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Abstrakt 

Färdigheter utvecklas gradvis vid träning och fördelarna som erhålls är många. 

Utförandet går snabbare, blir mer korrekt och den kognitiva belastningen tros minska. 

Utvecklandet av färdigheter kan dock påverkas av individens personlighet och 

faktorer som setts kunna bidra till stress och prestation. Denna studie undersökte 

betydelsen av upplevda krav, kontroll och socialt stöd enligt en teoretisk modell 

framtagen av Karasek och Theorell som reviderats av Perski samt personlighet 

(Eysenck, EPQ-R: extraversion, neuroticism) avseende resultaten på teoretisk 

respektive praktisk prestation efter olika mängd träning. Prestation mättes med 

svenska klätterförbundets praktiska och teoretiska standardprov som används vid 

uppklättring för topprepskort. Antalet deltagare var 60 personer (27 kvinnor, 33 män). 

Deltagarna var uppdelade på två grupper, varav ena gruppen hade tränat i två timmar 

och den andra hade tränat i fyra timmar. Resultaten visade inte på några signifikanta 

skillnader mellan de båda grupperna avseende de undersökta variablerna förutom att 

de som gått den kortare kursen rapporterade ett starkare socialt stöd än de som gått 

den längre kursen. De undersökta variablerna krav, kontroll och socialt stöd samt de 

två personlighetsvariablerna visade sig inte ha någon relation till resultatet på det 

teoretiska provet. Ju högre krav försökspersonerna rapporterade desto bättre resultat 

uppvisades dock på det praktiska provet. Tidigare forskning har entydigt visat att 

dessa variabler har signifikanta relationer till prestation. Avseende studiedesign finns 

dock vissa metodologiska skillnader relativt denna studie. För att utröna vilka 

relationer som finns mellan träning gällande klättring, prestation, upplevda krav, 

kontroll, socialt stöd och extraversion respektive neuroticism skulle det vara önskvärt 

med en mer omfattande studie. 

Nyckelord: Träning, Stress, Personlighet, Prestation, Topprepsklättring 
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Abstract 

While training, skills are developed gradually and the received advantages are 

numerous. The performance increases, gets more correct, and the cognitive burden is 

believed to decrease. Development of the skill can be affected by the individual´s 

personality as well as factors known to be related to stress and performance. This 

study examines the relation between experienced demand, control and social support 

according to a theoretical model developed by Karasek and Theorell and revised by 

Perski and personality (Eysenck, EPQ-R: extraversion, neuroticism) regarding results 

of theoretical and practical performance, respectively, after various amount of 

training. Performance was measured by the Swedish climbing society’s practical and 

theoretical standard test used at examinations for top rope certificate. There where 60 

participants in the study (27 women and 33 men). The participants where divided into 

two groups, of which one group  practiced for two hours and the other group practiced 

for four hours. The results showed no significant differences between the two groups 

regarding the observed variables, with an exception for reports of a stronger social 

support among the participants of the shorter course. The observed variables; 

demands, control, social support, and the two personality variables showed no 

correlation with the result of the theoretical exam. Although, participants reporting 

higher demands scored higher on the practical exam. Earlier research has 

unambiguously shown that these variables have significant correlations with 

performance. However, there are some methodological differences with respect to the 

research design relatively to this study. To investigate the relations between training 

in climbing and the studied variables, it would be desirable to conduct a more 

extensive study. 

Key words: Training, Stress, Personality, Performance, Top rope climbing 
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Introduktion 

 

Att ”övning ger färdighet” har vi väl alla personliga erfarenheter av. Med andra ord menas ju 

med detta att ju fler gånger en viss uppgift utförs desto bättre blir prestationen, som att lära 

sig cykla, läsa och skriva mm. Men hur bra en prestation blir efter träning påverkas av många 

olika faktorer. I första hand tänker säkert många personer på teknik och fysisk förmåga som 

mest avgörande, men det är även många psykologiska faktorer som är med och avgör hur bra 

en viss prestation blir (Jones & Hardy, 1990). Inom de flesta sporter finns kända fenomen om 

detta, som till exempel ”gummiarm” inom tennis. Uttrycket skildrar när någon på grund av 

psykologiska faktorer spelar långt under sin förmåga. Vanligtvis händer det vid särskilt 

betydelsefulla ögonblick, men det kan likaväl handla om en enda boll, som ett helt set eller en 

hel match. Ett annat faktiskt exempel handlar om en skidskytt som i tävling efter tävling 

inledde med att skjuta i stort sett felfritt, för att sedan på sista rundan missa ett eller flera 

skott. Vid frågan om vad det berodde på, svarade personen att det var svårt att ”palla trycket”, 

särskilt vid viktiga tävlingar (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 

De effekter som kommer av träning tros ha att göra med hjärnans uppbyggnad. 

Människans korttidsminne och arbetsminne är nämligen starkt begränsade, och därmed blir 

de även en begränsning för vad en person kan åstadkomma. Kunskap som erhålls vid 

erfarenhet (upplevelser/övningar) sparas i långtidsminnet som scheman. Dessa scheman 

används sedan omedvetet av personen och gör att denne känner igen uppgiften. Med träning 

blir utförandet därmed mer och mer automatiserat vilket minskar belastningen på 

arbetsminnet, som i sin tur möjliggör både ökad inlärning och ökad prestation. Ovana 

personer som alltså har lite eller ingen tidigare kunskap, och därmed heller inga scheman att 

kunna använda, får följaktligen högre belastning på arbetsminnet vilket försvårar inlärning 

och prestation (Tomporowski, 2003; Williams & Noyes, 2007). Detta styrks av 
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undersökningar gjorda med hjälp av fMRI. Till exempel har Tracy et al. (2003) visat att olika 

delar av hjärnan aktiverats beroende på hur duktiga deltagarna blev på att knyta åtta olika 

knutar efter samma mängd träning. Liknande resultat har visats även i andra studier, för 

vidare information se Tracy et al. (2003). 

 

 

Effekter av träning 

Skillnader vid inlärning av olika stegövningar har undersökts på vana respektive ovana 

gymnaster (Tenenbaum, Tehan, Stewart & Christensen, 1999). Deltagarna fick som hastigast 

en sekvens av 10 olika steg visat för sig och de skulle sedan visa serien själva i rätt ordning. 

Ytterligare ett test gjordes efter en timme och då visades serien igen som hastigast men utan 

två steg och den nya serien skulle sedan visas direkt. Av dessa deltagare hade de äldsta och 

vana minst antal fel, och de yngsta ovana mest antal fel. I en annan undersökning (Williams 

& Noyes, 2007) undersöktes deltagarna i tid och antal rörelser när de skulle lägga ett 

tredimensionellt pussel av tornet i Hanoi. Både vana och ovana testades med antingen en 

fysisk bild, en bild på dator eller endast en mental bild som hjälp. De vana deltagarna i 

undersökningen var snabbare men rörde sig inte färre antal gånger än de ovana deltagarna. 

De som endast fick ha en mental bild av tornet var långsammast, och de som hade en fysisk 

bild var snabbast. Det sista tros alltså bero på att den mentala belastningen minskar även för 

deltagarna som får ha en fysisk bild istället för att bara använda minnet. 

Tidsaspekten mellan träningar har också betydelse, och detta har undersökts av Shea, 

Lai, Black och Park (2000). I den andra delen av deras undersökning skulle deltagarna trycka 

på fyra olika siffertangenter i olika sekvenser. Tre övningstillfällen gjordes antingen alla på 

samma dag eller spridda på tre dagar. Summan av tidsfelen mättes och det visades att 

deltagarna med övningstillfällen på olika dagar presterade bättre än deltagarna som gjorde 
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sina övningstillfällen på samma dag, både vid de senare träningstillfällena och vid ett 

eftertest. 

 

 

Stress 

En viktig faktor som kan påverka prestationen är stress. Stress uppstår som ett resultat av en 

kognitiv bedömning av att kraven i en viss situation är större än personens förmåga att kunna 

hantera dem. Vad som påverkar den bedömningen och avgör personens psykologiska tillstånd 

i en viss situation påverkas av många olika faktorer (Jones & Hardy, 1990). En 

grundförutsättning för att stress ska kunna uppstå är att ett misslyckande av att uppnå kraven 

skulle leda till negativa konsekvenser. Kraven som upplevs kan komma såväl från en själv 

som från andra och handla om den fysiska förmågan likväl som den psykiska. Men det är inte 

kraven i sig som är det viktiga, utan upplevelsen av kraven i förhållande till förmågan att 

klara av dem. Med andra ord kan två personer uppleva olika mycket stress trots att de står 

inför samma uppgift och har samma förmåga att klara av den (Carlsson et.al., 1999). Då 

kroppen inte alltid kan skilja på tänkt och reell fara kan kroppen i vissa situationer reagera på 

att hjärnan ser situationen som pressande, trots att det inte finns någon direkt fara. Det kan 

ske till exempel när någon har bråttom och hamnar i bilkö (Wadebeck, 2001). Detta fenomen 

visades i en studie gjord på studenter i samband med teoretiska examinationer (Yumatov, 

Kuz´menko, Badikov, Glazachev & Ivanova, 2001). Majoriteten av studenterna upplevde 

allvarlig stress både före, under och upp till flera dagar efter en examination.  

Perski (1999) beskriver en modell som det forskats mycket kring. Modellen 

utformades av amerikanaren Bob Karasek och svensken Thöres Theorell (Karasek & 

Theorell, 1990). I modellen ingår variablerna krav och kontroll. Respektive variabel delas in i 

hög och låg, och därigenom skapas 4 olika kombinationsmöjligheter. (1) Höga krav och hög 
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kontroll som kallas aktiv, (2) låga krav och hög kontroll som kallas avspänd, (3) låga krav 

och låg kontroll som kallas passiv, samt (4) höga krav och låg kontroll som kallas spänd. 

Enligt denna modell skulle den sistnämnda vara den som leder till mest stress. Men det finns 

troligen fler faktorer som på olika sätt kan påverka stress (Perski, 1999). Utöver kontroll 

skriver Thoits (2005) att socialt stöd påverkar stress. Denna variabel tros kunna fungera som 

en buffert mot upplevd stress eller tvärtom förvärra vid sin frånvaro. Att tillhöra en grupp, 

känna stöd från familjen och att bli sedd och uppmuntrad på arbetet, gör ofta att personer 

trots en spänd situation, inte upplever några påfrestande stressreaktioner (Perski, 1999). 

Förmågan att hantera stress är en viktig faktor för avgörandet av lyckade prestationer 

inom många olika områden. I idrottssammanhang kan det innebära skillnaden mellan vinst 

och förlust och inom riskfyllda yrken, som för en polis, kan det innebära skillnad mellan liv 

och död (Shipley & Baranski, 2002).  Förhållandet mellan stress och prestationen undersöktes 

av Keogh, Bond och Flaxman (2006). Det skedde genom att matcha par i två olika grupper 

där den ena gruppen fick träna sig på att hantera stress en gång i veckan under tio veckor, 

medan den andra gruppen fick vara kontrollgrupp. Efter dessa veckor gjordes ett nationellt 

prov där gruppen som fått träning i att hantera stress presterade väsentligt bättre än deltagarna 

i den andra gruppen. Dessa resultat tyder på att deltagarna i gruppen som fått träning kunde 

öka sina kognitiva förmågor och därigenom prestera bättre på det nationella provet (Keogh, 

Bond & Flaxman, 2006).   

 

 

Personlighet 

Personligheten brukar beskrivas utifrån en mängd olika egenskaper (adjektiv), men det råder 

delade meningar om vad begreppet personlighet innebär (Friedman & Schustack, 2003). De 

flesta personlighetsforskare verkar dock vara överens om att en individs personlighet är 
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relativt stabil. En individ är så att säga samma person idag som igår, men nyckelordet är 

förstås att det är relativt. Det finns i grunden ett typiskt reaktionsmönster, men en individ kan 

i vissa situationer behöva agera utanför det. Det kallas då rollrelaterade beteenden, och kan 

till exempel vara när en vanligtvis tillbakadragen person i rollen som coach lever upp och 

”peppar” sitt lag, och då agerar mer utåtriktat än vad som skulle vara ett typiskt 

reaktionsmönster (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 

En individs personlighet spelar en viktig roll i nästan allt som har med stress att göra 

(DeLongis & Holtzman, 2005) och har en lång historia av att påverka stress och val av 

metoden vid hanteringen vid stress (Penley & Tomaka, 2002). Det tillvägagångssätt som 

används för att hantera stress kallas för coping- strategi, ett begrepp som introducerades av 

amerikanen Lazarus. Coping- strategin kan vara antingen problemfokuserad (att direkt 

försöka ta itu med problemet) eller emotionellt fokuserad (att försöka hantera känslorna utan 

att göra någonting åt problemet) (Almvärn & Fäldt, 2003). 

Det finns flera olika typer av personlighetstest som inriktar sig på att mäta olika 

egenskaper. Bland dessa finns McCrae och Costas modell som mäter fem olika 

personlighetsvariabler. Två av dessa har visats vara speciellt användbara vid undersökningar 

av coping (DeLongis & Holtzman, 2005). De två personlighetsvariablerna, neuroticism 

(emotionell stabilitet) och extraversion (utåtvändhet), har visats ha samband med olika sätt att 

hantera stress. Neuroticism har setts ha samband med emotionellt fokuserad coping, medan 

extraversion har haft samband med problemfokuserad coping (DeLongis & Holtzman, 2005). 

De två personligheternas roll undersöktes i samband med att hålla ett tal. Både förtester och 

eftertester användes för att undersöka en mängd olika variabler. Det visades att neuroticism 

hade ett negativt samband med upplevd förmåga av att hantera stressen samt hade ett positivt 

samband med upplevd stress samt totala negativa känslor som oro, rädsla, skuld, avsky mot 

sig själva och skam. Trots att försökspersonerna själva upplevde en dålig prestation var de 
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dock inte sämre än de andra deltagarna. Extraversion däremot hade ett negativt samband med 

upplevd stress, rädsla och avsky mot sig själv. Positiva samband fanns med upplevd förmåga 

att hantera stressen och upplevd kontroll samt även med positiva känslor som glädje (Penley 

& Tomaka, 2002).  

Det har diskuterats om det finns en viss idrottspersonlighet, eller om olika sporter 

väljs beroende på någon viss personlighetstyp, men trots en mängd forskning har det inte 

kunnat påvisas några samband mellan någon viss typ av personlighet och idrottande, eller val 

av någon viss sport (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 

 

 

Klättring 

Ett exempel på att träning ger många fördelar visade en undersökning som gjordes på mycket 

vana klättrare respektive mindre vana klättrare (Boschker, Bakker & Michaels, 2002). 

Deltagarna fick studera en artificiell klättervägg inomhus under två och en halv minut och 

skulle sedan placera ut de grepp som fanns på en likadan horisontell vägg. I undersökningens 

andra del tittade de med hjälp av inspelningar även på deltagarnas muntliga rapporter samt 

deras gester. Sammantaget på de två delarna visade resultatet att de vana klättrarna 

fokuserade på de funktionella delarna av att klättra uppför väggen och kom därmed ihåg mer 

och viktigare information. Vidare hade de koncentrerat sig på att komma ihåg grepp från den 

svåraste delen och därmed även det viktigaste för att kunna klättra uppför hela väggen. De 

mindre vana klättrarna kom i stort sett enbart ihåg strukturell information från klätterväggen, 

som greppens form och storlek. 

Klättringen i sig går aldrig att få helt riskfritt, vilket troligen är en del av det som gör 

att dragningen till sporten består. Det handlar istället om att med hjälp av rätt kunskaper och 

färdigheter i så stor mån som möjlig kunna ha kontroll över riskerna. En klättrare måste lära 
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sig att ha rätt och fullgod utrustning (såsom sele, rep, hakar, säkringar och skor) samt att 

kunna använda den på ett bra sätt (såsom rätt knutar och klättringsteknik). Kunskap och 

erfarenhet är grunden för säker klättring (Calleberg, 2001). Då klättring är så pass farlig som 

den är blir det mycket viktigt att de utbildningar som ges faktiskt ger tillräckliga kunskaper 

och färdigheter. Olika långa utbildningar ges via svenska klätterförbundet varav den kortaste 

är två timmar under en kväll. Den näst kortaste är fyra timmar och är då uppdelad på två olika 

dagar. Frågan är nu vilken skillnad som kan finnas mellan dessa båda utbildningar. Presterar 

deltagarna som gått den längre utbildningen bättre på de avslutande proven eller kan det vara 

så att skillnaden i utbildningarnas längd är för liten? Kan prestationen ha samband med 

personlighetstyp och graden av stress? Enligt tidigare forskning (Tomporowski, 2003; 

Williams & Noyes, 2007; Shea, Lai, Black och Park, 2000; Penley & Tomaka, 2002) ska 

dessa variabler kunna påverka prestation och graden av stress. Denna undersökning ska pröva 

om det finns skillnader i prestation mellan de som gått den kortaste klätterutbildningen och de 

som gått den näst kortaste utbildningen som svenska klätterförbundet ger, samt om 

deltagarnas resultat påverkas av graden av stress eller deras personlighet. 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

Undersökningen omfattade 60 personer som själva valt att gå en klätterkurs på två eller fyra 

timmar. Könsfördelningen var 17 män respektive 13 kvinnor (51% av männen respektive 48 

% av kvinnorna) i kursen på 4 timmar samt 16 män respektive 14 kvinnor i kursen på 2 

timmar (49% av männen och 52% av kvinnorna). För att öka graden av anonymitet angavs 

åldern i intervall, på grund av snedfördelning justerades kategorierna till tre varav 22 
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personer var under 25 år (37%), 20 i åldern 26-30 (33%) samt 18 över 31 år (30%). 

Undersökningen genomfördes i svenska klätterförbundets lokal i en av Sveriges största 

städer. 

 

 

Material 

Enkäten bestod av två delar om sammanlagt 69 frågor/påståenden (se bilaga 1). Första delen 

bestod av de 24 frågor gällande neuroticism och de 23 frågor gällande extraversion som ingår 

i Eysencks EPQ-R formulär (Eysenck & Eysenck, 1991). Den interna reliabiliteten testades 

med Cronbach´s alpha och uppmättes till .87 för neuroticism samt .79 för extraversion. 

Frågorna besvarades med ja eller nej där varje ja räknades som en poäng (undantaget tre 

frågor på extraversion som var omvända). Detta gav en spridning från 0 till 24 gällande 

neuroticism samt 0 till 23 gällande extraversion. Andra delen av formuläret bestod av 17 

frågor gällande Karasek och Theorells modell om krav, kontroll och socialt stöd.  Formuläret 

som användes är reviderat av Perski (1999) och frågorna besvarades på en fyragradig skala. 

Varje svar kan ge 0 till 3 poäng och detta summerades sedan för de tre separata delarna. Av 

de 17 frågorna handlade fem om krav, sex om kontroll och sex om socialt stöd. Detta gav då 

en möjlig spridning mellan 0 till 15 poäng för krav samt 0 till 18 poäng för kontroll 

respektive socialt stöd. Den interna reliabiliteten för delskalorna mättes med Cronbachs alpha 

till .75 för krav, .52 kontroll samt .78 för socialt stöd.  

Det teoretiska provet bestod av tio frågor (se bilaga 2), två av dessa var: ”Vad ska du 

säkerhetsmässigt tänka på när du bouldrar?” och ”Hur kontrollerar du att din skruvkarbin är 

klar?”. Det praktiska provet (se bilaga 3) bestod av sju punkter som skulle kontrolleras, två av 

dessa var: ”Sätter på sig selen korrekt” samt ”Utför kamratkoll korrekt”. Båda utgick från 

svenska klätterförbundets kontrollpunkter som används vid uppklättring av topprepskort.  De 
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rätta svaren summerades och totalt gick det att få fem poäng på respektive prov, möjlig 

spridning var således 0 till 5 på vardera. 

Frågorna om kön, ålder och kursens längd inledde enkäten. Resterande fem 

bakgrundsfrågor lades i slutet av första delen av enkäten då två av dem var lite känsligare än 

övriga. De två frågorna handlade om respondentens känslor (oro) inför det praktiska 

respektive teoretiska provet. De fyra frågorna var (1) om deltagaren läst fakta om klättring 

innan provet (böcker, artiklar m.m.), (2) om deltagaren klättrat någonting före provet (utöver 

kursen) (3) om deltagaren gått någon annan utbildning i klättring innan provet, (4) om 

deltagaren kände sig orolig inför det teoretiska provet, samt (5) om deltagaren kände sig 

orolig inför det praktiska provet. Dessa fyra var ja- eller nej frågor och var och en 

behandlades separat. 

 

 

Procedur 

Utbildningen på två timmar hölls vid ett och samma tillfälle medan utbildningen på fyra 

timmar hölls vid två olika tillfällen med två dygn mellan. För att minska risken för att 

egenintresse skulle kunna inverka var lärare samt examinator olika personer, de visste heller 

ingenting om undersökningens syfte. Båda var auktoriserade inomhusinstruktörer enligt 

svenska klätterförbundet sedan en längre tid tillbaka. Även lokalen var densamma. När 

kurserna var klara besvarades enkäten först och direkt efter gjordes det teoretiska provet, efter 

en kort paus på tio minuter gjordes till sist det praktiska provet. Deltagarna kunde garanteras 

anonymitet då examinator fyllde i deras resultat på respektive deltagares ej sammanställda 

enkät som sedan överlämnades för sammanställning utan några namn eller andra sätt att 

känna igen dem på. Signifikansnivån för studien bestämdes till 0.05. 
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Resultat 

 

Analysen inleddes med att kontrollera variablernas fördelning och varians samt eventuella 

extremvärden. Variablerna uppfyllde kraven för parametrisk prövning och var samlade utan 

extremvärden. Nästa steg var att undersöka bakgrundsfrågorna, frekvenserna redovisas i 

tabell 1. Deskriptiv data för övriga variabler redovisas för gruppen på två timmar (gr2) i tabell 

2, respektive i tabell 3 för gruppen på fyra timmar (gr4). 

 

 

Tabell 1. Frekvens gällande bakgrundsfrågorna (n=60) 

 Kurs på två timmar Kurs på fyra timmer 

Läst faktalitteratur 6 8 

Klättrat före provet 20 19 

Gått annan kurs 9 7 

Oro inför teoretiskt prov 0 4 

Oro inför praktiskt prov 2 5 

 

 

För att kontrollera skillnader i fördelningen mellan gr2 och gr4 avseende 

bakgrundsfrågorna (tabell 1) genomfördes chi
2
 tester. Dessa tester visade inte på några 

skillnader mellan grupperna. Eventuella skillnader på provresultaten för vardera 

bakgrundsvariabel undersöktes sedan med t-test (2-tailed). Ingen av bakgrundsfrågorna 

visade sig ha någon signifikant relation till provresultaten.  
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Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser, min- och maxvärden för kursen på två timmar 

(n=30). 

 M SD Min Max 

Teoretiskt prov 4.03 0.77 3 5 

Praktiskt prov 3.97 0.72 3 5 

Extraversion 16.17 4.53 5 23 

Neuroticism 6.50 5.21 0 18 

Krav 8.90 2.37 5 14 

Kontroll 4.63 2.47 1 10 

Socialt stöd 3.87 2.50 0 12 

 

 

 

Tabell 3. Medelvärden, standardavvikelser, min- och maxvärde för kursen på 4 timmar 

(n=30). 

 M SD Min Max 

Teoretiskt prov 4.13 0.68 3 5 

Praktiskt prov 4.30 0.79 3 5 

Extraversion 16.60 4.00 8 23 

Neuroticism 6.23 4.72 0 17 

Krav  8.67 2.92 4 15 

Kontroll 4.63 1.65 2 8 

Socialt stöd 1.83 1.80 0 6 

 

 

För att pröva om det fanns skillnader mellan grupperna, gr2 och gr4, avseende 

resultatet på det praktiska respektive teoretiska provet genomfördes två t-tester. Resultaten 

visade inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna avseende resultaten på det 

praktiska respektive det teoretiska provet (t58 = -1.71; p = .094 respektive t58 = -0.54; p = 

.595). Ytterligare t-test gjordes för att undersöka skillnader mellan grupperna gällande 

variablerna krav, kontroll och stöd, samt variablerna extraversion och neuroticism. Den enda 

signifikanta skillnaden som erhölls gällde socialt stöd (t58 = 3.61; p = .001). I tabell 2 och 3 

kan avläsas att deltagarna som gått den kortare kursen (gr2) upplevde ett starkare socialt stöd 

än de som gått den längre kursen (gr4).  
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För att pröva om krav, kontroll, socialt stöd eller extraversion och neuroticsim 

påverkade provresultaten genomfördes två multipla regressionsanalyser, en för resultatet på 

det praktiska provet och en för det teoretiska provet. Gällande det teoretiska provet visades 

ingen av de oberoende variablerna ha signifikant effekt på provresultatet. Gällande det 

praktiska provet visades krav vara den enda signifikanta variabeln (t = 2.38, p < .05, β = .30), 

det vill säga ju högre krav deltagarna upplevde desto fler poäng hade deltagarna på det 

praktiska provet. Av den totala variansen av praktiskt provresultat förklarades cirka 9 % av 

krav (R
2
 = .089). Ytterligare två regressionsanalyser gjordes avseende provresultaten, en för 

vardera grupp. Utöver tidigare beroende variabler togs även kursens längd med. Detta gjorde 

dock ingen skillnad på tidigare visade resultat.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader mellan de som gått en kurs på 

två timmar och de som gått en kurs på fyra timmar, främst gällande prestationen på dels ett 

praktiskt prov och dels ett teoretiskt prov, samt om prestationen kunde ha samband med 

upplevelsen av variablerna krav, kontroll och socialt stöd eller med personlighetsvariablerna 

extraversion och neuroticism. Ett antal bakgrundsfrågor kontrollerades och visades inte ha 

några signifikanta samband med prestationen på vare sig det praktiska eller det teoretiska 

provresultatet. Inga signifikanta skillnader fanns heller mellan grupperna avseende det 

praktiska provresultatet respektive det teoretiska provresultatet. Dock kunde en tendens till 

skillnad ses avseende gruppernas medelvärde på det praktiska provet. En signifikant skillnad 

mellan grupperna fanns däremot gällande socialt stöd, där deltagarna i kursen på två timmar 

upplevde ett starkare socialt stöd. På det teoretiska provet hade varken krav, kontroll, socialt 
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stöd eller personlighet någon signifikant inverkan. På det praktiska provet däremot visades 

starkare krav vara relaterat till bättre provresultat. 

Tidigare forskning har visat på samband mellan träning och prestation. I denna studie 

visades ett positivt men svagt samband mellan resultaten på det praktiska provet och 

variabeln krav. Det finns dock vissa metodologiska skillnader relativt tidigare studier 

avseende studiedesign. I många fall har forskning undersökt lättare uppgifter, som att knyta 

ett antal olika knutar (Tracy et.el., 2003), att läsa spegelvända ord (Ofen- Noy, Dudai & 

Karni, 2003), utföra ett antal stegövningar (Tenenbaum, Tehan, Stewart & Christensen, 1999) 

eller att lägga ett pussel (Williams & Noyes, 2007). Klättring, som undersöktes i denna 

studie, har inslag av nämnda uppgifter men innehåller även mer. Både teori och praktik ska 

användas korrekt, knyta rätt knutar på rätt ställen, välja en framkomlig väg, kommunicera 

med korrekta begrepp med mera. En annan skillnad är att tidigare studier haft större 

tidsskillnad i träningen mellan de olika grupperna, alternativt haft större skillnad mellan 

grupperna från början. I studien där deltagarna skulle lägga ett pussel (Williams & Noyes, 

2007) fick den ena gruppen öva i 12 timmar plus att de fick lära sig bland annat 

problemlösning under hundra ytterligare timmar. I studien gällande stegövningar 

(Tenenbaum, Tehan, Stewart & Christensen, 1999), fanns ett antal kriterier som skulle 

uppfyllas för att deltagarna skulle räknas som vana, och därmed visades skillnader mellan 

vana och ovana oberoende av träningsmängd. Samma sak var det med studien där klättrare 

undersöktes. För att räknas som van klättrare skulle deltagarna vara professionella klättrare 

och träna klättring i minst 15 timmar varje vecka. Deltagarna som istället räknades som 

ovana klättrade i genomsnitt 3 timmar varje vecka och ingen klättrade professionellt. Proven 

bestod inte av så många frågor vilket gör att de var begränsande avseende undersökningen av 

prestation. Det kan med andra ord vara så att proven i föreliggande studie var för snäva och 

att ett mer omfattande teoretiskt respektive praktiskt prov hade kunnat visa på signifikanta 
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skillnader som inte framkom i denna studie. Utöver proven har de etablerade 

mätinstrumenten goda psykometriska egenskaper.  Värden för Crohnbach´s alpha framtagna i 

denna studie, med undantag av variabeln krav, visade god homogenitet för de olika 

variablerna. Könsfördelningen och åldersfördelningen mellan grupperna var också bra trots 

att urvalet inte var randomiserat eller matchat för eventuellt betydelsefulla 

bakgrundsvariabler. 

Tidigare forskning har visat att stress och personlighet har betydelse för prestationen. 

I denna studie visades variabeln krav ha effekt på det praktiska provresultatet. Det kan låta 

naturligt då högre krav troligen kan göra att deltagarna vill prestera bra, och därmed 

anstränger sig och noggrant fokuserar på det som ska göras och även tränar intensivt under 

kursen. En annan del som alltid finns gällande studier som jämför olika icke- randomiserade 

eller matchade grupper är att individuella skillnader kan påverka. Deltagarna som valde 

kursen på två timmar kan helt enkelt ha varit bättre från början vilket gjorde att inga 

skillnader framkom.  

Att grupperna skiljde sig åt gällande socialt stöd var ett oväntat resultat och varför 

deltagarna med högre socialt stöd valde att gå en kortare kurs går inte att belägga. Resultaten 

kan tänkas vara ett resultat av slumpen, men det kan även tänkas vara så att deltagarna som 

upplever starkare socialt stöd inte har samma behov av att bli duktiga på klättring, och 

därmed nöjer sig med att gå en kurs på två timmar. Det kan även tänkas att deltagarna som 

upplever ett högre socialt stöd uppmuntras och tror att de kan lära sig klättra lika bra efter 

kursen på två timmar, som deltagarna som gått kursen på fyra timmar.  

I övrigt framkom inte några signifikanta resultat och vissa skillnader finns relativt 

tidigare resultat och denna studie gällande mängdskillnad mellan grupperna. En studie som 

undersökte resultatet på ett teoretiskt prov (Keogh, Bond & Flaxman, 2006), där deltagarna 

delades in i två grupper, den ena gruppen fick ingen träning medan den andra gruppen fick gå 
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en kurs på sammanlagt tio timmar under tio veckors tid. Dessa grupper skiljde sig sedan åt 

gällande prestation. I denna studie var skillnaden två timmar gällande träning på klättring. 

Det kan vara så att skillnaderna i träningsmängd inte var tillräckligt stora i denna studie för 

att signifikanta resultat skulle visas. En ytterligare skillnad mot tidigare studier är att 

stressnivån troligen varit högre än vad som deltagarna kan tänkas bli av att gå en kurs som de 

själva valt, vilket var fallet i föreliggande studie. Visserligen ingår i denna studie både ett 

praktiskt och ett teoretiskt prov, men det är tillåtet att försöka flera gånger, deltagarna vet 

troligen vad de kan förvänta sig och tycker förhoppningsvis att klättring är roligt. Detta kan 

leda till att stressnivån inte blir så hög och därmed inte påverkar prestationen. En studie som 

visat på samband mellan personlighet och stress handlade om att hålla tal (Penley & Tomaka, 

2002). Att hålla tal var ingenting som försökspersonerna valde själva och är någonting som 

kan vara ovant och obehagligt för många. Detta kan tänkas leda till att stressnivån blir högre 

vilket leder till att signifikanta resultat framkommer avseende prestation.  

Den valda signifikansnivån för denna studie var satt till .05. Det innebär att om 

signifikansnivån blir exempelvis .055 så är detta för högt. Risken att begå typ 1 fel (förkatsa 

nollhypotesen trots att den var sann) är då för hög (5,5 %) och nollhypotesen behålls. Om en 

högre signifikansnivå hade valts skulle nollhypotesen ha förkastats, men risken för att göra 

typ 1 fel har då ökat. Signifikansnivån sätts därför oftast till max 1 % eller max 5 %. 

Svårigheten är då att när gränsen för typ 1 fel sänks och därmed minskar, så ökar istället 

risken för att begå typ 2 fel (accepterar nollhypotes trots att den var falsk). Ett större 

stickprov är alltid bra och skulle ha kunnat påverka så fler signifikanta resultat kunnat visas, 

detta gällande i första hand tendensen till skillnad på det praktiska provresultatet mellan 

kurserna.  

Även de yttre omständigheterna kontrollerades då kurserna hölls i samma lokal, samt 

att kursen, de båda proven, enkäten, det teoretiska provet och det praktiska provet hölls på 
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samma ställe med samma tidsintervall och i nämnd ordning för samtliga deltagare. En 

tveksamhet kan dock ligga i att frågorna besvarades genom deltagarnas självskattning. Detta 

kan vara en svårighet då det inte är säkert att till exempel upplevd stress, är lika stor som 

faktisk stress om en mer objektiv mätning gjorts av till exempel deltagarnas stresshormoner.  

Säkerheten kring klättring är mycket viktigt, och därmed även utbildningen inför 

detta. Studien har undersökt samband och skillnader mellan prestation, upplevelsen av krav, 

kontroll, socialt stöd, extraversion och neuroticism beroende på om deltagarna gått en kurs på 

två eller fyra timmar. Tidigare forskning har entydigt visat att träning ger en mängd olika 

fördelar, inte bara att prestationerna blir bättre. Enda signifikanta resultaten som framkom i 

denna studie var ett svagt positivt samband mellan variabeln krav och det praktiska 

provresultatet, samt att deltagarna i den kortare kursen upplevde ett högre socialt stöd. För att 

få mer klarhet i vad som gäller för prestationerna inom klättring skulle det vara önskvärt med 

en mer omfattande studie. Grupperna skulle då vara randomiserade alternativt matchade och 

studien vara mer omfattande gällande teoretiskt och praktiskt prov, stickprovet och kanske 

ytterligare en grupp som får gå en kurs på exempelvis sex timmar. Det skulle också vara en 

intressant att lägga till variabel självförtroende.
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Bilaga 1. 

Hej alla klättrare! 

Jag heter Ellinor Svedlund och studerar på Växjö universitets ”Programmet för 

Personal och Arbetsliv”. I samarbete med Svenska Klätterförbundet ska jag 

under våren göra min magisteruppsats och behöver då Din hjälp.  

Enkäten är utformad efter eget val till mitt examensarbete och besvaras helt 

anonymt. Det sammanställda resultatet kommer ni att kunna få del av genom 

Svenska Klätterförbundet eller genom att kontakta mig (självklart inga enskilda 

resultat).  

Om du inte tycker att något svarsalternativ passar Dig- välj det som överväger 

eller är minst dåligt. Med hjälp av testet vill jag få en så god beskrivning av Dig 

som möjligt, jag kommer dock inte att få några namn så undersökningen är 

anonym. 

Haka inte upp Dig för länge på någon enskild uppgift, utan gå raskt fram. 

Kontrollera till sist att Du har kryssat för en, men bara en, ruta för varje 

påstående. Samtliga frågor besvaras med ett kryss. 

Om du har några frågor är Du välkommen att ringa mig på telefonnummer   

070- 308 10 85 eller skicka ett mail via esvpa06@student.vxu.se. 

 

Ett stort Tack för Din medverkan! 

Kvinna 

Man 

 

 

 

Kurs på 2 timmar 

Kurs på 4 timmar 

 

 

 

 

Ålder  

 -25   

 

26-30 

 

31-35 

 

36-40 

 

41-     
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Påstående JA NEJ 

 

1. Har du många olika fritidssysselsättningar?   

2. Svänger ditt humör ofta upp och ner?   

3. Är du pratglad? 

 

  

4. Känner du dig ofta nere utan någon särskild anledning? 

 

  

5. Är du livlig? 

 

  

6. Ångrar du ofta saker du sagt eller gjort? 

 

  

7. Kan du vanligtvis släppa loss och ha roligt på fester?   

8. Blir du lätt irriterad? 

 

  

9. Tycker du att det är roligt att träffa nya människor? 

 

  

10. Blir du lätt sårad? 

 

  

11. Brukar du hålla dig i bakgrunden på tillställningar? 

 

  

12. Känner du ofta som om saker och ting står dig upp i 

halsen? 

 

  

13. Tycker du mycket om att gå ut och roa dig? 

 

  

14. Besväras du ofta av skuldkänslor? 

 

  

15. Tycker du bättre om att läsa än att träffa folk? 

 

  

16. Tycker du att du är nervös till läggningen? 

 

  

17. Har du många vänner? 
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Påstående JA NEJ 

 

18. Brukar du oroa dig för saker och ting? 

 

  

19. Brukar du ta saker och ting som de kommer, utan att 

bekymra dig särskilt mycket om vad som ska hända? 

 

  

20. Oroar du dig för hemska saker som kan inträffa? 

 

  

21. Är det du som brukar ta första steget till att göra nya 

bekantskaper?  

 

  

22. Skulle du vilja beskriva dig som en spänd och nervös 

person? 

  

23. Är du för det mesta tystlåten när du träffar människor? 

 

  

24. Kan du lätt få fart på en tråkig fest? 

 

  

25. Oroar du dig för din hälsa? 

 

  

26. Tycker du om att skämta och berätta roliga historier för 

dina vänner? 

 

  

27. Tycker du om att umgås? 

 

  

28. Lider du av sömnlöshet?   

29. Har man sagt att du ibland går för hastigt fram med det du 

gör? 

  

30. Är du sällan svarslös när du pratar med människor? 

 

  

31. Har du ibland känt dig håglös och trött utan någon särskild 

anledning? 

  

32. Tycker du om att göra saker där det måste gå undan? 

 

  

33. Brukar du ofta bestämma dig direkt, på stående fot?   

34. Tycker du ofta att livet är mycket enformigt?   
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Påstående JA NEJ 

 

35. Brukar du ofta ta på dig mer att göra än du hinner med?   

36. Bekymrar du dig mycket om ditt utseende?   

37. Har du någonsin önskat att du var död?   

38. Kan du lätta upp stämningen på en fest?   

39. Besväras du alltför länge efteråt av tankar på pinsamma 

händelser?  

  

40. Har du problem med nerverna?   

41. Känner du dig ofta ensam?   

42. Blir du lätt sårad om någon kritiserar dig eller saker du har 

gjort? 

  

43. Tycker du om att ha mycket liv och rörelse omkring dig?   

44. Är du ibland fylld av energi och ibland helt orkeslös?   

45. Tycker andra att du är mycket livlig?   

46. Är du känslig när det gäller vissa områden?   

47. Har du svårt att hålla igen och ”lägga locket på”, när du blir 

arg? 

  

48. Har du läst fakta om klättring (böcker, artiklar, etc.)?    

49. Har du innan dessa prov klättrat (utöver kursen)?   

50. Har du innan dessa prov gått någon annan kurs?   

51. Känner du dig orolig inför det teoretiska provet?   

52. Känner du dig orolig inför det praktiska provet?   
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Påstående/Fråga Ofta  Ibland Sällan  Aldrig 

  

1.  Måste du skynda dig för att hinna med allt i ditt liv?     

2. Känner du att du måste anstränga dig mycket för att klara 

av allt? 

    

3. Innehåller ditt liv för många krav?     

4.  Känner du att du inte hinner med vad du ska?     

5.  Känner du att du ställs inför motstridiga krav i ditt liv?     

6.  Får du lära dig nya saker i ditt liv?     

7.  Måste du vara skicklig för att klara av allting?     

8.  Måste du vara påhittig för att klara av allt?     

9.  Tycker du att du gör samma saker om och om igen?     

10. Tycker du att du har frihet att bestämma hur saker ska 

göras? 

    

11. Tycker du att du har frihet att bestämma vad som ska göras 

i ditt liv? 

    

12. Det är lugn och behaglig stämning i min omgivning.     

13. Det är god sammanhållning i min omgivning.     

14. Människor i min omgivning ställer upp för mig.     

15. Människor har förståelse för att jag kan ha en dålig dag.     

16. Jag kommer bra överens med människor som jag är 

beroende av. 

    

17. Jag trivs bra med människor i min omgivning.     

Tack för Din medverkan!     
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Bilaga 2. 

1. Vad ska du säkerhetsmässigt tänka på när du bouldrar? 

2. Vad är viktigt att tänka på ur säkerhetssynpunkt när du säkrar? 

3. Säkringsmannen är mycket lättare än du som klättrare. Vad kan säkringsmannen göra för 

att stå säkert på backen? 

4. Varför ska du knyta in dig direkt i selen och inte använda skruvkarbin? 

5. Hur kontrollerar du att din skruvkarbin är låst? 

6. Vilka alternativ är riktiga om ett vanligt dynamiskt klätterrep? 

 A: Repet består av en kärna och en mantel runt om. 

 B: Manteln står för 80 % av repets tyngd och hållfasthet. 

 C: Ett dynamiskt rep har ungefär 1 % töjbarhet. 

 D: Om manteln har glidit utanpå kärnan, mantelglidning, måste repet kasseras. 

 E: Man ska alltid slå en stoppknut i den passiva änden av repet. 
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Bilaga 3. 

1. Sätta på sig selen korrekt. 

2. Knyta en knut på passiva änden av repet alternativt knyta in sig. 

3. Koppla upp säkringssystemet. 

4. Ge rätt kommandon. 

5. Kunna säkra. 

6. Fira ner i ett lugnt tempo med bibehållet fokus. 


