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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att fastställa vad som motiverar till att människor fortsätter träna 

högintensiv träning med inriktning på sporten Crossfit. Frågeställningarna är (1) Är det främst 

inre motivation eller yttre motivation som bidrar till fortsatt högintensiv träning inom Crossfit 

och (2) Vilken är den främsta motivationsregleringen bland deltagarna till fortsatt högintensiv 

träning inom Crossfit? 

Metod 

I denna studie valde man att dela ut den beprövade enkäten BREQ-3 för att besvara samtliga 

frågeställningar. Enkäten delades ut på 5 Crossfit-gym i Stockholms län. Vid utdelandet blev 

deltagarna informerade muntligt om studiens syfte, att det tar 5 minuter att fylla i, det är helt 

frivilligt att delta samt att enkäten är helt anonym. Totalt tillfrågades 105 personer att delta, 86 

enkäter fylldes i och 78 enkäter användes för beräkning av resultatet. 

Resultat 

Resultatet visar signifikanta resultat att de viktigaste faktorerna som motiverar människor till 

fortsatt högintensiv träning inom Crossfit är främst en inre motivation. Detta innebär att 

anledningen till att deltagarna fortsatt träna högintensiv träning är främst för att man finner 

sporten roligt och har intresse för den. Trots hög inre motivation samt reglering så är även 

delar av den yttre motivationen relativt höga bland studiens deltagare. 

Slutsats 

Med resultaten i denna studie kan man fastställa att majoriteten av de människor som tränar 

högintensiv träning i form av sporten Crossfit i Stockholms län har främst en inre motivation 

som motiverar dem till fortsatt träning inom denna sport och intensitet. Trots en hög inre 

motivation visade deltagarna också relativt höga värden på yttre motivation, framförallt de 

yttre motivationer som är mer självbestämmande istället för fullt påverkade av yttre faktorer.  

I deltagarnas egna formuleringar är anledningarna till att man fortsatt träna främst att det är en 

kul och effektiv träningsform, gemenskapen på anläggningen samt att man mår bättre både 

psykisk och fysiskt. 
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1 Inledning 

”I think it all comes down to motivation. If you really want to do something, you will work 

hard for it” – Edmund Hillary, nyzeeländsk bergbestigare (BrainyQuotes 2017-05-01) 

1.1 Introduktion 

Högintensiv träning har enligt olika forskningsprojekt många fördelar för hälsan. I en 

forskningsrapport skriven av Bangsbo et al. (2014, s. 147) har man studerat hur 

fotbollsträning med dess högintensiva inslag påverkar den allmänna hälsan. I studien 

upptäckte man att fotbollsträningen gav förbättrad kondition och även flera andra positiva 

faktorer för hälsan. Dessa förbättringar kunde exempelvis vara betydligt lägre blodtryck, 

reducerat kroppsfett samt minskade triglycerider och kolesterol.  

I en annan studie fann man dessutom att deltagare som tränade högintensiv träning (i detta fall 

Crossfit) hade haft mer kul än de deltagare som endast tränat lågintensiv träning (Heinrich et 

al. 2014, s. 5). För att kunna bevisa detta hade deltagarna fått svara på ett frågeformulär 

angående hur de tänker träna och hur de uppskattar träningen både före och efter 

studieperioden, och på så sätt upptäckt skillnaden mellan de två olika intensiteterna. 

Dessutom visade det sig att fler av de deltagare som tränat mer högintensiv faktiskt planerade 

att fortsätta med sin träning jämfört med de som tränade mer lågintensivt.  

Dock visar en annan studie att människor generellt tycker mer om kontinuerlig träning på en 

lägre intensitet än en högre intensitet (Ekkekakis, Parfitt & Petruzzello 2011, s. 642). Med 

detta menas att träning som ger mjölksyra och liknande fysiska reaktioner inte är lika njutbart 

för människor som träning på en lägre intensitet. Detta gäller dock bara träning som består av 

intervaller med mindre än 1 minuts aktiv träning, inte träning med intervaller som varar i flera 

minuter. 

Trots att man vet att högintensiv träning ger hälsofördelar, och dessutom tycker vissa att 

högintensiv träning är mer kul, så föredrar många lågintensiv träning. Troligen är det för att 

många tycker att lågintensiv träning är mer njutbart, och väljer att bortse från hälsofördelarna 

med högintensiv träning, eller så är de inte medvetna om dessa fördelar. Vad är det då som får 

människor att fortsätta med en högintensiv träningsform?  

Bangsbo et al. (2014, s. 147) påstår att det endast krävs 2-3 pass i veckan med högintensiv 

träning för att man ska få de förbättringar av sin hälsa som nämndes i första stycket. Lally et 

al. (2009, s. 998) hävdar att det i genomsnitt tar en period på 66 dagar för en individ att skapa 
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en vana. Med detta i minnet kan man alltså hävda att personer som har lyckats hålla den 

högintensiva träningen uppe i minst 8 veckor, 2-3 gånger i veckan, har därmed lyckats hitta 

motivationen som krävs för att bibehålla den goda vanan med att träna högintensivt, och 

eventuellt fått de tidigare nämnda hälsofördelarna som man får av högintensiv träning. 

Anledningen till valet av att skriva om motivation till högintensiv träning är just av dessa 

ovannämnda anledningar. Högintensiv träning ger enligt tidigare forskning de redan omtalade 

förbättringarna på hälsan, men det är samtidigt en smärtsam träningsform att börja med. Ändå 

finns det vissa människor som finner motivation för det, och som utövar denna typ av intensiv 

träning regelbundet samt tycker det är kul och givande. En annan anledning till valet av att 

studera detta är att författaren har ett personligt intresse av högintensiv träning. Då författaren 

även har en personlig erfarenhet till sporten i sig finns en redan personlig, etablerad insikt i att 

det finns många positiva fördelar med att träna högintensivt. Detta faktum motiverar att det är 

av vikt att bredda förståelsen för varför människor lyckas att fortsätta med sin högintensiva 

träning. Förhoppningsvis kan detta ge insikt till hur man får fler personer att våga testa på 

högintensiv träning, även de som har svårt att motivera sig själva till att fortsätta träna hårt 

och ”onjutbart”. 

Ny kunskap som kommer med denna studie kan alltså i förlängningen användas till att få folk 

att fortsätta träna mer högintensivt. Då det redan har etablerats att det ger många hälsofördelar 

kan det därmed vara av stor vikt att de som vill komma igång att träna och må bättre förstår 

redan från början vilka de främsta faktorerna är för att man ska fortsätta med sådan typ av 

träning. Dessutom kan denna studie också redovisa hur andra som redan har lyckats skapa 

denna vana har gjort för att hitta en motivation till att fortsätta träna. Genom att studera dessa 

faktorer kan man således hjälpa andra att hitta motivation till högintensiv träning. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Högintensiv träning 

Enligt Nationalencyklopedin så kan man i fackliga termer beskriva högintensiv träning som 

att man har ett arbetstempo under sin träning på minst 80% av sin maximala 

syreupptagningsförmåga (Emanuelsson). Vid träning ur motionssyfte så ligger man normalt 

på cirka 50% av sin maximala syreupptagningsförmåga, vilket indikerar att högre intensitet på 

din träning belastar kroppen mer. Högintensiv träning innebär också generellt att man tränar i 

kortare intervaller, s.k. intervallträning, då kroppen inte har möjlighet att hålla ut lika länge 

som vid lägre intensitet. Förutom de hälsofördelar med högintensiv träning som nämndes i 
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introduktionsstycket så ger högintensiv träning (exempelvis i form av intervallträning) bland 

annat starkare hjärta, ökad blodvolym, maximala syreupptagningsförmågan ökar samt att 

själva syreupptagningsförmågan i sig förbättras (Neuman & Gudiol 2013, s. 191-192). 

1.2.2 Crossfit 

Crossfit är en högintensiv sport som baseras främst i funktionella övningar. Funktionella 

övningar innebär bland annat styrkelyft, gymnastik, rodd och löpning. Huvudsyftet med 

denna sport är att utföra de mest naturliga övningarna som vi har i livet och samtidigt 

maximera träningseffekten på en så kort tid som möjligt. Ju mer jobb du gör under så snabb 

tid som möjligt, med så tunga vikter som möjligt, det vill säga ju mer du anstränger dig och 

ökar intensiteten, desto mer effekt får du av din träning. 

Själva träningen mäts i antingen tid eller kraft. Under ett träningspass kan du få ett upplägg 

som bygger på att du ska klara alla övningar under en viss tid, eller att du ska ha en viss vikt 

på redskapen i dina övningar och se hur pass snabbt du kan göra hela träningspasset. 

Träningspassen varierar också mellan flera olika funktionella övningar för att du ska kunna 

maximera din träningseffekt ytterligare och göra träningen så mångsidig som möjligt med en 

hög effektivitet för att förbättra din kondition och styrka. 

För att både mäta förbättring men också skapa en högre motivation till träningen så används 

whiteboards för registrering av resultaten och man klockar även träningspassen för att man 

ska veta hur lång tid man tog på sig att fullborda. Passen är anpassade för att du själv ska 

kunna utföra dem utefter dina egna förutsättningar, vilket gör Crossfit till en differentierad 

sport som passar alla. (Crossfit, Inc. 2016-10-21) 

1.2.3 Inre och yttre motivation 

Definitionen av motivation är enligt Nationalencyklopedin en ”psykologisk term för de 

faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (Öhman). 

Enklare beskrivet kan man säga att motivation är den psykiska drivkraften som gör att vi 

faktiskt agerar och utför någonting specifikt. Dessutom nämns det att det finns primär samt 

sekundär motivation. Den primära motivationen innebär fysiologiska behov, som hunger, 

sömn och sex, medan sekundär motivation är kopplad till ett socialt och kulturellt behov. 

Utifrån dessa primära och sekundära motivationer så kan man dra paralleller till en av de mer 

vanligare teorierna, den så kallade Maslows behovstrappa (Poston 2009, s. 348). I denna 

trappa så beskriver Maslow att man har vissa grundläggande motivationsfaktorer som krävs 

för överlevnad (som hunger, sömn, sexuell drift) i botten på trappan. Motivationen stiger 



4 
 

sedan i flera trappsteg, som exempelvis motivation för gemenskap eller trygghet, för att sedan 

avsluta med motivation för självförverkligande. 

Motivationsteorin the Self-Determination Theory pratar om att även fast det finns olika nivåer 

av motivation som i Maslows behovstrappa så finns det också olika typer av motivation (Ryan 

& Deci 2000a, s. 54). Dessa olika motivationer förblir olika på grund av att de baseras på 

skilda anledningar till att man gör något specifikt. Det man talar om i detta fall är så kallad 

inre och yttre motivation (Ryan & Deci 2000a, s. 55). I denna studie är målet att komma fram 

till vilken av inre eller yttre motivation som är den mest avgörande för fortsatt högintensiv 

träning, samt vilka faktorer som påverkar motivationen hos vana Crossfit-deltagare. Under 

rubrik 1.4, ”Teoretiska utgångspunkter”, står det ytterligare om Self-Determination Theory 

samt de olika motivationsregleringarna. 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Högintensiv träning 

Trots alla de hälsofördelar som finns med högintensiv träning, vilka nämndes i 

introduktionsstycket, så har man även upptäckt att det finns negativa effekter av denna typ av 

träning. Exempel på detta beskrivs i artikeln skriven av Mons, Hahmann & Brenner (2014, s. 

1046) där man kommit fram till att personer med hjärt-kärlsjukdomar har lika stora risker för 

dödlighet om man är inaktiv respektive tränar högintensivt dagligen. Jämfört med 

referensgruppen som tränade 2-4 gånger i veckan var det lika farligt för en person med hjärt-

kärlsjukdom att träna högintensivt ofta, som att inte träna överhuvudtaget. I detta fall är det 

alltså en större hälsofördel för dessa personer att inte träna högintensivt, utan mer 

medelintensivt. 

En annan studie har man också påpekat det faktum att högintensiv träning kräver en hel del 

psykisk styrka för att kunna utföras regelbundet, och då som resultat få dessa hälsofördelar 

(Gibala 2007, s. 212). Trots att högintensiv träning ger hälsofördelar så är det för vissa inte 

det mest fördelaktiga, då högintensiv träning för många är för obehagligt eller för utmanande 

att utföra regelbundet. I studien visade det sig mer effektivt att träna medelintensivt eftersom 

det var större chans att träningen faktiskt blev av, och på så sätt gav mer hälsofördelar än 

högre intensitet på träningen. 

Dessutom har man upptäckt att även om högintensiv träning har flera hälsofördelar, så visar 

den sig inte ha en lika stor hälsoförbättring för folk med fetma eller fettrubbning som när 

dessa personer fick träna mer lågintensiv, långvarig träning (Nybo et al. 2010, s. 1955). 
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Utöver detta så har man i samma studie också sett att i jämförelse med rena 

styrketräningsprogram så har inte högintensiv träning en lika stor positiv effekt på varken 

skelettets hälsa eller generell styrka. 

1.3.2 Motivation 

Tidigare utgick man ifrån att den inre motivationen var det främsta tillgången man behövde 

för att åstadkomma något, speciellt inom utbildning (Ryan & Deci 2000a, s. 55). Man har 

dock upptäckt att en viss yttre motivation också har en positiv påverkan för att uppnå mål. Ett 

exempel på inre motivation skulle kunna vara att man tycker det är kul att spela gitarr, men 

det kan också finnas en motivation då man vill visa för andra hur duktig man är på att spela 

(yttre motivation).  

Dessutom har man upptäckt att yttre motivation kan påverka den inre motivationen både 

positivt och negativt. Man har sett att genom att utföra ett arbete mot ett mål man själv har satt 

upp utifrån inre motivation kan påverkas till det bättre om man får positiv feedback och 

bekräftelse från omvärlden angående sina bedrifter och framgångar (Ryan & Deci 2000b, s. 

70). På samma sätt kan den inre motivationen påverkas negativt om man istället får negativ 

reaktion från omvärlden. Minskar den yttre motivationen finns det risk att den inre 

motivationen också minskar. 

1.3.3 Motivation till högintensiv träning 

I nuläget har man faktiskt hittat flera orsaker till människors motivation till att träna Crossfit. 

Tidigare studier säger att motivation till sporten kan bero på att en person antingen vill 

förbättra sin egen prestation, eller vill jämföra sin prestation med andras (Partridge, Knapp & 

Massengale 2014, s. 1718). Dessutom fick man fram att det skiljer sig mellan könen. Kvinnor 

anser att de har mer motivation till att förbättra sin egen prestation i koppling till sporten. För 

män var motivationen mer relaterad till att man ville förbättra och jämföra sin prestation med 

andra. Detta resultat är kopplat till främst motivation till sporten Crossfit och inte till att den 

är högintensiv i sig. 

I en annan artikel har man jämfört förhållandet mellan träning och motivation ur en mer 

allmän synvinkel. Enligt Duncan et al. (2010, s. 2) så är motivationen inte kopplad till de 

fysiska resultaten, utan mer till att lyckas göra träningen mer regelbunden. Genom att 

införliva en regelbundenhet med träning i vardagen så har man större chans att få en ökad 

motivation för träning, och även bibehålla den.  
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I ytterligare en artikel så diskuterar man dock att motivation är i själva verket kopplat till 

självkänsla (Dzewaltowski 1989, s. 251). I denna studie kom man fram till att de deltagare 

som kände sig nöjda med sitt deltagande i träningsprogrammet, och med de resultat de 

förväntat sig få av träningen, exempelvis minskad vikt, hade mer motivation för att träna fler 

gånger i veckan under forskningsperioden. Hade deltagarna däremot ett dåligt självförtroende, 

och inte trodde att de skulle klara av programmet, så påverkade det motivationen till träningen 

negativt. 

Ur en annan synvinkel än i de ovanstående artiklarna så har Kilpatrick, Hebert och 

Bartholomew (2010, s. 90) belyst skillnaden på motivation till träning i två olika vinklar: 

träning inom en specifik sport, samt träning i form av ren motion. Detta kan vara av intresse 

för denna uppsats då Crossfit är en högintensiv sport men utövas oftast endast på motionsnivå. 

I detta perspektiv så framgår det att bland högskolestudenter så var motivationen för att bara 

träna i form av motion, fokuserat på att man ville minska stress samt förbättra utseende och 

sin nuvarande vikt. Genom att däremot träna i form av en specifik sport så fanns det mer 

motivation för att utmana sig själv och för att helt enkelt ha mer kul än att träningen skulle ge 

ett visst resultat. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Self-Determination Theory 

I denna studie är utgångspunkten den så kallade Self-Determination Theory (SDT). Denna 

teori grundar sig på att man genom empiriska metoder beskriver en människas personlighet 

och dennes motivation, och av hur stor vikt en människas inre, utvecklade resurser påverkar 

dennes person utveckling samt dennes självreglering i sitt beteende (Ryan & Deci 2000b, s. 

68). Kortfattat kan man säga att man har studerat vad som gör att vi människor blir 

motiverade till saker, hur det påverkar vårt beteende samt hur stor del är det vi själva 

respektive andra som påverkar vårt eget beteende. 

Som tidigare nämnts så har man sett enligt Self-Determination Theory att det finns två olika 

sorters motivationer. Den ena är så kallad inre motivation, vilket innebär att man har 

motivation att göra något för att man njuter av att göra det, samt att man har ett personligt 

intresse för att göra det. Den andra är en så kallad yttre motivation, som innebär att man gör 

någonting för att man påverkas av en yttre kraft och som i slutändan leder till ett visst resultat. 

(Ryan & Deci 2000a, s. 55) 
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Ryan och Deci förklarar vidare i sin artikel att då det finns inre och yttre motivation så har 

dessa motivationsformer olika regleringar (2000a, s. 55). Man kallar de regleringar just för att 

de reglerar ditt beteende gentemot ett visst mål beroende på vilken motivation du har (Ryan & 

Deci 2000b, s. 71). Man har också upptäckt att för den inre motivationen har man endast en 

reglering medan den yttre motivationsformen har fyra olika regleringar som skapar 

beteendeförändring. Man har upptäckt att inom den yttre motivationen finns fler regleringar 

som påverkas av yttre faktorer men är också delvis självbestämmande (Ryan & Deci 2000b, s. 

70). 

Amotivation
Yttre 

motivation

Inre 

motivation

Extern 

reglering

Introjicerad

reglering
Identifierad 

reglering 

Integrerad 

reglering

Inre 

reglering

SjälvbestämmandeYttre efterfrågan

 

Figur 1. Översikt över SDT spektrumet från Ryan & Deci 2000a (original i Bilaga 7) 

I Figur 1 ser man de olika regleringarna för de olika motivationerna, dessutom så kallad 

amotivation, vilket innebär brist på att vilja utföra ett beteende överlag. Amotivation visar på 

att man inte känner kompetens för eller vilja till att utföra något, och inte heller att man 

värdesätter en viss aktivitet tillräckligt mycket för att göra den beteendeförändringen (Ryan & 

Deci 2000b, s. 71). Som också visas i Figur 1 så finns det endast en inre reglering medan det 

finns fyra stycken för yttre motivation.  

Den reglering som påverkas mest av yttre faktorer är den så kallade externa regleringen. 

Denna reglering innebär att man utför en aktivitet eller gör en beteendeförändring för att 

behaga någon annan eller en annan form av yttre efterfrågan. Denna reglering är den som 

skiljer sig mest från den inre regleringen. (Ryan & Deci 2000b, s. 61) 

Den andra yttre motivationsregleringen är den introjicerade regleringen. Den introjicerade 

regleringen är en aning mer självbestämmande än den första, men denna reglering skapar en 

beteendeförändring på grund av att man vill undvika att känna oro eller ångest och minska 

pressen från yttre krav. Man har ett så pass lågt självförtroende att man väljer att göra denna 
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aktivitet för att känna sig värdefull och behålla det lilla självförtroende man redan har. (Ryan 

& Deci 2000b, s. 61-62) 

Påföljande yttre reglering är den identifierade regleringen. Denna reglering är mer 

självbestämmande än de två första då man utför en aktivitet för att man tycker att den 

korrelerar med de synsätt och värderingar man har som person. Det kan betyda att man skapar 

en beteendeförändring, inte för att man nödvändigtvis tycker att det är så kul och intressant, 

men man gör det ändå för att det reflekterar vem man är som person och vad som är rätt och 

fel. Exempel skulle kunna vara att man pluggar hårt i skolan för att det är en stark värdering 

hos dig att få bra betyg, men det är inte så kul att plugga. (Ryan & Deci 2000b, s. 62). 

Den sista av de fyra yttre regleringarna, och dessutom den mest självbestämmande av dem, är 

den integrerade regleringen. Denna reglering uppstår när en beteendeförändring från 

identifierad reglering har blivit fullständigt kopplad till din egen personlighet och dina 

värderingar, att beteendet i sig inte längre är så att säga ett nödvändigt ont för att leva upp till 

dina värderingar. Det innebär inte att du har en inre reglering men du har en större 

självbestämmande påverkan på ditt beteende än innan (Ryan & Deci 2000b, s. 62). 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att fastställa vad som motiverar till att människor fortsätter träna 

högintensiv träning med inriktning på sporten Crossfit. 

 Är det främst inre motivation eller yttre motivation som bidrar till fortsatt högintensiv 

träning inom Crossfit? 

 Vilken är den främsta motivationsregleringen bland deltagarna till fortsatt högintensiv 

träning inom Crossfit? 

2 Metod 

2.1 Metodval 

I denna studie användes en kvantitativ metod i form av en skriftlig enkätundersökning. Då 

syftet med studien är att specifikt definiera hur antalet vana Crossfit-utövare motiverar sig till 

högintensiv träning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2012, s. 19) och också generalisera 

vilken motivationsreglering som är den främsta, valdes en kvantitativ metod just för att exakt 

kunna kvantifiera resultatet (Ejlertsson 2012, s. 16). 
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2.2 Urval 

Totalt kontaktades via mail 14 stycken Crossfit-gym i Stockholms län. Av dessa var det tre 

stycken som inte svarade alls, varken via mail eller telefon. Sju stycken gym tackade nej till 

att delta i studien medan fem stycken tackade ja till att delta, vilket i slutändan var de 

Crossfit-gym som står till grund för denna studies data.  

Av alla Crossfit-gym i Stockholms län var det två stycken som det gjordes ett aktivt val att 

inte kontakta då det finns en personlig koppling till dessa gym. De valdes därmed bort för att 

undvika eventuella påverkningar på deltagarnas svar i enkäten. 

Totalt tillfrågades 105 stycken personer att delta i studien genom att fylla i enkäten. Dock var 

det ett bortfall på 19 personer som valde av olika anledningar att inte delta i enkäten 

(Ejlertsson 2012, s. 36). Av dessa personer var majoriteten som tackade nej till deltagande 

män. 

Därmed fylldes 86 enkäter i. Av dessa ifyllda enkäter exkluderades fyra stycken på grund av 

att deltagarna av dessa enkäter inte fyllt i alla frågor och påståenden. Då det kunde skapa 

osäkerhet i resultatet av denna studies kvantitativa undersökning så beslutades att utesluta 

dessa enkäter för att inte få missvisande resultat (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2012, s. 

108).  

Dessutom uteslöts fyra stycken på grund av att de svarande inte uppfyllde de kraven som 

krävdes för att vara deltagande i studien. Eftersom syftet med studien är att studera fortsatt 

högintensiv träning så var kravet för att delta att man tränat i minst 8 veckor, 2-3 gånger i 

veckan. Detta innebär att de personer som tränat Crossfit mindre än detta inte räknades med i 

studien. Hade personen tränat längre än 8 veckor men i nuläget endast tränade i snitt 1 

gång/vecka inkluderades denna enkät i studien ändå. Den deltagare som tränat kortast tid av 

de som tränade i snitt 1 gång/vecka hade tränat Crossfit i cirka två år.  

Till slut bestod urvalet av 78 personer som alla hade tränat Crossfit i minst 8 veckor, 2-3 

gånger i veckan. Av dessa deltagare så var 35 personer kvinnor och 43 var män. Medelåldern 

bland kvinnor var 28,71 år (SD 5,45) och bland män var medelåldern 30,61 år (SD 6,91). Den 

äldsta deltagaren var 50 år medan den yngsta var 17 år gammal. Deltagarna valdes ut från de 

tidigare nämnda fem olika Crossfit-gym i Stockholms län. Enkäterna delades ut på 

vardagskvällar mellan klockan 17-20, i koppling till ett eller flera schemalagda och 

instruktörledda pass.  
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2.3 Mätinstrument 

Enkäten är baserad utifrån den tredje upplagan av den så kallade Behavioural Regulation in 

Exercise Questionnaire, även förkortad BREQ-3. Enkäten var framtagen av Mulland, 

Markland och Ingledew för att kunna mäta olika former av motivationsregleringar i koppling 

till träning, både en inre självbestämmande samt de yttre icke-självbestämmande 

regleringarna. För att kunna svara på frågeställningarna, och därmed vad som motiverar en 

person till högintensiv träning, används därför den så kallade BREQ-3 enkäten då den baseras 

utifrån the Self-Determination Theory. 

Från den första upplagan studerades extern, identifierad, introjicerad och inre reglering för att 

sedan i följande upplagor inkludera även amotivation samt integrerad reglering (Markland & 

Tobin 2004, s. 192; Wilson et al. 2006, s. 81). I denna studie baseras enkäten från 

originalversionen (Markland & Tobin 2004; Wilson et al. 2006), men i denna studie använts 

en svensk översättning från en tidigare kandidatuppsats på Gymnastik- och idrottshögskolan 

(Bergström 2016, s. 41). 

Enkäten grundar sig på 24 påståenden med fyra påståenden för respektive 

motivationsreglering. Dessutom inkluderades fyra frågor angående deltagarens träningsvanor 

samt kön och ålder. Detta inkluderades för att det skulle skapa en bättre överblick över 

deltagarna och även för att kunna exkludera de deltagare som inte uppfyller kraven för att 

delta i studien. Utöver förfrågan efter deltagarnas ålder och kön inkluderades frågor – om hur 

länge deltagaren har tränat Crossfit, hur ofta man tränar samt om man tränar något annat 

utöver sporten Crossfit. Dessutom tillades en slutgiltig fråga där det frågas rak på sak varför 

man fortsatt att träna högintensiv träning. 

Deltagarna blev ombedda att anonymt svara skriftligt på de specifikt för denna studie 

framtagna frågorna. För påståendena bad man deltagarna att rangordna hur mycket det 

specifika påståendet stämde in på deltagaren och individens motivation till träning. 

Deltagaren fick ringa in ett svar mellan 0-4, där 0 = stämmer inte alls och 4 = stämmer mycket 

bra, beroende på hur väl påståendet stämmer in på personen. 

I Bilaga 2 presenteras enkäten i sin helhet. På nästa sida i Tabell 1 kan man se enkäten 

uppdelad i de olika påståenden och vilken av de sex motivationsregleringarna som respektive 

påstående står för.  
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Tabell 1. Uppdelning av påståendena efter varje reglering och motivation efter Wilson et al. (2006, s. 85) 

Motivation Motivationsreglering Påstående 

Amotivation Amotivation 

Jag förstår inte varför jag borde träna 

Jag kan inte förstå varför jag skulle bry mig om att träna            

Jag ser inte meningen med att träna 

Jag tycker träning är slöseri med tid 

  

Yttre 
motivation 

Extern reglering 

Jag tränar för att andra människor säger att jag borde              

Jag deltar i träning för att mina vänner/familj/partner säger 
att jag borde           

Jag tränar för att andra inte skulle vara nöjda med mig om jag 
inte gjorde det 

Jag känner mig pressad från mina vänner/familj till att träna 

  

Introjicerad reglering 

Jag känner mig skyldig för att jag inte tränar 

Jag känner mig ångerfull när jag missar ett träningspass             

Jag känner mig misslyckad när jag inte har tränat på ett tag 

Jag skulle tycka illa om mig själv om jag inte tog mig tid för 
träning 

  

Identifierad reglering 

Det är viktigt för mig att träna regelbundet 

Jag värdesätter fördelarna med att träna 

Jag tycker det är viktigt att anstränga sig för att träna 
regelbundet 

Jag blir rastlös om jag inte tränar regelbundet 

  

Integrerad reglering 

Jag tränar för att det är förenligt med mina livsmål            

Jag ser träning som en del av min identitet 

Jag ser träning som en viktig del av vem jag är 

Jag ser träning som något som är förenligt med mina 
värderingar 

  

Inre motivation Inre reglering 

Jag tränar för att det är roligt 

Jag har roligt under mina träningspass 

Jag anser att träning är en njutbar aktivitet 

Jag känner nöje och tillfredställelse av att delta i träning 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Då enkäten färdigställts genomfördes en pilotstudie där en grupp av slumpmässigt valda 

deltagare prövade enkäten i förväg innan den delades ut till de faktiska deltagarna i studien. 

Detta för att se hur lång tid det tog att fylla i enkäten samt om det var några oklarheter som 

uppstod under skrivandet, om det var något som var otydligt och behövde ändras. Totalt 
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fyllde fem personer i enkäten, vilket visade att för samtliga testpersoner tog det i snitt 5 

minuter att fylla i enkäten samt att frågorna och påståenden i enkäten var tydliga och lätta att 

förstå. 

Därefter skickades mail till respektive Crossfit-gym med en presentation av studenten samt en 

beskrivning av studien. Dessutom skrevs ett informationsbrev som bifogades i mailet. I detta 

brev beskrevs syftet med studien noggrannare, hur enkäten var uppbyggd, vilket urval som 

behövdes för studien samt vad som kommer hända med slutresultatet (se Bilaga 3). Utöver 

detta inkluderades även kontaktuppgifter till projektansvarige. För de gym som sedan ville ha 

mer information utöver mailet och informationsbrevet så hölls ett förberedande möte med de 

ansvariga för anläggningen innan utdelningen där studien och enkäten beskrevs ytterligare. 

För de gym som inte svarade på mail kontaktades Crossfit-gymmen via telefon för att få ett 

definitivt svar om man ville delta i studien eller inte.  

Tidigt togs beslutet att dela ut enkäter på plats i gymmet. Detta för att undvika missförstånd 

vid ifyllandet av enkäterna samt att man fick en bättre koppling till urvalet av deltagare. Vid 

utdelandet ställde två personer samma fråga om vad som exakt innebär med påstående 2 (”Jag 

förstår inte varför jag borde träna”) då de var osäkra på om påståendet var kopplat till 

personens kunskap inom träning eller om det var kopplat till deltagarens egna inställning till 

träning. 

Utdelandet ägde rum under februari och mars månad ute på själva Crossfit-gymmen. I 

koppling till utdelandet av enkäter så togs valet att låta en utomstående vara närvarande vid 

utdelandet för att ge stöd och underlätta utdelandet av enkäter i allmänhet. Det var dock av 

vikt att den assisterandes syfte var endast i form av stöd och sällskap och därmed delade inte 

den utomstående ut några enkäter till deltagarna. 

2.5 Etiska aspekter 

Under utdelandet beskrevs det muntligt en kortfattad sammanfattning av syftet med studien 

för potentiella deltagare, att enkäten är helt anonym och att det inte tar mer än fem minuter att 

fylla i. Tydligt meddelades också att det var helt frivilligt att delta. Denna information fanns 

dessutom skriftligt på enkätens första blad där det betonades ytterligare på deltagarnas 

anonymitet (se Bilaga 2). Om de potentiella deltagarna valde att inte delta gjordes inget 

överdrivet insisterande utan personernas beslut att inte fylla i enkäten accepterades. 

Efter att personen valt att delta och därefter fyllt i enkäten lades den ifyllda enkäten i en 

förseglad låda som inte öppnades förrän sista enkäten vid det sista gymmet hade delats ut. I 
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och med detta så försäkrade man total anonymitet i studien för deltagarna. När samtliga data 

sammanställts förvarades enkäterna på en säker plats där ingen utomstående fick ta del av 

dem.  

2.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om det en studie mäter, eller det man frågar om i en studie har en bra 

giltighet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2012, s. 104). Reliabilitet innebär hur man mäter, 

det vill säga hur relevanta och tillförlitliga svaren på frågorna är. I denna studie har man som 

tidigare nämnt använt sig av den väl beprövade enkäten kallad the Behavioural Regulation in 

Exercise Questionnaire, tredje upplagan. Enkäten är en av det mest använda mätmetoderna för 

att mäta beteendereglering hos människor som tränar, vilket visar på en stark validitet, samt 

att enkätens validitet förstärks efter bekräftande faktoranalys i tidigare studier (Markland & 

Tobin 2004, s. 192).  

För att ytterligare bekräfta att enkäten har en stark validitet valde man att analysera sambandet 

mellan de olika motivationsregleringarna (Wahlgren 2014, s. 127). Detta gjordes genom att 

räkna ut måttet för det linjära sambandet, så kallade korrelationskoefficienten, mellan de olika 

regleringarna. Värdet går mellan -1 och +1, beroende på om korrelationskoefficienten och 

därmed sambandet är positivt respektive negativt. För att göra detta utfördes den icke-

parametriska varianten för korrelationskoefficienten som kallas Spearman som kan hantera 

extremvärden samt ordinaldata (Wahlgren 2014, s. 128). 

Som Ratelle et al. skriver om i sin artikel så studerade de motivationsregleringarna hur de 

korrelerade för att se om de följer SDT spektrumet, det så kallade simplex pattern (2007, s. 

737). Detta innebär att utifrån spektrumet från Figur 1 under rubrik 1.4.1 så borde de 

närliggande regleringarna korrelera med varandra, det vill säga ha någon form av samband. 

Som det illustreras i Bilaga 4 visar regleringar samband med närliggande reglering, 

exempelvis amotivation och extern reglering. Enligt testet så visar det en positiv 

korrelationskoefficient mellan amotivation och extern reglering på 0,257 med ett p = 0,023, 

det vill säga en signifikans lägre än 0,05. Exempel på dessa resultat visar att enkäten 

överensstämmer med det simplex pattern som utgör SDT-teorin, vilket visar på en hög 

validitet i enkäten. 

För att fastställa att enkäten och denna studies resultat hade en intern korrelation och därmed 

en god reliabilitet, gjordes även ett så kallat Cronbach’s alfa test. Vid testet får variablerna i 

skalan en siffra mellan 0 och 1. Ju högre värdet är, desto högre är reliabiliteten. Denna studie 
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har satt ett alfa på minimum 0,7 då detta är den minimumnivå som rekommenderas. (Pallent 

2007, s. 6) 

Tabell 2. Överblick över samtliga motivationsregleringar och deras alfa-värde 

 

I Tabell 2 ser man alla motivationsregleringarna och vad för alfa respektive reglering fick i 

testet. Alla regleringar visade på ett värde över minimumvärdet 0,7 förutom amotivation. 

Anledning till varför detta är fallet diskuteras vidare under rubrik 4.2. Trots att alfa-värdet var 

lågt för amotivation fanns det inget av påståendena som skulle kunna tas bort för att höja 

värdet ytterligare. Då amotivation inte är fullt så betydelsefull som inre samt yttre motivation 

har man tagit beslutet att fortfarande inkludera resultatet av följande tester för amotivation för 

att kunna jämföra denna med de andra motivationsformerna och regleringarna. 

2.7 Databearbetning 

Vid avslutad insamling av enkäter så sammanställdes resultaten i ett ark i Microsoft Excel. 

Efter att data blivit kodat och sorterat lades samtliga in i statistiksprogrammet IBM SPSS 

version 24 (IBM, USA) för att kunna utföra samtliga statistiska tester.  

När data skulle sammanställas gjordes valet att koda samtliga variabler utifrån enkäten. Detta 

innebär att man även kodat exempelvis kön och antal träningspass i veckan, oavsett om 

variabeln används vid statistiska tester eller inte. Vid kodning av data angående antal 

träningspass i veckan togs beslutet att svaret på frågan ” hur länge man tränat Crossfit” skulle 

avrundas uppåt, därför att om en deltagare hamnar mellan två grupper, exempelvis att 

deltagaren tränar i snitt 2-3ggr/vecka, så hamnar svaret mellan grupperna som tränar 1-2 

ggr/vecka och 3-4ggr/vecka. Efter beslutet så hamnar frågan därmed i statistiken i den senare 

gruppen. 
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Under databearbetningen togs även beslutet att inkludera samtliga enkäter som uppfyllde 

kraven, trots att man inte svarat på fråga 3 i enkäten (”Tränar du något annat?  Om ja, ange i 

sådant fall vad och hur ofta?”). En del av studiens deltagare har inte fyllt i något svar på denna 

fråga utan lämnat frågan blank. I detta fall inkluderades enkäten ändå, trots att andra enkäter 

exkluderades på grund av obesvarade frågor (se rubrik 2.2), då man tolkade detta som att 

deltagaren inte tränade något annat än Crossfit och istället för att svara nej har denne hoppat 

över frågan. Den grundläggande signifikansnivån för samtliga tester i denna studie är p < 0,05 

då det anses som en lämplig nivå (Ejlertsson 2012, s. 128).  

För att besvara frågeställningarna utfördes först och främst ett så kallat Friedman-test, vilket 

är motsvarigheten till en tvåvägs ANOVA vid icke-parametrisk data (när variabler inte är 

normalfördelade, se rubrik 3.1) (Ejlertsson 2012, s. 188). Ett tvåvägs ANOVA analyserar 

variansen, det vill säga att man jämför variationen bland variablerna istället för att direkt 

jämföra medelvärdena (Ejlertsson 2012, s. 182). För att se att det faktiskt finns en signifikant 

skillnad gör man detta test och ser om man har en stor varians både mellan och inom 

grupperna, och därmed får en indikation att det finns en sannolik skillnad mellan variablerna 

(Ejlertsson 2012, s. 183). För frågeställning 1 så gjorde man därmed Friedman-test mellan 

motivationsformerna amotivation, inre motivation och yttre motivation och för frågeställning 

2 gjordes testet mellan de olika motivationsregleringarna. 

Variansanalysen visar i testet att det finns skillnader, att de olika medelvärdena skiljer sig åt 

och att det finns signifikanta skillnader (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2012, s. 247). För 

att se mellan vilka grupper medelvärdena skiljer sig så gör man ett så kallat post hoc-test. 

Innan man gör post hoc-testet behövs en justering bland signifikansnivåerna för att undvika 

att göra ett så kallat typ 1-fel. Ett typ 1-fel innebär att man förkastar nollhypotesen trots att 

den är sann (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2012, s. 192). Vad detta innebär är att då det 

utförs flera jämförelser på samma data (variansanalysen och post hoc-test) finns det en risk att 

det tolkas som att det finns ett signifikant resultat i studien trots att det inte gör det. För att 

undvika detta gjordes en Bonferri-adjustment inför samtliga post hoc-test (Lund & Lund 

2013). För att få fram den justerade signifikansnivån tar man den signifikansnivå man använt 

för Friedman (p = 0,05) och delar det med antalet grupper som vi studerar i post hoc-testerna. 

Detta innebär att signifikansnivån för post hoc-testet mellan motivationsformerna blir p = 

0,05/3 ≈ 0,017 och mellan alla motivationsregleringar blir signifikansnivån p = 0,05/6 ≈ 

0,008.  
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Därefter gjordes post hoc-test, så kallade Wilcoxon Signed Ranks Tests (Ejlertsson 2012, s. 

188) Anledningen till att detta test valdes för denna studie är för att detta test är en av de test 

som jämför differensen mellan medelvärden för två variabler från samma studiegrupp 

(Ejlertsson 2012, s. 166). Dessutom används specifikt detta test då denna studie som tidigare 

nämnt har icke-parametrisk data, variablerna är inte normalfördelade samt att data är inte 

tillräckligt stort (Ejlertsson 2012, s. 188).  

Samma som vid Friedman utfördes två stycken Wilcoxon Signed Ranks Test för att besvara 

respektive frågeställning. Då Friedman visar att det finns en skillnad så visar detta test var 

exakt skillnaderna i variablernas medelvärde finns, och dessutom rangordnas de olika 

differenserna i storleksordning (Ejlertsson 2012, s. 166). För att därmed få ett resultat på 

denna studies frågeställningar så gjordes detta test på amotivation, inre och yttre motivation 

samt mellan samtliga motivationsregleringar. Trots att amotivation inte ska besvaras i någon 

av frågeställningarna så inkluderades denna i form av total bearbetning av data samt i 

diskussionssyfte. Det kan också illustrera hur pass stor motivation deltagarna har för 

högintensiv träning i form av Crossfit, beroende på hur hög motivation de har respektive hur 

låg amotivation deltagarna har. 

3 Resultat 

3.1 Preliminära analyser 

Utöver reliabilitetstestet i form av Cronbach’s alfa (se rubrik 2.6) gjordes ett test för att se om 

variablerna var normalfördelade eller inte. Då många analysmetoder och teorier förutsätter att 

variablerna är normalfördelade gjordes ett så kallar Shapiro-Wilk test för att se om variablerna 

är normalfördelade eller ej (Ejlertsson 2012, s. 129). Resultatet visade att det inte fanns en 

tillräckligt stor mängd data för att man skulle kunna räkna ut fördelningen av variablerna, 

vilken innebär att som följd av resultatet i detta normalitetstest användes så kallade icke-

parametriska testmetoder för att kunna besvara frågeställningarna i denna studie (Ejlertsson 

2012, s. 164). För att se resultatet av detta test, se Bilaga 5. 

3.2 Frågeställning 1 

För att kunna besvara första frågeställningen utfördes ett Wilcoxon Signed Ranks Test mellan 

yttre motivation och inre motivation.  

Då det beskrivits tidigare i uppsatsen att extern, introjicerad, integrerad och identifierad 

reglering innefattar en yttre motivation representerar dessa fyra regleringar just yttre 
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motivation, vilket kräver justering eftersom inre motivation innefattar endast en reglering. För 

att det ska bli ett korrekt resultat i jämförelsen mellan dessa motivationer adderades 

deltagarnas poäng för de olika regleringarna i respektive motivation och det togs fram ett 

medelvärde. Utöver detta kunde ett Wilcoxon Signed Ranks Test göras mellan de olika 

medelvärdena för att se hur dessa värden skiljer sig. 

Tabell 3. Medelvärdet, minsta poängvärdet samt högsta poängvärdet för amotivation, yttre motivation 

samt inre motivation 

 

I Tabell 3 ser vi antalet deltagare (n =78) och vilket medelvärde respektive motivation fick 

efter ifyllda svar. Då det är 4 påståenden för respektive motivationsreglering och det finns 

svarsalternativ 0-4, innebär detta att har man en fullständig beteendeförändring kopplad till en 

specifik motivationsreglering så har man totalt ett värde på 16. Medelvärdet i Tabell 3 innebär 

alltså att medelvärdet för amotivation från alla deltagare i studien blev 0,41, medan för yttre 

motivation låg medelvärdet på cirka 8,9 och för inre motivation ett medelvärde på 14,03. 

Utöver medelvärdet så ser vi dessutom den lägsta poängen samt den högsta poängen för 

respektive motivation. Här ser vi också att i båda benämningar så har inre motivation ett 

väldigt högt värde, följt av yttre motivation och minst amotivation.  
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Tabell 4. Wilcoxon Signed Ranks Test mellan amotivation, yttre motivation samt inre motivation 

 

I Tabell 4 ser vi även här skillnaderna mellan de olika motivationerna men i förhållande till 

varandra. I de två första jämförelserna, när man tagit både inre och yttre motivation med 

amotivation, ser man att i förhållande till båda motivationsformerna så hade ingen av 

deltagarna en större amotivation än inre/yttre motivation. Ytterligare i Tabell 4 ser vi 

jämförelsen av medelvärdet mellan inre och yttre motivation. I och med detta resultat ser vi 

att det fanns en deltagare som har generellt större yttre motivation för högintensiv träning än 

inre motivation. För resterande 77 deltagarna så existerar det ett högre medelvärde för inre 

motivation.  

Tabell 5. P-värde för amotivation, yttre motivation samt inre motivation 

 

Som tidigare nämnt så har vi efter Bonferri-adjustment en ny signifikansnivå vid post hoc-test 

för de olika motivationsformerna. Då den nya signifikansnivån är p ≈ 0,017 ser vi att samtliga 

motivationsformer har ett statistiskt signifikant resultat i Tabell 5. Detta innebär att den 
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främsta motivationsfaktorn som bidrar till att deltagarna har fortsatt att träna högintensiv 

träning är en inre motivation, det vill säga att man har fortsatt att träna högintensiv träning i 

form av Crossfit för att man tycker det är kul och roligt. Då decimalerna för p-värdet är för 

många syns endast de tre första decimalerna i Tabell 5, vilket också gäller p-värdet för andra 

frågeställningen i Tabell 10.  

 

 

Figur 2. Boxplot-diagram över resultat för amotivation, yttre motivation samt inre motivation 

 

I Figur 2 ser man tydligare hur deltagarnas olika totala poäng sprider sig. Case numbers 

representerar en av deltagarna i studien, det vill säga att exempelvis case number 54 är den 

deltagare vars poängvärden lades in efter de 53 första. I detta boxplot-diagram ser man 

tydligare vilken motivation som är störst men också hur många som skiljer sig från 

majoriteten och därmed också påverkar medelvärdet. Detta visas tydligt i amotivation där det 

finns många extrema ”outliers” som visar att dessa deltagare har någon form av amotivation. 

Även mätningen av inre motivation visar att det existerar två deltagare som skiljer sig från 

mängden av deltagarna. 

3.3 Frågeställning 2 

För att kunna besvara den andra frågeställningen gjordes ytterligare ett Wilcoxon Signed 

Ranks Test. Alla motivationsregleringar har jämförts med varandra för att se vilken av dessa 6 

olika motivationsregleringar som är den med högst poängvärde. 

Översikt boxplot 

*   Extrem outlier 

oⁿ  Outlier 

ⁿ   Case number 

     Maxvärde 

     Övre kvartilen (75e percentilen) 

      Medianen (50e percentilen) 

     Undre kvartilen (25e percentilen) 

      Minvärde 
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Tabell 6. Medelvärdet, minsta poängvärdet samt högsta poängvärdet för samtliga motivationsregleringar 

 

Tabell 6 illustrerar hur medelvärdet ser ut. Man kan se att trots att majoriteten av alla 

regleringar har en eller flera deltagare som svarat med den högsta poängen så har den inre 

regleringen det högsta medelvärdet bland poängsättningen. Man ser dessutom att de mer 

självbestämmande regleringarna inom den yttre motivationen har ett generellt högt värde 

jämfört med de mer icke-självbestämmande regleringarna samt amotivation. Här ser man 

också att inre reglering har det högsta minimum bland de olika regleringarna, vilket innebär 

att ingen av deltagarna fick en lägre poäng än 8 (av 16) vid inre motivation och reglering.  

Tabell 7. Wilcoxon Signed Ranks Test mellan samtliga motivationsregleringar 
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Då den inre reglering (och inre motivation överlag i första frågeställning) hade det högsta 

medelvärdet har man därmed tagit fram Tabell 7 som ger en överblick mellan den inre 

regleringen och sambandet med samtliga resterande regleringar. Som tabellen visar så är den 

inre regleringen överlägsen de andra regleringarna med en stor majoritet. Den reglering som 

var närliggande den inre regleringen med jämnast poängsättning mellan de två var den så 

kallade identifierade regleringen. De två regleringar som var totalt motsatt var både 

amotivation samt extern reglering.  

Samtliga regleringar har jämförts med varandra vilket skapade ett omfattande resultat som 

kan ses vidare i Bilaga 6. Bland dessa kunde man se att amotivation var den reglering som 

överlägset hade lägst poängvärde i förhållande till resterande regleringar, vilket 

överensstämmer med det faktum att amotivation hade lägst medelvärde bland regleringarna 

(se Tabell 6). Man kan dessutom se i resultaten att extern reglering har starkast koppling till 

amotivation mer än till de resterande regleringarna, även de regleringar som också tillhör yttre 

motivation. Framför allt så kan man se att den yttre motivationsreglering som ligger närmast 

extern reglering enligt SDT-teorin (introjicerad reglering) borde därmed ligga närmast extern 

reglering, men enligt resultatet i denna studie så ligger externa regleringen istället närmast 

amotivation. För att beskriva detta bättre har en separat tabell skapats för att tydligt visa detta 

fenomen (se Tabell 8). 

Tabell 8. Wilcoxon Signed Ranks Test mellan amotivation och extern reglering 

 

Som tabellen ovan visar ser man här att amotivation samt den externa regleringen har i denna 

studie en väldigt jämn fördelning i poängvärde. Denna jämförelse är den enda av alla 

jämförelserna mellan regleringarna som har störst poängantal som deltagarna svarat exakt 

lika.  
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Tabell 9. Wilcoxon Signed Ranks Test mellan integrerad reglering och identifierad reglering 

 

En annan jämförelse som är värd att belysa är mellan den integrerade regleringen samt den 

identifierade regleringen. Den integrerade regleringen som är den mer självbestämmande av 

de två har bland deltagarna i denna studie lägre poängvärde än det snäppet mindre 

självbestämmande regleringen, trots att den inre regleringen hade högst värde bland samtliga 

regleringar. 

Slutligen kan man se i Tabell 10 att samtliga statistiska tester har en signifikansnivå mindre än 

p ≈ 0,008. Efter Bonferri-adjustment för alla motivationsregleringar innebär detta att dessa 

resultat är statistiskt signifikanta. Som tidigare nämnt har samtliga p-värden i Tabell 10 för 

många decimaler och därmed redovisas värdena med endast de 3 första decimalerna.  

 

Figur 3 visar en boxplot-diagram över alla 6 olika motivationsregleringar. Samma som i 

föregående boxplot-diagram ser man att det finns existerande outliers för majoriteten av 

regleringarna. Dock ser vi de enda extrema outliers vid amotivation. Vi ser också att för den 

introjicerade regleringen samt den integrerade regleringen så är det en väldigt stor skillnad i 

poängvärde mellan minimumvärdet och maximumvärdet. Trots att värdena skiljer sig kraftigt 

mellan regleringarna så syns det tydligt att den inre regleringen är högre än de andra 

regleringarna, om med bara några få poäng. 

Tabell 10. P-värde för amotivation, yttre motivation samt inre motivation 
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Figur 3. Boxplot-diagram över resultat för samtliga motivationsregleringar 

 

3.4 Övriga resultat 

Utöver deltagarnas svar på den beprövade enkäten nämndes det tidigare att deltagarna fick 

även här besvara egna formulerade frågor som inkluderats för att få en bättre överblick över 

hur deltagarens träningserfarenhet ser ut, men också för att med konkreta ord få deltagarens 

egen beskrivning till varför man tränar högintensivt.  

Då de första två frågorna i enkäten (se Bilaga 2) användes i syftet för att se om deltagarna når 

de kriterier som behövs för att delta i studien. Däremot ställdes fråga 3 samt den slutgiltiga 

frågan för att se hur deltagaren tränar i allmänhet utanför sporten Crossfit och varför man 

faktiskt fortsätter med högintensiv träning. 

Av de 78 deltagarna i studien så var det totalt 42 stycken som kompletterade sin Crossfit-

träning med andra träningsformer. Dessa varierade från träning som löpning och yoga till 

olika sorters bollsporter och extremsporter som klättring eller MTB. Dessutom illustrerades 

exakta antal träningar i veckan för samma sport bland flera av deltagarna, exempelvis squash-

träning 1 gång/vecka eller innebandy för ett Korpen-lag 1-2 ggr i veckan. 

Som svar på den slutgiltiga frågan om varför man fortsatt träna högintensiv träning så svarade 

majoriteten att man gör det framförallt för att det är effektiv träning. Exempel på svar 

angående detta är en man på 39 år som svarat att han fortsatt träna på grund av ”enkelheten 

kombinerat med effektiviteten” samt en man på 25 år som svarat ”för att det har givit mig bäst 

resultat både visuellt och styrkemässigt”. Förutom effektiviteten har flera påpekat att man gör 

det för att man tycker det är så kul. En kvinna på 30 år har skrivit att hon tränar ”för att jag 

tycker det är så extremt roligt” och en man på 35 år ”för att det är så himla kul! Bra 

Översikt boxplot 

*   Extrem outlier 

oⁿ  Outlier 

ⁿ   Case number 

     Maxvärde 

     Övre kvartilen (75e percentilen) 

      Medianen (50e percentilen) 

     Undre kvartilen (25e percentilen) 

      Minvärde 
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gemenskap!”. Det fanns dessutom ett fåtal som tränade Crossfit för andra faktorer än bara 

glädje och effektivitet. Exempelvis skrev en kvinna på 28 år att hon tränar högintensiv träning 

i form av Crossfit ”så att jag kan äta vad jag vill” samt en man på 21 år som tränar ”för att 

hålla igång, inte bli fet och röra mig regelbundet”.  

Utöver dessa anledningar så fanns det deltagare som beskrivit anledningar kopplade till 

långsiktiga mål och djupare form av välbefinnande. Exempel är en man på 29 år som skrev att 

han fortsatt träna Crossfit då ”det behövs för mina mål, mitt jobb, mitt välbefinnande”. En 

annan 29-årig man beskrev det som att ”för mig handlar det inte så mycket om högintensiv 

träning. Utan snarare om att det är en rolig träningsform och social miljö”. Slutligen, en tredje 

man på 29 år beskrev att han fortsatt träna ”för att fördelarna är fler än nackdelarna, och jag 

upplever att det bidrar till att jag klarar stress i arbetslivet på ett bättre sätt om jag har 

någonting att fokusera på samt trötta ur kroppen med. Högintensiv träning is da shit!” 

4 Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien är att fastställa vad som motiverar till att människor fortsätter träna 

högintensiv träning med inriktning på sporten Crossfit. Första frågeställningen ställer frågan 

om det är främst inre motivation eller yttre motivation som bidrar till fortsatt högintensiv 

träning inom Crossfit och den andra frågeställningen ställer frågan vilken som är den främsta 

motivationsregleringen bland deltagarna till fortsatt högintensiv träning inom Crossfit. 

4.1 Diskussion över studiens resultat 

Resultatet visar att det är främst en inre motivation och därmed också inre 

motivationsreglering som får människor att fortsätta träna högintensivt träning, i form av 

Crossfit. Detta resultat kan kopplas till det Ryan och Deci beskrev, att den inre motivationen 

är det främsta för att utföra och åstadkomma något speciellt (2000a, s. 55). Dock skrevs det i 

samma artikel att det också kan vara fördelaktigt med yttre motivation. Detta skulle också 

kunna kopplas till denna studies resultat. I och med att det finns en relativt hög yttre 

motivation bland deltagarna kan man koppla till att detta resultat överensstämmer med 

tidigare forskning och deras resultat, vilket visar på en hög samstämmighet.  

Då Ryan och Deci (2000a, s. 55) påstår att då man har ett inre driv att uppnå ett mål och om 

man då också vill bevisa det för andra kan man också dra parallellen i och med att den 

motivationsregleringen (den identifierade regleringen) var dessutom hög i denna studie. Detta 

kanske också är förklaringen till att den identifierade regleringen (exempel ”Det är viktigt för 
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mig att träna regelbundet”) är större än den integrerade regleringen (exempel ”Jag tränar för 

att det är förenligt med mina livsmål”) i denna studie, då det fortfarande finns en eventuell 

koppling till omgivningen bland deltagarna. I och med detta kan man tolka resultaten att 

majoriteten av deltagarna tycker att det är viktigt för de själva att träna, men det är inte 

nödvändigvist något som är en del av deras identitet. 

Ryan och Deci beskriver i en annan artikel att en inre motivation men också positiv respons 

från omvärlden kan hjälpa att nå ett mål hos en enskild individ (2000b, s. 70). Dessutom 

beskriver man att tvärtom kan också omvärlden ge en effekt som gör att den yttre 

motivationen minskar, och på så sätt också den inre motivationen. Frågan är om man kan 

påstå att deltagarna i denna studie som lyckats hålla vanan med träning vid liv har då fått 

positiv feedback från sin omgivning, vilket har hjälpt dem att fortsätta med denna sport. 

Resultaten visar att majoriteten av deltagarna har hög inre motivation vilket indikerar att man 

tycker det är kul att utöva Crossfit och högintensiv träning, men man har någon form av yttre 

motivation också. Detta kan innebära att omgivningen i form av exempelvis komplimanger 

och bekräftelser har hjälpt majoriteten av dessa deltagare att fortsätta med sin ”onjutbara” 

träning. 

Från det Kilpatrick, Hebert och Bartholomew påpekade i sin artikel angående skillnad i 

motivation beroende på träning inom specifik sport eller endast i form av vardagsträning 

(2010, s. 90). Då Crossfit kan ses som både och, så är det relevant att belysa det faktum att 

denna studie har kunnat komma fram till samma slutsats. Som man sett i deltagarnas svar på 

de olika påståendena samt den slutgiltiga frågan om varför man fortsatt träna kan man se att 

majoriteten tränar främst för att man tycker det är kul. Detta kan därmed kopplas till 

Kilpatrick, Hebert och Bartholomews (2010, s. 90) resultat som visar att man främst har en 

motivation kopplat till intresse om man utövar en sport. Dessutom togs det också upp att 

träning i ren form av motion var mer kopplat till utseendeförbättring eller stressreducering. 

Dessa faktorer av motivation syns också i denna studies resultat, då vissa deltagare beskrivit 

med egna ord att man fortsatt träna för dessa anledningar, samt att vissa deltagare hade hög 

poäng inom den introjicerade regleringen som skulle kunna kopplas till utseenderelaterade 

anledningar till fortsatt träning inom sporten. 

En intressant koppling är det att extern reglering hade störst koppling till amotivation utifrån 

deltagarnas poängsättning. Både utifrån Spearmans korrelationskoefficient som visades under 

rubrik 2.6 (samt Bilaga 4) och svaren från Wilcoxon Signed Ranks Test i Bilaga 6 ser man att 

extern reglering har ett större samband med amotivation än med de andra regleringarna inom 



26 
 

yttre motivation. En anledning till detta skulle eventuellt kunna vara att dessa deltagare i 

studien som har tränat Crossfit ett tag sammankopplar extern reglering till amotivation, det 

vill säga att man inte har motivation för det. Extern reglering innebär att man gör något för att 

någon annan säger att du ska. Det skulle därmed kunna vara så att dessa deltagare som har en 

etablerad inre motivation till sin träning associerar andras uppmaning för dig att göra något 

speciellt till att deltagaren själv inte har någon motivation till träningen. 

På de öppna frågorna angående deltagarnas övriga träningsaktiviteter samt varför man fortsätt 

träna kan man hitta kopplingar. Ett exempel skulle kunna vara att det finns likheter mellan 

flera deltagare, då många deltagare beskrev att man tränade samma sporter och tränade exakt 

antal gånger i veckan. Detta skulle man kunna koppla till den slutgiltiga frågan, att många av 

deltagarna beskriver att de fortsatt träna inte bara för att det är kul utan också för 

gemenskapen på Crossfit-gymmet. Man undrar då om dessa träningsformer utöver Crossfit 

har engagerat personen att involvera sig med andra människor på gymmet och kanske umgås 

utanför gymmet också, genom annan typ av träning. Om detta skulle vara fallet så är det en 

intressant vinkling, att högintensiv träning i form av Crossfit inte bara ger hälsofördelar och 

ger vissa människor glädje, utan det bygger positiva, sociala interaktioner som främjar träning 

överlag. 

Trots att den slutgiltiga frågan visar på att anledningarna till att man fortsatt träna Crossfit är 

glädje och gemenskap, så har några skrivit att anledningen till att de fortsatt träna högintensivt 

är för att hålla kvar formen och ett visst yttre. Detta kan man koppla till att den introjicerade 

regleringen (att man får dåligt samvete om man inte tränar) hade ett stort intervall i 

poängvärdet mellan deltagarna, vilket man kan se i Figur 3. En anledning till att det finns 

några deltagare som faktiskt gav höga poäng för denna reglering kanske innebär att trots att 

man tycker sporten är kul har man fortfarande krav på sig själv och att man associerar sin 

träning med att man ska se ut på ett visst sätt, t ex se mer vältränad ut eller bara i bra form. 

Dessa önskningar och mål kanske skapar dåligt samvete om du hoppar över träning, och detta 

kanske gör att poängvärdet för denna reglering är hög då vissa deltagare har skrivit i egna ord 

att man gör det för att hålla formen. 

4.2 Diskussion över metodval, dess styrkor och svagheter 

Resultaten i denna studie kan ha påverkats av att enkäten med författarens tillägg av frågor 

har varit uppbyggda på ett visst sätt. Frågan är om det hade varit lättare att få ett ännu 

tydligare resultat om skalan på svaren vid påståendena hade 6 siffror istället för 5. Om 
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deltagarna hade varit tvungna att välja om ett påstående varit mer överensstämmande eller 

inte kopplat till sin träning så hade kanske resultaten sett ut på ett helt annat sätt än för 

tillfället.  

För de självskrivna frågorna hade det kanske varit lättare och blivit mer korrekt om deltagarna 

fått svara i form av kryssfrågor istället för öppna frågor. Då kravet för att delta var att man 

tränat i minst 8 veckor, 2-3 gånger i veckan hade det kanske underlättat om deltagarna istället 

fick kryssa i sitt svar och därmed skapat tydligare data om deltagaren har vanan inne för 

högintensiv träning eller inte. Eftersom man fick flera olika svar angående sin träningsmängd 

hade det förmodligen varit lättare att bestämma vilka av deltagarna som faktiskt uppnår 

målen, om deltagarna fick kryssa i förbestämda svar i enkäten. Också att deltagarna fick svara 

skriftligt gör att man vid databearbetningen kan ha haft problem att läsa olika skrivstilar, 

vilket i sin tur påverkar resultatet beroende på om det gick att läsa svaret ordentligt eller inte. 

Det noterades vid utdelning av enkäterna att många av deltagarna inte läste igenom 

informationsstycket av enkäten. Detta kan ha bidragit till att deltagarna exempelvis inte har 

svarat utifrån sin högintensiva träning, utan kanske har svarat utifrån sin träningsbakgrund 

överlag. Dock kan det då också ha varit missvisande att inte ha beskrivit i detta 

informationsstycke utförligt vad som faktiskt innebär med högintensiv träning. Många kan ha 

olika uppfattning av vad som är högintensiv träning och genom att inte förklara utförligt vad 

som menas med denna typ av träning kan svaren baseras på en väldigt bred uppfattning av 

vad högintensiv träning faktiskt innebär. 

Det är värt att ta upp det faktum att en utomstående person var delaktig vid utdelandet av 

enkäterna. Genom att ha en extra person med sig kan det både ha skapat trygghet hos 

författaren och samtidigt fått fler personer att närma sig och delta i studien. För vissa kan det 

dock ha skapat motsatt effekt, det vill säga att som potentiell deltagare inte vågat komma 

fram.  

Utöver detta är det också av vikt att diskutera om skillnaden i svaren beror på om deltagarna 

svarade innan ett pass respektive svarade efteråt. Innan passet kan man som deltagare 

eventuellt ha känt en mild grad av stress och nervositet vad som komma skall medan efter 

passet kände trötthet men glädje efter fullföljd träning. Självklart har man olika känslor och 

uppfattningar före respektive efter ett träningspass men detta kan oavsett påverkat svaren hos 

varje deltagare.  
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En annan sak värd att poängtera är det resultat som visades i Tabell 2 angående värdet för 

amotivation i Cronbach’s alfa. Som nämndes i metodstycket så är ett bra värde inom 

Cronbach’s alfa mellan 0,7-1. Värdet för amotivation ligger på 0,633 och då det inte fanns en 

möjlighet att utesluta något av påståendena för att höja värdet så är detta värde det slutgiltiga 

värdet för amotivation. Det är värt att diskutera varför amotivation inte har ett tillräckligt högt 

värde. Frågan är om det är missvisande påståenden i översättningen, om enkäten är sämre på 

att studera amotivation än andra motivationer eller om denna studie har fel målgrupp för att 

mäta amotivation.  

Som tidigare nämnt fanns det vid utdelningen av enkäterna funderingar över påstående 2 

(”Jag förstår inte varför jag borde träna”). Det fanns deltagare som var osäker på om 

påståendet syftar på amotivation eller om det syftar på om man har kunskap av vikten av 

varför man bör träna. Det kan diskuteras om det existerade andra deltagare som faktiskt 

missförstod det grundläggande meningen med påståendet, vilket visade på många outliers (se 

Figur 2) samt att det blev ett lågt alfa-värde för amotivation. Utifrån dessa ifrågasättanden, 

och att amotivation inte är relevant för frågeställningarna, kan man överväga vikten av att ha 

med amotivation i resultatet för denna studie överhuvudtaget.  

4.3 Fortsatt forskning 

En intressant fortsättning av denna studie skulle kunna vara att se skillnaden mellan kvinnor 

och män, om det skiljer sig mellan motivationsformerna samt de olika regleringarna. Om man 

utgår utifrån den slutgiltiga frågan så har män och kvinnor svarat relativt lika. Dock vore det 

intressant att se om undersökningen gjord av Partridge, Knapp och Massengale (2014, s. 

1718) angående män och kvinnors olika orsaker för motivation till sporten Crossfit faktiskt 

stämmer, och gå mer djupgående i de olika könens motivation. Det vore till exempel 

intressant att se om det ena könet väljer att utföra Crossfit mer för sin egen skull, eller för den 

delen gör det för någon annan. 

En annan vinkel för fortsatta studier vore att studera inre och yttre motivation, inte som skilda 

motivationer, utan mer hur man kan kombinera de två tillsammans på rätt sätt för att kunna få 

fler att träna. Detta behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till högintensiv träning, men att 

hitta glädje i träningen och bygga sina egna mål med hjälp av yttre påverkan. Trots att det 

finns studier om detta i nuläget vore det intressant och av vikt att studera hur omgivningen för 

en viss person kan påverka dennes självförverkligande till det bättre, och ge stöd och 

motivation för dennes målsättningar. Speciellt för att eventuellt kunna påverka barn och 
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ungdomar till att fortsätta med träning, att man som förebild och ansvarig kan hitta ett sätt att 

ta sina åsikter och invändningar och vända det till något positivt för någon annans utveckling. 

5 Slutsats 

Med resultaten i denna studie kan man fastställa att majoriteten av de människor som tränar 

högintensiv träning i form av sporten Crossfit i Stockholms län har främst en inre motivation 

som motiverar dem till fortsatt träning inom denna sport och intensitet. Trots högst värde i 

poäng för en inre motivation samt en inre motivationsreglering visade deltagarna också 

relativt höga värden på yttre motivation och dess olika regleringar, framförallt de mer 

självbestämmande regleringarna (identifierade samt integrerade regleringen). I deltagarnas 

egna formuleringar är anledningarna till att man fortsatt träna främst att det är en kul och 

effektiv träningsform, gemenskapen på anläggningen samt att man mår bättre både psykisk 

och fysiskt. 

Vid diskussion av resultatet hittades många kopplingar till tidigare forskning, framför allt till 

att tidigare forskning menar att personer med en hög yttre motivation även har en hög inre 

motivation vilket också kunde läsas utifrån denna studies resultat också. Dessutom att Crossfit 

anses vara både en sport och en träningsform kan tänkas påverka deltagarna i denna studie till 

varför de fortsätt träna och hur de uppfattar Crossfit. Exempelvis om man som deltagare 

beskrivit att man fortsätt träna för att denne tycker det är kul kan vara för att man ser Crossfit 

som en sport, jämfört med om man tränar Crossfit för stressreducering eller 

utseendeförändring vilket kan uppfattas som att man ser Crossfit endast som en träningsform. 

För övrigt diskuterades det faktum om amotivation behövde vara med i studien då det inte var 

relevant till studien samt att resultaten för denna form av motivation var relativt låga. Fortsatt 

forskning inom detta ämne skulle kunna vara att studera närmre hur motivation till fortsatt 

högintensiv träning ser ut mellan kvinnor och män samt att koppla större fokus på inre 

motivation till högintensiv träning för barn och hur man bevarar en fortsatt inre motivation till 

träning. 
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Bilaga 1 
 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att studera de viktigaste faktorer för 

vad som motiverar till att människor fortsätter träna högintensiv träning inom sporten 

Crossfit. Detta genom att studera människor som redan har tränat Crossfit under minst en 

period på 8 veckor med 2-3 träningspass i veckan. 

 Är det främst inre motivationsfaktorer eller yttre motivationsfaktorer som bidrar till 

fortsatt högintensiv träning inom Crossfit? 

 Vilken är den främsta motivationsfaktorn bland deltagarna till fortsatt högintensiv 

träning inom Crossfit? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Motivation Högintensiv Träning, Motivation High-Intensity Training, Motivation Crossfit, 

Self-Determination Theory, Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, Intrinsic and Extrinsic 

Motivation, High-Intensity Training Negative Effects, Motivation Theory, Motivation Habits, 

Skapa vanor, Deci & Ryan, Crossfit, Intrinsic and extrinsic motivation. A hierarchical model 
 

 

Var har du sökt? 
PubMed, Ebsco, Discovery, Google Scholar, Google, Nationalencyclopedin, GIH:s 

bibliotekskatalog,  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Motivation Hi-Intensity Training, Self-Determination Theory 

Google: Crossfit, Motivation Quotes, BREQ 

 

Kommentarer 
Det var svårt att hitta korrekt källa till BREQ-3 enkäten då de hänvisar inte till ekätens 

hemsida utan till två skilda artiklar. Google Scholar har gett flest relevanta resultat av alla 

databaser. 
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Bilaga 2 

 

Motivation till högintensiv träning 
Denna enkät innehåller 28 antal påståenden och frågor som handlar om motivation till fortsatt 

högintensiv träning inom Crossfit och den är helt frivillig att delta i. Enkäten tar ca 5 minuter att svara 

på och som deltagare i enkäten kommer du att vara helt anonym. De enda personuppgifter som 

kommer frågas efter är kön och ålder. Dessa svar kommer sedan studeras endast utifrån ett 

helhetsperspektiv och kommer inte kunna spåras tillbaka till Dig.  

Till varje påstående kommer en 0-4 skala där du ska ringa in det nummer som passar bäst in på dig. 

Ringar du in siffra ”0” innebär det att detta påstående inte passar in alls på dig. Skulle det vara 

motsatt att påståendet passar väldigt bra in på dig ringar du då istället in siffra ”4”. Skulle 

påståendet passa delvis in på dig väljer du mellan siffrorna ”1”, ”2” eller ”3” beroende på hur starkt 

påståendet passar in på Dig. Du får inte välja två siffror eller ringa in mellanrummet mellan siffrorna, 

utan du måste ringa in den siffra som passar bäst in på dig utifrån påståendet. 

Var vänlig och läs frågorna noggrant och svara så sanningsenligt Du bara kan. Kom ihåg att jag inte 

vill veta hur det är generellt, utan jag vill veta hur Din personliga motivation till högintensiv träning 

inom Crossfit ser ut.  

 

Kön:  Kvinna Man Ålder: _______ 

 

Hur länge har du tränat Crossfit? 

 

 

 

Hur ofta tränar du högintensivt? 

 

 

 

Tränar du något annat? Om ja, ange i sådant fall vad och hur ofta? 
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 Stämmer 
inte alls 

 Stämmer 
ibland 

 Stämmer 
mycket bra 

1. Det är viktigt för mig att träna regelbundet 0 1 2 3 4 

      

2. Jag förstår inte varför jag borde träna 0 1 2 3 4 

      

3. Jag tränar för att det är roligt 0 1 2 3 4 

      

4. Jag känner mig skyldig för att jag inte tränar 0 1 2 3 4 

      

5. Jag tränar för att det är förenligt med mina livsmål            0 1 2 3 4 

      

6. Jag tränar för att andra människor säger att jag borde              0 1 2 3 4 

      

7. Jag värdesätter fördelarna med att träna 0 1 2 3 4 

      

8. Jag kan inte förstå varför jag skulle bry mig om att träna            0 1 2 3 4 

      

9. Jag har roligt under mina träningspass 0 1 2 3 4 

      

10. Jag känner mig ångerfull när jag missar ett träningspass             0 1 2 3 4 

      

11. Jag ser träning som en del av min identitet 0 1 2 3 4 

      

12. Jag deltar i träning för att mina vänner/familj/partner 
säger att jag borde           

0 1 2 3 4 

      

13. Jag tycker det är viktigt att anstränga sig för att träna 
regelbundet 

0 1 2 3 4 

      

14. Jag ser inte meningen med att träna 0 1 2 3 4 

      

15. Jag anser att träning är en njutbar aktivitet 0 1 2 3 4 

      

16. Jag känner mig misslyckad när jag inte har tränat på ett 
tag 

0 1 2 3 4 

      

17. Jag ser träning som en viktig del av vem jag är 0 1 2 3 4 

      

18. Jag tränar för att andra inte skulle vara nöjda med mig 
om jag inte gjorde det 

0 1 2 3 4 

      

19. Jag blir rastlös om jag inte tränar regelbundet 0 1 2 3 4 

      

20. Jag tycker träning är slöseri med tid 0 1 2 3 4 

      

21. Jag känner nöje och tillfredställelse av att delta i träning 0 1 2 3 4 
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Slutgiltig fråga:  

Varför har du fortsatt träna högintensiv träning?  

 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan i studien! 

  

 Stämmer 
inte alls 

 Stämmer 
ibland 

 Stämmer 
mycket bra 

22. Jag skulle tycka illa om mig själv om jag inte tog mig tid 
för träning 

0 1 2 3 4 

      

23. Jag ser träning som något som är förenligt med mina 
värderingar 

0 1 2 3 4 

      

24. Jag känner mig pressad från mina vänner/familj till att 
träna 

0 1 2 3 4 
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Bilaga 3 

 

Hej! 

Mitt namn är Malin Larsson och jag studerar vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.  Just 

nu skriver jag min kandidatuppsats och vill undersöka vad som motiverar personer att träna 

högintensivt. 

Syftet med detta 

Jag har valt att studera motivation kopplat till högintensiv träning. Då jag är väldigt intresserad av 

sporten Crossfit och utövar den själv så har jag valt att studera motivationsfaktorer just inom 

Crossfit. 

Enkät 

Deltagarna i enkäten kommer vara anonyma och det är frivilligt att delta.  Det är en enkät med totalt 

28 frågor och påståenden angående motivation till träning och tar ca 5 minuter att svara på. Inga 

personuppgifter kommer att samlas in. Endast ålder, kön samt träningstid och liknande kommer att 

registreras. Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå och ingen enskild individ kommer 

kunna identifieras. 

Enkäten fylls i på plats och jag finns tillgänglig för att kunna besvara på eventuella frågor. Den ifyllda 

enkäten kommer sedan att läggas i en försluten låda som inte kommer att öppnas eller sorteras 

förrän alla ifyllda enkäter från samtliga boxar är insamlade. Detta för att förstärka anonymiteten till 

varje enskild individ samt de olika Crossfit-boxarna. 

Urval 

Jag söker personer som har tränat Crossfit minst 2-3 gånger per vecka i 8 veckor och som kan tänka 

sig att besvara en enkät.  

Slutresultat 

Svaren från samtliga enkäter kommer att ligga som grund till studien. Resultatet kommer att 

sammanställas och utgöra underlaget för uppsatsen. När uppsatsen är godkänd kommer studien att 

publiceras i skolans publikationsdatabas, så kallade DiVA. Det finns möjlighet att ta del av resultaten 

när uppsatsen är klar om det skulle finnas intresse för det. 

Hoppas att ni vill vara med i min studie!  

För frågor och andra funderingar går det att kontakta mig på: 

 

xx@gmail.com   07xxxxxxxx 

mailto:xx@gmail.com
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