFit som 

träningsform kan bidra till att höja en individs självkänsla genom att de klarar en extra repetition 

eller ett extra varv. 

  

Könsskillnader i upplevt motivationsklimat, målinriktning och självkänsla 

    Studier har visat att kvinnor är mer uppgiftsinriktade i sin målinriktning (Elliot & Dweck, 

2005) än män som är mer prestationsinriktade (Josefsson, 2005). Inom Crossfit motiveras 

utövarna av olika mållinriktningar, män föredrar prestationsinriktade mål medan kvinnor 

föredrar uppgiftsinriktade mål (Partridge et al., 2014). Tidigare forskning har sammanlänkat 

prestationsinriktade mål bland män med högre självkänsla och upplevd kompetens, speciellt 

inom de mer mansdominerade träningsmiljöerna (Stone & McWhinnie, 2008). Josefsson (2005) 

menade att kontext, tillhörighet och socialt stöd är viktiga faktorer för kvinnors motivation till 

träning. I träningssammanhang upplever kvinnor att det är ett mer uppgiftsorienterat klimat än 

vad män gör (Kokkonen, 2003). Vidare identifierade Gillio (2013)  att kvinnor som utövar 

CrossFit har en positiv syn på sig själva och har en känsla av vitalitet när de utför CrossFit vilket 

kan leda till en högre självkänsla. Kvinnor ser styrketräning som att det stärker deras fysiska 

förmåga och självständighet (Dworkin, 2003). De som styrketränar skiljer på att ”forma 

kroppen” och att ”lyfta för att bli större”. I tidigare studie identifierades att kvinnor är rädda för 

att se manliga eller stora ut, det är en anledning till varför de inte styrketränar eftersom de tror att 
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män vill ha små kvinnor (Dworkin, 2003). I en mer aktuell studie presenterades motstridiga 

resultat där kvinnor anser att det är viktigt att träna styrketräning för att förbättra sin hälsa, stärka 

sin kropp och för att ha roligt (Mojica, 2012). Dessa resultat innebär att synen på kvinnors syn på 

styrketräning har ändrats under de senaste åren. 

    Sammanfattningsvis kan sägas att kvinnor i högre grad har uppgiftsinriktade mål än män som 

har prestationsinriktade mål (Elliot & Dweck, 2005). Både kvinnor och män anser att kontexten 

är viktig för motivation till träning (Josefsson, 2005; Stone & McWhinnie, 2008). Forskning på 

kvinnor som tränar CrossFit visar att de upplever en högre självkänsla än de kvinnor som inte 

tränar CrossFit (Gillio, 2013). Liknande forskning har ännu inte genomförts på män.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

    CrossFit bygger på att träningen är mätbar, observerbar och upprepningsbar till skillnad mot 

konditionsbaserad gruppträning som bygger på att individen ska vara aktiv under en viss tid. 

Inom både konditionsbaserad gruppträning och CrossFit är det fördelaktigt att ha ett 

uppgiftsorienterat motivationsklimat som bidrar till ökad kompetens för att utvecklas (Partridge 

et al., 2014). Därför är det av intresse att undersöka om motivationsklimatet skiljer sig mellan 

dessa två träningsformer. 

    Författarna vill även jämföra om CrossFitutövarnas målinriktning skiljer sig från de som tränar 

konditionsbaserad gruppträning. Detta eftersom målinriktning hos individerna och instruktören 

kan påverka motivationsklimatet till att vara mer prestationsorienterat (Partridge et al., 2014; 

Weiss, 2003). 

    Vidare har studier visat att styrketräning förbättrar individers kroppsbild och självkänsla mer 

än konditionsträning (Fox, 2000). Eftersom CrossFit består av både styrke-och konditionsträning 

vill författarna undersöka självkänslan bland CrossFitutövarna och sedan jämföra med 

kontrollgruppen konditionsbaserad gruppträning för att se om det finns några skillnader i 

självkänsla. Eftersom CrossFit är en träningsform som inkluderar olika moment kan det bidra till 

att utövarna upplever en högre kompetens och självkänsla i vissa moment men inte i andra. 

Självkänslan påverkas av fler faktorer såsom målinriktning (Goudas & Biddle, 1994) och upplevt 

motivationsklimat vilket vidare påverkar individers motivation (Hein & Hagger, 2007). 

    Vidare ska Ames (1992) modell testas inom CrossFit för att se om det finns ett samband 

mellan målinriktning, motivationsklimat och självkänsla. Detta för att Ames (1992) menade att 

uppgiftsinriktade mål, uppgiftsorienterat motivationsklimat och självkänsla korrelerar och 

påverkar motivationen hos en individ. Harwood et al. (2008) påpekar att det krävs mer forskning 

inom både individuell- och lagidrott för att vidare kunna förstå motivation inom dessa 

träningsformer. 

    Syftet med föreliggande studie är att undersöka om CrossFit skiljer sig från konditionsbaserad 

gruppträning och om en modell kring sambanden mellan motivationsklimat, målinriktning och 

självkänsla kan appliceras inom CrossFit. Följande frågeställning kommer att behandlas: 

1.  Hur skiljer sig upplevt motivationsklimat, målinriktning och självkänsla mellan 

CrossFitutövare och de som deltar i konditionsbaserad gruppträning? 
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2.  Hur ser sambandet ut mellan upplevt motivationsklimat, målinriktning och självkänsla 

hos CrossFitutövare? 

3.  Hur skiljer sig upplevt motivationsklimat, målinriktning och självkänsla åt mellan könen 

inom CrossFit? 

  

Metod 

Deltagare 

    I studien deltog sammanlagt 95 deltagare varav 45 var CrossFitutövare (48,4%) från tre 

CrossFitboxar i åldrarna 18-53 år (M=30,35, SD= 7,90) samt 50 deltagare i konditionsbaserad 

gruppträning (spinning n=42 och danspass n=8) (51,6%) från tre träningsanläggningar, samtliga 

deltagare kom från sydvästra Sverige. Åldrarna var 19-65 år (M=32,9, SD=12,43). Deltagarna i 

studien var både män (n= 34) och kvinnor (n= 60). En deltagare uppgav inte sitt kön.  

  

Mätinstrument 

    Bakgrundsfrågor; Första delen av enkäten bestod av bakgrundsfrågor som författarna 

sammanställt tillsammans med handledaren. Frågorna bestod av informativa frågor och berörde 

kön, ålder, hur länge de tränat denna aktivitet (månader), hur många pass per vecka de tränar just 

denna aktivitet, om de tränat någon annan motionsform tidigare - om ja, vilken?, tränar du någon 

annan motionsform utöver denna - om ja, vilken? 

    Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2; (PMCSQ-2; Newton, Duda & 

Yin, 2000) har använts för att mäta upplevt motivationsklimat. Mätinstrumentet består av 33 

items indelade i 6 subskalor där tre behandlar uppgiftsorienterat motivationsklimat; gemensamt 

lärande (“I vår grupp hjälper deltagarna varandra att lära sig”) (α=0,84), viktig roll (“I vår grupp 

bidrar alla deltagare på ett betydelsefullt sätt”) (α=0,82) och förbättring (“I vår grupp vill 

instruktören att vi ska prova nya saker”) (α=0,85) och tre prestationsorienterat 

motivationsklimat; bestraffning för misstag (“I vår grupp blir instruktören arg när en deltagare 

gör ett misstag”) (α=0,84), ojämn uppmärksamhet (“I vår grupp ger instruktören mest 

uppmärksamhet till “stjärnorna” i gruppen”) (α=0,86) och inomgruppsrivalitet (“I vår grupp ger 

instruktören bara beröm till deltagare när de är bättre än sina gruppmedlemmar”) (α=0,49). För 

varje påstående finns en 5 gradig likertskala (1=stämmer inte alls till 5= stämmer mycket bra). 

Tidigare forskning har funnit stöd för att mätinstrumentet har god reliabilitet och validitet 

(Newton et al., 2000). Höga α-värden innebär en god validitet där instrumentet mäter det som 

avses att mäta. 

    Achievement Goals Questionnaire for Sport; (AGQ-S; Conroy, Elliot, & Hofer, 2003) mäter 

individers uppskattade målinriktningar genom 12 items utifrån 4 subskalor; Uppgift-närmande 

(“Det är viktigt för mig att prestera så bra som det är möjligt”) (α=0,62), Uppgifts- undvikande 

(“Jag är ofta orolig för att jag inte kommer att prestera så bra som jag vet att jag kan”) (α=0,89), 

Prestation- närmande (“Det är viktigt för mig att prestera bättre än andra”) (α=0,91), och 

Prestation- undvikande (“Jag vill bara undvika att prestera sämre än andra“) (α=0,80). Svaren 

utgick från en 7 gradig likertskala (1 = “stämmer inte alls” till 7 = “stämmer mycket bra“). 
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Tidigare forskning som använt sig av AGQ-S har visat sig ha en god reliabilitet och validitet 

(Conroy et al., 2003). Höga α-värden innebär en god validitet där instrumentet mäter det som 

avses att mäta. 

    Physical Self-Perception Profile-R; (PSPP-R; Hagger, 2007) är ett multidimensionellt 

mätinstrument som mäter både upplevd kompetens och betydelse kopplat till olika delar av det 

fysiska jaget. Formuläret består av 74 items som behandlar subskalorna: Idrottskompetens, 

upplevd kondition, kroppsattraktivitet, upplevd styrka, fysiskt självvärde samt global självkänsla. 

I studien har en svensk version (Lindwall, Asci & Hagger, 2011) av instrumentet PSPP-R 

används, vilken är en uppdaterad version av Physcial Self-Perception Profile (PSPP; Fox & 

Corbin, 1989). Endast tre subskalor användes: global självkänsla (t.ex. ”Generellt sett är jag 

mycket nöjd med mig själv”) (α=0,89), fysiskt självvärde (t.ex. ”Jag är stolt över vem jag är och 

vad jag kan göra fysiskt”) (α=0,89) samt idrottskompetens (t.ex. ”Jag är mycket bra i alla typer 

av idrott”) (α=0,77) då dessa skalor speglar studiens syfte vilket resulterade i 33 påståenden. 

Påståendena besvaras med en 1 - 4 gradig likertskala (1= “Stämmer inte alls in på mig/Inte alls 

viktig till 4= “Stämmer helt in på mig/Mycket viktigt”). Tidigare forskning som använt sig av 

PSPP-R har visat sig ha en god reliabilitet och validitet (Hagger, 2007; Lindwall et al., 2011). 

Höga α-värden innebär en god validitet där instrumentet mäter det som avses att mäta. 

    Totalt innehöll frågebatteriet 86 frågor inklusive informationsbrev och bakgrundsinformation 

(se Bilaga 1). 

  

Procedur 

    För att rekrytera deltagare till studien gjordes ett bekvämlighetsurval utifrån det geografiska 

läget. Därefter gjordes ett strategiskt urval utifrån de lokala CrossFitboxar och 

träningsanläggningar i sydvästra Sverige. Ett tillgänglighetsurval gjordes för att rekrytera 

deltagare inom de träningsformerna där vi vände oss till tre CrossFitboxar samt tre 

träningsanläggningar. Ansvariga för CrossFit- och träningsanläggningarna kontaktades via mail 

eller personligt besök för redogörelse av studiens syfte, få medgivande av utdelning och 

insamling av enkäter. Utifrån när de båda träningsformerna hade schemalagda pass under en 

veckas tid rekryterades deltagare. Presentation av studien gjordes för deltagare innan utdelandet 

av enkäten och det informerades att enkäten skulle ta mellan 10-15 min att genomföra. Samtliga 

enkäter delades ut och samlades in direkt i anknytning till träningspassens avslut. Ett besök 

gjordes på en av CrossFitboxarna där 8 enkäter besvarades, tre besök gjordes på den andra 

CrossFitboxen som genererade i totalt 30 enkäter och på den tredje gjordes två besök som 

genererade 7 enkäter. Ett av gymmen besöktes vid tre tillfällen och totalt samlades där in 24 

enkäter, ett av de andra gymmen besöktes under en kväll och 8 enkäter besvarades, två 

insamlingar gjordes på det tredje gymmet vilket genererade totalt 10 besvarade enkäter. 

Deltagarna i studien blev informerade enligt de forskningsetiska grundprinciperna 

(Vetenskapsrådet, 2011) både verbalt och via ett informationsbrev. Deltagarna blev informerade 

om att deras deltagande var frivilligt, att de närsomhelst fick avbryta sitt deltagande i studien 

samt att all information skulle behandlas konfidentiellt, att deltagarnas uppgifter endast var 
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tillgängliga för studiens syfte och således var avidentifierade samt att medverkan i studien 

godkändes genom att kryssa i en ruta för samtycke i informationsbrevet. 

  

Analys 

    Sex enkäter var inte fullständigt ifyllda, det saknades svar på fem av frågorna. Dessa enkäter 

togs ändå med i analysen då de var korrekt ifyllda i övrigt men de frågorna som inte var 

besvarade räknades bort. 

    För analys av data användes IBM SPSS version 20. Envägs ANOVA användes för att 

analysera skillnader mellan CrossFitutövare och deltagare i konditionsbaserad gruppträning. Till 

en början analyserades en eventuell skillnad mellan CrossFitutövare och deltagare i 

konditionsbaserad gruppträning i variablerna målinriktning (Uppgift-närmande, Uppgifts- 

undvikande, Prestation- närmande, och Prestation- undvikande), motivationsklimat 

(uppgiftsorienterat och prestationsorienterat) och självkänsla (global självkänsla, fysiskt 

självvärde och idrottskompetens). Därefter genomfördes ett Pearson’s r-test för att analysera 

eventuella korrelationer mellan målinriktning (Uppgift-närmande, Uppgifts- undvikande, 

Prestation- närmande, och Prestation- undvikande), upplevt motivationsklimat 

(uppgiftsorienterat och prestationsorienterat) och total självkänsla inom CrossFit. Till sist 

utfördes ytterligare ett envägs ANOVA för att undersöka skillnaderna mellan kvinnor och män 

inom CrossFit i variablerna målinriktning (Uppgift-närmande, Uppgifts- undvikande, Prestation- 

närmande, och Prestation- undvikande), upplevt motivationsklimat (uppgiftsorienterat och 

prestationsorienterat) och total självkänsla, men även utifrån de tre subskalorna global 

självkänsla, fysiskt självvärde samt idrottskompetens. Signifikansnivån för samtliga statistiska 

uträkningar har varit p<0,05. 

           

Resultat 

    Studiens resultat presenteras i samma ordningsföljd som frågeställningen, med början i 

deskriptiv statistik följt av envägs ANOVA, korrelationsanalys och avslutas med envägs 

ANOVA. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik med ålder, antal månader och pass per vecka för CrossFit och konditionsbaserad 

gruppträning 

                          CrossFit (N=45)            Konditionsbaserad gruppträning (N=50) 

  M                SD                      M                 SD            

Ålder                          30,35            7,90                   32,90          12,43           

Antal månader                         15,59          11,57                   37,00          41,60 

Pass per vecka             4,48            1,55                      2,01           1,10 

Annan träning                               1,33              ,48                      1,19             ,40  

Not 1. N= Antal deltagare, M= Medelvärde, SD= Standardavvikelse, Antal månader= Hur många månader individen 

har tränat CrossFit/konditionsbaserad gruppträning, Pass per vecka= Hur många pass per vecka individen tränar 

CrossFit/konditionsbaserad gruppträning, Annan träning= Om individen tränar annat utöver 

CrossFit/konditionsbaserad gruppträning, högre medelvärde innebär mindre av annan träning. 
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Skillnader i upplevt motivationsklimat, målinriktning och självkänsla mellan 

CrossFitutövare och de som deltar i konditionsbaserad gruppträning 

    Resultatet identifierade en signifikant skillnad i uppgiftsorienterat motivationsklimat mellan 

CrossFitutövare och deltagare i konditionsbaserad gruppträning. Det identifierades ingen skillnad 

i prestationsorienterat klimat mellan CrossFitutövare och deltagare i konditionsbaserad 

gruppträning. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i målinriktning, 

Uppgift-närmande, Uppgifts-undvikande, Prestation-närmande, och Prestation-undvikande 

mellan CrossFitutövare och deltagare i konditionsbaserad gruppträning. Det identifierades en 

signifikant skillnad i självkänsla mellan de som utövade CrossFit och de som deltog i 

konditionsbaserad gruppträning. Självkänslan hos CrossFitutövarna var mest kopplad till 

idrottskompetens. Det identifierades även en trend av fysiskt självvärde hos CrossFitutövarna. 

Det identifierades inga skillnader i global självkänsla mellan grupperna (Se tabell 2). 

 

 

Tabell 2. CrossFit och konditionsbaserad gruppträning i relation till motivationsklimat, målinriktning och 

självkänsla 

            

                                                  CrossFit (N=45)        Konditionsbaserad gruppträning (N=49) 

 M            SD   M             SD                    f(1,94)       p            n2 

MAp            6,04          ,76               5,72        1,10                   2,81         ,09            ,09  

MAv                                       3,80        1,71               3,46        1,91                     ,81         ,37            ,00 

PAp                          3,77        1,81               3,39        1,84                   1,03         ,31           ,00 

PAv                          3,22        1,53               3,29        1,72                     ,05         ,82           ,00 

Uppgiftsorienterat klimat            4,53          ,43               3,75          ,69                 43,49         ,00*         ,32 

Prestationsorienterat klimat        1,54          ,33               1,62          ,61                      ,66         ,42           ,00  

Total Självkänsla                        3,11          ,44               2,88          ,54                    5,30         ,02*         ,54 

- Fysiskt självvärde         3,16         ,57   2,92          ,69                    1,22    ,07           ,43 

- Idrottskompetens          2,87         ,47   2,55          ,57                    2,41          ,00*         ,83 

- Global självkänsla        3,32         ,56   3,17          ,63                      ,01          ,23           ,22 

Not 1. *=signifikant vid p<0.05   

Not 2. MAp = Uppgifts-närmande målinriktning, MAv= Uppgifts-undvikande målinriktning, PAp= Prestations-

närmande målinriktning, PAv= prestations-undvikande målinriktning, Uppgiftsorienterat motivationsklimat=En 

inriktning i motivationsklimat, Prestationsorienterat motivationsklimat= En inriktning i motivationsklimat, 

Självkänsla= Individens attityd gentemot sig själv och innefattar de tre dimensionerna global självkänsla, fysiskt 

självvärde och idrottskompetens. 

  

 

Samband mellan motivationsklimat, målinriktning och självkänsla inom CrossFit 

    Pearson’s r visade att det förelåg ett positivt signifikant samband mellan uppgiftsorienterat 

motivationsklimat (UOK) och uppgifts-närmande målinriktning (MAp). Uppgifts-närmande 

målinriktning (MAp) hade ett positivt samband med självkänsla.  



MOTIVATIONSKLIMAT, MÅLINRIKTNING OCH SJÄLVKÄNSLA INOM CROSSFIT 15 

    Prestationsorienterat motivationsklimat (POK) hade ett positivt samband med prestations-

närmande målinriktning (PAp) och prestations-undvikande målinriktning (PAv). Däremot 

identifierades inget samband mellan prestations-närmande (PAp) och prestations-undvikande 

(PAv) målinriktningar och självkänsla (se tabell 3). 

    Ett positivt samband innebar att höga värden av en variabel ger höga värden av den andra 

variabeln som jämförs i Pearson’s-r. 

 

Tabell 3. Korrelationsmatris för motivationsklimat, målinriktning och självkänsla 

Not 1. *= signifikant vid <p0.05 **=signifikant vid p<0.01 

Not 2. . MAp=Uppgifts-närmande målinriktning, MAv=Uppgifts-undvikande målinriktning, PAp=Prestations-

närmande målinriktning, PAv=Prestations-undvikande målinriktning, UOK= Uppgiftsorienterat motivationsklimat, 

POK=Prestationsorienterat motivationsklimat, Självkänsla=Total Självkänsla, FSV= Fysiskt självvärde, IK= 

Idrottskompetens, GSK= Global självkänsla. 

 

Könsskillnader i upplevt motivationsklimat, målinriktning och självkänsla inom CrossFit 

    Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan CrossFitutövande kvinnor och 

mäns idrottskompetens. Vidare visade resultatet att det inte fanns några signifikanta skillnader 

mellan CrossFitutövande kvinnor och mäns målinriktning (MAp, MAv, PAp och PAv), upplevda 

motivationsklimat (uppgiftsorienterat och prestationsorienterat) och total självkänsla (se tabell 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAp MAv PAp PAv UOK POK 

 

Självkänsla FSV IK GSK 

MAp 1          

MAv ,24 1         

PAp ,28 ,48** 1        

PAv ,24 ,48** ,72** 1       

UOK ,35* ,24 ,12 -,04 1       

POK ,06 ,20 ,54** ,44** -,13 1     

Självkänsla ,34* -,25 ,05 -,09 -,03 ,15 1    

FSV ,35* -,28 -,09 -,17 -,12 ,12 ,87** 1   

IK ,26 -,08 ,13 -,03 -,08 ,27 ,78** ,55** 1  

GSK ,24 -,23 ,09 -,02 ,11 ,01 ,83** ,58** ,44** 1 
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Tabell 4.  Könsskillnader inom CrossFit 

    Män (N=23)           Kvinnor (N=22) 

                 M             SD           M             SD           f(1,44)           p          n2 

MAp                            6,00         ,89                6,11                ,63         ,21                 ,65       ,6 

MAv                                         3,62       1,68                3,95              1,79         ,41                 ,53       ,53 

PAp                            3,97       2,07                3,59              1,57         ,48                 ,49       ,49 

PAv                            3,06       1,66                3,32              1,42         ,32                 ,58       ,58 

Uppgiftsorienterat klimat            4,57         ,35                4,52                 ,49         ,14                 ,71       ,71 

Prestationsorienterat klimat          1,52         ,38                1,56                 ,29         ,17                 ,68       ,68 

Självkänsla             3,19         ,41                3,05                 ,47       1,19                 ,28       ,28 

- Fysiskt självvärde           3,24         ,48                3,10                 ,65         ,82                 ,37       ,02 

- Idrottskompetens             3,01        ,44                2,72                 ,47       4,49                 ,04*     ,54 

- Global självkänsla           4,33        ,58                3,33                 ,56         ,00                 ,97       ,05 

Not 1. *=Signifikant vid p<0,05 

Not 2. MAp=Uppgifts-närmande målinriktning, MAv=Uppgiftsundvikande målinriktning, PAp=Prestations-

närmande målinriktning, PAv=Prestations-undvikande målinriktning. Självkänsla== Individens attityd gentemot sig 

själv och innefattar de tre dimensionerna Global självkänsla, Fysiskt självvärde och Idrottskompetens.  

 

 

Diskussion 

    Syftet med föreliggande studie var att undersöka om CrossFit skilde sig från 

konditionsbaserad gruppträning i motivationsklimat, målinriktning och självkänsla, och det fanns 

ett samband mellan motivationsklimat, målinriktning och självkänsla inom CrossFit. 

    Resultatet indikerade att CrossFitutövare upplevde motivationsklimatet mer uppgiftsorienterat 

än hos de som deltog i konditionsbaserad gruppträning. Vidare visade resultatet att 

CrossFitutövare skattade sin idrottskompetens högre än de som deltog i konditionsbaserad 

gruppträning. Resultatet visade ingen skillnad i målinriktning mellan grupperna. Inom CrossFit 

förelåg det ett positivt samband mellan uppgiftsorienterat motivationsklimat, uppgifts-närmande 

målinriktning och självkänsla. Prestationsorienterat klimat korrelerade med prestationsinriktade 

mål. Det identifieras inga fler samband. Män och kvinnor inom CrossFit upplevde 

motivationsklimatet, målinriktningen och den totala självkänslan likvärdigt. Det fanns en 

signifikant skillnad i idrottskompetens där män skattade sin kompetens högre än kvinnor.     

  

Skillnader i motivationsklimat hos CrossFitutövare och deltagare i konditionsbaserad 

gruppträning 

    CrossFitutövare upplevde ett högre uppgiftsorienterat motivationsklimat än deltagare i 

konditionsbaserad gruppträning. Detta kan bero på att CrossFit är inriktat på att skapa en miljö 

för lärande, där varje individ ska utgå från sin egen nivå och lära sig övningar utifrån den 

kompetens de besitter (Glassman, 2002). Uppgiftsorienterat motivationsklimat har ett positivt 

samband med upplevd kompetens och inre motivation enligt Harwood et al., (2014). Att klimatet 

upplevdes mer uppgiftsorienterat kan bero på att instruktören är noggrann med att utövarna lär 
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korrekt teknik, men även att en repetition av en övning som inte är utförd korrekt inte räknas 

förrän utövaren klarar att utföra rörelsen korrekt (Glassman, 2011). Instruktören påverkar 

motivationsklimatet genom att lägga upp träningen och ge feedback utifrån vad instruktören ser 

som en prestation (Ames, 1992; Weiss, 2003), vilket då inom CrossFit skulle svara för att en 

prestation är en korrekt genomförd övning vilket gör att utövaren upplever sig kompetent. Vidare 

kan det bero på att CrossFitutövare besitter en högre kompetens vilket har en inverkan på 

motivationsklimatet, men även att motivationsklimatet är inriktat på att förbättra utövarnas 

kompetens. Författarna tolkar därför resultatet som att CrossFit med hjälp av motivationsklimat 

eller förbättrad idrottskompetens främjar inre motivation vilket kan göra individer blir mer 

fysiskt aktiva. Eftersom CrossFitutövarna upplevde motivationsklimatet som uppgiftsorienterat 

och utövarna hade en högre självkänsla än deltagarna i konditionsbaserad gruppträning menar 

författarna att CrossFit är en träningsform som kan gynna inre motivation i större utsträckning 

och därmed är en bättre träningsform för att motivera människor till att bli fysiskt aktiva men 

även för att upprätthålla sina träningsvanor. Vidare rekommenderar därför författarna CrossFit 

som träningsform till individer som har brist på motivation eller kompetens inom träning. 

    Det identifierades ingen skillnad i prestationsorienterat klimat mellan CrossFitutövare och 

deltagare i konditionsbaserad gruppträning. Då det inte finns något tävlingsmoment i någon av 

träningsformerna kan det relatera till att det inte fanns någon skillnad i prestationsorienterat 

motivationsklimat. Det vill säga att träningsformerna är lika prestationsorienterade i 

motivationsklimatet. 

  

Skillnader i målinriktning hos CrossFitutövare och deltagare i konditionsbaserad 

gruppträning 

    Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i målinriktning, Uppgift-

närmande, Uppgifts-undvikande, Prestation-närmande, och Prestation-undvikande mellan 

CrossFitutövare och deltagare i konditionsbaserad gruppträning. Resultatet visade att deltagarna i 

konditionsbaserad gruppträning och CrossFitutövarna är lika i målinriktning. Detta kan bero på 

att deltagarna i båda träningsformerna tränar för att uppnå en högre personlig tillfredsställelse 

och att de själva väljer när de vill träna till skillnad från exempelvis fotbollslag som har 

inplanerade träningstillfällen med laget där varje träningstillfälle har ett specifikt mål som 

varierar mellan träningstillfällena. Däremot inom CrossFit och konditionsbaserad gruppträning är 

målen individuella vilket kan vara anledningarna till att de båda grupperna är lika. 

  

Skillnader i självkänsla hos CrossFitutövare och deltagare i konditionsbaserad 

gruppträning 

    Det identifierades en signifikant skillnad i självkänsla mellan CrossFitutövare och de som 

deltog i konditionsbaserad gruppträning till fördel för CrossFitutövarna. Enligt Ames (1992) 

modell påverkar självkänslan individers motivation. Detta kan kopplas till att de som utövar 

CrossFit redan från början har en högre självkänsla, och inre motivation. Inre motivation har 

Hein och Hagger (2007) visat korrelera med att individen deltar i en mer krävande träningsform, 
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vilket CrossFit kan anses vara eftersom det är en högintensiv träningsform (Glassman, 2004). 

Fox (2000) och McAuley et al., (2000) menade att kompetens har ett positivt samband med inre 

motivation vilket ledde till en högre självkänsla, något som författarna i aktuell studie kan koppla 

resultaten till. 

    Subskalan till Självkänsla, idrottskompetens, skiljde sig signifikant mellan CrossFitutövarna 

och deltagarna i konditionsbaserad gruppträning till fördel för CrossFitutövarna. Å ena sidan 

kopplar författarna CrossFitutövarnas upplevda idrottskompetens  till syftet med träningsformen, 

att öka utövarnas kompetens i olika sammanhang (Glassman, 2004). Utövarna lär sig att utföra 

övningar från grunden för att öka deras kompetens och får stöd av instruktören för att övningarna 

ska bli korrekt utförda. Vidare menar författarna å andra sidan att de som söker sig till CrossFit 

redan känner sig kompetenta i de övningarna som CrossFit grundar sig i och därför upplever sig 

själva som kompetenta från början, vilket då kan ha bidragit till ett signfikant värde i 

idrottskompetens. 

    Inom konditionsbaserad gruppträning får deltagarna ingen direkt feedback på teknik i 

övningar vilket kan vara en del av att de inte upplevde sin idrottskompetens lika hög som 

Crossfitutövarna upplevde sin. Det identifierades även en högre grad av fysiskt självvärde hos 

CrossFitutövarna (,07). Detta kopplar författarna till att utövarna känner sig mer kompetenta i sin 

träningsmiljö och de övningar som ska genomföras vilket bidrar till att de har en tro på sin 

förmåga och sitt fysiska självvärde. Det identifierades inga skillnader i global självkänsla mellan 

grupperna. Detta kopplar författarna till att deltagarna inte skiljer sig i självkänsla generellt, men 

när det kommer till träning och deras kompetens uppstår signifikanta resultat. 

  

Samband för motivationsklimat, målinriktning och självkänsla inom CrossFit 

    Resultatet i studien visade att det fanns ett samband mellan uppgiftsorienterat 

motivationsklimat och uppgifts-närmande målinriktning samt prestationsorienterat 

motivationsklimat och prestationsinriktade mål (både närmande och undvikande). Detta kopplar 

författarna till Ames (1992) modell där Ames menade att i skolmiljö påverkar ett 

uppgiftsorienterat motivationsklimat individernas uppgiftsinriktade mål och där 

prestationsorienterat motivationsklimat påverkar de prestationsinriktade målen. Författarna kan 

inte uttala sig om det är motivationsklimatet påverkar målinriktningen eller vice versa, men 

resultatet i aktuell studie påvisar ett samband likt Ames (1992) modell. Det kan då antas att 

Ames modell stämmer. 

    Det fanns inget signifikant värde mellan uppgiftsorienterat motivationsklimat och uppgifts-

undvikande målinriktning. Vilket motsäger den tidigare forskningen om att det finns ett samband 

mellan uppgiftsorienterat motivationsklimat och uppgifts-undvikande målinriktning (Elliot, 

1999). 

    Det fanns heller inget signifikant samband mellan motivationsklimat (både uppgiftsorienterat 

och prestationsorienterat) och självkänsla, något som Ames (1992) modell menar har ett 

samband. Därför tolkar författarna att det finns ytterligare påverkansmekanismer mellan 

motivationsklimat och självkänsla utöver de som Ames (1992) presenterar i sin modell. Vilket 
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går i linje med HMIEM där det är flera dynamiska påverkansmekanismer som påverkar en 

individs beteende och motivation både inom de globala, kontextuella och situationella nivåerna 

(Vallerand, 2001). 

    Vidare påvisades signifikanta samband mellan prestationsorienterat motivationsklimat och 

prestationsinriktade mål (både närmande och undvikande) men inga signifikanta samband mot 

självkänsla. Därav drar författarna slutsatsen att prestationsorienterat motivationsklimat och 

prestationsinriktade mål hos utövarna korrelerar med varandra, men att modellen vidare inte kan 

appliceras inom CrossFit då det inte fanns vidare signifikanta resultat till självkänsla. 

  Resultaten påvisade enbart ett samband mellan uppgiftsorienterat motivationsklimat och 

uppgifts-närmande målinriktning samt mellan uppgifts-närmande målinriktning och självkänsla. 

Utifrån Ames (1992) modell applicerat på CrossFit skulle det innebära att sambandet mellan 

motivationsklimat och självkänsla skulle exkluderas och att en ny koppling mellan 

uppgiftsinrikade mål och självkänsla inkluderas. 

    Sammanfattningsvis menar författarna att Ames (1992) modell inte helt går att applicera inom 

CrossFit. Resultaten uppvisade till viss del liknande samband som modellen vilket gör att 

modellen behöver revideras för att passa inom CrossFit som träningsform.  

 

 

Könsskillnader 

    Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader i upplevt motivationsklimat 

(uppgiftsorienterat och prestationsorienterat) hos CrossFitutövande kvinnor och män. Kvinnor 

och män upplevde motivationsklimatet likvärdigt vilket kan bero på att instruktören skapar ett 

motivationsklimat som inkluderar alla, oavsett kön (Flores, 2013). Instruktören skapar 

motivationsklimatet genom att ge feedback till utövarna som gynnar deras individuella 

utveckling inom träningen. 

    Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan CrossFitutövande 

kvinnor och mäns målinriktning (MAp, MAv, PAp och PAv). Målinriktningen påverkas enligt 

Ames (1992) av motivationsklimatet. Då utövarna uppfattar motivationsklimatet likvärdigt så 

skiljer de sig heller inte i målinriktning. Resultaten går därför i linje med Ames (1992) modell. 

Vidare kan likheterna i målinriktning relateras till att noviser och erfarna, kvinnor och män tränar 

tillsammans vilket ställer krav på utövarna att de fokuserar på deras egen förmåga. 

     Resultatet visade att det fanns någon signifikant skillnad mellan CrossFitutövande kvinnor 

och mäns idrottskompetens till fördel för män. Män hade en högre idrottskompetens än 

kvinnorna. Detta tror författarna kan bero på att kvinnor historiskt sett inte haft avsikten att 

styrketräna för att få stora muskler då de varit rädda för att bli avvisade av män (Dworkin, 2003), 

vilket kan ha bidragit till att kvinnor inte har samma förkunskaper inom styrketräning som män 

har. Författarna tolkar resultatet som att män har en högre idrottskompetens inom träning 

eftersom det har varit stereotypt för män att träna. En annan förklaring på resultatet skulle kunna 

vara att män i större utsträckning tränat annat innan de började med CrossFit vilket gjort att de 

utökat sina kunskaper, medan kvinnor inte tränat något annat tidigare och är därför novis inom 
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träningen. Ytterligare en förklaring kan vara att män utövat CrossFit under längre tid än 

kvinnorna, vilket gjort att de har en högre idrottskompetens inom CrossFit. 

    Resultatet visade inga ytterligare skillnader inom självkänsla vilket innebär att könen är lika i 

övrigt. 

  

Metoddiskussion 

    Föreliggande studies mätinstrument har tidigare använts inom den idrottspsykologiska 

forskningen (Conroy et al., 2003; Lindwall et al., 2011; Newton et al., 2000; Hagger, 2007). 

Totalt bestod enkäten av 86 frågor, vilket deltagarna i studien ansåg var mycket. Detta kan ha 

medfört att de angivit slentriansvar då de blev uttröttade av antalet frågor. Deltagarna uppgav 

också att de upplevde att enkäten bestod av många kontrollfrågor vilket gjorde att de tittade vad 

de tidigare svarat och besvarade frågan utifrån vad de uppgav för svar på den liknande frågan. 

Detta kan ha påverkat resultatet då slentriansvaren inte besvarar vad individen egentligen anser i 

frågan, likaså kan de upplevda kontrollfrågorna genererat felkällor då individen inte tar ställning 

till vad frågan efterfrågar utan svarar detsamma på en liknande fråga som mäter en annan 

dimension. De påståenden som behandlade betydelsen användes inte i analysen vilket bidrog till 

att deltagarna besvarade fler frågor än vad de egentligen hade behövt göra. Hade dessa frågor 

exkluderats från början hade deltagarna eventuellt inte tyckt att det var för många frågor, vilket i 

sin tur hade minskar risken för slentriansvar på grund av utmattning. 

    Enkäterna delades ut i anknytning till att deltagarna hade avslutat sitt träningspass vilket kan 

ha medfört att de var trötta och ofokuserade vilket i sig skulle kunna bidragit till att de inte 

svarade ärligt. Eftersom enkäterna delades ut och samlades in i anknytning till deltagarnas 

träningspass var det svårt att standardisera informationen till deltagarna då de kom ut en och en 

ur träningssalen vilket kan ha bidragit till att deltagare missades vilket bidrog till ett mindre 

deltagarantal. 

    Eftersom deltagarantalet var relativt litet kan det ha påverkat det nästan signifikanta värde som 

uppkom i analysen vilket tyder på ett typ-2 fel. Hade deltagarantalet varit större hade det varit en 

större sannolikhet att få ett signifikant värde. 

    Enkäten bestod av bakgrundsfrågor med bland annat frågor om ålder, om deltagarna utövat 

någon annan träningsform tidigare eller utövar någon annan träningsform utöver träningsformen 

som de precis deltagit i. Den enda frågan som analyserades var om vilket kön deltagarna hade då 

jämförelser mellan kvinnor och män inom CrossFit gjordes. Övriga frågor togs inte med i 

analysen då de i senare skede inte var relevanta för studiens syfte. 

    Flera deltagare hade inte svarat på fråga 17 “I vår grupp får bara deltagarna som gör mest 

poäng beröm.“ i Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 (PMCSQ-2; Newton 

et al., 2000). Deltagarna kan ha ansett det svårt att besvara frågan då varken de som tränar 

konditionsbaserad gruppträning eller tränar CrossFit gör poäng under sin träning. 

    Studien var en tvärsnittsstudie vilket begränsar uttalanden om orsak och verkan till resultatet. 

Orsak och verkan hade varit av intresse att studera för att bättre uttala vad inom CrossFit som ger 
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det andra, genererar högre självkänsla till ett mer uppgiftsorienterat motivationsklimat eller om 

det är motivationsklimatet som genererar självkänsla.  

  

Implikationer  

    Under de senaste åren har högintensiv träning blivit alltmer populärt och nya träningsformer 

såsom CrossFit har vuxit fram för att tillgodose den nya efterfrågan. Författarna anser att det är 

av vikt att forska kring vad det är som gör att CrossFit engagerar många, både de som varit 

aktiva tidigare och de som är helt nya inom träning. Således kan den aktuella studien bidra till en 

ökad kunskap och förståelse för varför individer väljer att börja träna CrossFit då det inte finns 

liknande studier i ämnet. Studien bidrar även till kunskaper om att olika träningsformer kan 

attrahera olika personligheter eller kan bidra till olika positiva effekter, exempelvis högre 

självkänsla. 

 

Konklusion och framtida forskning 

    Resultatet identifierade signifikanta skillnader i motivationsklimat och en subskala av 

självkänsla, där CrossFit var mer uppgiftsorienterat och utövarna hade en högre 

idrottskompetens. Inom CrossFit identifierades ett samband mellan uppgiftsorienterat 

motivationsklimat, uppgifts-närmande målinriktning, samt självkänsla. Det identifierades en 

skillnad i idrottskompetens mellan män och kvinnor inom CrossFit. Detta tyder på att CrossFit 

skiljer sig från konditionsbaserad gruppträning i variabler som kan verka positivt för motivation. 

Således kan CrossFit antas vara en träningsform som får utövarna mer inre motiverade och 

därmed mer fysiskt aktiva och där både män och kvinnor upplever träningsformen lika.  

    Vidare bör forskning i framtiden göras med större deltagarantal för att bättre kunna uttala sig 

om likheter och skillnader. Studien bör  även kompletteras med kvalitativ data i form av 

intervjuer för att på så vis kunna få en djupare insikt i vad deltagarna verkligen tycker och 

således se om intervjuerna överensstämmer med enkätsvaren. En interventionsstudie med 

upprepade mätningar i variablerna motivationsklimat, målinriktning, självkänsla och motivation 

där CrossFit jämförs mot konditionsbaserad gruppträning i en population bestående av fysiskt 

inaktiva nybörjare hade berikat forskningen med betydelsefull information.
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Bilaga 1. 

 

HÖGSKOLAN i HALMSTAD     

Sektionen för Hälsa & Samhälle 

 

 

Motivationsklimat, Målsättning och Självkänsla 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad. Vi skall skriva en C-

uppsats som handlar om motivationsklimat, målsättning och självkänsla. Syftet med denna studie 

är att undersöka hur individer upplever motivationsklimat och sin självkänsla samt hur de använder 

sig av målsättningar i sin träning. Du håller framför Dig ett frågeformulär bestående av olika 

frågor som bland annat kommer ta upp hur du upplever att klimatet är i din träningsgrupp samt 

vilka målsättningar Du har. Resultaten kommer att redovisas i tabellform och diagram, vilket 

innebär att ingen kommer att se hur just Du har svarat. På så vis 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. Din medverkan är helt anonym och kan ej spåras 

tillbaka till dig.  

 

Studiens resultat kommer att redovisas i form av en rapport i januari. Önskar Du ta del av denna 

rapport, eller om Du har några andra frågor om studien eller Din medverkan – kontakta oss: 

 

 

Josefine A Klarström 

Joskla12@student.hh.semailto:Linusj09@student.hh.se 

   

Sofie Sandklef 

Sofisa12@student.hh.se 

 

Lämna Ditt samtycke genom att kryssa i rutan bredvid.  

 

  

 

Vänligen återlämna Dina svar till oss vid utgången när Du är färdig.  

 

 

 

 

Handledare  
Torbjörn Josefsson 

torbjorn.josefsson@hh.se 
 

 



 

Kön   □ Man      □ Kvinna  

Ålder  ________ 

Hur länge har du tränat denna aktivitet (månader)? _________ 

Hur många pass per vecka tränar du just denna aktivitet? ______________ 

Har du tränat någon annan motionsform tidigare?______ 

Om ja, vilken?_______________ 

Tränar du någon annan motionsform utöver denna?________________ 

Om ja, vilken?___________________ 

 

Tänk på hur det känns att träna i grupp under den här säsongen. Hur är stämningen vanligtvis i din grupp? 

Läs följande påståenden noga och ta ställning till varje påstående utifrån Din syn på atmosfären i din 

träningsgrupp. Svarsalternativen går från Stämmer inte alls (1) till Stämmer mycket bra (5).  Ringa in 

det alternativ på den 5-gradiga skalan som bäst stämmer överens med Din upplevelse. Ta ställning till alla 

påståenden och svara ärligt. 

            

         Stämmer           Stämmer 

          inte alls            mycket bra  

1. I vår grupp vill instruktören att vi ska prova nya 

saker. 1 2 3 4 5 

2. I vår grupp blir instruktören arg när en deltagare gör 

ett misstag.  1 2 3 4 5 

3. I vår grupp ger instruktören mest uppmärksamhet 

till ”stjärnorna” i gruppen. 1 2 3 4 5 

4. I vår grupp bidrar alla deltagare på ett betydelsefullt 

sätt.  1 2 3 4 5 

5. I vår grupp tror instruktören att alla deltagare är 

viktiga för gruppens framgång. 1 2 3 4 5 

6. I vår grupp ger instruktören bara beröm till 

deltagare när de är bättre än sina gruppmedlemmar.  1 2 3 4 5 

7. I vår grupp anser instruktören att det bara är de 

bästa som bidrar till gruppens framgångar. 1 2 3 4 5 

8. I vår grupp känner sig deltagarna duktiga när de gör 

sitt bästa.  1 2 3 4 5 

9. I vår grupp blir deltagare utbytta för att de gör 

misstag.  1 2 3 4 5 

10. I vår grupp har alla deltagare en viktig roll i 

gruppen, oavsett hur duktiga de är. 1 2 3 4 5 

 
11. I vår grupp hjälper deltagarna varandra att lära sig.  1 2 3 4 5 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



 

12. I vår grupp uppmuntras deltagare att prestera bättre 

än de andra i gruppen. 

 
13. I vår grupp har instruktören sina favoriter.  1 2 3 4 5 

14. I vår grupp ser instruktören till att spelarna tränar 

för att förbättra det som de inte är bra på.  1 2 3 4 5 

15. I vår grupp skriker instruktören på deltagare när de 

strular till det. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
            
         Stämmer                Stämmer 

           inte alls               mycket bra 

16. I vår grupp känner sig deltagarna framgångsrika när 

de förbättrar sig.  1 2 3 4 5 

17. I vår grupp får bara deltagarna som gör mest poäng 

beröm.  1 2 3 4 5 

 
18. I vår grupp straffas deltagare när de gör ett misstag.  1 2 3 4 5 

 
19. I vår grupp har alla deltagare en viktig roll.  1 2 3 4 5 

20. I vår grupp belönas deltagarna när de verkligen 

anstränger sig.  1 2 3 4 5 

21. I vår grupp uppmuntrar instruktören deltagarna att 

hjälpa varandra.  1 2 3 4 5 

22. I vår grupp visar instruktören tydligt vilka denne 

tycker är de bästa deltagarna.  1 2 3 4 5 

23. I vår grupp känner sig deltagare ”peppade” när de 

presterar bättre än sina gruppkamrater under träning 1 2 3 4 5 

24. I vår grupp måste du vara en av de bästa deltagarna 

i gruppen. 1 2 3 4 5 

25. I vår grupp tycker instruktören att det är viktigt att 

alltid försöka göra sitt bästa.  1 2 3 4 5 

26. I vår grupp är det bara de bästa deltagarna som 

instruktören lägger märke till.  1 2 3 4 5 

 
27. I vår grupp är deltagarna rädda för att göra misstag.  1 2 3 4 5 

28. I vår grupp uppmuntras deltagarna att träna på sina 

svagheter.  1 2 3 4 5 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



 

29. I vår grupp har instruktören vissa deltagare som 

favoriter.  

30. I vår grupp fokuserar vi på att förbättra oss varje 

gång vi tränar. 1 2 3 4 5 

31. I vår grupp samarbetar verkligen deltagarna som en 

grupp.  1 2 3 4 5 

32. I vår grupp känner sig varje deltagare som en viktig 

gruppmedlem.  1 2 3 4 5 

33. I vår grupp hjälper deltagarna varandra att bli 

bättre. 

 
1 2 3 4 5 

 

När du tar ställning till påståendena nedan, fundera då över dina tankar och känslor 

gentemot ditt träningsdeltagande. Läs varje påstående och ringa in den siffra på den 7-

gradiga skalan som bäst stämmer in på dig som träningsdeltagare. 

 
stämmer 
inte alls 

stämmer  
mycket bra 

Det är viktigt för mig att prestera så bra som det är möjligt 1 2 3 4 5 6 7 

Jag oroar mig för att jag inte ska prestera så bra som jag kan 1 2 3 4 5 6 7 

Det är viktigt för mig att prestera bra jämfört med andra 1 2 3 4 5 6 7 

Jag vill bara undvika att prestera sämre än andra 1 2 3 4 5 6 7 

Jag vill att jag prestaterar så bra som det bara är möjligt för 

mig att prestera 
1 2 3 4 5 6 7 

Ibland är jag rädd att jag inte kommer att prestera så bra som 

jag skulle vilja 
1 2 3 4 5 6 7 

Det är viktigt för mig att prestera bättre än andra 1 2 3 4 5 6 7 

Mitt mål är att undvika att prestera sämre än alla andra 1 2 3 4 5 6 7 

Det är viktigt för mig att vara bra på allt det som påverkar 

min prestation 
1 2 3 4 5 6 7 

Jag är ofta orolig för att jag inte kommer att prestera så bra som 

jag vet att jag kan 
1 2 3 4 5 6 7 



 

Mitt mål är att prestera bättre än andra deltagare 1 2 3 4 5 6 7 

Det är viktigt för mig att undvika att vara en av de 

långsammaste 
1 2 3 4 5 6 7 

Hur Är Jag? 

 
Här följer några påståenden som människor kan använda för att beskriva sig själva. Var vänlig markera en 

utav rutorna under varje påstående för att visa hur mycket varje påstående stämmer med dig och hur viktigt 

detta är för dig. Då vi alla är olika finns det inga rätta eller felaktiga svar. Det är just Dina åsikter som är 

viktiga. Svara så ärligt och spontant som Du kan. Det är mycket viktigt att Du svarar på ALLA frågor.  

  

 

 KONTROLLERA ATT DU ENDAST KRYSSAT I EN RUTA PER FRÅGA 

 

1. Jag är duktig i alla typer av träning.  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

2. Hur viktigt är det för dig att vara bra i alla typer av träning?  

 

Inte alls 

viktigt 

Lite viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

    

 

 

9. Jag är stolt över vem jag är och vad jag kan göra fysiskt.  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

10. Hur viktigt är det för dig att vara stolt över dig själv fysiskt  ?  

 

Inte alls 

viktigt 

Lite viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 



 

    

 

 

 

 

11. Jag har negativa känslor för min förmåga gällande träningsaktiviteter.  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

12. Generellt sett är jag mycket nöjd med mig själv. 

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

13. Jag är överlag bättre än medel i träning.   

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

14. Hur viktigt är det för dig att du överlag är bättre än medel i träning?  

 

Inte alls 

viktigt 

Lite viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

    

 

21. Jag är nöjd med hur jag är och vad jag kan göra fysiskt.  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 



 

 

 

 

 

 

22. Hur viktigt är det för dig att vara nöjd med dig själv och vad du kan göra fysiskt?  

 

Inte alls 

viktigt 

Lite viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

    

 

 

24. Jag är nöjd med hur jag lever mitt liv.  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

25. Jag är säker på mig själv när det gäller att kunna delta i olika träningsformer, jämfört med andra  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

26. Hur viktigt är det för dig att du känner dig säker på dig själv när det gäller att kunna delta i olika träningsformer, 

jämfört med andra?  

 

Inte alls 

viktigt 

Lite viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

    

 

 

33. Jag känner mig mycket säker på mig själv fysiskt sett 

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

 



 

 

 

 

 

34. Hur viktigt är det för dig att känna dig säker på dig själv fysiskt sett?  

 

Inte alls 

viktigt 

Lite viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

    

 

36. Generellt sett är jag mycket nöjd med mig själv som person.  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

 

37. Jag tycker att jag är en utav de bästa när det gäller att vara med i träning.  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

38. Hur viktigt är det för dig att vara en utav de bästa när det gäller att vara med i olika träningsformer?  

 

Inte alls 

viktigt 

Lite viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

    

 

 

45. Jag har positiva känslor gällande mig själv fysisk sett. 

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

46. Hur viktigt är det för dig att ha positiva känslor gällande dig själv fysiskt sett?  

 

Inte alls 

viktigt 

Lite viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

    

 

48. Jag gillar den jag är.  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

49. Jag är snabbare än de flesta andra när det gäller att lära sig nya färdigheter i träning.  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

50. Hur viktigt är det för dig att vara en utav de snabbaste när det gäller att lära sig nya färdigheter i din träning?  

 

Inte alls 

viktigt 

Lite viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

    

 

57. Jag har stor respekt för mig själv fysiskt sett.  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

58. Hur viktigt är det för dig att ha respekt för dig själv fysiskt sett?  

 

Inte alls viktigt Lite viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

    



 

 

 

 

59. Generellt sett är jag nöjd som jag är.  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

 

60. Jag brukar vara en utav de första att delta när det gäller träning.  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

 

61. Hur viktigt är det för dig att vara en utav de första att delta i träning?  

 

Inte alls 

viktigt 

Lite viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

    

 

68. Jag har inte särskilt positiva känslor för mig själv fysiskt sett.  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

69. Jag är mycket nöjd med mig själv fysisk sett.  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

70. Hur viktigt är det för dig att du är nöjd med dig själv fysiskt sett?  

 

Inte alls 

viktigt 

Lite viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

    

 

73. Jag är inte särskilt stolt over mig själv fysisk sett  

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

74. Vanligtvis är jag nöjd med hur jag gör saker och ting.   

 

Stämmer inte 

alls in på mig 

Stämmer bara 

lite in på mig 

Stämmer 

delvis in på 

mig 

Stämmer helt 

in på mig 

    

 

 

Tack för din medverkan! 
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