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Sammanfattning 

Det finns en rad olika orsaker till att människor börjar, upprätthåller och fortsätter med fysisk 

aktivitet i olika former. Två troliga orsaker är tidsaspekten d.v.s. hur länge en person har 

utövat en aktivitet samt möjligheten att uppleva flow i aktiviteten. En betydande andel 

svenskar utövar styrketräning, individuellt eller i grupp. Denna populära träningsform ger en 

allt mer stillasittande befolkning möjlighet till både prevention och förbättring av hälsa. De 

positiva effekterna av styrketräning visar sig dock sällan omedelbart utan kräver både inre 

motivation, upplevelse av glädje och tid. Inom flowteorin var den inre motivationen, glädjen 

och balansen mellan kompetens och utmaning komponenter som på ett naturligt sätt ledde till 

viljan hos en person att upprepa en aktivitet och erhålla kontinuitet. I denna studie ställdes 

frågan om upplevelsen av generell flow under ett styrketräningspass ökade ju längre en person 

hade utövat denna typ av aktivitet och om det fanns skillnader i mängden upplevd generell 

flow mellan män och kvinnor under ett styrketräningspass. I denna studie identifierades 

signifikanta skillnader i den generella flowupplevelsen mellan grupper indelade efter hur 

länge deltagarna hade styrketränat. Resultaten antydde också att generell flow optimerades 

efter ca fyra år, i förhållande till styrketränad tid. Studien visade också att det fanns skillnader 

i mängden upplevd flow mellan könen under ett styrketräningspass. Kvinnorna upplevde 

mindre generell flow jämfört med männen. Skillnaderna var dels övergripande men även 

anmärkningsvärt stora inom vissa delar av flowbegreppet, som t.ex. en högre grad av 

självmedvetenhet hos kvinnorna jämfört med männen under ett styrketräningspass. 

 

Nyckelord: flow, flowupplevelse, styrketräning, gym, könsskillnader 
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Inledning 

Att fysisk träning optimerar individers fysiska och mentala hälsa är numera ett etablerat 

faktum. Motionsanläggningar och gym erbjuder obegränsat med träningsformer för både 

grupp och individuell träning, som t.ex. styrketräning. Riksidrottsförbundet rapporterade 2011 

att 1.714.000 svenskar styrketränade regelbundet (Riksidrottsförbundet, 2011). Trots 

människors kännedom och kunskap om träningens positiva effekter samt det enorma utbudet i 

form av anläggningar och träningsformer gav människor upp sin träning innan de hunnit se 

eller känna de gynnsamma effekterna (Riksidrottsförbundet, 2001; Edwards, 2003, 2006). 

Styrketräning är i stor utsträckning en tekniksport, vilket innebar att det krävs både kunskap, 

tålamod, motivation, tid och en professionell vägledning för att se och uppleva resultat. De 

flesta personer som utförde någon form av regelbunden fysisk aktivitet angav hälsoaspekten 

samt viktkontroll som främsta orsak. Ändå var det den kategorin personer som tränade minst 

(i tid) jämfört med de som angav livskvalitet och glädje som orsak till sin träning (Segar & 

Richardson, 2014). Vad är det som krävs för att människor ska fortsätta styrketräna 

regelbundet när de väl bestämt sig för att börja med denna typ av träning? Hur lång tid 

behöver en person styrketräna för att uppleva ett träningspass som njutbart och lockande? 

Genom större kunskap kring vad som gör att vissa människor börjar styrketräna och sedan 

fortsätter med detta regelbundet medan andra börjar men ledsnar och ger upp kan vi optimera 

träningsinstruktioner, tränarmanualer och tränarutbildningar samt öka förståelsen hos vanliga 

motionärer om vilka faktorer som krävs för att träningspassen blir mer glädjefyllda och 

givande i ett längre perspektiv. Majoriteten av de som styrketränade var enligt 

Riksidrottsförbundets rapport 2001 män (Riksidrottsförbundet, 2001) även om antalet kvinnor 

som styrketränar ökat de senaste åren (Riksidrottsförbundet, 2011). Finns det skillnader 

mellan män och kvinnor när det handlar om att uppleva glädje och njutning under ett 

styrketräningspass?       

Bakgrund 

Styrketräning 

Styrketräning syftar till att öka den muskulära styrkan och bedrivs vanligen i dynamiska 

arbetsformer, även om statisk (isometrisk) träning förekommer. Styrka kan ses ur olika 

perspektiv, t.ex. maximal styrka, explosivitet eller uthållig muskelstyrka 

(Nationalencyklopedin, 2015). Nyttoeffekter av regelbunden styrketräning är framför allt 

ökad anaerob uthållighet, d.v.s. muskelns förmåga att arbeta utan tillgång till syre 

(mjölksyretolerans) samt större muskelvolym (Budowick, 1998). Korrekt utförd styrketräning 

stärker även kroppens skelett, senor och ligament (Budowick, 1998), vilket är ett av skälen till 

att styrketräning är nyttigt för människor i alla åldrar, inte minst för äldre (Lubcke, Martin & 

Hellström, 2012). Styrketräning kan utföras individuellt eller i grupp med fria vikter, 

specialkonstruerade maskiner med inbyggda motstånd eller med endast den egna kroppen som 

motstånd/belastning (Berg & Paulun, 2008). Den kanske viktigaste aspekten när det gäller 

styrketräning och möjligheten att påverka individens hälsa är förändringen av den relativa 

styrkan. Detta innebär i korta drag att individens subjektiva uppfattning av hur tungt, 
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ansträngande eller fysiskt svårt någonting är kan förändras med hjälp av regelbunden 

styrketräning (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Styrketräning är en tekniksport som för att 

ge maximal utdelning, minimera skaderisken och upplevas som stimulerande kräver 

professionell instruktion. Det finns generella riktlinjer kring styrketräning som de flesta 

styrketräningsinstruktörer och fysioterapeuter följer, som t.ex. hur ofta, hur länge och med 

vilken intensitet (Bergström, 2001). Enligt Lon Kilgores definition delades individer som 

styrketränade in i tre grupper med hänsyn till hur länge de utövat styrketräning. Novice, 

personer som styrketränat regelbundet i några månader, Intermediate, personer som tränat upp 

till ett par år samt Advance/Elite, personer som tränat i flera år eller tävlat (Rippetoe, Kilgore 

& Bradford, 2006). 

I ett samhälle som i allt högre utsträckning innebär att människor sitter stilla och inte rör på 

sig på ett naturligt sätt har det blivit än viktigare att försöka bibehålla och skaffa muskulär 

styrka (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Styrketräning som prevention mot fysisk och 

psykisk ohälsa har efter intensivt forskande visat på fina resultat vid ett flertal olika fysiska 

och psykiska tillstånd (Tonkonogi & Bellardini, 2013). Som tidigare nämndes styrketränade 

över 1.7 miljoner svenskar. Endast gång och promenad hade fler utövare 

(Riksidrottsförbundet, 2011). Orsaker som människor angav till sitt tränande hade förändrats 

något i Riksidrottsförbundets undersökning mellan 2001 och 2011. "Att må bra", "Att 

bibehålla hälsan" och "Att förbättra konditionen" angavs som de tre viktigaste orsakerna till 

träning 2001. Tio år senare angavs istället "För att hålla mig i form", "För att träffa 

människor" och ”För att gå ner i vikt". "För att det är roligt" hamnade 2011 på sjätte plats 

och fanns inte med som ett svarsalternativ 2001, (Riksidrottsförbundet, 2001, 2011). 

Gym 

Med gym avses en anläggning där olika former av fysisk aktivitet utövas, antingen i form av 

gruppträning som t.ex. aerobics, eller enskilt i avgränsade utrymmen med 

styrketräningsmaskiner, fria vikter som t.ex. stänger, hantlar och rep (Ekström, 2001). De 

första gymmen i Sverige etablerades under 1920-talet i källarlokaler och nyttjades främst av 

kroppsbyggare och friidrottare. Under 1980-talet förändrades källarlokalerna, lyftes upp till 

markplan, blev fräschare och välkomnade även vanliga motionärer och kvinnor. Idag är 

gymmen komplexa enheter för både styrketräning, konditionspass, friskvård, rehabilitering 

och mental träning (Ekström, 2001). 

Flow: "den andra andningen" 

Flow, från engelskans flöde eller ström, definieras som "ett sinnestillstånd där en person i 

samband med utförandet av en aktivitet känner sig fullständigt absorberad, med en känsla av 

optimalt fokus, totalt engagemang och fullständig övertygelse om framgång i aktivitetens 

genomförande.", (Nationalencyklopedin, 2015). Konceptet flow har sina rötter i den 

humanistiska psykologin via bl.a. Maslow, Rogers och den positiva psykologins grundare 

Seligman (Sahoo & Sahu, 2009). Ett flertal forskningsresultat sedan tidigt 1990-tal visade på 

positiva korrelationer mellan lycka, hög livskvalitet, njutning och flow samt negativa 

korrelationer mellan negativa känslor (oro, ångest, rädsla) och flow (Sahoo & Sahu, 2009). 

Flowteorin etablerades och spreds under 1990-talet av dess grundare Mihaly Csikszentmihalyi 
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(Csikszentmihalyi, 1990, 1997). Flow beskrevs som ett psykologiskt, subjektivt tillstånd där 

individen var helt uppslukad av det som hen sysslade med. Ett typiskt kännetecken för en 

person som befann sig i flow var ett energiskt fokuserande, ett fullkomligt engagemang i en 

process som framgångsrikt ledde mot ett mål (Csikszentmihalyi, 1990). En individ i flow 

kände glädje och stark motivation i det som pågick, berördes inte av trötthet eller oro och 

förlorade ofta förmågan att bedöma tiden korrekt. Aktiviteten i sig upplevdes positivt och 

belönande på ett inre plan. Den känsla av tillfredställelse och njutning som belöningen 

skapade ledde till att personen ville uppleva känslan på nytt (Csikszentmihalyi, 1997; Jackson 

& Csikszentmihalyi, 1999). Flow var således en betydande faktor för människor när det gällde 

att regelbundet utföra bl.a. hälsobefrämjande aktiviteter som t.ex. fysisk träning (Schüler & 

Brunner, 2009; Williams, Grow & Freedman, 1996). Den inre motivationsfaktorn utgjorde 

tidigt en av de viktigaste komponenterna i flowteorin och etablerades 1985 av Deci och Ryan, 

i Self determination theory SDT (Deci & Ryan, 1985). Den inre motivationen var det som 

individen upplevde då hen dels hade valt sin aktivitet själv samt utförde denna för dess värde i 

sig och utan förväntan på belöning (Deci & Ryan, 1985). Ytterligare tre komponenter spelade 

enligt Deci och Ryan en avgörande roll för graden av motivation, nämligen självständighet, 

kompetens och tillhörighet. Dessa komponenter visade sig i senare forskning ha positiva 

korrelationer med flow (Jackson & Roberts, 1992). Negativa korrelationer återfanns mellan 

yttre motivationsfaktorer och flow samt icke självbestämmande motivation och flow (Kowal 

& Fortier, 1999). 

Csikszentmihalyis nyfikenhet kring människor som tycktes finna stor njutning och glädje i 

olika aktiviteter utan förväntan på vare sig yttre belöning, så som pengar, berömmelse eller 

prestige utgjorde starten på en lång och spännande forskningsresa (Csikszentmihalyi, 1990, 

1997). Fokus låg inledningsvis på enskilda individer engagerade i kreativa aktiviteter så som 

musik, konst, schack och forskning. Efter hand inkluderades även gruppaktiviteter, 

yrkesarbetande människor, olika kulturer och åldersgrupper (Csikszentmihalyi, 1990, 1997). 

Eftersom flowupplevelsen inte var möjlig då en aktivitet endast upprepades i sin initiala form 

var det intuitivt att starta flowforskningen bland kreativa individer. Dessa personer sysslade 

med kreativa aktiviteter som ständigt utmanade och ställde succesivt högre krav på förmågan 

(Csikszentmihalyi, 1990). De första forskningsresultaten där flow i relation till sport och 

fysisk aktivitet påvisades publicerades 1992. I sin kvalitativa, intervjubaserade studie visade 

Jackson att konståkare på elitnivå rapporterade starka och frekventa flowupplevelser under 

tävling och träning (Jackson, 1992). 

De neurala bakomliggande orsakerna till upplevelsen av flow var oklara. En artikel som 

publicerades 2004 beskrev en hypotes som föreslog en form av trade-off mellan explicita och 

implicita system i hjärnan där suppression av de explicita funktionerna resulterade i det 

kravlösa informationsprocessandet som karakteriserade flow (Bruya, 2010; Dietrich, 2004). 

Dock påpekade Swann och medarbetare så sent som 2012 att mer forskning behövdes för att 

förstå de bakomliggande orsakerna till flow (Swann, Keegan & Piggot, 2012). Det rådde 

överlag en enighet inom forskarvärlden om att flowfenomenet hade sitt ursprung i människans 

förmåga till kreativitet (Klein, 2012). Kreativiteten spelade en avgörande roll för evolutionen. 

Den kreativa Homo Sapiens var överlägsen den icke kreativa och hade en klart större chans 

för överlevnad på grund av sin större förmåga till innovation och nyfikenhet (Klein, 2012). 
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Biologiskt innebar kreativitet och flow även direkta stimuleringar av människans 

belöningssystem och frisättning av bl.a. dopamin (Klein, 2012). Dopaminet var vidare också 

det som skapade beroende av både positiva och negativa stimuli (träning, mat, alkohol, spel) 

samt reducerade ångest (Klein, 2012). I bemärkelsen flow kunde beroendet oftast (men inte 

alltid) anses som något positivt eftersom det vanligtvis resulterade i ett mänskligt behov av att 

uppleva en njutning gång på gång, (Csikszentmihaly, 1990). Att bli "beroende" av fysisk 

aktivitet ledde därför till kontinuitet i en ofta hälsobefrämjande sysselsättning (Klein, 2012). 

Hur skulle vi då på ett trovärdigt sätt kunna mäta något så subjektivt som flow? Enligt 

Csikszentmihalyi delades flowupplevelsen in i nio olika dimensioner. Varje dimension 

innehöll sedan fyra frågeställningar kopplade till dimensionen (Csikszentmihalyi, 1990; 

Jackson & Eklund, 2004). Inledningsvis samlade Csikszentmihalyi in data med hjälp av 

Experience Sampling Method, ESM. Detta tillvägagångssätt innebar att deltagarna i sitt 

vardagsliv med hjälp av en personsökare som larmade skrev ner sina mentala tillstånd flera 

gånger per dag (Larson & Csikszentmihalyi, 1987). Denna metod var dock problematisk när 

det handlade om att mäta flowupplevelser hos idrottare eftersom det innebar att deltagarna 

tvingades avbryta sin aktivitet och därmed bröt flowtillståndet (Jeong, 2012). Till följd av 

detta utvecklades således Flow state scale, FSS, ett frågeformulär med de nio dimensionerna 

strukturerade i 36 frågor (Jackson & Marsh, 1996).  Företrädelsevis används nu två 

modifierade varianter av FSS nämligen FSS-2, Flow state scale-2 och Dispositional flow 

scale-2, DFS-2. Dispositional flow scale-2 mäter frekvensen av den generella 

flowupplevelsen under en specifik aktivitet och är den mätmetod som denna studie baserats på 

(Jackson & Eklund, 2002, 2004). 

Under början av 1990-talet etablerades och spreds teorin om flow, och applicerades på ett 

flertal områden, däribland idrott (Jackson & Csikszentmihalyi, 1999; Jackson & Roberts, 

1992). Flera studier visade att fysisk träning gav upphov till flowupplevelser på både elit- och 

motionärsnivå (Swann et al, 2012; Edwards, 2006; Elbe, Strahler & Krustrup, 2010). 

Korrelationer upptäcktes mellan bl.a. flow, inre motivation, tydliga mål och ångest (Jackson, 

Ford & Kimieci, 1998). Kowal och medarbetare fann i sin studie att elitsimmare som kände 

sig omotiverade och pressade av sina coacher under träning upplevde signifikant mindre flow 

än sina lagkamrater som var motiverade och tränade frivilligt (Kowal & Fortier 1999). En 

ytterligare dimension som innefattades av flowteorin var känslan av njutning och glädje 

(autotelisk upplevelse, dimension nio). Upplevelsen av glädje och njutning vid en aktivitet 

hade också avgörande betydelse för bibehållandet av regelbunden träning (Segar & 

Richardson, 2014; Trayes, Harre & Overall, 2012). I en amerikansk studie bland medelålders 

kvinnor (40-60 år) visade det sig att kvinnor med mål såsom hälsoprevention, 

sjukdomsprevention, viktminskning och förbättrat utseende tränade signifikant mindre än de 

kvinnor som tränade för att det innebar njutning och glädje (Segar, Eccles & Richardson, 

2011). Dessa resultat låg i linje med de svenska resultaten som tidigare nämnts 

(Riksidrottsförbundet, 2011). När det gällde tidsaspekten som en påverkande faktor för 

fortsatt och regelbunden träning visade tidigare studier att ju längre en person tränat desto 

större var chansen för att träningen skulle uppfattas som njutbar. Detta betydde vidare att även 

den inre belöningen skulle inträda. Denna kombination ökade chansen för att personen såg 

fram emot nästa träningspass och att träningen blev en god vana (Rothman, 2000; Schwarzer, 
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1999; Schüler & Brunner, 2009). När det gällde tidigt avslutande av träning visade tidigare 

forskning att detta var ganska vanligt, (Edwards, 2003, 2006; Weinberg & Gould, 1999). I ett 

flertal studier gjorda i gymmiljö visade Edwards att avhopp (drop-out) på 25 % bland 

försökspersonerna inte var ovanligt (Edwards, 2003, 2006). Att tidsaspekten, d.v.s. hur länge 

en person tränat regelbundet, påverkade bibehållandet av aktiviteten konstaterades i flera 

studier där kontrollgrupper användes. Tröskelvärdet för att lyckas behålla en gynnsam 

varaktighet inträffade efter ca 10-15 veckors regelbunden träning (Moreno Murcia, Cervello 

& Gonzalez-Cutre-Coll, 2008; Roth & Holmes, 1985; Scully, Kremer & Meade, 1998). 

När det gällde könsskillnader vid flowupplevelser pekade forskningsresultaten åt olika håll. 

Vissa studier fann ingen skillnad mellan könen (Moreno Murcia et al, 2008; Russell, 2001). I 

en jämförande studie där helt otränade individer deltog visade resultaten på skillnader mellan 

könen. De kvinnliga deltagarna upplevde t.ex. mer flow jämfört med männen när de tränade 

fotboll eller löptränade (Elbe et al, 2010). I ett flertal studier mellan 2002 och 2014 gjorde 

Segar och medarbetare omfattande undersökningar om kvinnors inställning till fysisk 

aktivitet. Frågeställningarna handlade om kvinnornas attityder, mål, motivation och känslor 

kopplade till fysisk aktivitet. Resultaten visade bl.a. att majoriteten av kvinnorna inte tränade 

för att det var roligt eller njutbart utan för att de ville bibehålla hälsan eller minska i vikt. De 

flesta av kvinnorna hade inte heller tydligt definierade mål med sin träning. Fysisk aktivitet 

var förknippad med ett nödvändigt ont och ledde till att kvinnorna inte fann motivation till att 

bibehålla någon varaktighet i aktiviteten (Segar et al, 2011; Segar, Eccles & Peck, 2007; 

Segar, Jayaratne & Hanlon, 2002; Segar & Richardson, 2014). Enligt flowteorin var tydligt 

definierade mål samt känslan av glädje och tillfredställelse viktiga komponenter för att uppnå 

flow (Csikszentmihalyi, 1990, 1997). Ett antagande i denna studie var därför att kvinnorna 

skulle komma att uppleva en mindre mängd generell flow jämfört med männen under ett 

styrketräningspass.  

Sammanfattningsvis har forskningen de senaste tjugo åren handlat nästan uteslutande om flow 

hos elitidrottare som toppresterat (Jeong, 2012; Schüler & Brunner, 2009). Detta trots att 

Csikszentmihalyis forskning tidigt visade på flowupplevelser hos individer i 

vardagssituationer (Csikszentmihalyi, 1990, 1997). Varför så lite forskning tillägnats vanliga 

motionärer kunde delvis förklaras av ståndpunkter som etablerades tidigt inom 

flowforskningen. Ett exempel var att flow oftast upplevdes vid maxprestationer (Jackson & 

Csikszentmihalyi, 1999; Jackson & Roberts, 1992) eller att individer med högre förmåga 

upplevde högre nivåer av flow (Engeser & Rheinberg, 2008). En ytterligare förklaring till 

varför fokus mest hade legat på elitidrott angavs av forskare vara att det var mer fruktbart att 

studera elitidrottare. Denna kunskap kunde sedan fångas upp av "vanliga motionärer" (Swann 

et al, 2012). Trots det visade Swann och hans medarbetare i sin sammanfattande studie att 

vanliga motionärer upplevde mer flow än elitidrottare eftersom de höga kraven i 

tävlingsmomentet inte fanns. Balansen mellan prestation och kompetens blev därför mer 

optimal (Swann et al, 2012). En av förutsättningarna för flow var att kravet på kunskap skulle 

matcha individens kompetens (Csikszentmihalyi, 1990, 1997). 

Forskning när det gäller styrketräning och flowupplevelser är i princip obefintliga. En 

omfattande studie gjord av Decloe och medarbetare undersökte flowupplevelser hos individer 

som utförde fysisk aktivitet på gym ensamma eller i sällskap av någon (vän, syskon, partner). 
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I denna studie visade det sig att det var deltagarna med sällskap som upplevde mest 

engagemang i rådande situation (Situational involvement). Detta begrepp beskrev en temporär 

känsla av engagemang vid en speciell situation och var en vidareutveckling ur Social 

judgement theory (Richins, Bloch & McQuarrie, 1992). Samma studie visade också att det var 

de ensamtränande som upplevde mest flow (Decloe, Kaszymski & Haviitz, 2009). I en dansk 

studie fann Elbe och medarbetare att helt otränade individer som deltog i ett sex månaders 

träningsprogram och utförde både enskild och gruppträning (bl.a. fotboll och styrketräning) 

upplevde flow (Elbe et al, 2010). Dessa forskare poängterade dock vikten av fortsatt forskning 

då det gällde bl.a. tidsaspekten, d.v.s. om regelbunden och långtidsträning kunde optimera 

träningsupplevelsen, skapa flow och bli en god vana (Elbe et al, 2010). 

Syfte och hypoteser 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida tidsaspekten, d.v.s. hur många veckor, 

månader eller år en person hade styrketränat påverkade möjligheten att uppnå och uppleva 

generell flow under ett styrketräningspass. Ett ytterligare syfte med studien var att undersöka 

om det fanns några skillnader i hur mycket generell flow män respektive kvinnor upplevde 

under ett specifikt styrketräningspass oberoende av hur länge de hade utövat styrketräning 

(veckor, månader eller år). I denna studie undersöktes detta genom att deltagarna skattade sin 

generella flowupplevelse efter att ha utfört ett styrketräningspass. Skattningen gjordes med 

hjälp av ett standardiserat frågeformulär. Med stöd i tidigare forskning formulerades följande 

hypoteser. 

 

H1. Det finns en positiv korrelation mellan den generella flowupplevelsen för personer under 

ett styrketräningspass och antal månader som personerna har utövat styrketräning 

H2. Män som utövar styrketräning upplever mer generell flow under ett styrketräningspass 

jämfört med kvinnor som utför ett styrketräningspass oberoende av hur länge de personerna 

utövat styrketräning 

H3. Det finns skillnader i den skattade upplevelsen av generell flow under ett 

styrketräningspass mellan grupper kategoriserade efter hur lång tid personerna i varje grupp 

utövat styrketräning 

Metod 

Deltagare 

I studien deltog 118 personer totalt, varav 62 var män och 56 var kvinnor. Åldersspridningen 

låg mellan 18-78 år, (M=41.14). Deltagarna rekryterades via bekvämlighetsurval. Dels på en 

träningsanläggning i Stockholm (40 personer) samt via Facebook (78 personer). Av de 

personer som deltog på träningsanläggningen var 28 kvinnor och 12 män. Av de personer som 

fyllde i frågeformuläret via Facebook var 28 kvinnor och 50 män. Eftersom det av olika 

okända anledningar var svårt att rekrytera personer direkt på träningsanläggningen valdes 

även Facebook som ett rekryteringsområde. Detta gjordes för att öka möjligheterna att erhålla 

tillräckligt många svar och därmed uppnå tillräckligt hög statistisk power. För att få delta i 
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studien krävdes att personen utförde någon form av styrketräning, individuellt eller i grupp. 

Inga frekvenskrav definierades eller ställdes på de personer som valde att delta. Flera av de 

som deltog angav dock stor spridning på frågan: "Hur länge har du utövat styrketräning?", 

som t.ex. "Jag har tränat från och till i 10 år men haft ett långt uppehåll. Tränat intensivt i 2 

år nu". I denna studie valdes enbart den senast angivna, sammanhängande tid som 

styrketränats. Det togs således ingen hänsyn till hur mycket personen tränat innan avbrottet. 

Material 

 Deltagarna ombads inledningsvis att svara på tre demografiska frågor: ålder, kön samt hur 

länge de utövat styrketräning, angivet i veckor, månader eller år. Därefter följde ett 

frågeformulär med 36 frågor anknutna till upplevelser och känslor efter ett genomfört 

styrketräningspass, enligt DFS-2 (Jackson & Eklund, 2002, 2004) (Appendix 2). Deltagarna 

ombads gradera sin upplevelse på en femgradig likertskala där 1=Instämmer inte alls, 

2=Instämmer inte, 3=Varken eller, 4=Instämmer, 5=Instämmer helt. Frågeformulärets 

originalspråk var på engelska men i denna studie användes en översättning till svenska 

(Bååth-Ardow & Lagerstedt, 2013). Enligt Jackson och Eklund hade det standardiserade 

frågeformuläret DFS-2 en reliabilitet på .81-.90 (Jackson & Eklund, 2002). Eftersom 

formuläret översattes var det dock inte längre standardiserat och förväntades inte ha lika hög 

reliabilitet.  

Procedur 

De personer som rekryterades direkt på träningsanläggningen, (40 personer) "fångades in" 

efter avslutat träningspass och ombads fylla i pappersformuläret. De deltagare som fyllde i 

formuläret via länk på Facebook (78 personer) ombads ha sitt senaste träningstillfälle i åtanke 

när de fyllde i formuläret. Studien följde Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för god forskarsed 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Skriftlig information om anonymitet, åldersgräns, frivilligt deltagande 

samt tillåtelse att när som helst avsluta deltagandet gavs till samtliga som deltog i studien. 

Deltagare som fyllde i frågeformuläret på träningsanläggningen informerades även muntligt. 

Deltagarna erbjöds även delgivning av resultaten (via e-post) vid studiens avslutande i juni 

2015. 

Design och dataanalys 

Inledningsvis omvandlades deltagarnas svar på hur länge de utövat styrketräning (veckor, 

månader, år) till månader för att få ett enhetligt mått på tränad tid. Vidare delades deltagarna 

in i tre grupper för att separera de som var nybörjare, 0-4 månader (N=31), från de som 

styrketränat något längre, 5-48 månader (N=45,) samt från de som var veteraner och 

styrketränat 49 månader eller mer (N=42). Gruppindelningen baserades på Lon Kilgores 

definitioner som tidigare nämnts under stycket om styrketräning, se sid 3 (Rippetoe et al, 

2006). För att erhålla en jämnare fördelning av deltagare i de tre grupperna valdes 

tidsintervallet i grupp två att utökas. Istället för Kilgores tidsgräns på två år valdes fyra år, (5-

48 månader) för gruppen som Kilgore benämnde Intermediate (Rippetoe et al, 2006). 

Normalfördelningskontrollen visade att data inte var normalfördelad utan starkt bimodal. 

Samtliga analyser genomfördes med hjälp av icke-parametriska test. Två outliers 

identifierades i den data som visade hur länge deltagarna utövat styrketräning (365 respektive 
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300 månader). Dessa behölls dock eftersom de gav viktig information och inte utgjorde något 

egentligt problem vid de icke-parametriska test som utfördes. Eftersom data samlades in på 

två av varandra oberoende rekryteringsplatser, en träningsanläggning i Stockholm samt 

Facebook gjordes analyser för att identifiera eventuella skillnader mellan dessa två 

rekryteringsområden samt dess förhållande till tränad tid och kön (Mann-Whitney U och Chi-

2 test). Studiens design utgjordes vidare av en enkel korrelationsanalys mellan den generella 

flowupplevelsen och antal styrketränade månader (Spearmans-rho). Därefter analyserades hur 

flowupplevelsen påverkades i förhållande till de tre olika tidsintervallerna, 

mellangruppsdesign (Kruskal-Wallis test). Efter detta gjordes analyser mellan tidsnivåerna, 1-

2 samt 2-3 (Mann-Whitney U). samt en jämförande analys av mängden upplevd flow mellan 

könen oberoende av hur länge de utövat styrketräning (Mann-Whitney U). Vidare 

analyserades varje enskild dimensions korrelation till tränad tid (Spearmans-rho). Vid denna 

multianalys (nio separata test) gjordes en Bonferronikorrigering dvs. en sänkning av alfanivån 

för att minska risken för typ-1 fel. Slutligen analyserades skillnaden mellan mäns och 

kvinnors flowskattning i dimension sju, förlorad självmedvetenhet (Mann-Whitney U), samt 

samtliga deltagares flowskattning i dimension fyra, otvivelaktig feedback i förhållande till 

antalet tränade månader (Kruskal-Wallis). Samtliga beräkningar utfördes med SPSS version 

22. Alfanivån lades på .05. 

Resultat 

Inledningsvis analyserades eventuella skillnader mellan erhållen rådata med hänsyn till kön, 

tränad tid samt de två rekryteringsområden som valts, en träningsanläggning i Stockholm 

samt Facebook. Eftersom deltagarna som "fångades in" direkt på träningsanläggningen med 

stor sannolikhet kom direkt från ett träningspass, fanns det risk för att denna grupp hade en 

mer närliggande upplevelse av flow jämfört med de deltagare som svarade på frågeformuläret 

via Facebook och kunde ha ett varierande tidsperspektiv till sin flowupplevelse. Risken för att 

deltagarna som rekryterades från träningsanläggningen skulle skatta flow högre jämfört med 

deltagarna från Facebook var således hög. Tabell 1 visar spridningen av deltagarna fördelade 

på de olika rekryteringsplatserna samt fördelningen av hur länge de styrketränat (månader) 

och viket kön de tillhörde. 

 

Tabell 1  

Fördelning av samtliga deltagare med hänsyn till kön, antal tränade månader samt vilket 

rekryteringsområde de representerade 

Grupp 0-4 månader 5-48 månader 49 månader eller fler 

Kön  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Totalt 31 (26.5%) 45 (38 %) 42 (35.5 %) 

Tränings-

anläggning 

4 (3.5%) 2 (1.5%) 13 (11 %) 6 (5 %) 10 (8.5%) 5 (4 %) 

Facebook 14 (12 

%) 

11 (9.5%) 7 (6 %) 19 (16 %) 7 (6 %) 20 (17 %) 

 Not: Siffrorna inom parentes anger andelen deltagare i procent av totalt N= 118. 
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Resultaten visade att ingen signifikant skillnad fanns mellan deltagare från 

träningsanläggningen jämfört med deltagare från Facebook i förhållande till hur många 

månader de utövat styrketräning (χ2= (2, N= 118)= 4.38, p> .05).  

Några signifikanta skillnader mellan antal månader som deltagarna utövat styrketräning i 

förhållande till viket kön de tillhörde identifierades inte heller (χ2= (2, N=118)= 2.23, p> 

.05). 

Därefter kontrollerades eventuella skillnader i skattningen av generell flow mellan deltagare 

från de två olika rekryteringsområdena med hjälp av ett Mann-Whitney U test. Resultatet var 

inte signifikant (Mann-Whitney U= (2) 1511.50, Z= .28, p> .05). 

 

För att testa hypotes (H1), Det finns en positiv korrelation mellan den generella 

flowupplevelsen för personer under ett styrketräningspass och antal månader som personerna 

har utövat styrketräning (veckor, månader, år) utfördes ett korrelationstest (Spearmans-rho) 

mellan flow och antal månader som personen hade styrketränat. Resultaten visade på en 

signifikant, positiv korrelation (Spearmans-rho = .75, N = 118, p < .05). Tabell 2 visar att 

den tydligaste ökningen av upplevd generell flow inträffade hos de personer som styrketränat 

mer än 48 månader. 

Tabell 2 

(Hypotes 1) Medianvärde och spridningsvärde för generell flow i samtliga grupper samt 

tränad tid (månader) 

  Flow Tränad tid  

Grupp N Median Range Median Range  

0-4 månader 31 2.61 1.75-3.78 2.00 1-4  

5-48 månader 45 3.17 2.14-4.64 13.00 6-48  

49 eller fler månader 42 4.10 3.08-5.00 120.00 56-540  
Not: N= 118. 

 

Vidare analyserades hypotes (H2), Män som utövar styrketräning upplever mer generell flow 

under ett styrketräningspass jämfört med kvinnor som utför ett styrketräningspass oberoende 

av hur länge de personerna hade styrketränat Grupperna hade en ojämn fördelning. Här 

identifierades en medianskillnad; kvinnor (Mdn = 3.18, N = 56, Range 1.75 - 4.64), män 

(Mdn = 3.79, N = 62, Range 2.08 - 5.00). Denna skillnad var signifikant och redovisas i 

Tabell 3 (Mann-Whitney U= (2) 1264.50, Z= 2.54, p< .05). Tabell 3 nedan visar resultaten 

utifrån de nio dimensionerna. Varje dimension innehöll fyra frågor och summeringen angav 

medelvärdet, median och standardavvikelsen för samtliga deltagare i respektive dimension 

(Jackson & Eklund, 2004). De nominellt högsta flowpoängen återfanns i dimension tre, 

tydliga mål för både män (M = 4.23, Mdn = 5.0) och kvinnor (M = 4.12, Mdn = 4.0). De 

nominellt lägsta flowpoängen hos kvinnorna fanns i dimension sex, upplevelse av kontroll (M 

= 2.02, Mdn = 3.0) och hos männen i dimension åtta, förändrad tidsuppfattning (M = 2.80, 

Mdn = 3.0). 

 



11 

 

 

 

Tabell 3 

(Hypotes 2) Skillnader i den generella flowupplevelsen mellan män och kvinnor i 

förhållande till de nio dimensionerna  

 Kvinnor Män 

DFS-2 Dimension Fråga* M SD Median M SD Median 

1. Balans 

utmaning/förmåga 
1,10,19,28 

3.12 1.25 3 3.58 1.18 4 

2. Aktivitet/ 

uppmärksamhet 

sammansmälter 

2,11,20,29 

2.73 1.25 3 2.89 1.34 3 

3. Tydliga mål 3,12,21,30 4.12 .92 4 4.23 1.06 5 

4. Otvivelaktig feedback 4,13,22,31 3.15 1.13 3 3.44 1.13 4 

5. Koncentration 5,14,23,32 3.57 1.07 4 3.62 1.12 4 

6. Upplevelse av kontroll 6,15,24,33 2.02 1.23 3 3.59 1.17 4 

7. Förlorad 

självmedvetenhet 
7,16,25,34 

2.38 1.26 2 4.02 1.14 4.5 

8. Förändrad 

tidsuppfattning 
8,17,26,35 2.94 1.52 3 2.80 1.33 3 

9. Autotelisk upplevelse 9,18,27,36 4.10 .86 4 4.15 .76 4 

Flow totalt 1-36 3.24 .76 3.18 3.59 .72 3.79 

Not: M= Mean, SD= Standardavvikelse, N= 118. Dimensioner enligt DFS-2 (Csikszentmihalyi, 1997; Jackson & Eklund, 

2004). * Frågor se Appendix 2. 

 

 

För att testa hypotes (H3), Det finns skillnader i upplevelsen av generell flow under ett 

styrketräningspass mellan grupper kategoriserade efter hur lång tid personerna i varje grupp 

utövat styrketräning gjordes ett Kruskal-Wallis test. Antal personer i de tre grupperna var 

dock ojämnt fördelade, vilket gjorde resultatet något mindre tillförlitligt. Testet visade på en 

signifikant skillnad i medianvärde mellan grupperna, (H= 57.25, df=2, p < .05).  

Slutligen gjordes en mellangruppsanalys för att undersöka skillnader mellan de tre olika 

tidsintervallerna. Mann-Whitney U testet visade på signifikanta skillnader i medianvärdet 

mellan samtliga grupper. Mellan grupp 1 och grupp 2 (N1= 31, N2= 45) (Mann-Whitney U = 

358.0, Z = 3.69, p < .05, two-tailed), samt mellan grupp 2 och grupp 3 (N2= 45, N3= 42). 

(Mann-Whitney U= 329, Z = 5.05, p < .05, two-tailed). 

Nedan redovisas analyser som valdes att utföras när data insamlats och sammanställts. Data 

visade sig innehålla intressanta fynd som befanns ligga utanför de tidigare beskrivna 

hypoteserna. Ett exempel på detta var den relativt stora medelvärdesskillnaden mellan mäns 

och kvinnors generella flowupplevelse i dimension sju, förlorad självmedvetenhet. Denna 

skillnad var signifikant och redovisas i Figur 1 (Mann-Whitney U=10133.500, Z= 12.263, 

p< .05). 
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Figur 1. Medelvärdesskillnader mellan mäns och kvinnors generella flowupplevelse i dimension 7. Staplarna visar 

skillnaderna i medelvärde mellan kvinnors och mäns flowupplevelse under ett styrketräningspass i dimension 7, förlorad 

självmedvetenhet. (Män N=62, Kvinnor N=56, p<.05). 

En separat analys gjordes även mellan dimension fyra, otvivelaktig feedback och tränad tid. 

Resultatet redovisas i Tabell 4 och visar signifikanta skillnader i medianvärde mellan tränad 

tid i förhållande till den inre motivationen, Otvivelaktig feedback. Kruskal Wallis gav 

(H=56.11, df= 2, p < .05). 

Tabell 4  

Medianvärde för generell flow i förhållande till antal tränade månader 

Grupp Median flow Range 

1. 0-4 månader 2.50 1.50-4.00 

2. 5-48 månader 2.75 1.75-4.75 

3. 49 eller fler månader 4.25 3.00-5.00 

Not: N= 118, p< .05. 

 

Vidare analyserades sambandet mellan de olika flowdimensionerna och antal månader som 

deltagarna hade styrketränat. Här gjordes korrelationstester för samtliga dimensioner. Det 

Bonferronikorrigerade värdet var p< .006 och redovisas i Tabell 5. Resultatet visade att 

samtliga dimensioner var signifikanta. De starkaste sambanden identifierades i dimension ett 

och åtta. Det svagaste sambandet identifierades i dimension sju. 
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Tabell 5 

Spearmans-rho korrelation mellan dimension 1-9 och antal tränade månader 

Dimension Tränad tid 

 Korrelationskoefficient 

1. Balans utmaning/förmåga .75* 

2. Aktivitet/medvetenhet sammansmälter .71* 

3. Tydliga mål .26* 

4. Otvivelaktig feedback .73* 

5. Koncentration .40* 

6. Kontroll .71* 

7. Förlorad självmedvetenhet .26* 

8. Förlorad tidsuppfattning .75* 

9. Autotelisk upplevelse .43* 
Not: *Bonferronikorrigering, p< .006, baserad på p= .05/9 = .006.  

Diskussion 

Denna studie visar att det finns ett tydligt samband mellan hur länge en individ har utövat 

styrketräning och hur mycket generell flow personen upplever under ett styrketräningspass. 

Trots att deltagarna i denna studie rekryterades från olika miljöer och förutsättningar visade 

sig flowupplevelsen vara förvånansvärt stabil oavsett var och när deltagarna skattade sin 

senaste upplevelse av generell flow i anslutning till ett styrketräningspass. Signifikanta 

mängdskillnader i upplevelse av generell flow mellan könen, oberoende av hur länge 

deltagarna hade styrketränat identifierades också. Resultaten antyder även att den generella 

flowupplevelsen optimeras när en person utövat styrketräning i fyra år eller ännu längre. 

Resultaten stämmer väl överens med tidigare forskning som visade att personer som idrottade 

på elitnivå, d.v.s. hade åtskilliga träningstimmar i bagaget upplevde mer generell flow vid 

skattning enligt DFS-2 i jämförelse med vanliga motionärer eller nybörjare (Jackson, 1992; 

Jackson & Csikszentmihalyi, 1999; Jackson & Roberts, 1992; Jeong, 2012). Den skillnad som 

redovisats mellan könen i denna studie fann också ett visst stöd i tidigare studier gjorda i 

gymmiljö (Elbe et al, 2010; Segar & Richardson, 2014). Majoriteten av tidigare forskning 

visade dock inte på någon signifikant skillnad i mäns och kvinnors upplevelse av generell 

flow varken inom elit- eller motionsidrott (Moreno Murcia et al, 2008; Russell, 2001). Ett 

flertal orsaker kan finnas till att denna studie fann skillnader mellan mäns och kvinnors 

flowupplevelse som t.ex. miljö, personlighetsdrag, deltagarnas psykiska och fysiska dagsform 

eller träningshistorik. 

Enligt Csikszentmihalyi så skapade upplevelsen av flow mer flow (Csikszentmihalyi, 1990, 

1997). Detta bekräftas i denna studie med en successiv ökning där gruppen med deltagare som 

styrketränat 0-4 månader upplevde minst flow och gruppen som styrketränat 49 månader eller 

mer upplevde mest flow. Det visade sig också att ökningen var störst mellan deltagarna i 

gruppen som styrketränat 5-48 månader samt 49 månader eller mer. Detta pekar på att det 

finns en tidsnivå där flow optimeras. Denna nivå tycks inträffa efter ungefär 48 månaders 

styrketräning. Resultatet finner inget direkt stöd i tidigare forskning men kan jämföras med 

studier som fann ökat välbefinnande, minskad ångest och mindre självmedvetenhet efter 10-
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15 veckors fitnessträning (Roth & Holmes, 1985; Scully et al, 1998). Möjligen beror 

"flowförskjutning i tid" i denna studie på svårigheter att klara av den tekniskt relativt 

komplicerade aktivitet som korrekt utförd styrketräning innebär. Det tar med andra ord tid att 

förstå hur musklerna arbetar och få flyt i de olika styrketräningsmomenten. Till följd av att det 

uppenbarligen tar relativt lång tid för en person att få resultat och uppleva flow i styrketräning 

ökar troligen risken för att personen ledsnar och slutar styrketräna. Detta fanns dokumenterat i 

tidigare studier som redovisade tidig drop-out hos deltagare som testades i gymmiljö 

(Edwards, 2003, 2006). I en omvänd argumentation kan resultatet istället tolkas som att 

styrketräning skapar förutsättningar för flowupplevelser när personen styrketränat tillräckligt 

länge, just p.g.a. den utmaning på ständigt ökad kompetens som aktiviteten innebär. 

Ett flertal intressanta iakttagelser gjordes i denna undersökning då två av de nio 

flowdimensionerna analyserades individuellt i förhållande till kön eller tidsaspekt. En 

signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors upplevelse av flow, oberoende av hur länge 

personen styrketränat identifierades i dimension sju, förlorad självmedvetenhet och redovisas 

i Tabell 3 respektive Figur 1. Frågorna som ställdes (7, 16, 25 och 34, Appendix 2) 

fokuserade på deltagarens uppfattning eller oro kring andra människors eventuella tankar, 

uppfattningar eller utvärdering av deltagarens prestation under styrketräningspasset. 

Resultatet visar att kvinnor upplever signifikant större koncentration kring det egna jaget 

jämfört med männen. Att förlora sin självmedvetenhet beskrevs i flowteorin som att individen 

blev ett med sin aktivitet och att aktiviteten utfördes instinktivt och med självförtroende. Den 

normala informationen som ständigt uppmärksammade individen om vem han eller hon var 

upphörde. Detsamma gällde känslor som oro, sorg eller rädsla. Förlorande av 

självmedvetenhet ledde vidare till att perceptionen av omgivningen minskade och 

fokuseringen på den pågående aktiviteten ökade (Jackson & Marsh, 1996). I denna 

undersökning kan det betyda att t.ex. andra personer i träningslokalen inte påverkar eller 

distraherar den tränande personens aktivitet så länge personen kan släppa fokuseringen på det 

egna jaget. Fokuseringen på jaget och dess negativa påverkan på flow fick stöd av 

Csikszentmihalyi och Figurskis studie som visade att självmedvetenhet var associerat med 

lägre aktivitet och personligt engagemang i en specifik aktivitet (Csikszentmihalyi & 

Figurski, 1982). Även Riksidrottsförbundets rapporter visade att en ökad fokusering kring den 

egna kroppen och utseendet skett mellan 2001 och 2011. Denna ökning var dock könsneutral 

(Riksidrottsförbundet, 2001, 2011).  

Även den otvivelaktiga feed-backen, dimension fyra (se Tabell 4) visar en ökning av generell 

flow i relation till tränad tid. Den otvivelaktiga feedbacken (inre motivation) ökar parallellt 

med att antalet styrketränade månader stiger. Detta stämmer väl överens med tidigare 

forskning (Jackson et al, 1998; Kowal & Fortier, 1999). Den otvivelaktiga feed-backen var en 

stark motivator för fortsatt, regelbunden aktivitet (Rothman, 2000; Schüler & Brunner, 2009).  

Att uppleva njutning och glädje i en aktivitet var också en viktig förutsättning för att kunna 

uppleva flow (Csikszentmihalyi, 1990, 1997). I denna undersökning visar Tabell 3 att både 

män och kvinnor skattar dimension nio, den autoteliska upplevelsen högt. Tidigare studier 

poängterade vikten av att fysisk träning borde associeras med lust och glädje för att resultera i 

kontinuitet och varaktighet (Segar et al, 2011; Segar et al, 2002; Segar & Richardson, 2014; 
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Trayes et al, 2012). Även dimension tre, tydliga mål skattas högt oberoende av kön. 

Resultaten visas i Tabell 3. 

Sambandet mellan generell flow och den tid (månader) som deltagarna utövat styrketräning 

redovisas i Tabell 5 och visar en positiv korrelation. De tydligaste signifikanta sambanden 

identifierades hos personer som upplevde aktiviteten som lagom utmanande och i balans med 

personens kompetens, dimension ett, balans utmaning/förmåga (se Tabell 5). Detta resultat 

indikerar en trolig effekt av att ju längre individer styrketränat desto mer flyt i aktiviteten och 

bättre förståelse rörande samspelet mellan krav och kompetens. En likvärdig korrelation 

identifierades och redovisas i Tabell 5, mellan tränad tid och dimension åtta, förändrad 

tidsuppfattning Detta pekar på att ju längre tid en person har styrketränat desto troligare är det 

att personen upplever flow och förlorar tidsuppfattningen. Slutligen identifierades de 

signifikant svagaste korrelationerna mellan tränad tid och dimension tre respektive sju, tydliga 

mål och förlorad självmedvetenhet. Resultaten för dimension tre pekar på att det inte har så 

stor betydelse om personen är nybörjare eller veteran, när det handlar om att formulera tydliga 

mål med sitt styrketränande. Om detta resultat jämförs med resultatet som redovisas ovan, där 

dimension tre överlag skattas högt av båda könen kan följande slutsats dras: båda könen har 

tydliga mål med sitt styrketränande och de har mindre betydelse om personen precis börjat 

styrketräna eller har utövat aktiviteten i flera år. När det gäller den svaga korrelationen i 

dimension sju, har styrketräning i vissa sammanhang förknippats med bl.a. en ökad fixering 

vid den egna kroppen, ökad narcissism och missbruk av preparat som optimerar 

muskeltillväxt (Carrol, 1989). Resultatet antyder att båda könen men främst kvinnorna har 

svårigheter att släppa tankarna på det egna jaget under aktiviteten. Konsekvensen blir mindre 

generell flow under styrketräningspasset. 

Denna studie har ett antal begränsningar såsom lågt deltagarantal, ofullständig reliabilitet i 

mätinstrumentet samt variationer i datainsamling (Facebook och gymmiljö). Initialt antogs det 

att deltagarnas flowskattning från de olika rekryteringsområdena skulle resultera i betydande 

skillnader. Eftersom tidigare forskning baserats på mätningar av generell flow i direkt 

anslutning till gällande aktivitet fann författaren av denna studie ingenting att jämföra med. 

Denna studie var även för liten för att några generella slutsatser skulle kunna dras. Det kunde 

med andra ord inte antas att olika miljöer och tidsperspektiv i förhållande till 

skattningstillfället var utan betydelse. Möjligheten fanns dock att flowupplevelsen i sig var 

relativt lätt att återkalla i minnet även om det kunde ha förflutit avsevärd tid mellan det 

erinrade styrketräningspasset och skattningstillfället. En annan förklaring kunde vara att 

deltagarna som deltog via Facebook möjligen angav en skattning av generell flow som 

inkluderade flera styrketräningspass istället för ett specifikt. En ytterligare betydande 

begränsning i denna studie var även att deltagarnas tidigare erfarenhet och 

styrketräningshistorik inte konsekvent togs med i analyserna av data. Analyserna som gjordes 

baserades enbart på den senast angivna träningsperiod som deltagarna rapporterade i 

frågeformuläret. Om de svarande hade haft ett avbrott i sitt styrketränande räknades inte 

perioden före avbrottet in i variabeln "hur länge har du utövat styrketräning?"  Detta betyder 

att deltagare som t.ex. klassificerades som nybörjare, d.v.s. de som styrketränat 0-4 månader 

kanske hade en betydligt längre erfarenhet av aktiviteten. Detsamma gällde för deltagare i de 

övriga grupperna. En ytterligare begränsning i denna studie var att deltagarnas 
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träningsfrekvens var okänd. Eftersom inga frekvenskrav ställdes initialt, var det omöjligt att 

veta hur ofta eller hur länge (minuter, timmar) som deltagarna styrketränat. Noterbart är också 

att de icke-parametriska testerna som användes i denna studie inte gav samma 

informationsrika och precisa resultat som de parametriska testerna skulle ha gett.  

Sammanfattningsvis visar denna studie att det lönar sig att ha tålamod om en person har 

bestämt sig för att börja styrketräna. Det är tydligt att personer som styrketränat länge (flera 

år) upplever högre nivåer av generell flow jämfört med de som precis börjat eller inte 

styrketränat så länge. Tidsaspekten är i kombination med bl.a. "glädje under resans gång" 

samt otvivelaktig feedback (inre motivation) sannolikt några av de viktiga aspekterna när det 

gäller att nå kontinuitet och varaktighet i styrketräning. Eventuellt skapar möjligheten till 

flowupplevelser generellt bättre förutsättningar för regelbundenhet i styrketräning jämfört 

med mål så som hälsoprevention eller viktkontroll. Sannolikt leder även ökad kunskap om, 

och erfarenhet av styrketräning till både fortsatt tränande, lägre risk för tidig drop-out och mer 

motiverande känslor. Med vetskapen om betydelsen av flow i samband med styrketräning 

samt tidsaspektens påverkan kan berörda yrkesgrupper så som styrketräningsinstruktörer, 

fysioterapeuter och andra yrkesutövare engagerade i t.ex. rehabilitering eller prevention 

informera och motivera personer som har för avsikt att börja, upprätthålla och fortsätta med 

styrketräning. 

Eftersom det kan finnas en skillnad i mäns och kvinnors upplevelse av flow behövs mer 

forskning kring detta och större kunskap kring orsakerna. Det är möjligt att män och kvinnor 

upplever flow på olika sätt och på olika nivåer, olika flowdimensioner. Fler studier behövs 

därför kring de olika flowdimensionerna och variationer mellan könen. Även förklaringar till 

varför främst kvinnorna upplever högre självcentrering vid styrketräning jämfört med männen 

och om detta kan vara en av orsakerna till mindre flow hos kvinnorna. Vid en replikering av 

denna studie bör större hänsyn tas till deltagarnas tidigare och aktuella träningserfarenhet och 

träningsfrekvens. 
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APPENDIX 1 

Flowteorins nio dimensioner (Csikszentmihalyi, 1990, 1997, Jackson & Eklund, 2004, Jackson & Marsh, 1996) 

 

  

1.Balans mellan 

utmaning och 

förmåga 

När individen upplevde att utmaningen som rådde matchade individens 

förmåga och kompetensnivå. Utmaningen fick inte vara för lätt vilket 

innebär leda, men inte heller för svår då det resulterade i oro och ångest. 

2. Aktivitet och 

uppmärksamhet 

sammansmälter. 

Engagemanget i aktiviteten var så djupt att den skedde spontant och 

automatiskt. Individen upplevde inte självet som något separat utan som 

något integrerat med aktiviteten. 

3. Tydliga mål Individen hade tydligt definierade mål som skapats innan aktiviteten 

påbörjades eller utformades under aktivitetens gång. 

4. Otvivelaktig 

feedback. 

Aktiviteten i sig gav individen omedelbar feed-back. Denna typ av inre feed-

back fungerade för individen som ett kvitto på att aktiviteten "flöt" och ledde 

framåt. 

5. Koncentration En känsla av total koncentration. Denna dimension var den i särklass 

vanligaste upplevelsen i samband med flow. 

6. Upplevelse av 

kontroll 

Vid flow upplevde individen en subjektiv känsla av att hen behärskade 

svårigheter som uppstod. Vid styrketräning kunde det t.ex. vid ett givet 

tillfälle och i samband med flow kännas som att ansträngningen (vikterna, 

motståndet) var oerhört krävande men övertygelsen om att kunna kontrollera 

motståndet var ändå hundraprocentig. 

7. Förlorad 

självmedvetenhet 

I flow försvann upplevelsen av självet, jaget. Självet integrerades istället med 

aktiviteten. Individens tankar som normalt kretsade kring jaget upphörde, 

vilket ledde till frånvaro av t.ex. oro, rädsla, ångest och sorg. 

8. Förändrad 

tidsuppfattning 

En individ i flow upplevde antingen att tiden gick väldigt snabbt eller väldigt 

långsamt. Personer som befunnit sig i flow under en aktivitet blev ofta 

förvånade över hur lång eller kort tid som förflutit. Denna dimension var 

dock komplex. Hos elitidrottare som behövde hålla extrem koll på tiden 

(T.ex. simmare) rapporterades sällan snedvriden tidsuppfattning vid 

tävlingstillfällen men ofta vid träningstillfällen. 

9. Autotelisk 

upplevelse 

Från grekiskan: Auto: självständigt, telos: mål. Enligt Csikszentmihalyi var 

en autotelisk upplevelse i sig ett resultat av den inre belöningen som 

inträffade då individen befunnit sig i flow. En aktivitet var autotelisk om den 

gjorts för sin egen skull utan förväntning på yttre belöning. De åtta ovan 

nämnda dimensionerna kunde sägas sammanfattas/inkluderas i den så 

kallade autoteliska upplevelsen. 
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APPENDIX 2 

 

DESSA FRÅGOR HANDLAR OM DITT STYRKETRÄNINGSPASS (ha ditt senaste 

styrketräningspass i tankarna när du besvarar frågorna) 

Besvara följande frågor relaterat till din upplevelse när du styrketränade. De här 

frågorna relaterar till de tankar och känslor som du kan uppleva under ditt träningspass. Du 

kanske upplever detta ibland, alltid eller aldrig. Det finns inget rätt eller fel. Tänk på 

hur ofta du upplever varje känsla och tanke under utförandet och ringa in de nummer 

som bäst matchar din upplevelse. 

 

1. Instämmer inte alls 

2. Instämmer inte  

3. Varken eller  

4. Instämmer 

5. Instämmer helt 

 

1. Jag är utmanad men tror att mina färdigheter lever upp till utmaningens krav 

1. 2. 3. 4. 5 

2. Jag gör de rätta rörelserna utan att tänka på att göra dem 

1. 2. 3. 4. 5 

3. Jag vet tydligt vad jag vill göra 

1. 2. 3. 4. 5 

4. Det är uppenbart för mig hur mitt utförande går 

1. 2. 3. 4. 5 

5. Mina avsikter är helt fokuserade på vad jag gör 

1. 2. 3. 4. 5 

6. Jag har en känsla av kontroll över vad jag gör 

1. 2. 3. 4. 5 

7. Jag är inte oroad över hur andra kanske tänker om mig 

1. 2. 3. 4. 5 

8. Det känns som att tiden passerar på ett annorlunda sätt (antingen långsammare eller 

snabbare) 

1. 2. 3. 4. 5 

9. Jag uppskattar verkligen utförandet 

1. 2. 3. 4. 5 
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10. Mina kunskaper matchar den höga utmaningen som situationen innebär 

1. 2. 3. 4. 5 

11. Saker verkar ske automatiskt 

1. 2. 3. 4. 5 

12. Jag har en stark känsla av vad jag vill göra 

1. 2. 3. 4. 5 

13. Jag är medveten om hur väl jag presterar 

1. 2. 3. 4. 5 

14. Det är ingen ansträngning att behålla tankarna på vad som händer när jag utför 

aktiviteterna fråga 

1. 2. 3. 4. 5 

15. Jag känner att jag kan kontrollera vad jag gör. 

1. 2. 3. 4. 5 

16. Jag är inte oroad över hur andra kanske utvärderar mig 

1. 2. 3. 4. 5 

17. Hur tiden passerade verkar vara annorlunda än normalt 

1. 2. 3. 4. 5 

18. Jag älskar känslan av utförandet och vill fånga den igen 

1. 2. 3. 4. 5 

19. Jag känner mig tillräckligt säker för att kunna möta situationens höga krav 

1. 2. 3. 4. 5 

20. Jag presterar automatiskt utan att tänka för mycket 

1. 2. 3. 4. 5 

21. Jag vet vad jag vill uppnå 

1. 2. 3. 4. 5 

22. Jag vet ungefär under mitt utförande hur bra jag presterar 

1. 2. 3. 4. 5 

23. Jag är helt koncentrerad 

1. 2. 3. 4. 5 

24. Jag har en känsla av fullständig kontroll 

1. 2. 3. 4. 5 

25. Jag är inte bekymrad över hur jag framstår 

1. 2. 3. 4. 5 

 

 



24 

 

 

26. Det känns som att tiden passerar snabbt 

1. 2. 3. 4. 5 

27. Upplevelsen ger mig en bra känsla 

1. 2. 3. 4. 5 

28. Utmaningen och mina förmågor är på samma höga nivå 

1. 2. 3. 4. 5 

29. Jag gör saker spontant och automatiskt utan att behöva tänka 

1. 2. 3. 4. 5 

30. Mina mål är tydligt definierade 

1. 2. 3. 4. 5 

31. Jag vet utifrån mitt utförande hur bra jag presterar 

1. 2. 3. 4. 5 

32. Jag är helt fokuserad på uppgiften 

1. 2. 3. 4. 5 

33. Jag känner full kontroll över min kropp 

1. 2. 3. 4. 5 

34. Jag oroar mig inte för vad andra tänker om mig 

1. 2. 3. 4. 5 

35. Jag förlorar min normala tidsuppfattning 

1. 2. 3. 4. 5 

36. Upplevelsen är oerhört givande 

1. 2. 3. 4. 5 

 

Tack för din medverkan! 

Lämna gärna din e-post adress till mig om du vill ta del av resultatet. 

 

//Jeanette Fredriksson 


