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Abstract 
The aim of this study was to expand the understanding of the role of coaches in the degree of 

factors that can be related to overtraining among Swedish CrossFit-athletes. The participants 

consisted of 42 CrossFit-athletes (n=42), these consisted of 30 women (72 %), 11 (26 %) men 

and one who did not want to define gender (2 %). All participants were from Sweden. The 

participants were 33 (± 8.8) years old and trained CrossFit regularly an average of 5.9 hours / 

week (± 3.4). A questionnaire consisting of The Coach-Athlete Relationship Questionnaire, 

Motives for Physical Activity Measurement-Revised, The Behavioral Regulation in Exercise 

Questionnaire Revised Version, The Multi-component Training Distress Scale, The Perceived 

Stress Scale- 4 Item, and a Feedback Questionnaire was sent to 120 active CrossFit-athletes. 

The significance level of the studie was alpha=0.05. The results showed a significant positive 

correlation (p<.05, r = .347) between the quality of the coach-athlete relationship and the 

vigour of CrossFit-athletes, significant positive correlation (p<.05, r = .349) between the 

quality of the coach-athlete relationship and positive feedback as well as a significant negative 

correlation between the motive "Health" for physical activity and sleep difficulties (p<.05, r 

=-.323). A sure conclusion cannot be deduced from the latter result, but the quality of the 

coach-athlete relationship seems to be related to one certain specific factor related to 

overtraining among Swedish CrossFit-athletes, more specifically their vigour. The studie’s 

results also show that the type of communication that the CrossFit-athlete experiences their 

coach is using, could be related to the coach-athlete relationship quality. Future research 

should explore the subject to expand the understanding of the relationship between coaches 

and CrossFit-athletes.  
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Abstrakt  
Syftet med studien var att utöka förståelsen för coachers roll i graden av faktorer som kan 

relateras till överträning hos svenska CrossFit-utövare. Urvalet bestod av 42 CrossFit-utövare 

(n=42), dessa bestod av 30 kvinnor (72%), 11 (26%) män och en som inte ville definiera kön 

(2%). Alla deltagare var från Sverige. Deltagarna var 33 (±8.8) år gamla och tränade CrossFit 

regelbundet i genomsnitt 5,9 timmar/veckan (±3.4). En enkät bestående av The Coach-athlete 

Relationship Questionnaire, Motives for Physical Activity Measurement-Revised, The 

Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire Revised Version, The multi-component 

Training Distress Scale, The Perceived Stress Scale- 4 item samt ett Feedback Questionnaire 

skickades ut till 120 aktiva CrossFit-utövare. Signifikansnivån i studien var alfa=0.05. 

Resultaten visade ett signifikant positivt samband (p<0.05, r=0.347) mellan den upplevda 

coach-atlet relationens kvalité och CrossFit-utövares viljestyrka, signifikant positivt samband 

(p<0.05, r=0.349) mellan den upplevda coach-atlet relationens kvalité och positiv feedback 

samt ett signifikant negativt samband mellan motivet ”Hälsa” för fysisk aktivitet och 

sömnsvårigheter (p<0.05, r=-0.323). Studien kunde inte säkerställa en konklusion av det 

sistnämnda resultatet, däremot hade den upplevda coach-atlet relationens kvalité ett samband 

med en specifik faktor relaterad till överträning bland svenska CrossFit-utövare, närmare 

bestämt deras viljestyrka. Studies resultat visar även att typen av kommunikation som 

CrossFit-utövaren upplever att hens respektive coach använder har ett samband med den 

upplevda coach-atlet relationens kvalité. Framtida forskning bör undersöka området vidare för 

att utöka förståelsen för samspelet mellan coacher och CrossFit-utövare.  
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1 Introduktion 

CrossFit är en hög-intensiv och varierande träningsform som de senaste 10 åren har erkänts 

vara en av de snabbast växande modellerna för hög-intensiv funktionell träning (Claudino et 

al, 2018). Trots detta så finns idag få validerade studier utan bias på CrossFit och dess 

prevalens bland befolkningen (Claudino et al, 2018). I en review-artikel beskriver dock 

träningsformens grundare, Greg Glassman, att CrossFit 2016 hade över 13 000 gym spridda 

över 142 länder och under året 2017 var det 380 000 anmälda världen över till den populära 

online-tävlingen ’’The CrossFit-Open’’ (Claudino et al, 2018). Träningsformen CrossFit 

kombinerar olika grenar inom traditionell styrketräning, gymnastik och konditionsträning med 

syftet att vara konstant varierande och funktionellt (Glassman, 2002; Claudino et al, 2018; 

Hak et al, 2013; Fisker et al, 2017).  

I övningsselektionen återfinns traditionell olympisk-tyngdlyftning och styrkelyft där övningar 

med skivstång är fokus, som knäböj och marklyft, gymnastik med handstående och ringar 

samt konditionsträning med roddmaskin eller hopprep (Claudino et al, 2018; Glassman, 2002; 

Fisker et al, 2017; Hak et al, 2013). Denna kombination utgör träningsformen CrossFit och 

genomförs utefter såväl förbestämda repetitionsantal som tidsramar, med strävan efter högsta 

möjliga intensitet (Glassman, 2002). Syftet med detta är att skapa en träningsform där 

utövaren utvecklar ett så brett spektra av fysiska kvalitéter som möjligt samtidigt som 

utövaren aldrig specialiserar sig inom en specifik gren.  

Glassman förklarar vidare att träningsformens övergripande syfte är att optimera hur 

vältränade utövarna är i 10 fysiska kvalitéter: (1) Kardiovaskulär/respiratorisk kondition, (2) 

Uthållighet, (3) Styrka, (4) Flexibilitet, (5) Kraft, (6) Snabbhet, (7) Koordination, (8) 

Kvickhet, (9) Balans och (10) Pricksäkerhet (Claudino et al, 2018; Fisker et al, 2017; 

Glassman, 2002; Glassman, 2007; Hak et al, 2013; Bellar et al, 2015; Butcher et al, 2015). 

Dessa fysiska kvalitéter tränas genom att kombinera nämnda grenar inom olika 

träningsregimer i vad som kallas ’’Workout of the day’’ (WOD) i CrossFit-termer, vilket 

representerar passens agenda för CrossFit-utövarna (Glassman, 2007).  

Enligt American College of Sports Medicines (ACSM) årliga rapport är High-intensity 

interval training (HIIT) den träningsform som sedan 2013 vuxit till att vara en av de tre största 

träningstrenderna (Thompson, 2017; Thompson, 2014). Utöver att vara en egen regim inom 

träning, så anses CrossFit vara ett alternativ till HIIT och identifieras ofta som en del av HIIT-

träningsformen (Claudino, 2018; Selmi et al, 2018). Vidare ansågs CrossFit vara den störst 
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bidragande faktorn till att HIIT rangordnades så högt i den årliga rapporten från ACSM 

(Claudino, 2018; Thompson, 2017; Thompson, 2015).   

Coacher har en betydande roll i CrossFit-träningen (Glassman, 2002; Claudino et al, 2018). 

Gymmen där träningen utförs använder sig ofta av klasser med mellan 8-15 deltagare som 

tränar under ledning av en coach (Glassman, 2002; Claudino et al, 2018). Coachens roll 

innefattar allt från att lära ut korrekt teknik till att motivera CrossFit-utövarna att göra sitt 

bästa under träningspassen. Den högintensiva träningsformen ställer därmed höga krav på 

coachens interaktion med CrossFit-utövarna, eftersom så många komplexa övningar ska 

utföras så snabbt som möjligt och ofta i en tävlingsinriktad miljö (Claudino et al, 2018; Fisker 

et al, 2017; Glassman, 2002; Glassman, 2007; Hak et al, 2013; Bellar et al, 2015; Butcher et 

al, 2015).  

Träningsformens rapida ökning i popularitet och dess extrema träningsprogram har lett till att 

CrossFit blivit uppmärksammad inom forskningen. Som svar på den ökade populariteten har 

forskning visat att skaderisken i vissa fall kan överväga den potentiella nyttan med 

träningsformen.  Däremot var inte skaderisken och prevalensen högre än den hos tyngdlyftare 

och konventionell styrketräning. I somliga fall visades skaderisken t.o.m. vara ringare än hos 

lagsporter (Selmi et al, 2018; Knapik, 2015; Fisker et al, 2017; Claudino et al, 2018). 

Nybörjare med mindre erfarenhet hade störst skadebenägenhet vilket har stärkt forsknings 

argument för att risken överväger nyttan med träningsformen. Detta för att träningsformen är 

så pass ny och därmed är majoriteten av utövarna väldigt oerfarna (Knaprik, 2015; Claudino 

et al, 2018).    

Skaderisken har representerat majoriteten av forskningen på CrossFit, men få har undersökt 

psykologiska aspekter inom träningsformen. Överträning till följd av psykologiska faktorer 

och utbrändhet har inom idrott varit ett väl undersökt område de senaste åren. Överträning 

representeras i dessa studier av en mängd psykologiska faktorer, men kan sammanfattas som 

höga upplevelser av depression, låg viljestyrka och hög upplevd stress hos atleter. Vidare har 

dessa atleter även upplevt fysiska symptom som sömnsvårigheter, generell utmattning och 

kroppsliga symptom. (Selmi et al, 2018; Gustafsson, Madigan & Lundkvist, 2018; Davis et al, 

2013; Davis et al, 2018; Smith, Gustafsson & Hassmén, 2010; Main & Grove, 2009; Saw et 

al, 2015; Davis & Jowett, 2014; Gustafsson et al, 2015; Gustafsson et al, 2008). Forskning har 

visat goda psykometriska evidens för att självskattningsenkäter med likertskalor kan mäta 
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dessa psykologiska och fysiologiska symptom på överträning hos atleter (Saw, Main & 

Gastin, 2015; Grove et al, 2014; Main & Grove, 2008). 

Utifrån denna forskning så blir det tydligt att utövare av idrott och högintensiva 

träningsformer inte bara möts av utmaningar inom fysiska skador, utan också av komplexa 

psykologiska utmaningar som kan leda till utvecklandet av överträning (Main & Grove, 

2008). Forskningen pekar vidare på motivation, autonomi, relaterbarhet, kompetens, 

relationer, socialt klimat, kommunikation, värderingar samt motiv som inneboende faktorer i 

människor som kan påverka idrottares överträning (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000; 

Selmi et al, 2018; Gustafsson, Madigan & Lundkvist, 2018; Davis et al, 2013; Davis et al, 

2018; Smith, Gustafsson & Hassmén, 2010; Main & Grove, 2009; Saw et al, 2015; Davis & 

Jowett, 2014; Gustafsson et al, 2015; Gustafsson et al, 2008). Detta är i linje med Deci & 

Ryans (2000) kända arbete inom Self-determination Theory (SDT) som utforskar människors 

målsökande och hur det hänger ihop med människans grundläggande behov av att känna 

autonomi, kompetens och närhet (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000). Om behoven 

uppfylls så menar SDT att människor känner en starkare inre motivation (inre förstärkning av 

det egna jaget) och kan integrera yttre motivationsfaktorer väl (yttre belöning; pengar, priser). 

Tillfredsställs inte behoven så bidrar det till amotivation, utebliven vilja att agera och förlorad 

känsla av kompetens vilket kan initiera ett tillstånd av överträning (Deci & Ryan, 2000; Ryan 

& Deci, 2000; Selmi et al, 2018; Gustafsson, Madigan & Lundkvist, 2018; Davis et al, 2013; 

Davis et al, 2018; Smith, Gustafsson & Hassmén, 2010; Main & Grove, 2009; Saw et al, 

2015; Davis & Jowett, 2014; Gustafsson et al, 2015; Gustafsson et al, 2008). 

Forskning som undersökt dessa koncept hos atleter i olika idrotter har hittat att coacher 

innehar en stor roll i att motivera och preventivt påverka faktorer som kan relateras till 

överträning hos atleter (Selmi et al, 2018; Gustafsson, Madigan & Lundkvist, 2018; Davis et 

al, 2013; Davis et al, 2018; Smith, Gustafsson & Hassmén, 2010; Main & Grove, 2009; Saw 

et al, 2015; Davis & Jowett, 2014; Gustafsson et al, 2015; Gustafsson et al, 2008; Hampson & 

Jowett, 2014; Barcza-Renner et al, 2016). De främsta fynden har varit att atleters upplevelse 

av deras relations kvalité med coachen påverkar faktorer som kan relateras till överträning och 

utbrändhet (Davis et al, 2018; Gustafsson et al, 2008; Jowett et al, 2012; Davis & Davis, 

2016). Sophia Jowetts arbete inom idrottspsykologisk forskning har bland annat myntat 

begreppet ’’Jowett’s 3 C’s’’ (Jowett et al, 2012). Teorin mäter coach-atlet relationens kvalité 

genom att undersöka atleters närhet, engagemang och komplementaritet till sin coach. Atleter 

som upplever låga nivåer av ’’Jowett’s 3 C’s’’ har i forskningen visats uppleva höga nivåer av 
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stress, låga nivåer av motivation samt höga nivåer av utmattning (Jowett et al, 2012; Davis et 

al, 2018; Davis & Jowett, 2014). Forskningen har dessutom hittat evidens för att coachers typ 

av verbala kommunikation och feedback kan ha höjande eller sänkande effekter på atleters 

perfektionism och motivation, som är faktorer som kan kopplas till överträning (Barcza-

Renner et al, 2016; Hill & Curran, 2016). Atleters motiv för fysisk aktivitet har även setts 

kunna styra deras motivation och beteende inom idrotten (Markland & Tobin, 2004; Adie & 

Jowett, 2010; Richard et al, 1997; Texeira et al, 2012).   

I linje med denna studie så har ingen forskning undersökt coachers samspel med utövare inom 

CrossFit och det har framställts lite forskning om psykologiska aspekter för överträning inom 

CrossFit (Claudino et al, 2018). Ingen forskning har tidigare tittat på coachers kommunikativa 

färdigheter inom CrossFit och hur det påverkar faktorer som kan relateras till överträning hos 

utövarna. Idag är forskning som undersökt motivationsklimat inom träningsformen samt 

CrossFit-utövares motiv för att utföra fysisk aktivitet begränsad. Syftet med föreliggande 

studie var därför att utöka förståelsen för coachers roll i graden av faktorer som kan relateras 

till överträning hos svenska CrossFit-utövare. Studien utgick med hypotesen att CrossFit-

utövare som skattar högt på coach-atlet relationens kvalité även skattar lågt på graden av 

faktorer som kan relateras till överträning. 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie var att utöka förståelsen för coachers roll i graden av faktorer som 

kan relateras till överträning hos svenska CrossFit-utövare.  

2.1 Frågeställningar 

1. Finns det samband mellan den upplevda coach-atlet relationens kvalité och graden av 

faktorer som kan relateras till överträning hos svenska CrossFit-utövare?  

2. Finns det samband mellan den upplevda coach-atlet relationens kvalité och typen av 

kommunikation mellan coacher och CrossFit-utövare?  

3. Finns det samband mellan svenska CrossFit-utövares motiv för fysisk aktivitet och graden 

av faktorer som kan relateras till överträning?  
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3 Metod 

3.1 Deltagare 

Svenska CrossFit-utövare rekryterades med hjälp av utdelade informationsblad (bilaga 1) 

samt samtyckesformulär (bilaga 2) via Facebook-gruppen CF-Sweden där Sveriges CrossFit-

verksamheter är samlade och Facebook-gruppen Boxen Umeå medlemmar där lokala 

CrossFit-utövare i Umeå är medlemmar.  Inklusionskriterier var 1) kontakt med CrossFit-

coach i minst 2 månader och 2) minst 18 år gammal. 120 enkäter med informationsblad och 

samtyckesformulär skickades ut personligen till aktiva svenska CrossFit-utövare som 

uppfyllde inklusionskraven.  

Fyrtiotvå CrossFit-utövare (n=42) svarade på enkäten, dessa bestod av 30 kvinnor (72%), 11 

(26%) män och 1 som inte ville definiera kön (2%). Deltagarna var 33 (±8,8) år gamla och 

tränade CrossFit regelbundet i genomsnitt 5,9 timmar/veckan (±3,4). Deltagarna hade varit i 

kontakt med en CrossFit-coach i 93 veckor (±90), 32 hade ingen skada relaterad till CrossFit 

(77%) och 10 hade en skada relaterad till CrossFit (23%). Samtliga deltagare (n=42) svarade 

att de var från Sverige.  

3.2 Apparatur 

3.2.1 Demografisk data och bakgrundsinformation  

Deltagarna besvarade först demografiska frågor i enkäten, som inkluderade: ålder, kön och 

land. Deltagarnas träningsbakgrund och skadestatus besvarades med frågor gällande: antal 

timmar i veckan deltagarna genomförde CrossFit-relaterad träning, antal veckor deltagarna 

haft kontakt med en coach och om deltagarna i nuläget hade någon skada relaterad till 

CrossFit. Frågor om träningsbakgrund och skadestatus ställdes i linje med tidigare 

idrottsforskning inom ämnet (Davis et al, 2018; Gustafsson et al, 2010).   

3.2.2 Motives for Physical Activity Measurement-Revised 

För att bedöma CrossFit-utövares träningsmotiv så användes skalan Motives for Physical 

Activity Measurement-Revised (MPAM-R; Ryan et al, 1997), vilket är en revidering av den 

ursprungliga skalan med samma namn (MPAM; Frederick & Ryan, 1993). Den ursprungliga 

skalan reviderades för att kunna särskilja mellan olika motiv, sett till utseende och hälsa, då 

båda faller under yttre motivation och tidigare tillhörde samma kategori. Frågor som handlar 
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om social interaktion, yttre motiv, lades även till (Ryan et al, 1997). Skalan utvecklades för att 

bedöma styrkan i individers träningsmotivation i linje med SDT:s ramverk (Ryan et al, 1997; 

Frederick & Ryan, 1993). MPAM-R innehåller påståenden som representerar fem motiv för 

att delta i fysisk aktivitet: utveckling, glädje, utseende, hälsa och sociala anledningar. 

Respondenten tar ställning till varje påstående, i förhållande till sin fysiska aktivitet, och 

varför hen motionerar.  

Skalan skattades i spannet mellan 1 ’’instämmer inte alls’’ och 7 ’’instämmer helt’’ (Ryan et 

al, 1997). Exempel på påståenden i skalan, relaterat till varje motiv för fysisk aktivitet, är 

följande: ’’För att jag vill få nya färdigheter’’ (motiv: utveckling, yttre motivation), ’’För att 

jag vill vara i god fysisk form’’ (motiv: hälsa, yttre motivation), ’’För att det gör mig glad’’ 

(motiv: glädje, inre motivation), ’’För att jag vill träffa nya människor’’ (motiv: sociala, yttre 

motivation), samt ’’För att jag vill förbättra min kroppsfigur’’ (motiv: utseende, yttre 

motivation). Tidigare forskning (Ryan et al, 1997; Frederick & Ryan, 1993; Smedberg & 

Wierbecki, 2013) har presenterat starka bevis för att MPAM-R har god psykometrisk validitet 

och reliabilitet. Skalans enkät kan ses i bilaga 3.  

3.2.3 The Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire Revised Version 

I linje med SDT så innehåller inte MPAM-R påståenden om amotivation, som är en viktig del 

i kartläggandet av idrottares motivation för fysisk aktivitet (Markland & Tobin, 2004). 

MPAM-R kompletterades därför med amotivationsskalan från BREQ-2. BREQ-2 står för The 

Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire Revised Version (BREQ-2; Markland & 

Tobin, 2004), som är en reviderad version av The Behavioral Regulation in Exercise 

Questionnaire (BREQ; Mulland, Markland & Ingledew, 1997). Inom psykometrisk forskning 

och idrottspsykologi så är BREQ-skalorna de mest använda i fråga om vad som styr idrottares 

motivation och beteenden, samt har presenterat god validitet och reliabilitet (Smedberg & 

Wierbecki, 2013; Markland & Tobin, 2004).  

BREQ-skalorna har sin utgångspunkt i SDT och mäter inre- och yttre motivation. I BREQ-2 

så modifierades den ursprungliga skalan och fick påståenden koppade till amotivation 

tillagda, därför användes den modifierade versionens amotivationsskala (Markland & Tobin, 

2004). Skalan i BREQ-2 liknar MPAM-R i det att den innehåller fem stycken påståenden som 

respondenten ska ta ställning till. Exempel på dessa är ’’Jag ser inte poängen med att träna’’ 

samt ’’Jag ser inte varför jag skulle bry mig om att träna’’. Skalans enkät kan ses i bilaga 4.  
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3.2.4 The Coach-athlete Relationship Questionnaire  

För att mäta CrossFit-utövares direkta perception av coach-atlet relationens kvalité så 

användes frågeformuläret The Coach-Athlete Relationship Questionnaire bestående av 11 

självskattningsfrågor (QART-Q; Jowett & Ntoumanis, 2004). De 11 självskattningsfrågorna 

är uppdelade i subskalor utformade för att mäta Sophia Jowetts ’’Three C’s’’ (Jowett & 

Ntoumanis, 2004; Jowett et al, 2012; Davis et al, 2013). Fyra frågor skattar närhet (Closeness; 

’’jag gillar min coach’’), tre frågor skattar engagemang (Commitment; ’’jag är engagerad i 

min coach’’) och fyra frågor som skattar komplementaritet (Complementarity; ’’när jag blir 

coachad av min coach, så är jag redo att göra mitt bästa’’). Hela CART-Q frågeformuläret 

skattades på skala mellan 1 (instämmer inte alls) och 7 (instämmer helt). Siffrorna mellan 1 

och 7 angavs som en skala där deltagaren kunde skatta mellan ’’instämmer inte alls’’ och 

’’instämmer helt’’. Tidigare forskning (Jowett & Ntoumanis, 2004; Davis et al, 2018; Jowett 

et al, 2012; Davis et al, 2013) har presenterat starka bevis för att CART-Q har god 

psykometrisk validitet och reliabilitet. Skalans enkät kan ses i bilaga 5.  

3.2.5 Feedback Questionnaire 

För att mäta typen av kommunikation svenska CrossFit-utövare upplevde att deras coacher 

gav dem så användes fyra frågor kopplade till kommunikation. Dessa frågor ställdes i linje 

med tidigare idrottspsykologisk forskning i ämnet (Davis et al, 2013; Gustafsson et al, 2008; 

Saw, Main & Gastin, 2016; Teixeira et al, 2012; Barcza-Renner et al, 2016) samt hade sin 

utgångspunkt i SDT (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000). Frågorna skattades mellan 1 

(inget alls) och 7 (Väldigt ofta) och utgick ifrån hur ofta CrossFit-utövaren upplevde att hens 

coach använde sig av följande kommunikationstekniker. Exempel på påståenden kopplade till 

coach-atletens kommunikation är: ”Uppmuntran”, ’’Positiv teknik’’, ”Kritik” samt 

’’Korrigera dålig teknik’’.  Skalans enkät kan ses i bilaga 6.  

3.2.6 Multi-component Training Distress Scale 

För att mäta träningsbelastning, grad av överträning och välmående hos CrossFit-utövare så 

användes frågeformuläret The multi-component training distress scale (MTDS; Main & 

Grove, 2009). Frågeformuläret kombinerar skalor som mäter humörsvängningar, upplevd 

stress samt symptomintensitet för överträning. MTDS-skalan har sin grund i och kombinerar 

delar från följande skalor som tidigare använts i psykometrisk forskning samt idrottsforskning 

för att mäta överträning och välmående hos atleter: The perceived stress scale (PSS; Cohen et 
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al, 1983), The Brunel mood state scale (BRUMS; Terry, Lane, & Fogarty, 2003) samt 19 

symptom på akut överträning som rapporteras i tidigare forskning (Fry et al, 1994). MTDS-

skalan har vid utformandet validerats mot The athlete burnout questionaire, som är den mest 

använda skalan för att mäta utbrändhet hos atleter, samt visat god psykometrisk reliabilitet 

(ABQ; Raedeke & Smith, 2001; Holland et al, 2010; Main & Grove, 2009).  

MTDS-skalan består av 22 symptom som respondenten ska ta ställning till. Symptomen är 

kopplade till sex psykologiska och fysiologiska faktorer för överträning: depression (5 

frågor), viljestyrka (4 frågor), fysiska symptom (3 frågor), sömnsvårigheter (3 frågor), stress 

(4 frågor) samt utmattning (3 frågor) (Main & Grove, 2009). Hela MTDS-frågeformuläret 

skattades på en skala mellan 0 (Aldrig/inte alls) och 4 (Väldigt ofta/extremt mycket). 

Respondenten valde en korrekt skattning baserat på hur ofta/i vilken omfattning hen upplevt 

eller känt av symptomen under de senaste två veckorna. Exempel på symptom är: 

”Muskelömhet”, ”Olycklig”, ‘’känt dig nervös och stressad’’ samt ”Sömnlöshet” (Main & 

Grove, 2009). Skalans enkät kan ses i bilaga 7.  

3.2.7 Perceived Stress Scale 

För att komplettera och expandera mätningen av upplevd stress hos svenska CrossFit-utövare 

så användes The perceived stress scale- 4 item (PSS; Cohen et al, 1983). Då en hög upplevd 

stress har visats inom psykometrisk forskning vara ett av de vanligaste symptomen på en lågt 

skattad kvalité i coach-atlet relationen, så sågs det som nödvändigt med denna komplettering 

(Davis et al, 2013; Gustafsson et al, 2008). PSS har två validerade svenska skalor, en med 10 

påståenden och en med 4 påståenden (Nordin & Nordin, 2013; Cohen et al, 1983). Skalan 

med 4 påståenden användes i denna studie. De svenska PSS-skalorna har visat god 

psykometrisk validitet och reliabilitet i att mäta upplevd stress hos svenska populationer 

(Cohen et al, 1983; Nordin & Nordin, 2013). Respondenten tar ställning till och skattar till 

vilken grad de fyra påståendena stämmer in på hens vardagliga upplevelser de senaste två 

veckorna. Skalan skattades mellan 0 (Aldrig) och fyra (Väldigt ofta) i linje med forskningen 

(Cohen et al, 1983). Exempel på påståenden är: ’’Under den senaste månaden, hur ofta har 

du; varit upprörd över någonting som hände oväntat? Haft kontroll över de viktigaste 

faktorerna i ditt liv?’’. Skalans enkät kan ses i bilaga 8.  
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3.2.8 Översättning skalor 

Metoden translate-backtranslate användes som procedur för att översätta skalorna i MPAM-R, 

CART-Q, Feedback-Q samt MTDS. Dock gjordes inte detta med BREQ-2 då det var ett fåtal 

frågor och ansågs vara tillräckligt lätt att översätta. PSS hade en redan översatt svensk version 

för den fyra-skaliga modellen, som tidigare validerats och visat god reliabilitet (Nordin & 

Nordin, 2013).  

3.3 Procedur 

En enkät, som kombinerade delar eller hela skalor från sex olika psykometriska enkäter, 

skickades ut till 120 aktiva CrossFit-utövare i Sverige. Enkätfrågorna hade sitt ursprung i och 

togs från The Coach-athlete Relationship Questionnaire (Jowett & Ntoumanis, 2004), 

Motives for Physical Activity Measurement-Revised (MPAM-R; Ryan et al, 1997), The 

Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire Revised Version (BREQ-2; Markland & 

Tobin, 2004), The multi-component Training Distress Scale (MTDS; Main & Grove, 2009), 

The Perceived Stress Scale- 4 item (PSS; Cohen et al, 1983) samt ett Feedback Questionnaire 

med sin grund i Self-determination Theory (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000). Vid 

utskickandet av enkäten så tilldelades deltagarna ett informationsblad (bilaga 1) som tydligt 

beskrev studien. Deltagarna tilldelades och besvarade även ett dokument för informerat 

samtycke innan enkäten kunde påbörjas.  En vecka från och med utskick sattes som tidsgräns 

för att besvara enkäten och därmed inkluderas i datainsamlingen.  

Enkäten skapades med Google-Formulär i Google Drive, vilket förenklade utskicket då endast 

en länk till frågeformuläret behövdes. Det förenklade även insamlingen av resultat, då svaren 

samlades in i realtid i samma dokument efter att respondenten skickat in sitt svar. Samtliga 

frågor gjordes obligatoriska, vilket förenklade dataanalysen samt motverkade risken för 

bortfall av svar på specifika frågor.  

Enkätens delar, som beskrivits i föregående avsnitt, hade tydliga instruktioner för hur 

deltagaren skulle besvara frågorna samt hur de skulle tolka de angivna skattningarna 

(exempel: 0 ’’inte alls’’ och 4 ’’extremt mycket’’). Instruktionerna följde tidigare forsknings 

struktur för att öka tydligheten och reliabiliteten (Davis et al, 2013; Davis et al, 2018; Jowett 

et al, 2012). Enkätens delar förklarade noggrant vad syftet med den specifika delen var samt 

att det inte fanns några rätt eller fel svar. Enkätens skalor, som utgjorde strukturen för 

studiens enkät, hade samma ordningsföljd som de följer i sin beskrivning i föregående avsnitt. 
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Efter avslutad datainsamling så sammanställdes svaren för statistisk analys och strukturerades 

relativt efter de skalor samt subskalor som tidigare beskrivits i studien. Varje deltagares 

resultat var anonymt och representerades endast av den tidigare beskrivna demografiska datan 

samt av respektive svar på enkätens skalor. Då data endast skulle presenteras på gruppnivå så 

analyserades aldrig enskilda svar, utan bara de samlade svaren för varje siffra på enkätens 

skalor mellan 0 till 4 eller 1 till 7. Vidare beskrivning av den statistiska proceduren som följde 

efter detta, kommer i 3.5 Statistiska metoder.  

3.4 Etisk reflektion 

Studien fick etiskt godkännande av författarens universitet och etikprövningsnämnden genom 

en etisk blankett innan datainsamlingen påbörjades. Etiska riktlinjer och överväganden följdes 

samt diskuterades noggrant under studiens gång. Etisk regler och riktlinjer med utgångspunkt 

i Helsingforsdeklarationen (2013) följdes i utformningen av studien. Deltagare blev 

tillsammans med studieenkät tilldelade samtyckesblankett och informationsbrev med 

förankring i Helsingforsdeklarationen (2013). I informationsbrevet informerades deltagare 

tydligt om studiens syfte, metod och allmänna krav innan studien påbörjades. En obligatorisk 

fråga om informerat samtycke delgavs deltagarna genom samtyckesblanketten, som behövde 

besvaras för att kunna delta i studien och därmed besvara resterande delar av enkäten. 

Deltagarna informerades tydligt om att vid ifyllt samtycke så accepterade deltagaren studiens 

regler och krav. Det framkom tydligt att deltagandet var frivilligt och att deltagaren kunde 

avbryta enkäten när som helst. Det framkom tydligt att all data som hanterades och samlades 

in i studien skulle hanteras konfidentiellt och endast av studieledare samt dess handledare. 

Deltagarna blev noggrant informerade om att data endast presenteras på gruppnivå och att 

data endast används i studiens syfte. Det framkom tydligt att data presenteras med största 

möjliga anonymitet.  

 

3.5 Statistiska metoder  

Data som samlades in från enkäten analyserades med IBM SPSS och AMOS-programmen 

(IBM SPSS Inc, 2011). Varpå deskriptiv statistik samt bivariata korrelationer utfördes. I linje 

med studiens syfte, så kombinerades alla 11 självskattningsfrågor och därför alla tre C 

(Closeness, Commitment och Complementarity) dimensionerna av The Coach-athlete 

Relationship Questionaire till en skala. Denna skala kodades om till ”Totalcoach” och 
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representerade i studiens resultat den totala kvalitén på coach-atlet relationen. Detta 

tillvägagångssätt har framgångsrikt använts i tidigare idrottspsykologisk forskning (Davis et 

al, 2018; Davis et al, 2013; Adie & Jowett, 2010).  

Resultaten från MTDS samlades in och fördelades till de sex respektive subskalorna (och inte 

22 stycken, vilket är totala antalet frågor i MTDS) i linje med dess ursprungliga forskning 

(Main & Grove, 2009). Dessa sex subskalor representerade i studien graden av överträning. 

De nya scoren var: depression (5 frågor), viljestyrka (4 frågor), fysiska symptom (3 frågor), 

sömnsvårigheter (3 frågor), stress (4 frågor) samt utmattning (3 frågor). För att besvara 

studiens första och andra frågeställning så korrelerades resultaten från CART-Q (Totalcoach) 

med resultaten från de sex subskalorna i MTDS samt PSS och Feedback-Q. För att besvara 

studiens tredje frågeställning så korrelerades resultaten som representerade de fem motiven 

för fysisk aktivitet i MPAM-R, med de sex subskalorna i MTDS. Signifikansnivån i studien 

var alfa=0.05.  Pearsons korrelationskoefficient valdes som korrelationsmått.  

Trots att Likert-skalor, som denna studie använt sig av, enligt många bör analyseras med icke-

parametrisk statistik så har Norman (2010) och tidigare forskning visat evidens för att 

ordinaldata och Likert-skalor kan analyseras med parametrisk statistik. Parametrisk statistik 

har även visats ge rätt svar oftare samt bättre resultat, jämfört med icke-parametrisk stastistik, 

vid analyser av likertskalor (Norman, 2010; Sullivan & Artino, 2013).  
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4 Resultat 

4.1 Bortfall 

Alla som besvarat enkäten och skickat in den inkluderades i statistiska analyserna och därmed 

i resultaten. 120 enkäter skickades ut och av dem så svarade 42 svenska CrossFit-utövare.  

4.2 Resultat CART-Q och MTDS 

Statistiska analyser utfördes först på den sammanlagda coach-atlet relationens kvalité 

(”Totalcoach”) (n=42) och de sex skalorna från MTDS (n=42). Resultaten av korrelationen 

mellan CART-Q (”Totalcoach”) och de sex representerade skalorna från MTDS visade på en 

signifikant positiv korrelation (figur 1) mellan den totala coach-atlet relationens kvalité och 

svenska CrossFit-utövares viljestyrka (p<0.05, r=.347). Ingen annan signifikant korrelation 

mellan CART-Q och MTDS upptäcktes i den statistiska analysen (figur 2).  

Figur 1. Bivariat korrelation mellan CART-Q (Totalcoach) och viljestyrka från MTDS sex skalor med tillhörande r-
och p-värden.  

 TOTALCOACH VILJESTYRKA 

TOTALCOACH Pearson Correlation 1 .347* 

Sig. (2-tailed)  .024 

N 42 42 

VILJESTYRKA Pearson Correlation .347* 1 

Sig. (2-tailed) .024  

N 42 42 

  *. Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån (2-delad).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Sammanställning av bivariat korrelationer mellan CART-Q (Totalcoach) och MTDS sex skalor med tillhörande r-och 
p-värden. 
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 TOTALCOACH STRESS 

VILJE-

STYRKA 

FYSISKA-

SYMPTOM SÖMN 

UT-

MATTNING DEPRESSION 

TOTALCOACH Pearson 

Correlation 

1 -.056 .347* -.038 -.297 .080 -.068 

Sig. (2-tailed)  .725 .024 .814 .056 .616 .670 

N 42 42 42 42 42 42 42 

STRESS Pearson 

Correlation 

-.056 1 -.573** .449** .489** .343* .631** 

Sig. (2-tailed) .725  .000 .003 .001 .026 .000 

N 42 42 42 42 42 42 42 

VILJESTYRKA Pearson 

Correlation 

.347* -.573** 1 -.345* -.438** -.339* -.754** 

Sig. (2-tailed) .024 .000  .025 .004 .028 .000 

N 42 42 42 42 42 42 42 

FYS. SYMPTOM Pearson 

Correlation 

-.038 .449** -.345* 1 .298 .575** .437** 

Sig. (2-tailed) .814 .003 .025  .055 .000 .004 

N 42 42 42 42 42 42 42 

SÖMN-SVÅRIGHETER Pearson 

Correlation 

-.297 .489** -.438** .298 1 .417** .342* 

Sig. (2-tailed) .056 .001 .004 .055  .006 .026 

N 42 42 42 42 42 42 42 

UTMATTNING Pearson 

Correlation 

.080 .343* -.339* .575** .417** 1 .403** 

Sig. (2-tailed) .616 .026 .028 .000 .006  .008 

N 42 42 42 42 42 42 42 

DEPRESSION Pearson 

Correlation 

-.068 .631** -.754** .437** .342* .403** 1 

Sig. (2-tailed) .670 .000 .000 .004 .026 .008  
N 42 42 42 42 42 42 42 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån (2-delad). 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (2-delad). 
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4.3 Resultat CART-Q och PSS 

Resultaten av korrelationen mellan CART-Q (”Totalcoach”) och PSS (figur 3) visade ingen 

signifikant korrelation (p>0.05, r=-.078).  

Figur 3. Bivariat korrelation CART-Q (Totalcoach) och PSS med tillhörande r-och p-värden. 

 PSS TOTALCOACH 

PSS Pearson Correlation 1 -.078 

Sig. (2-tailed)  .625 

N 42 42 

TOTALCOACH Pearson Correlation -.078 1 

Sig. (2-tailed) .625  

N 42 42 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån (2-delad). 

 

4.4 Resultat CART-Q och Feedback-Q 

Resultaten av korrelationen mellan CART-Q (”Totalcoach”) och Feedback-Questionnaire 

visade på en signifikant positiv korrelation mellan den totala coach-atlet relationens kvalité 

och kommunikationstekniken ’’Positiv teknik’’ (p<0.05, r=.349). Ingen annan signifikant 

korrelation mellan CART-Q och Feedback-Q upptäcktes i den statistiska analysen (figur 4).  

 

Figur 4. Sammanställning av bivariat korrelationer mellan CART-Q (Totalcoach) och Feedback-Q med tillhörande r-och p-
värden. 

 UPPMUNTRAN POSITIV TEKNIK KRITIK KORRIGERING TOTALCOACH 

UPPMUNTRAN Pearson 

Correlation 

1 .444** .279 .229 -.113 

Sig. (2-tailed)  .003 .073 .144 .477 

N 42 42 42 42 42 

POSITIV TEKNIK Pearson 

Correlation 

.444** 1 .237 .418** .349* 

Sig. (2-tailed) .003  .131 .006 .024 

N 42 42 42 42 42 
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KRITIK Pearson 

Correlation 

.279 .237 1 .354* .260 

Sig. (2-tailed) .073 .131  .021 .097 

N 42 42 42 42 42 

KORRIGERING Pearson 

Correlation 

.229 .418** .354* 1 .153 

Sig. (2-tailed) .144 .006 .021  .333 

N 42 42 42 42 42 

TOTALCOACH Pearson 

Correlation 

-.113 .349* .260 .153 1 

Sig. (2-tailed) .477 .024 .097 .333  
N 42 42 42 42 42 

**.Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (2-delad). 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån (2-delad). 
 

4.5 Resultat MPAM-R och MTDS 

Resultaten av korrelationen mellan MPAM-R och de sex representerade skalorna från MTDS 

visade på en signifikant negativ korrelation (figur 5) mellan motivet ”Hälsa” för fysisk 

aktivitet och sömnsvårigheter (p<0.05, r=-.323). Resultaten visade inga fler signifikanta 

korrelationer mellan MPAM-R och MTDS.  

Figur 5. Bivariat korrelation mellan sömnsvårigheter och motiv hälsa med tillhörande r-och p-värden. 

 SÖMNSVÅRIGHETER HÄLSA 

SÖMNSVÅRIGHETER Pearson Correlation 1 -.323* 

Sig. (2-tailed)  .037 

N 42 42 

HÄLSA Pearson Correlation -.323* 1 

Sig. (2-tailed) .037  

N 42 42 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån (2-delad). 
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5 Diskussion 

5.1 Metodologisk reflektion 

Denna studie och dess resultat baserades på en självskattningsenkät som var sammansatt av 

flera tidigare reliabla och validerade enkäter (Davis et al, 2013; Gustafsson et al, 2008; Saw, 

Main & Gastin, 2016; Teixeira et al, 2012; Raedeke & Smith, 2001; Holland et al, 2010; Main 

& Grove, 2009; Smedberg & Wierbecki, 2013; Markland & Tobi, 2004; Jowett & Ntoumanis, 

2004; Davis et al, 2018; Jowett et al, 2012).  

Dock finns vissa problem med självskattningsformulär sett till reliabilitet och validitet; de 

förutsätter att respondenten svarar sanningsenligt och har förstått frågorna. Då enkäten 

dessutom ber respondenten att relatera påståenden till sitt egna privatliv eller se till en viss tid 

bakåt i tiden, så kan det även finnas minnesproblem. Å andra sidan har tidigare forskning 

visat att subjektiva skattningsskalor bättre mäter välmående hos atleter, jämfört med objektiva 

mätmetoder (Saw, Main & Gastin, 2016).  

Svarsfrekvensen var inte optimal för att ge tillräckligt med signifikanta svar på den mängd 

variabler och faktorer studien undersökte. Detta begränsar även möjligheten att svara på 

studiens syfte och frågeställningar då många av de skalor som använts behöver en högre 

svarsfrekvens för att ge sanna svar om de faktorer de mäter. Framtida forskning kan därför 

finna det intressant att undersöka föreliggande studies område med ett större urval för att 

klargöra om detta ger en mer omfattande bild av området.  

Urvalet för rekrytering bestod i denna studie av aktiva CrossFit-utövare och ingen kunskap 

om prevalensen av överträning bland deltagarna fanns innan studien. Detta för att inte 

undersöka en population som var i ett tillstånd av överträning redan och som då troligtvis 

hade uppmätt höga nivåer av överträning oberoende av relationens kvalité med coachen.  

Alternativet som skulle erbjudit mer kvalitativ, djupgående data och gett en större inblick i 

deltagarnas upplevelser kring coach-atlet relationen samt CrossFit-träningen, hade varit att 

göra kvalitativa intervjuer med studiedeltagarna. I studien valdes dock enkätmetodiken och en 

kvantitativ metod, med hänsyn till tidsåtgången som hade krävts för en kvalitativ metodik. 

Enkätmetodiken skapade även möjligheten att samla in större mängder data och förenklade 

analys-och kvantifieringsprocessen, vilket var mer relevant för denna studies syfte.   
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Angående parametrisk statistik för ordinaldata och likertskalor så bör enligt många dessa data 

analyseras med icke-parametrisk statistik, eftersom att parametriska tester är högst beroende 

av att data är normalfördelat eller att data som ska analyseras bör bestå av intervalldata. 

Kontroversen blir om ordinaldata konverterat till siffror kan behandlas som intervalldata. Som 

svar på detta problem så har Dr. Geoff Norman (2010), världsledande inom medicinsk 

utbildning och forskningsmetodik, samt tidigare forskning visat evidens för att ordinaldata 

och likertskalor kan analyseras med parametrisk statistik. Parametrisk statistik har även visats 

ge rätt svar oftare samt bättre resultat, jämfört med icke-parametrisk statistik, vid analyser av 

likertskalor. Vidare visade Norman (2010) att parametriska tester hittade sanna svar vid 

analyser av likertskalor i större omfattning, jämfört med icke-parametriska tester. Norman 

(2010) menar att parametriska tester var bättre på att hitta opartiska svar som var närmast 

”sanningen” vid analyser av likertskalor. Detta gällde till och med när statistiska antaganden, 

som datafördelning, inte uppfylldes (Norman, 2010; Sullivan & Artino, 2013). Ytterligare 

problem med icke-parametriska tester är att de också behöver ett större urval (större n-värde) 

för att hitta ett faktiskt samband eller en skillnad mellan grupper jämfört med parametriska 

tester (Sullivan & Artino, 2013).  

5.2 Etiska och samhälleliga överväganden 

Då enkäten behandlar känsliga personliga upplevelser och känslor så uppstår risken att 

respondenten upplever obehag av att besvara den. De positiva effekterna av studiens resultat 

kan dock väga över denna risk då de bidrar till en ökad förståelse för CrossFit-utövarnas 

välmående samt hur coacher bör arbeta för att individerna inte ska må dåligt. Om en deltagare 

mår dåligt vid besvarandet av enkäten så skulle det kunna vara på grund av en dålig relation 

med respektive coach och att utövaren relaterar sin situation till enkätens delar. Det kan även 

bero på att respektive coach utför ett dåligt arbete med utövaren och att enkäten blir negativt 

relaterad för CrossFit-utövaren. Individer kan då ha nytta av resultaten av studien eftersom det 

bidrar till deras personliga förståelse av coachen och de känslor som de associerar med att 

vara coachad av hen. I stora drag kan studiens resultat även bidra till att coachers arbete med 

deras CrossFit-utövare förbättras och därmed utövares välmående.  

5.3 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att utöka förståelsen för coachers roll i graden av faktorer som kan 

relateras till överträning hos svenska CrossFit-utövare. Detta gjordes i linje med studiens tre 

frågeställningar genom att undersöka samspelet mellan coach-atlet relationens kvalité och 
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graden av faktorer som kan relateras till överträning, undersöka samspelet mellan coach-atlet 

relationens kvalité och typen av kommunikation mellan coacher och CrossFit-utövare samt 

genom att undersöka sambandet mellan svenska CrossFit-utövares motiv för fysisk aktivitet 

och graden av faktorer som kan relateras till överträning. Detta för att vidare förstå hur 

CrossFit-utövares upplevelse av deras relations kvalité med sin coach påverkar deras risk för 

att utveckla överträning via graden av faktorer relaterade till överträning. Detta i 

förhoppningen om att tydliggöra hur coachers arbete med CrossFit-utövare i framtiden bör se 

ut. Ingen tidigare idrottspsykologisk forskning har tidigare undersökt detta område bland 

svenska CrossFit-utövare.  

Studiens statistiska analys och resultat visade att den totala kvalitén på coach-atlet relationen, 

baserat på QART-Q (Totalcoach), hade en signifikant positiv korrelation med en av de sex 

subskalorna i MTDS; ”Viljestyrka” (p<0.05, r=.37). Resultaten visade ingen signifikant 

korrelation mellan QART-Q (Totalcoach) och PSS (p>0.05, r=-.078). Resultaten visade en 

signifikant positiv korrelation mellan den totala coach-atlet relationens kvalité och en av de 

fyra kommunikationsteknikerna i Feedback-Q, ’’Positiv teknik’’ (p<0.05, r=.349). Resultaten 

visade att MPAM-R och de sex representerade skalorna från MTDS hade en signifikant 

negativ korrelation mellan motivet ”Hälsa” för fysisk aktivitet och sömnsvårigheter (p<0.05, 

r=-.323) 

I relation till den första frågeställningen så visar de statistiska resultaten från den bivariata 

korrelationen mellan CART-Q (Totalcoach) och MTDS att det finns ett samband mellan en 

högre skattad coach-atlet relations kvalité och viljestyrkan hos svenska CrossFit-utövare. 

Dock kan korrelationen även säga att CrossFit-utövare med en högre viljestyrka även 

upplever sin relation med coachen som högre. Tidigare forskning har visat starka evidens för 

att atleter med en lågt skattad viljestyrka även skattar högt på ABQ, vilket visar att dessa 

atleter är i riskzonen för utvecklandet av överträning och utbrändhet. Lågt skattad viljestyrka 

har därmed blivit länkad till högre risk för överträning hos atleter (Raedeke & Smith, 2001; 

Holland et al, 2010; Main & Grove, 2009).  

Studiens signifikanta positiva korrelation kan därför föreslå att svenska CrossFit-utövares 

upplevda relations kvalité med deras coach kan ha en inverkan på deras risk för utveckla 

överträning. Dock så visar inte korrelationen i studien kausalitet mellan CART-Q 

(Totalcoach) och viljestyrka, vilket försvagar påståendet att variablerna har en direkt inverkan 

på varandra. Korrelationen kan som sagt bero på att viljestarka CrossFit-utövare, som 
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exempel, tränar mer och därför får mer tid att utveckla sin relation med coachen och därmed 

skattar högre på den upplevda kvalitén på deras relation. Så en tredje eller fjärde variabel kan 

ha inverkan på korrelationen, som inte analyserats i denna studie. Vidare så fann denna studie 

endast en signifikant korrelation med en av de sex subskalorna i MTDS (som representerade 

risken för att utveckla överträning), vilket försvagar påståendet att atletens upplevda relations 

kvalité med coachen (CART-Q; Totalcoach) kan inverka på risken för att utveckla 

överträning. Anledningen är att de sex subskalorna tillsammans representerar grad av 

överträning i både tidigare forskning och denna studie (Main & Grove, 2009).  

För att undersöka ytterligare evidens för den första frågeställningen så korrelerades CART-Q 

(Totalcoach) och PSS. Tidigare forskning som undersökt detta område inom andra idrotter har 

hittat starka evidens för att atleter som skattar lågt på CART-Q även skattar högt på faktorer 

för upplevd stress samt har en sämre förmåga att hantera stressiga situationer (Davis et al, 

2013; Davis et al, 2018; Adie & Jowett, 2010). Upplevd stress har vidare visats vara en stor 

faktor som skattas högt bland övertränade atleter och var därför en viktig faktor för studiens 

syfte samt första frågeställning (Gustafsson, Hassmén, Kenttä, & Johansson, 2008; Fry et al, 

1994). Därför korrelerades CART-Q (Totalcoach) och PSS för att undersöka om svenska 

CrossFit-utövares upplevda stress påverkades av coach-atlet relationens kvalité i linje med 

tidigare forskning.  

Resultatet av korrelationen visade dock ingen signifikant korrelation (r=-.078) mellan CART-

Q (Totalcoach) och PSS. Detta kan vara ett resultat av det relativt låga antalet svar på enkäten 

(n=42) kontra antalet svarsalternativ i enkäten, men det är svårt att avgöra hur resultatet hade 

sett ut med fler deltagare. Trenden tycks dock vara en svag negativ korrelation, vilket i teorin 

bör betyda att en högre skattad ”Totalcoach” korrelerar med en lägre skattad upplevd stress 

(PSS) eller tvärtom att en lägre skattad ”Totalcoach” korrelerar med en högre skattad upplevd 

stress (PSS). Trots att det nämnda sambandet inte är signifikant, så är det i linje med 

idrottspsykologisk inom området (Davis et al, 2013; Davis et al, 2018; Adie & Jowett, 2010; 

Cohen et al, 1983). Det kan därför finnas intresse för framtida forskning med större urval och 

längre tidsspann att undersöka coach-atlet relationen och dess påverkan på den upplevda 

stressen hos CrossFit-utövare.  

I linje med studiens andra frågeställning samt syfte så korrelerades CART-Q (Totalcoach) och 

Feedback-Q. Kontrollerande coach-beteenden och hur de kommunikativt skapar 

motivationsklimatet för atleter har i tidigare forskning visat ha en bytande roll för 
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utvecklandet av perfektionism, amotivation samt indirekt utbrändhet (Barcza-Renner et al, 

2016; Hill & Curran, 2016). Resultaten av korrelationen mellan CART-Q (”Totalcoach”) och 

Feedback-Questionnaire visade på en signifikant positiv korrelation mellan den totala coach-

atlet relationens kvalité och kommunikationstekniken ’’Positiv teknik’’ (r=.349). 

Detta resultat visar att det finns ett signifikant positivt samband mellan en högre skattad 

coach-atlet relation och mängden positiv feedback svenska CrossFit-utövare upplever att de 

får. Resultatet kan tolkas som att det är atletens tillfredställelse av mängden positiv feedback 

som resulterar i en högt skattad relation med coachen. Denna analys är i linje med Deci & 

Ryans (2000) arbete inom SDT som visat att positiv feedback ökar den inneboende 

motivationen (inre motivation) hos människor samt tillfredsställer människors behov för att 

känna kompetens (Ryan & Deci, 2000). Positiv feedback har även visats leda till högre 

motivation och känsla av kompetens, jämfört med ingen feedback eller negativ feedback 

(Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000). Tillfredsställande av kompetens samt en ökad 

inneboende motivation har i stor utsträckning inom idrottspsykologisk forskning visats ha en 

positiv inverkan på atleters välmående samt förhindra överträning, amotivation och 

utbrändhet (Deci & Ryan, 2000; Davis et al, 2018; Barcza-Renner et al, 2016; Smith, 

Gustafsson & Hassmén, 2010).  

Detta har betydelse för denna studies syfte samt ger goda evidens för studiens andra 

frågeställning. I linje med forskningen och dessa resultat, så kan detta betyda att coachers typ 

av kommunikation samt feedback till svenska CrossFit-utövare kan ha en inverkan på deras 

inneboende motivation, tillfredsställelse och indirekt ha en preventiv roll mot utvecklandet av 

överträning. Dock kan inte starka slutsatser dras av dessa fynd, då endast en signifikant 

korrelation hittades mellan CART-Q (Totalcoach) och Feedback-Q av 4 möjliga samt att 

korrelationen inte kan garantera kausalitet mellan variablerna.  

Resultaten av korrelationen mellan MPAM-R och de sex representerade skalorna från MTDS 

visade på en signifikant negativ korrelation (figur 5) mellan motivet ”Hälsa” för fysisk 

aktivitet och sömnsvårigheter (r=-0.323). Dessa variabler korrelerades för att undersöka 

sambandet mellan CrossFit-utövares motivation och graden av faktorer som kan kopplas till 

överträning. Sambandet antyder att CrossFit-utövare som skattar högt på att hälsa är ett motiv 

för fysisk aktivitet också skattar lågt på sömnsvårigheter, men sambandet kan även antyda det 

motsatta.  
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Ett fenomen kan vara att CrossFit-utövare som har hälsa som motiv för att delta i fysisk 

aktivitet också är noggranna med att sköta sin sömn då det är en faktor som kan ses som 

viktig för hälsan. Dock så hittades för få signifikanta korrelationer för att kunna dra 

psykometriska slutsatser om sambandet mellan MPAM-R och MTDS då detta resultat endast 

representerar två variabler från skalorna. Med så få signifikanta samband så är risken även 

stor att flera andra okända variabler har en påverkan på sambandet. Sambandet mellan dessa 

två variabler hittades inte i tidigare forskning under studien. Framtida studier bör undersöka 

vidare hur CrossFit-utövares motiv för att delta i fysisk aktivitet påverkar faktorer för 

överträning.  

 

5.4 Konklusion 

Resultatet av studien indikerar att den upplevda coach-atlet relationens kvalité har ett 

samband med en specifik faktor som kan relateras till överträning bland svenska CrossFit-

utövare, närmare bestämt deras viljestyrka. Resultaten visar även att typen av kommunikation 

som CrossFit-utövaren upplever att hens respektive coach använder har ett samband med den 

upplevda coach-atlet relationens kvalité. Dessa resultat tyder på att coacher kan ha en roll i 

risken för att utveckla överträning hos svenska CrossFit-utövare via de relaterade faktorer 

studien undersökt. En klar konklusion kan dock inte dras om deltagarnas grad av överträning 

och hur stor deras risk är för utvecklandet av överträning är, eftersom få signifikanta resultat 

kunde hittas på majoriteten av de relaterade faktorerna. Någon säker konklusion kan inte dras 

av det negativa signifikanta sambandet mellan motivet hälsa och sömnsvårigheter.  Framtida 

forskning bör göras på området samt ytterligare faktorer och fler populationer med större 

urval. Detta för att bättre förstå samspelet mellan coacher och CrossFit-utövare.  
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7 Bilagor  

7.1 Bilaga 1. 

UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för idrottsmedicin  
901 87  UMEÅ  
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMATIONSBLANKETT  
 

Original/Arkiveras 
 
 

 

Hej och välkommen!  

Jag heter Jakob Geholm och läser sista terminen på Tränarprogrammet med inriktning mot 
idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologi vid Umeå Universitet. Som 
examensarbete (kandidatuppsats, 15hp) har jag valt att undersöka hur Crossfit-utövares 
upplevda relation med sin coach samspelar med psykologiska faktorer för överträning. 
Handledning genomförs under studien av Paul Davis, PhD. 

Forskning har visat belägg för att en god coach-atlet relation hänger ihop med låga/få 
symptom för överträning, och tvärtom att en upplevt negativ coach-atlet relation hänger ihop 
med högre/fler symptom på överträning. Forskningen har undersökt detta inom många 
idrotter, men ingen har tittat på det inom CrossFit ännu. Resultatet från denna studie, 
tillsammans med tidigare studier kan ge en bättre bild av coachers roll inom CrossFit-träning 
och hur den påverkar deltagarna fysiskt och psykiskt.   

Syftet med denna studie är därför att undersöka samband mellan den upplevda kvalitéten på 
CrossFit-utövares relation med deras coach och olika psykologiska faktorer inom överträning. 
Enkäten kommer att ta ca 15-20min och består av ett psykologiskt självskattningsformulär. 
Det finns inga kända risker med deltagandet. 

Vi vill ha dina svar senast 27 April. Genom att skicka in dina svar samtycker du till deltagande 
i studien. Möjligheten att ta del av studiens resultat kommer finnas då den publiceras i databasen 
DiVA vid godkänd examination  

 

Vid frågor, kontakta: 
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Jakob Geholm, cfenkat18jg@gmail.com tel: 0768407158 

Handledare, Paul Davis, paul.davis@umu.se, tel: 090-7866824  

 

Tack för din medverkan! 

 

7.1 Bilaga 2.  

UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för idrottsmedicin  
901 87  UMEÅ  

 

 

 

 

 

 

SAMTYCKESFORMULÄR 

 

Original/Arkiveras 

 

 

ÖVERENSKOMMELSE – SAMTYCKE  

Samtycke gäller deltagande i studien  “Coach-atlet relationens kvalité och svenska CrossFit-utövares 
överträning’’  

Projektets övergripande syfte är att undersöka samband mellan den upplevda kvalitéten på CrossFit-
atleters relation med deras coach och olika psykologiska faktorer inom överträning. Deltagandet 
kommer att ta ca 15-20min och består av ett psykologiskt självskattningsformulär. Det finns inga 
kända risker med deltagandet.  

Medverkan i projektet är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan 
att ange orsak. Vi garanterar följande aspekter:  

1. Det insamlade materialet kommer endast att användas i ovan nämnda syfte  
 

2. Har du börjat svara enkäten så kan du när som helst avbryta den.  
 

3. Det finns inga rätt eller fel svar, det viktiga är att du svarar så uppriktigt och 
noggrant som möjligt.  

 

4. Insamlat material kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av det 
och skyddas av PUL (Personuppgiftslagen). 

 

5. All personlig data som kan möjliggöra igenkännande av forskningspersoner skall 
förvrängas eller tas bort ur resultatbeskrivningar och publikationer. 
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6. Allt material förvaras på ett tillförlitligt sätt så att ingen utomstående får tillgång 
till det.  

 

7. Allt material behandlas konfidentiellt och tillhör projektledarna för projektet vid 
institutionen för Idrottsmedicin, Umeå Universitet. Forskarna inom projektet äger 
rätt att använda sig av insamlade data, upprätta databaser och bearbeta data. 

 

Vi vill ha dina svar senast 27 April. Genom att skicka in dina svar samtycker du till deltagande i 
studien. Möjligheten att ta del av studiens resultat kommer finnas då den publiceras i databasen 
DiVA vid godkänd examination. 

 

Vid frågor, kontakta: 

Jakob Geholm, cfenkat18jg@gmail.com tel: 0768407158 

Handledare, Paul Davis, paul.davis@umu.se, tel: 090-7866824  

 

Tack för din medverkan! 

 
Härmed medger jag att jag har mottagit information om studiens olika delar och jag ger mitt 
samtycke till att delta i ovan beskrivna forskningsprojekt vid Institutionen för idrottsmedicin, 
Umeå universitet, UMEÅ – utifrån ovanstående villkor.  
 
 
_________________________   __________________________    _________________ 
Underskrift                                                       Namnförtydligande                                    Datum 
 

7.3 Bilaga 3. 

MPAM-R 

Nedan finns en rad olika anledningar till att människor utför fysisk aktivitet av något slag. 
Tänk på att besvara varje påstående utifrån hur väl du anser att det stämmer in på dig. Det 
finns inga rätt eller fel svar och inga kuggfrågor. Vi vill bara veta hur du personligen känner 
omkring träning.  

Vissa frågor kan kännas repetitiva eller lika, men det är viktigt att du besvarar samtliga 
påståenden. 

 

Skatta den siffra som motsvarar hur du känner inför påståendet och hur den stämmer 
in på din CrossFit-träning. 1 motsvarar ''inte alls'', och 7 motsvarar ''instämmer helt''. 
Siffrorna mellan 1 och 7 ska tolkas som en skala, där du kan ange om du ligger någonstans 
emellan ''stämmer inte alls'' och ''instämmer helt''. 

1. För att jag vill hålla kroppsvikten så jag ser bättre ut 
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2. För att mina vänner vill 

3. För att jag vill vara i god fysisk form 

4. För att jag vill ha mer energi/ork 

5. För att det gör mig glad 

6. För att jag vill ha bättre kondition 

7. För att jag finner CrossFit stimulerande 

8. För att jag vill bibehålla mina nuvarande fysiska färdigheter 

9. För att jag gillar utmaningen 

10. För att jag vill träffa nya människor 

11. För att jag gillar att umgås med andra som delar mitt intresse för samma 

aktivitet 

12. För att jag vill förbättra mitt utseende 

13. För att jag gillar känslan av att deltaga 

14. För att jag vill förbättra min kroppsform/figur 

15. För att jag skulle känna mig oattraktiv om jag inte är aktiv 

16. För att jag vill bli bättre på min aktivitet 

17. För att jag vill bibehålla min hälsa och mitt välbefinnande 

18. För att jag vill träffa mina vänner 

19. För att jag gillar att bedriva aktiviteter som fysiskt utmanar mig 

20. För att jag vill få nya färdigheter 

21. För att jag vill definiera mina muskler så jag ser bättre ut 

22. För att jag tycker det är intressant/givande 

23. För att jag vill bibehålla min fysiska styrka för att leva ett hälsosamt liv 

24. För att jag vill vara attraktiv inför andra 

25. För att jag gillar min aktivitet 

26. För att jag gillar att tillbringa tid med andra, görandes CrossFit 

27. För att jag gillar att utföra min aktivitet 

28. För att det är roligt 

29. För att jag vill förbättra mina nuvarande fysiska färdigheter 

30. För att jag gillar aktiviteter som är fysiskt utmanande 

 

 

 



33 
 

 

7.4 Bilaga 4. 

BREQ-2  
Nedan finns en rad olika anledningar till att människor inte utför fysisk aktivitet av något slag. 
Tänk på att besvara varje påstående utifrån hur väl du anser att det stämmer in på dig. Det 
finns inga rätt eller fel svar och inga kuggfrågor. Vi vill bara veta hur du personligen känner 
omkring träning.  

Vissa frågor kan kännas repetitiva eller lika, men det är viktigt att du besvarar samtliga 
påståenden. 

 

Skatta den siffra som motsvarar hur du känner inför påståendet och hur den stämmer 
in på din CrossFit-träning. 1 motsvarar ''inte alls'', och 7 motsvarar ''instämmer helt''. 

 

1. Jag ser inte varför jag skulle behöva träna 

2. Jag ser inte varför jag skulle bry mig om att träna 

3. Jag tycker träning är slöseri med tid 

4. Jag ser inte poängen med att träna 

 

7.5 Bilaga 5.  

CART-Q 

Denna undersökning syftar till att undersöka din relation till din nuvarande coach. Vart och ett 
av följande påståenden beskriver ett särskilt beteende som din coach kan utöva. 
  
Som CrossFit-utövare… 
 

  
 

Stämmer 
inte alls 

  Neutral   Instämmer 
helt 

1. Jag känner att jag har en nära relation  
min tränare 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Jag känner förpliktelser gentemot 
min tränare 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Jag känner att min idrottskarriär 
ges goda förutsättningar med hjälp 
av min tränare 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Jag tycker om min huvudtränare  
 

1 2 3 4 5 6 7 
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5. Jag litar på min huvudtränare 
 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Jag respekterar min tränare 
  

1 2 3 4 5 6 7 

7. Jag uppskattar de uppoffringar min  
huvudtränare har gjort för att 
förbättra sitt tränarskap  

1 2 3 4 5 6 7 

8. Jag mår bra och känner mig trygg 
när jag blir coachad av min tränare  

1 2 3 4 5 6 7 

9. När jag blir coachad av min tränare, 
känner jag mig mottaglig för 
hans/hennes ansträngningar   

1 2 3 4 5 6 7 

10. När jag blir coachad av min 
tränare, är jag beredd att göra mitt 
bästa  

1 2 3 4 5 6 7 

11. När jag blir coachad av min 
huvudtränare, har jag ett  
vänligt och öppet förhållningssätt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7.6 Bilaga 6.  

Feedback Questionnaire 

Skatta hur mycket din CrossFit-coach kommunicerar följande på en skala mellan 1 till 7; där 
1 motsvarar ''inget alls'' och 7 motsvarar ''väldigt ofta''. 

 

1. Uppmuntran (Bra jobbat; fortsätt så) 

2. Positiv teknik (Bra utfört lyft; fin teknik där) 

3. Kritik (Inte bra nog; öka tempot) 

4. Korrigera dålig teknik (Sluta böj ryggen; sluta tappa knäna) 

 

7.7 Bilaga 7. 

Multi-Component Training Distress Scale 

Under de senaste två veckorna, hur ofta har du: 
Ringa in det alternativ du anser stämmer bäst.  
 
 

 Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta  
4. Känt dig 
nervös och 
stressad  

 
    0 

 
  1 

 
      2 

 
      3 

 
       4 

5. Känt att du 
inte kan klara 
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av alla de 
saker du var 
tvungen att 
göra  

    0 
  1     2       3       4 

6. Känt att 
problemen 
hopar sig och 
att du inte 
kan hantera 
dem.  

 
 
    0 

 
 
    1 

 
 
    2 

 
 
    3 

 
 
    4 

 

Under de senaste två veckorna, hur ofta har du känt dig: 
Ringa in det alternativ du anser stämmer bäst.  
 
 

 Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta  
7. värdelös   0  1   2   3   4 
8. trött   0   1   2   3   4 
9. alert    0   1    2   3   4 
10. olycklig   0   1   2    3   4 
11. nervös   0   1    2   3    4 
12. energisk   0   1    2   3   4 
13. nedstämd   0   1   2   3    4 
14. sömnig   0   1   2   3   4 
15. aktiv   0   1   2   3    4 
16. bitter    0   1    2   3   4 
17. sliten   0   1   2    3    4 
18. pigg   0   1   2   3   4 
19. deprimerad   0   1   2   3   4 

 
 
 
 
 
 
 
Under de senaste två veckorna, i vilken omfattning har du upplevt:  
Ringa in det alternativ du anser stämmer bäst.  
 

 Inte alls Lite grann Måttligt  Ganska 
mycket 

Extremt 
mycket 

20. 
Muskelömhet 

   0   1   2   3   4 

21. 
Svårigheter att 
somna 

  
  0 

 
  1 

 
  2 

 
  3 

 
  4 

22. Att ben 
eller armar 
känns tunga 

 
  0 

 
  1 

 
  2 

 
  3 

 
  4 
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23. Orolig 
sömn 

  0   1   2    3   4 

24. Ömhet 
eller stelhet i 
leder 

 
  0 

 
  1 

  
  2 

 
  3 

 
  4 

25. 
Sömnlöshet 

  0   1   2   3   4 

 

 

 

 

7.8 Bilaga 8. 

Perceived Stress Scale 

Detta frågeformulär handlar om dina upplevelser, känslor och tankar de senaste två veckorna. 
För varje fråga kommer du att ange hur ofta du upplevt, känt eller tyckt på ett speciellt sätt. 
Vissa frågor kan verka likadana men du ska ändå behandla varje fråga för sig. Besvara varje 
fråga utan någon längre betänketid. Försök inte att räkna ut hur ofta du känt dig på ett visst 
sätt utan försök istället uppskatta det som verkar rimligast enligt svarsalternativen. Det finns 
inga rätt eller fel svar. Ta ställning och kryssa i ditt svar.  
  
  Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket 

ofta 
1. Hur ofta har Du under den senaste månaden känt att 

Du inte haft kontroll över de viktigaste faktorerna i 
Ditt liv? 
 

0 1 2 3 4 

2. Hur ofta har Du under den senaste månaden känt Dig 
säker på Din förmåga att hantera personliga 
problem? 
 

0 1 2 3 4 

3. Hur ofta har Du under den senaste månaden tyckt att 
saker och ting har utvecklats som Du velat? 
 

0 1 2 3 4 

4. Hur ofta har Du under den senaste månaden känt att 
problemen blivit så många att du inte kunnat 
bemästra dem? 
 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 


