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Abstrakt 
 

Forskningen angående gryppdynamikens inverkan på högintensiv träning är liten, vilket 

skapar problem i samband med den ökade träningstrenden. Det har nu uppstått en ny 

arena att forska på.  

Genom experimentella studier studerades individers motivation samt prestation i olika 

försatta situationer. 10 deltagare utförde samtliga under sammanlagt tre tillfällen ett 

förutbestämt pass under olika förutsättningar (se bilaga 1).  Studien innebär således tre 

likadana passutföranden.Genom intervjuer samt kartläggning av tider sammanställdes 

data vilken kom att beskriva samt förklara hur och varför deltagarnas prestationer kom 

att skifta. Resultatet kom att analyseras med hjälp av studiens teoretiska ramverk 

angående tävlingssituationer av Weinberg & Gould (2011) samt flertalet 

motivationsteorier. 

Studien visar tydliga samband på att prestation samt motivation ökar då deltagarna utför 

passen med medtävlande, samt i större grupper. Resultatet korrelerar kraftigt med 

tidigare studier samt forskning som finns angående ämnet gällande medtävlande samt 

draghjälp, samtidigt som utfallet särskiljer sig till viss del angående tidigare forskning 

om gruppens inverkan på prestationen. 
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1 Inledning 
Intresset för högintensiv träning har ökat, där allt fler ägnar sig åt denna typ av träning 

(Thompson 2014). Hög intensiv träning ger goda fysiska resultat samt en fördelaktig 

progression under ett relativt kort tidsspann, vilket kan vara en av anledningarna till att 

träningsformen har blivit så populär. Inom CrossFit finns en rad olika 

arbetskapacitetsformer att arbeta i, då högintensiv träning står för en stor del av 

utförandet. Många av CrossFitens utföranden innebär att utföra ett arbete under så kort 

tid som möligt. Ett av CrossFitens mest väletablerade samt kända träningspass går under 

benämningen ”Fran” vilket är en kuplett av skivstångs thruster (en front squat / 

tryckpresskombination) och pull-ups. Individen utför 21 thrusters följt av 21 pull-ups, 

15 thrusters följt av 15 pull-ups, och 9 thrusters följt av 9 pull-ups så snabbt som 

möjligt. Fran är CrossFitens svar på 100m sprint, vilket är ett mått på kondition och ett 

riktmärke som kan följas över tid för att visa på en effektökning (se bilaga 1).  

 

2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur medtävlaren samt gruppdynamiken påverkar den upplevda 

motivationen samt prestationen under högintensiv träning. Vi finner luckor inom 

forskning på prestationen under högintensiv-träning, då ”Fran” kan hälpa oss fylla samt 

besvara frågor angående den nya träningstrenden.  

 

3 Disposition 
Vi kommer för att skapa en förståelse angående studies problematik först presentera en 

bakgrund gällande grupper, identitet, målsättning, tävlingsmoment, social resposivitet 

samt socialpsykologi. Där efter kommer tidigare forskning att presenteras, efterföljt av 

de teoretiska ramverk vi valt samt varför vi valt det. Följande kommer metod och 

metodval att presenteras, då urval, genomförande samt analys kommer att beröras 

utförligt. Därefter kommer resultatet löpa i form av en tema-analys, uppdelad i tre delar. 

Resultatet kommer att analyseras, kodas samt tolkas med hjälp av vårt teoretiska 

ramverk, vilket kommer att styrkas av tidigare forskning. Studien kommer att ta till 

ända med en kritisk granskning ,diskussion samt en avslutning då studiens alla delar 

berörs. 
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4 Bakgrund 

4.1 Introduktion 

Vår studie kommer att innehålla olika områden samt fenomen som i vår bakgrund 

kommer att beskrivas samt förklaras för att skapa en förståelse för studiens utformning 

samt utfall. Vi kommer i bakgrundens andra del presentera relevant forskning vilken vi i 

vårt resultat samt analys kommer att koppla till vår specifika studie för att styrka 

resultatets utfall. I första avsnitt presenteras vad är en grupp, gruppdynamik, grupp-

processer, social identitet, målsättning, social responsivitet samt socialpsykologi. I 

andra avsnittet kommer vi att presentera tidigare forskning, vilken har varit betydande i 

vår studie. 

 

4.2 Vad är en grupp? 
För att definieras som grupp bör antalet vara vid ett minimun av två individer utan max 

antal, som på ett eller flera plan kan kopplas samman varandra. 

Enligt Forsyth (2009) så bestäms grupptillhörigheten utifrån vilka kvalitéer som 

gruppen erfordrar sedermera vad som särskiljer de som står utanför gruppen samt vilka 

som är en del av denne. Gruppen skapar en känsla av samhörighet samt en form av 

identitet, vilket yttrar sig en en “vi” känsla av förenade krafter (Forsyth, 2009: 2-6). 

Inom gruppen så skapar medlemmarna en sorts tillhörighet tillsammans med varandra 

vilket leder till säregna kommunikationsformer inom gruppen samt ett speciellt 

förhållande till sina gruppmedlemmar (Johnson et al. 2004).   

 

 

4.3 Gruppdynamik 

Likväl ovanstående bör gruppdynamiken beröras för att skapa en tydlig förståelse 

angående fenomenet. Grupprocesser antas generellt vara osynliga då enligt behaviorister 

anser att de sociala spelet i en grupp kan jämföras med allt annat beteende som styrs av 

stimuli från omvärlden, då beteendet uppstår samt kvarstår när de belönas (Olsson, 

1998). 1951 skapades begreppet gruppdynamik av Kurt Lewin som var den första som 

vetenskapligt studerade detta fenomen. Han studerade främst hur grupper samt individer 

agerade i förhållanden som förändrades under olika konstellationer (Forsyth, 2009: 16-

18). 
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4.4 Grupprocesser 
Grupper är oerhört användbart till att forma sociala formationer där problemlösande är 

av största betydelse. Att studera grupper leder till en förståelse kring individers mest 

fundamentala beteenden så som fördomar, konflikter, makt, inflytande etc.  

Under 1950 och 1960-talet växte den vetenskapliga forskningen kring gruppdynamik då 

teoretiker samt forskare studerade allt fler aspekter, vilket ökade kunskapen som i sin 

tur kunde appliceras på praktiska problem (Forsyth, 2009: 29).  

 

Inom varje enskild grupp uppstår normer som är unika för gruppen men som inte 

behöver spegla gruppmedlemmarnas egna normer. Normen standardiserar ett typ av 

beteende inom gruppen då gruppens medlemmar anammar samt accepterar dessa 

värderingar. Muzafer Sherifs (1936) studier angående detta fenomen bevisade att 

normen hos en grupp kvarstår trots att vissa individer inom gruppen byts ut. Kurt 

Lewins teoretiska analys angående att helheten är större än summan av dess delar 

innebär att individer som slås ihop till en grupp skapar en helt ny produkt, vilket då bör 

studeras som sin helhet. Lewin ställde även upp en matematisk formel som förklarar en 

individs beteende i en grupp då den bestäms av interaktionen samt miljö (Forsyth, 2009: 

21).  

 

4.5 Social identitet 

Nedan följer en förklaring för att förstå gruppdynamik, grupper samt grupprocesser 

angående en individs sociala identitet, då vår studie innefattar undersökningar gällande 

individens egna beteende. Inom samtliga grupper förekommer en social interaktion, då 

en av den främsta anledningen att arbeta i grupp är att öka effektiviteten. Den personliga 

identiteten innebär individens ”jagbild” samt självkänsla, då positiv jagbild samt stark 

självkänsla eftersträvas. Identiteten samt självbilden skapas i relation till vilka grupper 

individen tillhör.  

Den sociala identiteten härstammar således till stor del från de grupper individen ingår i 

eller har som avsikt att tillhöra, där sociala representationer utgörs av de karakteristiska 

sederna som gruppen medför. (Hassmén et al 2003: 185-186). Grupper bildar även 

sociala scheman, dessa är kognitiva strukturer som innehåller information om 

verkligheten. Det är dessa scheman som indirekt styr vilken information som uppfattas, 

bearbetas samt lagras av individen. Sociala scheman innehåller olika förväntningar, 

normer samt sociala roller och beteende (Hassmén et al 2003: 186-210). 
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Attityder är ett väl forskat område inom socialpsykologin vilket skapat teorier samt 

definitioner inom fenomenet. Enligt enkomponentsmodellen definieras attityder likt en 

värdering av ett objekt, komplexiteten vidareutvecklas i trekomponenetsmodellen då 

definitionen åsyftar ett system av positiva samt negativa känslor, värderingar samt 

beteendeintentioner inom individens sociala värld. Attityder betraktas som sociala samt 

kommunikativa då de förmedlar information mellan individer 

(Hassmén et al 2003: 192-196).  

 

Vad är det som får en individ att förbli i en grupp? Lewin med flera (1943) beskriver 

samhörigheten inom en grupp som det totala antalet krafter som agerar på 

medlemmarna att stanna kvar i gruppen. Individen kan känna ett starkt band till de 

andra medlemmarna i gruppen samt att individen kan erhålla någon form av personlig 

vinst genom att förbli i gruppen. Den sociala samhörigheten i en grupp spelar en viktig 

roll då medlemmarna känner en sorts tillgivenhet till gruppen. Spink och Carron (1992) 

utförde studier i motionsgrupper där målet inom gruppen var ett ökat fysisk 

välbefinnande. Studien resulterade i att tillgivenheten till gruppen ökade om den sociala 

samhörigheten i gruppen ökade.  

 

4.6 Målsättning 

Definitionen på mål är att uppnå specifik färdighetsnivå inom en bestämd tid på en 

uppgift vilken har en särskild riktning samt intensitet. Intensiteten bestäms av hur 

viktiga individen tycker målen är, riktningen bestäms av vart man sätter målen emot då 

målet är vägen till vad man vill uppnå med sin ansträngning. Målsättningarna är viktigt 

för motivationen och ett sätt att göra ansträngningen precis och konsekvent. Likt 

motivation utvecklas både inre och yttre mål då resultatmål skapas, där fokus ligger på 

att vinna eller vara bättre än andra. Dessa mål påverkas av andra idrottare och 

prestationsmål skapas då fokus ligger på att förbättra sina egna prestationer, dessa mål 

påverkas enbart av individen själv (Johnson et al, 2004: 52-54). 
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4.7 Socialitet och responsivitet 
För att skapa en generell förståelse om termer gällande socialitet samt responsivitet, då 

det tenderar förekomma frekvent i studien valde vi att närmare beskriva ovanstående. 

Socialpsykologin är läran om socialitetens och responsivitetens sammansättning då man 

betraktar människans som ”socialt responsiv” eller ”responsiv social”.  Grundbegreppen 

består av två motsattspar, socialitet – asocialitet, responsivitet – responslös. Inom 

socialpsykologin finns två begrepp, socialitet samt responsivitet, vilka anses vara 

grundläggande element. Kombinationen av dessa utgör teorins fokuspunkt. Teorin 

innebär människans sällskaplighet samt benägenhet att svara på frågor. Responsiviteten 

är så stark att människan ofta ställer frågor enbart för att få svara. Responsiviteten är en 

allmän svarsbenägenhet då människan är en responsiv varelse vilket innebär en allmän 

benägenhet att respondera på stimuli (Asplund, 1997). 

 

4.8 Socialpsykologi 

Vi anser att vår studie innefattar socialpsykologiska begrepp samt perspektiv och valde 

därför att beskriva detta kortfattat. Socialpsykologi innebär för många den mest 

dynamiska, fängslade samt populäraste delen av psykologin, vilket hjälper till att att 

finna svaret på många av livets fundamentala frågor om oss själva samt dem som finns 

runt omkring oss. Den hjälper till att besvara frågor om hur vi tänker både medvetet 

samt omedvetet, och hur de påverkar vårt beteende, tankar, känslor samt handlingar.  

Socialpsykologin innebär således den vetenskapliga forskningen om beteendemönster 

samt olika reaktioner inom specifika grupper, hur människor tänker, influeras och 

relateras till varandra, enskilt samt i grupp, dvs om individens egna unika egenskaper 

samt hur individen påverkas av sin sociala omgivning. Social psykologin innebär alltså 

en blandning mellan sociologi samt psykologi då socialpsykologin framförallt 

undersöker individers sociala egenskaper (Myers, et al 2010. sid: 4-6).  
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5 Tidigare forskning 
Vår studie kommer att baseras samt grundläggas till stor del på den forskning som 

gjordes av Turner (1889) samt Triplett (1898) vilka båda grundar sig på medtävlares 

betydande på prestationen. Vi fann att forskningen var värdefull trots att genomförandet 

av denne gjordes för över 100 år sedan då den i högsta grad är applicerbar på vår studie 

samt då den berör vårat syfte. Vi kommer även att beröra tidigare forskning angående 

tävlingssituationer. Turner och Tripletts forsknings syfte korrelerar med vår studie då vi 

båda undersöker gryppdynamikens inverkan på prestationen.  

 

 

5.1 Turners cykellopp med farthållare 

Cykeltävlingar började arrangeras runt slutet av 1800-talet vilket skapade ett tidigt 

vetenskapligt intresse. En engelsman vid namn Turner som själv var cyklist agerade 

försöksperson och inledde 1889 undersökningar på tävlingscyklandets fysiologi. Han 

konstaterade att farten i cykelloppen med så kallade farthållare höll högre tempo än lopp 

utan farthållare enbart mot klockan. För två individer med liknande fysiska kapacitet 

vinner den som får draghjälp, den ledande cyklisten utsätts för större mental bry än 

efterföljande. Den mentala tröttheten utsöndrar en ökad slaggproduktion i blodet vilket 

innebär en ökad trötthet samt mjölksyra än konkurrenter som inte utsatts för den 

mentala bryn (Asplund, 1992 sid: 181-182). 

 

 

5.2 Triplett – Historiens första socialpsykologiska experiment 
Knappt 10 år senare publicerades år 1898 en artikel “ The Dynamogenic Factors In 

Pacemaking and Competition“. Detta anses vara en offentliggjord socialpsykologisk 

tolkning av Turners problem gjord av Norman Triplett som då var verksam vid 

universitetet i Indiana. Denna artikeln utnämndes av Gordon Allport år 1954 till 

historiens första socialpsykologiska experiment. Triplett (1898) utgick från data från 

rekordloppet på 25 engelska mil dels för en ensam cyklist utan farthållare vilket innebar 

en genomsnittlig hastighet av 2 min och 30 sekunder/mile. I lopp med farthållare ökade 

hastigheten med ett genomsnitt av 34 sek/mile samt att farthållare därtill flera 

medtävlande i grupp ökade hastigheten med ytterligare ca 5 sekunder/mile. Dessa tre 

lopp innebär tre olika cyklister, men rekorden för samma cyklist gentemot de tre loppen 

uppvisar betydande skillnader då farthållare ökar farten med minst 20% samt ytterligare 

procentuell ökning då medtävlande tillkommer (Asplund, 1987 sid: 182-184). 
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Triplett hypotes innebär att den blotta närvaron av andra cyklister ökar 

prestationsförmågan, det vill säga faktorer utöver den fysiska och fysiologiska alltså en 

social faktor. Triplett byggde en konstruktion; en spinnrulle sattes på ett två meter långt 

skaft, på andra sidan fästes en lite blockskiva. Mellan blockskivan och spinnrullen löpte 

en lina av tvinnad silkestråd, på tråden hängde en flagga som agerade markering. När 

flaggan återkom till sin utgångspunkt hade den löpt en fyra meter lång sträcka. Två 

likadana konstruktioner sattes upp sida vid sida, vilket gjorde det möjligt för två 

försökspersoner att veva på spinnrullen, en och en samt sida vid sida. En 

försöksomgång var i bägge fallen att flaggan skulle löpa fyra varv, en 16 meter lång 

sträcka. Triplett hade ett urval på 225 personer i alla åldrar då han i sin studie redovisar 

mindre del av sina resultat hos 40 barn i åldrarna 8-17 år. Dessa resulterade i tre 

indelningskategorier. Tjugo av dom vevade fortare på spinnrullen när de hade en 

medtävlande vid sin sida (1), tio av dem vevade långsammare med en medtävlande vid 

sin sida (2) samt tio av dem påverkades inte av närvaron av en medtävlande (3). Triplett 

resonerar över hypotesen då han anser att de barn som vevade långsammare med 

medtävlande blev överstimulerade. Medtävlares närvaro innebar inte verkningslös, den 

blev så stor att den sänkte prestationsförmågan. De barn som inte påverkades vevade då 

de var ensamma mycket fort, så nära sitt max att det inte fanns utrymme för 

prestationsförbättring. Tripletts experiment mäter individens sociala responsivitet vilket 

belyser effekten av andras närvaro på prestationsförmågan (Asplund, 1987 sid: 182-

198). 

 

6 Teoretiskt ramverk 
Vår studie kom att baseras samt skapas genom teorier angående tävlingsmoment samt 

motivation. Det vill säga hur deltagande upplevde situationen angående 

tävlingsmomentet samt motivationen som en faktor till förhöjd prestation. Vi har valt att 

presentera teorier angående de två fenomen. Dessa teorier hälper sedermera oss att 

analysera deltagarnas svar från de tre olika intervjuerna: 

1. Tävlingssituationsteori, utformad av Winberg & Gould 

2. Motivationsteorier, vilket inneburit olika teorier vilka bla annat baseras på inte- 

samt yttre motivation samt målsättning 

 

6.1 Tävlingsmoments teori 
Det första stadiet (den objektiva tävlingssituationen) innebär en standard av jämförelse. 

Jämförelsen kan vara individens tidigare prestation eller hur en annan individ har 
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presterat och på så sätt blir ett idealiserat mål. En viktig komponent är att det skall 

finnas en person som är i position att kunna bedöma individens prestation. Denna 

person är en viktig del som särskiljer tävlingssituation från andra jämförelsesituationer 

(Weinberg & Gould, 2011: 105-109). 

 

Steg två (den subjektiva tävlingssituationen) leder till att individen är tvungen att 

bedöma sin egen insats. Detta innebär hur individen uppfattar, värderar samt accepterar 

tävlingssituationen. I detta stadie spelar individens personliga bakgrund och attributer 

en viktig roll i bedömningen. Gill och Deeter (1988) fann tre tävlingsegenskaper som 

representerades i olika subjektiva utfall hos en individ under en tävlingssituation. 

Antingen ligger fokus på vinsten i sig dvs att kunna vinna över sina motståndare (1) 

eller på den personliga utvecklingen som tävlingen ger (2) eller att individen njuter av 

tävlingssituationen (3) (Weinberg & Gould, 2011: 105-109).   

 

Det tredje stadiet innebär om individen kommer att besvara tävlingsmomentet eller inte. 

Responsen att tävla kan antingen förekomma på beteende-, fysiologisk- eller 

psykologisk nivå. Det fysiologiska svaret kan vara en ökad hjärtfrekvens eller andra 

fysiologiska symptomer som t ex nervositet. Motivation, självförtroende och den 

upplevda förmågan kan vara några av de inre psykologiska faktorer som påverkar 

responsen tillsammans med yttre faktorer som tiden, vädret och miljön.  

 

Steg fyra (konsekvenser) kan antingen ses som positiva eller negativa. Individens 

perspektiv angående konsekvenser är i detta fall viktigare än  den objektiva synen på 

resultatet. Individen kan ha förlorat men kan ändå se tävlingen som något positivt då 

individen gjorde sitt bästa (Weinberg & Gould, 2011: 105-109). 

 

Under objektiv mätning borde gruppens prestation speglas allra bäst, dock så finns det 

många externa faktorer som kan påverka utslaget. I många fall finns förväntan att 

grupper med bättre sammanhållning ska prestera bättre gentemot grupper som anses ha 

sämre sammanhållning. Detta kan skapa problem i analyseringen (Castano et al 2013). 

Därför krävs det att analyseringen sker objektivt av gruppens beteende samt övriga 

faktorer som  effektiviserar gruppens prestationsförmåga. 
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6.2 Motivationsteori 
Motivation innebär den inre samt yttre kraft som ger energi och upprätthåller ett 

beteende. Motivation förklaras genom teoribildningar, Test Anxiety Approach är en teori 

vilket innefattar tester/prov samt prestationer inför andra människor. Man anser att 

prestationer i stor utsträckning påverkas av en farhåga som skapas av 

prestationssituationen. Spänningsnivån upplevs negativt således även motivationen som 

ett resultat av denne (Martens et.al, 1990). 

 

Motivation kan delas in i tre delar; inre motivation, utförandet härleds till nöjet samt 

glädjen att utföra en aktivitet, den inre tillfredsställelsen. Yttre motivation, utförandet 

härleds till att deltagandet grundar sig på de fördelar som genereras i samband med 

utförandet såsom drifter som priser, pengar samt beundran. Amotivation, kännetecknas 

av bristen på intention/ändamålet med aktiviteten vilket genererar till en 

motivationsbrist, som resultat av brist på förmåga samt hjälplöshet (Hassmén et al 2003: 

170-172). 

 

Motivation inom idrott är ett missuppfattat fenomen då detta anses vara en synonym till 

tändning, vilket ofta uttryckligen används inför match, träning för inspiration för att öka 

spänningen. Motivation samt spänning är två oberoende fenomen vilket innebär att 

spänningsförberedelse kan ha negativ motivationseffekt för individer. Motivation är inte 

heller synonym med positivt tänkande, dock kan förväntningar påverka prestationer då 

förväntningarna liggen inom ramen av uppnåeliga prestationer. Goda prestationer 

innebär inte alltid att individen är motiverad, inte heller är goda prestationer 

ovillkorligen motiverande. Motivation missuppfattas ofta med att vara ett medfött 

fenomen, då individer föds med en viss mängd motivation. Motivation är produkt av 

interaktion, situationer, personer samt uppgifter som skall lösas, detta ställs i relation till 

vilket värde detta har för individen. Processen är  under ständig förändring vilken är 

beroende av personligheten, miljön, samt omgivningen (Pensgård och Hollingen, 1996: 

92-93). 

 

Prestationssituationen präglas av individens strävan att påvisa hög prestanda inom 

specifikt område, vilket innebär att prestationsmotivation är individens strävan att uppnå 

mål samt framgång. Prestationsmotivation påverkas därmed av upplevelsen av egen 

kompetens samt förmåga inom specifikt område, då det finns två olika målinriktningar 
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att engagera sig i. En uppgiftsorienterad målinriktning samt motivation grundas i en 

föreställning om ansträngning samt hårt arbete leder till större förmåga samt duglighet, 

vilket relateras till en hög ansträngning samt bättre uthållighet. En resultatinriktad 

målinriktning samt motivation grundas i normrelaterade föreställningar, då färdigheter 

värderas genom en jämförelse av andra, det blir då viktigt att prestera på högre nivå än 

andra deltagare eller att prestera på samma nivå med en mindre ansträngning (Nicholls, 

1984). 

 

Duda med flera (1995) visar att individer med uppgiftsorienterad målinriktning styrs 

framförallt av inre motivation som prefererar  måluppfyllelse, inlärning och förbättring 

gällande egen kompetens, snarare än påvisa kompetens inför andra individer.  

 

Franken och Brown (1996) fann att resultatorienterad målinriktning styrs av yttre 

motivation då individer har stort behov av att vinna över andra individer. Man fann även 

samband till individers medfödda talang samt fallenhet inför uppgiften i relation till 

målinriktningen. Enligt teorin drivs inte individer enbart av den ene eller den andra 

målinriktningen. Individen kan drivas av en låg eller hög uppgiftsorienterad 

målinriktning i kombination med låg eller hög resultatinriktad målriktning vilket skapar 

olika attityder, uppfattningar, inställningar, beteende samt värderingar. Studier visar att 

individer med stort behov att vinna över andra ofta har en sämre självbild än de 

individer som deltar för att göra sitt bästa.  

 

Ett motivationsklimat som kännetecknas av fokusering på själva utförandet kallas 

processorienterat klimat, då man bedöms på grunder utefter hur man lyckats för egen 

del. Ett klimat som kännetecknas av framgång genom att vinna över andra individer 

kallas resultatorienterat klimat, då prestationsångesten är ofta är hög(Hassmer, et al  

2003: 178-180). 

 

6.3 Tävlingssituation 

Likt målsättning försätts deltagarna även i en tävlingssituation vilket medförde 

nedanstående förklaring. Coakleys definition angående tävling kan ses som en social 

process som uppstår när en belöning tilldelas till en individ baserad på dennes prestation 

i jämförelse med andra individers prestation i utförande av samma uppgift. Enligt 

Martens (1990) så går tävlingsprocessen igenom fyra olika stadier: den objektiva, den 
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subjektiva tävlingssituationen, samt respons- och konsekvensstadiet. Denna 

lärandeprocess påverkas av den sociala miljön då individen kan uppleva 

tävlingssituationer som antingen något positivt eller negativt (Weinberg & Gould, 2011: 

105-109). 
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7 Metod 

Nedan kommer metodval, urval, datainsamling samt metodens genomförande beskrivas 

och förklaras. Även etiken samt metoden kommer att beröras.  

 

7.1 Metodval 
För att skaffa en bredare förståelse samt besvara syftet valde vi att använda oss av en 

kvalitativ forskningsmetod. Holme & Solvang (1997) beskriver den kvalitativa metoden 

som ett försök att överskrida subjekt - objekt förhållandet som utmärker 

naturvetenskapen, dessa menar att man uppnår detta som forskare genom att försätta sig 

in i en individs situation samt att försöka se världen genom detta perspektiv. Man 

försöker således se det fenomen som undersöks från insidan vilket ger en djupare och 

mer fulländad uppfattning inom det studerade området. Vi valde att samla in vår data 

genom intervjuer, då varje deltagare sammanlagt genomförde ett och samma pass tre 

gånger under olika förutsättningar. I direkt anslutning av genomförandet av passen hölls 

intervjuer för att få de svar vi efterfrågade. Tillsammans med dessa svar noterades 

tiderna deltagarna utförde passen på. Detta tillsammans utgav metoden vi använde oss 

av i studien, för att förklara syftet studien utformades genom. Vi valde intervjuer för att 

deltagarnas upplevelser angående prestationen samt motivationens förändringsprocess 

var relevant. Vi avsåg undersöka deras upplevda prestationshöjning samt 

motivationshöjning i relation till gruppdynamikens inverkan. Vi valde att styrka detta 

med en tidtagning då vi ansåg att det var relevant om denne upplevda höjning var 

kopplad till en faktisk höjning rent tidsmässigt. Denna data bör ses som ett komplement 

då vi anser att den kvalitativa datan är studiens fokus, då den besvarar syftets 

frågeställning. 

 

Studien grundar sig i ett hermaneutisk tolkningsätt då det centrala i undersökningen är 

människans handlingar och utsagor i intervjuerna. Kunskapen om människans livsvärld 

anskaffas inom hermaneutiken samt samhälls- och beteendevetenskapen genom 

tolkningar om människans beteende samt att försöka leva sig in i andra människors 

föreställningar om världen. Denna typ av tolkningssätt kan ske genom en process där 

tolkningen av en text bestäms av de enskilda delarnas mening vilket kan förändra 

helhetens mening, som i sin tur förändrar de enskilda delarna. Detta kan vara en oändlig 

process men upphör då en rimlig samt enhetlig mening uppstår (Kvale, 1997: 50). Vid 

analysen lyssnas eller läses intervjuerna igenom för att skaffa en allmän mening för att 
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sedan gå tillbaka till specifika teman och uttryck för att förstå helheten. Tolkningen 

upphör då meningarna i olika teman bildar mönster och skapar ett sammanhang. En 

princip inom hermaneutiken är att som forskningsintervjuare ha omfattande kunskaper 

om temat för att förstå uttrycken och sammanhanget i meningarna som kan uppstå 

(Kvale, 1997: 52).  

 

Forskningsprocessen kan delas upp i olika faser. I inledningen av analysen så försöker 

man finna kategorier eller teman ur sitt datamaterial utan att ha några begränsningar till 

vilka kategorier som anses vara relevanta. Sedan när en mättnad uppstår så leder detta 

också till en kärnkategori som anses beskriva det problem som är i centrum av 

undersökningen. Därefter genom sorteringsarbete väljs de teman ut som är relevanta till 

kärnkategorin. Fenomenen i kategorierna uppstår av en orsak vilket i sin tur kommer 

påverka hur en människa kommer att handla. Detta underlättar processen genom att 

tänka systematiskt och relatera datan så precist som möjligt till teorin (Hartman, 2004: 

292). 

 

7.2 Urval 
Den kvalitativa forskningen innebär inte samma generalisering som inom kvantitativ 

statistik. Urvalet inom studien bestod av ett icke-sannorlikhetsurval, icke probaliskt, då 

det inte finns något säkert sätt att beräkna sannolikheten för varje komponent att räknas 

in i urvalsgruppen, samt att inte varje element inkluderas i specifik studie. Inom denna 

typ av urvalsgrupp är målinriktat huvudsakligen förekommande, vilket innebär att 

urvalet baseras på de individer som innebär antagandet av att förstå samt upptäcka för 

att lära sig så mycket som möjligt av undersökningen. I vår studie valdes ett ända-

målinriktat urval, kriterier-relaterat urval, vilket innebär en beskrivning, av kriterier, 

normer samt utgångspunkten av vad som efterfrågas samt krävs för att inkluderas i 

studien. Sedermera kontaktas individer som överrensstämmer med dessa kriterier 

(Merriam, S-B, 1994). Kriterierna innebar att deltagarna skulle ha tidigare erfarenheter 

mesamt känna sig komfortabla med CrossFitens basutförörande. De skulle även ha 

tidigare erfarenheter gällande passet ”Fran” (se bilaga 1). 

 

7.3 Genomförande 

Vi gjorde ett experiment på en grupp individer som fick utföra samma träningspass 

individuellt, i par, samt i två grupper om fem under sammanlagt tre tillfällen. Samtliga 
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pass utfördes under så kort tid som möjligt, passet heter "Fran" som är ett allmänt känt 

pass inom Crossfit (se bilaga 1). Vilket innebär: På tid, 21-15-9 repetitioner av: thrusters 

med skivstång (42,5kg) och pull-ups. Huvudfokus ligger på individernas upplevelse 

angående medtävlare samt gruppdynamikens inverkan, vilket gör den till en kvalitativ 

studie som styrks av resultaten gällande individernas tider. Vi valde att efter varje 

genomfört träningspass intervjua deltagarna för att få en förståelse angående 

medtävlares samt gruppdynamikens inverkan kontra de upplevelse deltagarna upplevde 

efter de pass som utfördes på egen hand angående prestationen. Intervjuerna 

registrerades via telefondiktafon därtill fördes korta anteckningar under intervjuns gång, 

vi informerade deltagarna om att detta endast var för vår egen skull, samt att de var helt 

anonyma. Repstad (2007) beskriver ofta att situationer vid ljudinspelning är konstlade 

men menar samtidigt att bandspelaren ofta glöms bort strax efter inledningen av 

intervjun. Han menar även att fördelarna med ljudinspelningar är många framförallt på 

grund av att det som intervjuar kan koncentrera sig på deltagarna då de slipper anteckna. 

Han menar att skrivandet hindrar fullt engagemang samt kan problematisera 

uppföljningsfrågor. Repstad (2007) anser trots detta att det är viktigt att observera icke 

verbala beteenden såsom ansiktsuttryck och gester. Vi var noga med att lyssna samt 

allvarligt ta till oss den informationen som gavs, vilket enligt Holme & Solvang (1997) 

ger en relation som präglas av tillit, vilket i sin tur resulterar till en 

undersökningssituation som blir av stort intresse av bägge parter. Samtliga intervjuer 

gjordes i träningsanläggningen i direkt anknytning till avslutat pass, dels för att detta var 

en plats där deltagarna kände sig trygga, men även av bekvämlighetsskäl för deltagarna 

då vi ansåg att vi vill vara på deras ”hemmaplan”. Holme & Solvang (1997) 

understryker det faktum att tillit är en förutsättning för att intervjuerna ska fungera samt 

att det gör den medvetande, kunskapsutvecklande och engagerande. Utöver intervjuerna 

beräknades även deltagarnas tid på det genomförda passen samtliga tre gånger, dessa 

tider var av betydelse då vi var intresserade om gruppdynamiken hade någon inverkan 

på det faktiska resultatet på prestationen. Dessa tider ställdes sedermera i relation med 

om passet utförts på egenhand kontra i gruppkonstellationer. 

 

7.4 Analys samt bearbetning 
Intervjuerna bearbetades samt analyserades i efterhand för att tolka, koda samt 

kategorisera deltagarnas svar och känslor kring frågorna. Vi valde att lyssna igenom 

samtliga intervjuer och skriva ner dessa ord för ord,  i den mån det gick. Repstad (2007) 

anser att en ordagrann återgivning av intervjun är en stor fördel, och bör vara utan 
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filtrering. Han menar även att dessa inspelningar kan vara bra då man kan lyssna och 

kritiskt granska sig själv som intervjuare samt tidigare intervjuer generellt. Detta 

resulterar i en god progression som intervjuare. Negativt med dessa inspelningar är att 

vissa kan tycka det är jobbigt att bli inspelade, vilket gör situationen konstlad.  

Vi valde att använda en semi-strukturerad intervjuguide då vi valde att ställa konkreta 

frågor istället för allmänna, vilket enligt Repstad (2007) är en god regel att förhålla sig 

till. Han menar att frågorna bör innehålla realistiska situationer för individen, samt att 

mallen intervjuaren har inte skall följas slaviskt, denna ska täcka upp ämnesområden 

snarare än en något som måste efterföljas punktlig. 

Förutom intervjuerna sammanställdes deltagarnas samtliga tre tider som analyserades 

samt  sammanställdes i Excel för att komplettera deltagarnas upplevelser samt 

dokumentera om prestationen samt motivationen haft inverkan i den aspekten att den 

fått deltagarna att utföra passen fortare. 

 

7.5 Etik 
Holme och Solvang (2010) anser att etiken säger något mellan sakläget är och bör, då i 

forskningsvärlden har som uppgift att ställa forsknings värdeförutsättningar i centrum 

samt att kritiskt granska och ge hållningar för forskningsprocessen. De anser att 

tystnadsplikten måste följas strikt, samt att deltagarna inte under några omständigheter 

får luras eller deltaga på falska premisser. Vilket ger forskningen vissa gränser i frihet 

speciellt för samhällsvetare då människor är del av forskningen, dessa etiska krav sätter 

även gränser om vad som bör forskas på. Den samhällsvetenskapliga forskningen kräver 

personskydd och respekt för individerna vilket bör ställas i relation till följande 

bedömningsgrunder:  

- Fullständighet 

- Skydd för psykisk samt fysisk integritet 

- Diskretion 

- Samtyckt frivillighet att delta 

Samtliga av dessa kriterier var vi noga med att förhålla oss till för att göra studien 

forsknings-etisk, samt att de enskilda människovärdes ska beskyddas. Samtliga 

deltagare tog kontakt med oss för att erbjuda sin medverkan,  vilket innebär ett samtyckt 

frivilligt deltagande. Samtliga medverkande är helt anonyma, vilket innebär diskretion 

samt ett skydd för den psykiska samt fysiska integriteten. Vi har inte valt att framhålla 
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vissa aspekter eller åsikter för våra deltagare heller inte valt att göra selektiva bortfall i 

studiens analys för att framhålla specifika resultat, vilket innebär en nödvändig 

fullständighet. 
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8 Resultat 
 

8.1 Analys 

Vårt resultat kommer att presenteras nedanför, enligt specifik analysmetod vilken vi 

ansåg var mest passande för vår studie. 

Vi valde att göra en tematisk analys, då man presenterar materialet tema för tema istället 

för individ för individ vilket gör att det är lättare att koppla till frågeställningarna 

(Repstad, 2007).  

Vad som valdes att belysas som teman i studien bestämdes till stor del av de teoretiska 

förväntningarnas som fanns i materialet samt vad som inbjöd till att tematiseras.  I vårt 

fall innebar tematiseringen en förväntan i de tre olika experimenten som genomfördes, 

då test passen innebar manipulation. Denna process tog relativt låg tid vilket gav 

materialet bredd samt djup.  Vi valde att presentera vårt resultat i tre olika teman vilka 

baseras på de tre passen deltagarna utförde (se bilaga 1).  Detta innebär att varje tema 

baseras på intervjuer i samband med specifikt utfört pass, vilket summerar samt 

sammanställer deltagarnas upplevelser angående prestationen. Då passen är den samma 

vid varje genomförande, avser vi se skillnader i prestationen beroende på hur passen 

utförs, det vill säga ensam, två och två eller i större grupp om fem.  

Deltagarna som beskrivs i resultatet är 10 stycken CrossFit utövande män, i åldrarna 25-

41. Vilka samtliga anses innaha kunskap samt de fysiska egenskaperna att obehindrat 

utföra CrossFitens samtliga grundmoment. 

 

8.2 Tema 1: Klockans betydelse i tävlingssituation 
- Tävlingsteorier samt motivationsteorier hjälper oss förklara prestationen  

Vårt experiment inleddes för samtliga med det passutförandet som innebar att 

individerna utförde passet på egen hand. Samtliga deltagare kände efter första passet att 

de inte kunde presterat på en högre nivå än den som åstadkoms av dem. Man fann olika 

begränsningar vilka var individuella, i likhet med muskler trötthet, syresättning, m.m. 

Samtliga beskriver delmål uppsatta för sig själva, vilket fick dem att hålla ett 

individuellt tempo, vilket man delger känns i kroppen snarare än på en faktiskt tid (se 

bilaga 3). Samtliga deltagare beskriver att 15-rundan är värst, då flesta ansåg att de är 

thrusters som här känns fruktansvärt, då en minoritet menade att pull-upsen vid 15-

rundan är den värsta delen på Fran (se bilaga 1). Hur deltagarna beskriver känslan 
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skiljer dem åt, men samtliga beskriver att den värsta känslan infinner sig i exakt samma 

tidpunkt. Minoriteten av deltagarna beskriver en muskulär trötthet vilken är värst vid 

15-rundan, samtidigt som majoriteten beskriver att uthålligheten och konditionen anses 

begränsande vid samma tidpunkt. Samtliga deltagare beskriver en plan de själva satt 

upp för passets genomförande, de beskriver planen som en hjälp att prestera på en högre 

nivå.  

“ Styrkan begränsar mig, 15-rundan är det som är värst. Delmålen jag satte upp för 

mig själv får mig att fortsätta trots att det känns tufft och jäkligt, för det gör det, mer 

eller mindre hela tiden. Men jag tänker här och nu, och går inte händelserna i förväg.”  

Samtliga deltagare har en tidigare relation till passet “Fran” som är en ökänd ‘wod' 

inom Crossfit vilken används som en ‘benchmark’, vilket innebär att den återkommer 

med jämna mellanrum så att atleterna kan mäta de framsteg de gör (se bilaga 1). 

Deltagarna beskriver passet som något av de värsta man kan genomföra då det visar 

prov på styrka, uthållighet samt vilja att våga fortsätta när det tar emot, och att de är ett 

pass man sällan utsätter sig för på eget initiativ. Trots att deltagarna uttryckligen visade 

att passet innebar en olust för dem, var samtliga positivt inställa till att genomföra 

”Fran”. För många innebar detta en möjlighet att undersöka hur kroppen hade svarat på 

träningen, då samtliga informerade att det var relativt längesen man utförde passet. 

Deltagarna beskriver samtliga att klockan motiverar dem till att prestera på en högre 

nivå. Trots att de inte ser klockan under passets genomförande beskriver man att det är 

vetskapen om klockans närvaro som driver till en högre prestation, då samtliga anser att 

det är en motivationsfaktor. Man menade att resultatet baserades på vetskapen om att 

man blev indirekt granskad samt bedömd av klockans direkta medverkan.  

“När jag vet att klockan är igång samt att jag kommer att få ett resultat i form av en tid 

pressar jag mig lite hårdare, det går inte att fuska. Jag får en tid som jag kan mäta med 

andra, vi tävlar alla på lika villkor, under samma förutsättningar. Detta pass ger mig en 

möjlighet att se vart jag ligger till i förhållande till andra men även mig själv.” 

Weinberg och Gould (2011) anser att det första stadiet (den objektiva 

tävlingssituationen) innebär en standard av jämförelse. Jämförelsen kan vara individens 

tidigare prestation eller hur en annan individ har presterat och på så sätt blir ett 

idealiserat mål. En viktig komponent är att det skall finnas en person som är i position 
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att kunna bedöma individens prestation. Denna person är den viktiga del  som särskiljer 

tävlingssituation från andra jämförelsesituationer.  

Detta innebär således att samtliga deltagare uppfattar experimentet som ett 

tävlingsmoment. I detta moment jämför dem sig med sig själv eller andra atleter som 

tidigare utfört exakt samma moment under samma förhållandet under samma standard, 

vilket blir deras idealiserade mål för uppgiften. Vi bad inte deltagarna jämföra sig eller 

tävla mot någon samt informationen som delgavs var enbart att utföra dessa moment 

utefter egen förmåga. De visste att tiden skulle antecknas men inte i vilket syfte eller om 

de överhuvudtaget någonsin skulle få veta denne, de visste inte heller om de var själva i 

sin roll som deltagare eller om fler skulle utöva testerna. Med denna insikt blir de en 

självklarhet att deltagarna själva skapar en tävlingssituation där jämförelser samt 

prestation står i fokus. Genom vår medverkan skapas en unik situation, som för 

deltagarna särskiljer sig från normala träningar. Vi bedömer indirekt deras prestation, då 

denna bedömning indirekt sker så erhåller de inte feedback eller angivelser, men ses 

som en särskiljning mellan tävlingssituation samt jämförelsesituationer och deras 

vanliga träningssituationer (se bilaga 3).   

 

Weinberg och Gould (2011) menar att steg två (den subjektiva tävlingssituationen) leder 

till att individen är tvungen att bedöma sin egen insats. Detta innebär hur individen 

uppfattar, värderar samt accepterar tävlingssituationen. Här särskiljer sig deltagarna, 

dels hur de uppfattar sin insats samt hur de ser på tävlingssituationen som helhet. De 

råder delade meningar huruvida deltagarna var nöjda med sina insatser samt hur de 

ansåg kroppen svarade på träningen. 

 

Weinberg och Gould (2011) beskriver det tredje stadiet gäller om individen kommer att 

besvara tävlingsmomentet eller inte. Responsen att tävla kan antingen förekomma på 

beteende-, fysiologisk- eller psykologisk nivå. Motivation, självförtroende och den 

upplevda förmågan kan vara några av de inre psykologiska faktorer som påverkar 

responsen tillsammans med yttre faktorer som tiden, vädret och miljön. Här görs ingen 

särskiljning på deltagarna då samtliga efter passet beskriver att de besvarat de 

tävlingsmoment som skapats för dem, då den fysiologiska utmattningen framhålls 

samtidigt som den psykologiska faktorerna berörs främst sammankopplat med den 

upplevda förmågan. 
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Weinberg och Gould (2011) beskriver slutligen steg fyra (konsekvenser) som kan 

antingen ses som positiv eller negativ. Individens perspektiv angående konsekvenser är 

i detta fall viktigare än  den objektiva synen på resultatet.. Majoriteten av deltagarna såg 

emellertid positivt på sina prestationer, oavsett om de gjort de bättre eller sämre än 

någon annan individ tidigare. De beskriver att de inte kunde utfört passet bättre eller 

fortare just denne specifika dag, vilket inbringade till en positiv känsla. Minoriteten av 

deltagarna ansåg däremot att de underpresterat vilket innebar en negativ känsla, baserad 

på prestationen kopplat till ett jämförande av tidigare erfarenheter samt andras resultat.  

 

Johnson med flera menar att målsättningarna är viktigt för motivationen och ett sätt att 

göra ansträngningen precis och konsekvent. Likt motivation utvecklas både inre och 

yttre mål då resultatmål skapas, där fokus ligger på att vinna eller vara bättre än andra. 

Dessa mål påverkas av andra idrottare och prestationsmål skapas då fokus ligger på att 

förbättra sina prestationer, då dessa mål påverkas enbart av individen själv. Detta visar 

på en särskiljning på våra deltagare då hälften av de som deltog ansåg att det var viljan 

att vinna över andra som skapade motivation samt målsättning för prestation samt 

genomförande av passet, då den andra hälften av deltagarna tävlade mot sig själva med 

sin egen prestation i fokus. Man ville då överträffa sig själv, vilket innebar en 

förbättring av sina egna prestationer.  

Noterbart är således att de individer vilka tenderade att tävla mot andra hade samtliga 

bättre tider än de som tenderade tävla mot sina egna prestationer. Dessa individer är helt 

oberoende varandra vilket innebär att de inte visste om varandras deltagande. De 

tävlade sedermera inte mot andra deltagare i gruppen utan rent allmänt.  

Ovanstående spekulation kan sedermera relateras till Franken och Brown (1996) vilka 

fann att resultatorienterad målinriktning styrs av yttre motivation då individer har stort 

behov av att vinna över andra individer. Man fann även samband till individers 

medfödda talang samt fallenhet inför uppgiften i relation till målinriktningen. Detta 

innebär att de deltagare som hade de bästa tiderna samtliga har en fallenhet samt en 

medfödd talang till uppgiften.  

Vi kan med hjälp av ovanstående uttalande anta att dessa individer drivs av yttre 

motivation då de enligt ovanstående framgår att de ett behov av att vinna över andra. 

Detta innebär att de individer som fick de bästa tiderna samtliga drivs att yttre 

motivation, samt har en medfödd talang kopplad till målinriktningen inför uppgiften.  
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Likt Burtons (1989) studie så skapar individerna små individuella mål för sig själva 

innan passet samt även under passets gång vilket leder till att deras prestation samt 

framgång bedöms helt utifrån deras egna upplevda känsla samt resultat. I detta fall finns 

det bara en aspekt i passet som de kan kontrollera vilket är deras egna prestation. 

Deltagarna skapar både realistiska samt utmanande mål som är helt individualiserade 

utifrån deras egna personliga standard.  

 

Deltagarna beskriver samtliga en känsla av att utföra passet så fort som möjligt vilket 

för samtliga innebär en motivationshöjande effekt. Man försöker att utföra passet så fort 

som möjligt för att sedan jämföra sig med andra individer eller sig själv, då man ställer 

tidtagningen i fokus. 

 

“Man vet att det finns många tider att jämföra sig med, jag vet många som har gjort 

passet och jag vet deras tider. Det gav mig extra motivation, det måste jag säga. Det 

hade varit gutt att slå vissa av dom…” 

 

Nicholls (1984) menar att en uppgiftsorienterad målinriktning samt motivation grundas 

i en föreställnings om ansträngning samt att hårt arbete leder till större förmåga samt 

duglighet, vilket relateras till en hög ansträngning samt bättre uthållighet. En resultat-

inriktat mål samt motivation grundas i normrelaterade föreställningar, då färdigheter 

värderas genom en jämförelse av andra. Det blir då viktigt att prestera på en högre nivå 

än andra deltagare eller att prestera på samma nivå med en mindre ansträngning. Det 

innebär att samtliga deltagare i vår studie drivs av en uppgiftsorienterad målinriktning 

samt motivation då de jämför sig själv med andra eller sig själv, vilket de värderar sin 

prestation genom. Spekulativt kan det vara så att mentaliteten samt klimatet skapar 

motivationen samt måliriktningen deltagarna upplever angående fenomenet, beroende 

på att dessa tränar tillsammans i gemensamma  lokaler.  

 

8.3 Tema 2: Att jaga eller bli jagas. Draghjälpens inverkan med hälp 
av den sociala responsiviteten 

- Turners cykellopp med farthållare samt den sociala responsivitieten hjälper oss 

förklara prestationen 

 

Andra passet gjorde samtliga deltagare två och två, vilket baseras på vilken tid de gjorde 

passet på första gången. Denna uppdelning gjordes för att vi ansåg att deltagarna skulle 
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erhålla störst inverkan på prestationen genom konstallationen. Samt att Turner (1989) 

ansåg att om två individer med liknande fysiska kapacitet tävlar vinner den som får 

draghjälp. Intervjuerna som gjordes i direkt anslutning till de pass då individerna 

utförde passet två och två särskilde sig från de svar deltagarna angav efter det pass då 

deltagarna utfört själva. Samtliga deltagare fick en bättre tid (se bilaga 3), med en 

mindre upplevd ansträngning. Den allmänna upplevelsen efter passet var en större 

positivism från en större del av deltagarna. Samtliga deltagare beskriver en “draghjälp” 

från den andra medverkande individen oavsett position. Samtliga deltagare beskriver att 

detta pass upplevs som “roligare”, då man får någon att mäta sig med. Man beskriver 

även här en plan att gå efter, vilken man anser vara generell då den vilan man har 

mellan övningarna anses vara kortare då man känner sig pressad av den andra 

deltagarens medverkan. Man beskriver en prestationshöjning utav att få jaga någon 

sedermera en prestationshöjning av att bli jagad av någon. Samtliga deltagare beskriver 

en annorlunda upplevelse i kontrast till den upplevelser man beskriver efter de pass som 

utfördes själva. Samtliga upplever sin prestation som bättre samt att man känner sig 

både starkare samt mer uthållig under passets gång.  

 

“De kändes inte alls värre än sist trots att min tid var bättre, det kändes hela tiden 

bättre i kroppen. Jag kunde fortfarande hålla mig till min ‘gameplan’, samtidigt som de 

var mycket roligare”. 

 

Deltagarna beskriver att de anser att passet innebär en draghjälp oavsett om man leder 

eller om man ligger under, det vill säga jagas eller blir jagad. man upplever detta som en 

oerhörd motivationshöjning då man anser att det utgör ett större tävlingsmoment, kontra 

det pass som gjordes i ensamhet.  

 

“ Jag motiveras av att tävla mot en annan individ i större utsträckning än mot klockan. 

Trotts att jag blir slagen så spelar det ingen roll, jag presterar bättre då jag har någon 

att mäta mig med, som jag kan se under passets gång.” 

 

Turner (1889) som var en  cyklist agerade själv försöksperson och inledde 1889 

fysiologiska undersökningar hos tävlingscyklister. Han konstaterade att farten i 

cykelloppen med så kallade farthållare höll högre tempo än lopp utan farthållare då 

enbart mot klockan. För två individer med liknande fysiska kapacitet vinner den som får 
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draghjälp, den ledande cyklisten utsätts för större mental bry än efterföljande. Den 

mentala tröttheten utsöndrar en ökad slaggproduktion i blodet vilket innebär en ökad 

trötthet samt mjölksyra än konkurrenter som inte utsatts för den mentala bryn.  

Vilket visar att deltagarna i denna specifika studie upplever likt väl Turner att farthållare 

resulterar i en ökad prestation.  

 

Experimenten ser olika ut men principerna är densamma, då målsättningen är att 

undersöka om prestationen samt tiden under utfört pass/lopp ökar då en annan 

medtävlande hjälper till som en slags draghjälp. Samtliga deltagare i vår studie 

förbättrade sina resultat i faktiskt tid då dessa utförde passen med en medtävlande, 

vilket inte bara understryker Turners konstaterande utan även utvecklar den.  

 

Vi menar att det inte enbart är den vilken får draghjälp som förbättrar sin prestation, 

utan denne förbättras oavsett position, det vill säga oavsett om du leder passet igenom 

eller om du ligger efter hela passet. Vi anser att medtävlande höjer prestationen genom 

blotta närvaron, vilket ökar och bidrar till tävlingsmoment vilket medverkar till en 

prestationshöjning.  Att vi likväl Turner anser att två individer, eller samma individ 

kommer att prestera bättre med en draghjälp eller vad vi anser enbart medtävlande i ett 

lopp/pass mot klockan. Det som framförallt skiljer våra experiment är tidsaspekten, då 

vårt pass innebär 4-10 minuter och Turners experiment ett cykellopp på distans vilket 

innebär en lägre tid för deltagarna att arbeta. Detta innebär att draghjälpen för större 

betydelse då den utstår större påfrestningar då Turner menar att den mentala tröttheten 

utsöndrar en ökad slaggproduktion i blodet vilket innebär en ökad trötthet samt 

mjölksyra än konkurrenter som inte utsatts för den mentala bryn. Deltagarna i vårt 

experiment arbetar inte under samma utdragna tid, inte heller under samma monotona 

rörelser under olika vind och väderförhållanden, vilket innebär att de inte påverkas 

negativt i samma utsträckning som cyklisterna. 

 

Deltagarna beskrev att pass två inbringade större tävlingslystan, då prestationen 

jämfördes direkt med en annan medtävlande. Majoriteten upplevde att  

prestationsförmågan höjdes andra passet redan innan de konstaterat en tidsförbättring.  

 

“ Jag förlorade men jag kände att det gick bättre detta passet, det måste, jag är inte mer 

trött eller så, det bara kändes så mycket bättre. De gick fortare, va?”. 
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Castano (2013) menar att prestationsförmågan kan kategoriseras på olika sätt så som att 

utfallet i vinst eller förlust eller i beteendet (psykologisk, social). Prestationsförmågan 

kan också mätas i objektiv eller subjektiv form så som mätningen av data respektive 

användning av människans egna bedömning. 

Det innebär att majoriteten av deltagarna i vår studie analyserade prestationen subjektivt 

långt innan denne informerades i objektiva tids resultat. Man valde efter att kategorisera 

in en vinst eller förlust av prestationen att subjektivt spekulera i en ökad 

prestationsförmåga gentemot det första passets utförande före man värderade tidens 

faktiska objektivitet av prestationen. Majoriteten valde att subjektivt mäta sin egen 

prestation, innan man frågade om tiden, det vill säga man använde sig av sin egna unika 

bedömning före faktiska resultat. Noterbart är även att ingen av deltagarna beskriver 

klockans inverkan på prestationen. Efter första passets genomförande beskriver samtliga 

deltagare att klockan fick dem att prestera på en högre nivå, detta nämns inte efter andra 

passet. Fokus har här flyttats till den medtävlande, då man anser att denna är den 

primära källan till ökad prestation samt motivation till utförandet av passet.  

 

Triplett byggde en konstruktion, en spinnrulle sattes på ett två meter långt skaft, på 

andra sidan fästes en lite blockskiva. Mellan blockskivan och spinnrullen löpte en lina 

av tvinnad silkestråd, på tråden hängde en flagga som agerade markering. När flaggan 

återkom till sin utgångspunkt hade en löpt en fyra meter lång sträcka. Två likadana 

konstruktion sattes upp sida vid sida vilket gjorde det möjligt för två försökspersoner att 

veva på spinnrullen, en och en samt sida vid sida. En försöksomgång var i bägge fallen 

att flaggan skulle löpa fyra varv, en 16 meter lång sträcka.  

Han ville sedermera studera om prestationen ökade då en medtävlande medverkade i 

experimentet. Han fann att  de barn som vevade långsammare med en medtävlande blev 

överstimulerade. Medtävlares närvaro innebar inte verkningslös, den blev så stor att den 

sänkte prestationsförmågan. De barn som inte påverkades vevade då de var ensamma 

mycket fort, så nära sitt max att det inte fanns utrymme för prestationsförbättring. 

Triplett menade således att medtävlande aldrig var verkningslöst, då vår studie innebar 

en tidsminskning för samtliga deltagare då en medtävlande tillsattes i passet (se bilaga, 

1). Detta innebär att ingen av deltagarna blev överstimulerade vid utförandet, inte heller 

var någon av deltagarna så nära sitt max vid första utförandet så det inte fanns plats för 
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förbättring. Alla deltagare faller sedermera under kategorin av de som presterade på en 

högre nivå när man tävlade mot en medtävlande.  

 

Tripletts experiment mäter individens sociala responsivitet vilket belyser effekten av 

andras närvaro på prestationsförmågan. Responsiviteten är en allmän svarsbenägenhet 

då människan är en responsiv varelse vilket innebär en allmän benägenhet att 

repsondera på stimuli. Vilket innebär att människan av naturen presterar bättre då den 

ställs mot andra i tävlingssammanhang beroende på de stimuli denne utsätts för, i detta 

fall responderar på andra människors närvaro. Deltagarna i vår studie responderar 

således naturligt på en medtävlares närvaro, vilket genererar i en prestationshöjning för 

samtliga. Detta sker relativt undermedvetet då den sociala responsiviteten inte är given 

eller förutbestämd. 

 

“Konstigt egentligen, man tror man ger allt första passet, att de liksom inte finns rum 

för förbättring. Kändes mer naturligt andra passet, nu när man fick någon att tävla 

mot” 

 

Ovanstående citat från en av deltagarna beskriver hur underförstådd den sociala 

responsiviteten är, och att denne inte sker reflexmässigt.  Vilket understryker att vi som 

människor är sociala varelser vilka trivs samt lever upp i andra individers närvaro.  

 

 

 

 

 

 

8.4 Tema 3: Gruppens inverkan för prestationen 

- Motivationsteorier hjälper oss beskriva gruppens inverkan på prestationen 

 

Deltagarna gjorde samtliga sista passet i grupper om 5 individer, det vill säga 

sammanlagt två grupper med 10 deltagare. Sista och avslutande passet innebar en 

särskiljning på deltagarnas upplevda prestation samt faktiska prestation. Vi fann inga 

skillnader de två grupperna emellan i resultatutfallet, vilket innebär att tidtagningen 

presenteras i samma diagram (se bilaga 3). 

Deltagarna fick inga generella resultathöjande effekter genom att utföra de sista passet i 

större grupper, varken upplevda eller tidsbaserade. Resultaten skilde här deltagarna åt, 
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då en grupp deltagare fick ett bättre resultat då passet genomfördes i grupp, en grupp 

fick en markant resultat ökning då passet utfördes i grupp och slutligen fick en grupp en 

resultatförsämring då passet utfördes i grupp. Däremot fanns ingen skillnad i upplevd 

prestation då samtliga deltagare upplevde sin prestation i direkt relation till 

tidtagningen, det vill säga dem var medvetna om sitt resultat. 

 

Hälften av deltagarna upplevde att sista passet innebar en prestationshöjning, då de 

ansåg att det kändes i kroppen att passet inneburit det snabbast genomförda passet av de 

tre utförda (se bilaga 3). Känslan deltagarna upplevde angående prestationen styrktes 

med de faktum att dessa individer inbringade en  faktisk höjning då samtliga förbättrade 

sina tider med några procentenheter. Man ansåg att man kände sig stark, vilket innebar 

att man ville samt vågade pressa sig hårdare. Man delgav att skräcken inför det 

omtalade passet släppt lite (se bilaga 1). Man kände dock en mindre stress av att 

uppgiften skulle utföras i grupp, denna stress inbringades dels innan passets start men 

även då passet fortskred. Samtliga deltagare delger att gruppasset innebar en 

motivationshöjning, då gruppen indirekt var en faktor till ökad prestation. Samtliga 

deltagare beskriver en vilja samt en strävan att göra passet fortare än de andra 

deltagarna, då viljan av att vinna understryks. Man känner en stress relaterad till att det 

finns fler individer man måste slå för att uppnå vinst, i relation till de tidigare 

genomförda passen. 

 

“Jag känner Fran bättre nu., skräcken har släppt lite. Men idag pressade jag mig 

hårdare, jag visste att vissa av dessa var bättre än mig. Det motiverade mig, men det 

fick mig faktiskt att känna ångest inför uppgiften.” 

 

Triplett (1898) utgick från data från rekordloppet över 25 engelska mil för en ensam 

cyklist utan farthållare vilket innebar genomsnittlig hastighet av 2 min och 30 

sekunder/mile. I lopp med farthållare ökade hastigheten med ett genomsnitt av 34 

sek/mile samt att farthållare därtill flera medtävlande i grupp ökade hastigheten med 

ytterligare ca 5 sekunder/mile. Dessa tre lopp innebär tre olika cyklister, men rekorden 

för samma cyklist gentemot de tre loppen uppvisar betydande skillnader då farthållare 

ökade farten med minst 20% samt ytterligare procentuell ökning då medtävlande 

tillkommer. 
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Detta hjälper till att förklara den prestationshöjning deltagarna gör under det sista samt 

avslutande passutförandet, då hälften av deltagarna gör sitt bästa resultat i grupp. 

Tripplett anser att den största skillnaden i resultat görs mellan ensam kontra två och två, 

men att det sker en ökning då ytterligare medtävlande tillkommer.  

 

Triplett menade att den blotta närvaron av andra cyklister ökar prestationsförmågan, det 

vill säga faktorer utöver fysiska och fysiologiska vilket innebär en social faktor. Vilket 

skulle innebära att deltagarna skulle öka sin prestation bara genom att ingå i en grupp, 

oavsett konstellation eller dynamik. Likt Johnson (2004) definierar Triplett att som 

grupp bör antalet vara vid ett minimun av två individer utan max antal, som på ett eller 

flera plan kan kopplas samman varandra. Detta anser vi är orealistiskt då vi menar att 

för att kunna få optimalt utbyte av gruppen bör deltagarna sträva mot samma mål samt 

vara på ungefär samma fysiska samt mentala nivå. Detta för att skapa en tydlig 

målsättning samt skapa en tävlingssituation som vi vet motiverar till ökad prestation. 

 

Nicholls (1984) teori utgår ifrån att prestationssituationen präglas av individens strävan 

att påvisa hög prestanda inom specifikt område, vilket innebär att prestationsmotivation 

är individens strävan att uppnå mål samt framgång. Prestationsmotivation påverkas 

därmed av upplevelsen av egen kompetens samt förmåga inom specifikt område, då det 

finns två olika målinriktningar att engagera sig i. En uppgiftsorienterad målinriktning 

samt motivation grundas i en föreställning om ansträngning samt hårt arbete leder till 

större förmåga samt duglighet, vilket relateras till en hög ansträngning samt bättre 

uthållighet. En resultatinriktad målinriktning samt motivation grundas i normrelaterade 

föreställningar, då färdigheter värderas genom en jämförelse av andra, det blir då viktigt 

att prestera på högre nivå än andra deltagare eller att prestera på samma nivå med en 

mindre ansträngning 

 

Detta innebar att prestations-situation utförandet för deltagarna ger dem en 

resultatinriktad målinrikting, då fokus var vinst över andra. Deltagarna delger samtliga 

vikten av att prestera på högre nivå än de andra som deltar. Man beskriver sig i relation 

till andra så en jämförelse indikerar vinst eller förlust, vilket man definerar sin 

prestation utefter. 
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“ Det enda jag tänkte på innan passet skulle börja var hur jag skulle vinna, vart jag 

kunde hämta tid gentemot de andra deltagarna. Jag vet att han är bättre på thrusters så 

jag var tvungen att göra alla mina pullups obrutet”. 

 

En minoriteten av de individer, vilka utförde de sista passet fortast, upplevde även de att 

sista passet innebar en prestationshöjning (se bilaga 3), då de visste att detta passet 

inneburit de fortaste utförda passet. Man kände att allt hade gått bättre och fortare än 

tidigare utförda pass. Dessa individer särskiljer sig i denna deltagargrupp då deras 

upplevelse samt tider innebar en oerhörd prestationshöjning. Dessa individer kände med 

en gång att detta passutförandet var i särklass de bäst genomförda resultatmässigt. Man 

ansåg att det känt en prestationshöjning redan i passets inledande skede. Man ansåg att 

gruppen hade bidragit med stor del till den prestationshöjning man gjort resultatmässigt, 

samt att gruppen inbringade en motivationshöjande effekt.  

 

“ Det kändes så bra idag, jag är så jävla trött nu men det kändes inte alls när vi körde. 

Detta gruppass var för mig mest motiverande”. 

 

Hälften av deltagarna varken upplevde en prestationshöjning eller inbringade någon 

resultatförbättring (se bilaga 3). Dessa individer upplevde brist på fokus under 

genomfört pass, man ansåg att tävlingssituationen inte var fullt så kraftig i relation till 

de pass som utförts två mot två. Man beskriver att prestationsångesten kändes låg, och 

att det inte fanns någon vilja att vinna över någon annan deltagare som utförde passet 

samtidigt. Man såg passutförandet som en del av träningen. Dessa deltagare anser att 

deras egen tid från föregående utförande låg i fokus, då man ansåg att det skulle 

inbringa en viss glädje att förbättra sin egen prestation. Man delgav att man följde den 

uppsatta planen som man gjort upp, men att man kanske skulle ha tagit mindre vila. De 

menade att gruppen inte fick dem att prestera högre eller inbringade mer motivation 

enbart genom att finnas där. 

 

“jag kände ingen prestationsångest, inte heller någon tävlingssituation. Det är klart att 

jag gärna ville slå min egen tid, de kände jag en viss nervositet över. Prestation har väl 

egentligen aldrig varit något fokus för mig, välmående betyder mer”. 
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Hassmén (2003) beskriver ett motivationsklimat som kännetecknas av fokusering på 

själva utförandet kallas processorienterat klimat, då man bedöms på grunder utefter hur 

man lyckats för egen del. Ett klimat som kännetecknas av framgång genom att vinna 

över andra individer kallas resultatorienterat klimat, då prestationsångesten ofta är hög. 

 

Enligt ovanstående teori innebär det att dessa deltagare fokuserar på utförandet, samt 

hur de lyckas med det. Deras prestationsångest är låg och man lägger inte fokus på att 

vinna över andra, då den egna prestationen är viktigast. Ingen av dessa deltagare jämför 

sin prestation med någon annan, den jämförelse som görs är mellan deltagarnas egna 

tider samt upplevelser från tidigare genomförda pass. Man menar att det skulle varit 

roligt att slå sin egen tid, då man anser att det självfallet var målet. 

 

“ Idag hoppades jag att slå tiden från föregående pass, men jag kände ganska tidigt att 

et inte skulle gå. Man annars kändes passet okej, jag kände mig stark så det är jag nöjd 

med. Jag tänkte inte så mycket på att de andra var där”. 

 

 

Duda med flera (1995) visar att individer med uppgifts-orienterad målinriktning styrs 

framförallt av inre motivation som prefererar  måluppfyllelse, inlärning och förbättring 

gällande egen kompetens, snarare än påvisa kompetens inför andra individer.  

Deltagarna delger att det inte alls är intresserade av att jämföra sig själva mot andra, de 

vill kunna göra passet så fort som möjligt för sin egen skull. De vill för sin egen skull nå 

de uppsatta mål de har gällande träningsvisioner.  

Vi upplever dessa deltagare generellt som mindre stressade över situationen, samt att 

dessa individers målsättningar samt visioner sträcker sig under ett längre tidsperspektiv. 

Man känner inte någon stress över att bli bättre fort, utan ser det som en process som 

kommer att ta tid. Man vill inte känna sig begränsad i sin träning, snarare än att se tids- 

samt viktresultat. 
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9 Diskussion 
I följande avsnitt presenteras en diskussion i relation till studiens validitet samt 

reliabilitet, kritisk granskning, problematik, metodgranskning samt en slutsats.  

 

9.1 Validitet samt reliabilitet 
Giltigheten i studien, det vill säga validiteten, har vi lyckats mäta det vi avsåg att mäta? 

Repstad (2007) generaliserar den frågan genom: ”finns det någon överensstämmelse 

mellan forskningsfrågorna och den information man använder sig av för att dra 

slutsatser”. Vår studie skulle få en låg validitet om deltagarna i studien gav svar de 

trodde vi ville ha, inte deras faktiska upplevelse. Samt att vi ställer fel frågor, vilket inte 

ger oss de svar vi söker i relation till syftet i undersökningen. Denna problematik 

utsattes vi ej för, då vi ansåg att frågorna besvarades med genuin egenupplevelse.  

Reliabiliteten i en studie kan kritiseras då pålitligheten i en studie är tveksam. I vår 

specifika studie skulle problem med bandspelarens funktion eller borttappade 

anteckningar vara ett hot mot reliabiliteten, men inget av detta inträffade vilket tyder i 

den aspekten på en hög reliabilitet samt en ovanstående hög validitet.  

 

9.2 Kritisk granskning 

Utöver hög validitet samt reliabilitet så bör alla studier likväl självkritiskt granskas vid 

bearbetning, tolkning, analysering samt datainsamling. Repstad (2007) menar att det 

finns viktiga frågor att förhålla sig till vid en granskning:  

- Finns de forskningseffekt? 

- Kom deltagarna spontant? 

- Var frågorna ledande? 

- Fanns de någon anledning för deltagarna att dölja information? 

- Har deltagarna kunskap om ämnet? 

- Finns det skillnad i beteende hos deltagarna beroende på andra informanternas 

deltagande? 

Under arbetets gång granskades studien flitigt enligt ovanstående kriterier. Vi fann att 

forskningseffekten var stor på grund av det finns få studier gjorda på ämnet i relation till 

högintensiv träning. Samtliga deltagare kontaktade oss för visat intresse samt 

medverkande i vår studie, vilket innebär att samtliga deltagare kom spontant. Vi ställde 
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öppna frågor i den mån då de var avsett att ställas, då vissa frågor bör ställas som slutna 

samt direkta för att få svar på specifika frågeställningar, men majoriteten av intervjun 

baserades på en öppen frågeställning.  

Vi fann inte heller att det fanns någonting som tyder på att deltagarna skulle undanhålla 

någon information för oss, då vi inte anser att studien innebär någon känslig information 

gällande deltagarnas personliga integritet. Vi valde sedermera deltagare vilka hade 

kunskap i ämnet CrossFit, träning samt tidigare upplevelser av specifikt pass vilket 

studien baserades på. Vi fann inte heller att det skulle finnas beteende förändringar hos 

deltagarna då andra deltagare tillkom. 

 

9.3 Problematik 
Vi fann under studiens gång ingen problematik angående deltagarnas genomförande av 

passen, dock fann vi en problematik i att försöka få deltagarna att genomföra sista 

passet tillsammans. Intentionen med studien var att samtliga deltagare utförde de 

avslutande passet som stor grupp, för att studera gruppdynamikens inverkan. Vilket 

skulle ha inneburit att vi delade upp deltagarna mellan oss för tidtagning samt 

avslutande intervju. Detta hade visserligen inneburit en mindre problematik då vi inte 

visste om att deltagande skulle avsluta passet samtidigt vilket hade inneburit svårigheter 

med tidtagningen. 

Vi fann att detta sista pass inte kunde genomföras på ovanstående vis, vi var därför 

tvungna att dela in gruppen i två lika delar, det vill säga fem och fem. Detta för att det 

blev omöjligt för samtliga deltagare att utföra passet vid samma tidpunkt. Intervjuerna 

inleddes efter att samtliga deltagare hade avslutat passet, utan inbördes ordning. Antalet 

intervjuer efter sista passet innebar även det en smärre problematik då de deltagare som 

intervjuades sist fick vänta relativt länge på sin tid, men vi ansåg inte att detta hade 

kunnat motverkas då sista intervjun avsågs göras i direkt anslutning till genomförandet 

av passet.  

Vi ansåg inte att studien blev minde trovärdig eller att den miste sin styrka då vi var 

tvungna att ändra gruppens dynamik i sista passet. Den innefattar sedermera fortfarande 

de delar som anses vara väsentliga för utfallet. 

Frågorna som ställdes (se bilaga 2) var generella för samtliga pass. Vid första anblick 

ansåg vi till en början att denna struktur var aningen bristande, då vi var osäkra om det 
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skulle inbringa de svar vi sökte. Men deltagarna var oerhört samarbetsvilliga vilket 

innebar att de genomgående beskrev känslan om motivation samt prestation vilket är 

huvudfokus i studien. Intentionen var att de avslutande passet skulle innebära en djupare 

intervju för att sammanfatta, avsluta studien samt för att få svar på samtliga 

ofullständigheter som eventuellt kan ha funnits kvar från tidigare intervjuer samt 

genomförande. Men vi valde att genomföra dessa slutintervjuer på samma vis som de 

tidigare två, då vi ansåg att det givit oss svar på alla de frågor studien innebar.  

Något vi anser som måste tas med i beräkningen vid utfallet är att deltagarna utfört 

samma pass tre gånger, vilket kan ha inneburit att de blivit bättre på passet (se bilaga 1) 

på grund av tidigare genomförande. Det vill säga att resultatet kan spegla de faktum att 

deltagarna känner till passet mer, vid sista genomförandet vilket delvis bidrar till 

eventuell tidsförbättring. 

 

9.4 Metoddiskussion samt tolkning 

Data måste tolkas, då det inte talar för sig självt, då den kvalitativa analysen är personlig 

då individen som samlat in datamaterialet ofta även gör en systematisering av datan. 

Repstad (2007) menar att andra kan analysera sina intervjuer genom ljudband samt 

anteckningar, men att det mycket sällan inträffar.  Inte heller i vår studie blev detta 

möjligt, då vi själva både stod för intervjun samt analysen av den insamlade datan. 

Repstad (2007) ser detta som ett problem i den form då man ofta kan förälska sig i sina 

tolkningar vilket blir ett problemkomplex då tolkningarna ska analyseras, samt att man 

miste om nya synsätt, idéer och tolkningar då man utesluter andra under analysfasen.  

Från början var datamaterialet stort och flertydigt vilket gjorde det svårt, vilket innebar 

att vi var tvungna att göra kraftiga urval av den insamlade datan. Repstad (2007) 

varnade över nybörjarmisstaget att vara för lojal mot sina deltagare då man känner 

sympati för de intervjuade och vill återge allt deltagarna delgett. Vi tänkte på denna 

varning vilket innebar just kraftiga urval av vad som berättades, samt att vi inte har 

någon etisk plikt att återge allt dessa sagt, samt att detta inte ses som arrogant utan bara 

en hjälp för läsarna att återge de väsentliga och viktiga i intervjuerna. 

Det går alltid att ifrågasätta en studie och bör således alltid göras för att ständigt 

utvecklas dels i sitt utförande men även hur man väljer att presentera det. Tidsaspekten i 

studien var problematisk då kvalitativa studier tar tid att bearbeta samt tolka. 
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Vi valde den kvalitativa metoden då vi ansåg att den var mest lämpad på vår studie. Vi 

undersökte deltagarnas upplevelser angående prestation snarare än den faktiska 

prestationen i form av en tidtagning. Vi hade kunnat gjort studien enbart baserad på 

tidtagning, då man helt utesluter individernas upplevelse . Detta hade således inneburit 

att studien skulle innefattat ett större antal deltagare, med en kontrollgrupp. Vi valde att 

inte enbart studera detta då vi inte fann att detta skulle ge oss de svar vi sökte. Vi valde 

däremot att styrka resultatet med en tidtagning vilken ställs i relation till deltagarnas 

upplevda prestation i de tre utförda passen. 

 

 

10 Slutsats 
Motivationens komplexitet är ett häpnadsväckande fenomen som aldrig tycks sluta 

förvåna. Människan är som varelse unik vilket aldrig innebär ett kontinuum, vilket gör 

denne perfekt som forskningsmaterial. Motivation till prestation gör fenomenet än mer 

komplext och intressant som forskningsområde. Vad som får individer att prestera 

under specifika förhållanden är även det unikt och intressant. Studien avsåg att besvara 

frågor angående motivation samt prestation då deltagarna manipulerades genom olika 

gruppkonstellationer.     

Vår studie visar tydliga samband på att prestation samt motivation ökar då deltagarna 

utför passen med medtävlande, samt i vissa fall även i större grupper. Resultatet 

korrelerar kraftigt med tidigare studier samt forskning som finns angående ämnet 

gällande medtävlande, draghjälp, samt till viss del gruppdynamik. 

Forskning på de berörda området kan vara av enorm betydelse för de individer som valt 

att tävla samt satsa på sporter samt idrotter vilka ses som individuella, vilka står utanför 

lagidrottens enorma konkurrens-utvecklande klimat. Studien visar att individer presterar 

bättre under tävlingssituationer, samt presterar ytterligare då medtävlande tillsätts vid 

utföranden. Med denna insikt bör man som utövare försätta sig i situationer vilka ses 

samt upplevs som tävlingssituationer med medtävlare, eller grupper för att prestera på 

optimal nivå, för att öka prestationen.   

Vi valde att fokusera på en urvalsgrupp då deltagarna samtliga vad CrossFit utövare, 

män i åldrarna 25-45, men anser att studien är applicerbar på andra populationer då 

resultatet anses vara generellt och inte specifik för målguppen. 
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Träning och prestation är trendigt på en nivå som inte tidigare upplevts hos den stora 

populationen. Idag är det inte bara elitidrottare som tränar för prestation, utan gemene 

man vill idag se progression och resultat i den träning de utför. Träningstrenderna 

innefattar nu HIT (högintensivträning) vilket innebär hög intensivitet under kortare 

duration. Nutiden har därmed öppnat upp för forskning angående ämnet prestations 

faktorer under högintensivträning, något som idag är relativt o-beforskat. Den forskning 

som bedrivivs har i stor grad innefattat träning under distansförhållanden, vilket inte är 

helt applicerat på den högintensiva träningsformen.  Här ser vi en enorm 

forskningseffekt, vilken talar till den breda massan och inte enbart de individer som 

tränar på elitnivå. 

Med hjälp av studies utfall anser vi att individers generella uppfattning om prestationen 

alltid förhåller sig till de faktiska resultatet. Deltagarna beskriver i samtliga fall 

prestationen i direkt relation till de faktiska utfallet genom tidtagning. 
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Bilagor 

Bilaga 1: CrossFit benchmark - ”Fran” 

 

Fran 

Är en kuplett av skivstångs thruster (en front squat / tryckpresskombination) och pull- 

ups . 

Hur ser Fran ut: 

Utför 21 thrusters följt av 21 pull-ups , 15 Thrusters följt av 15 pull-ups , och 9 

Thrusters följt av 9 pull-ups så snabbt som möjligt. 

Varför Fran: 

Fran är CrossFitens svar på 100m sprint . Det är ett mått på kondition och ett riktmärke 

som kan följas över tid för att visa på en effektökning . 

Fran: 

> 21 skivstångs Thrusters 

> 21 Pull-ups 

> 15 skistångs Thrusters 

> 15 Pull-ups 

> 9 skivstångs Thrusters 

> 9 Pull-Ups 
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Bilaga 2 Intervuguide 

Av vilka anledningar har du valt att träna CrossFit? 

Hur upplevdes passet/passen? 

Hur ser du på dagens prestation, i relation till de andra två? 

-negativt 

-positivt 

 

Vad fick dig att prestera idag? 

Vad var viktigt för dig under passet idag? 

Vad motiverar dig i din träning? 

Vad är din drivkraft? 
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Bilaga 3: Data samt diagram 
 

Tabell 1. Deltagarnas ”Fran”-tider (min:sekunder).  

 

 
”Pelle” ”Johan” ”Gustav” ”Simon” ”Andreas” 

Ensam 06:24 05:31  04:59 05:44 03:50 

Två och två 05:43 05:29 04:15 05:14 03:36 

Grupp 06:22 03:22 05:27 09:41 03:11 

 

 
”Viktor” ”Olle”  ”Kalle”  ”Oskar”  ”Orvar”  

Ensam 08:31  06:00 07:14 07:01 04:52 

Två och två 08:26 05:30 07:26 06:45 04:45 

Grupp 06:32 05:25 07:20 06:37 04:29 
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Diagram 1. Deltagarnas ”Fran”-tider.  

(Namnen i diagramet samt datamaterialet är fiktiva)
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