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Abstract
Introduction: Crossfit is a modern sport that yearly expands worldwide. The goal of the sport
is to develop performance and fitness so athletes can optimize their performance in many
training categories. Furthermore, the sports WOD:s is complex, where many physiological
challenges occur. The athlete is forced to push their limits of the movements, where there is a
possibility for failure between the muscle fibers activation and synchronization. This can risk
the sports security regarding injuries because of insufficient motor performance. A study from
2014 estimate the injury prevalence in crossfit to be 20%. Meanwhile a study from 2017
showed that the injury prevalence increased to 31,91%. Method: The objective of this study
was to examine the crossfit athlete background, injury prevalence and injury categories
between oktober 2016 - april 2017 in Sweden. A Brazilian survey was used in this study. The
survey was modified and translated to Swedish before administered to certified crossfit
facilities around the country. The method for this study used a descriptive cross-sectional
design with a quantitative distribution of an online survey. Result: The common crossfit
athlete is preferably 32 years or older, had a sedentary work and strict training routines with
years of experience. Furthermore, 58 of 190 participants sustained a total of 87 injuries the
past 6 month. This correlates to an injury prevalence of 30,5% for the crossfit athletes in
Sweden. Furthermore, the most common injury categories were located on the neck/spine
(21,84%), shoulder (18,39%), skeletal muscle (16,09%) and knee (16,09%). Therefore, the
sport can cause different injuries throughout participation. Conclusion: Due to a high injury
prevalence and a wide variation of injuries does the sport show a high injury risk, despite the
athletes training experience. It takes more research to know the exact mechanisms for the
injuries and how they can be prevented.
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Abstrakt
Introduktion: Crossfit är en nykommen sport som årligen växer världen över. Sporten syftar
till att förbättra prestation och fitness i medvetenhet att optimera kompetens i alla fysiska
kvalitéer. Dock finns det en komplexitet med att inkludera flera fysiska utmaningar i
träningen. Utövaren tvingas utföra rörelserna med maximal insats för att inte misslycka
samspelet mellan muskelfibrernas aktivering och synkronisering. Sådana misslyckanden kan
äventyra säkerheten på grund av otillräcklig motorisk prestation. Studier från andra länder har
uppmärksammat crossfitens skadeprevalens de senaste åren. Första studien från 2014 visar en
prevalens på 20%, medan nyaste studien från 2017 visar en prevalens på 31,91%. Syfte:
Denna studie har undersökt Sveriges crossfitutövares bakgrund, skadeprevalens och
skadekategorier mellan oktober 2016 t.o.m. april 2017. Metod: Studien har använt en
kvantitativ tvärsnittsstudie genom elektroniska enkäter. Enkäten har ursprung från en
Brasiliansk studie som modifierades till svenska. Enkäten blev e-postad till Sveriges
certifierade anläggningar i syfte att vidarebefordra enkäten till utövarna. Resultat: Studien
bygger på 190 fullständiga enkätsvar som har generaliserats till Sveriges crossfitutövare.
Resultatet visade att den generella crossfitutövaren ofta är över 32 år, har ett stillasittande
yrke samt strikta träningsrutiner och många års träningserfarenheter, både inom och utanför
crossfit. Skadeprevalensen visade att 30,5% av utövarna hade skadat sig de senaste 6
månaderna, då skadorna var lokaliserat på flera delar av kroppen. Vanligaste var nack-/rygg(21,84%), axel- (18,39%), muskel- (16,09%) och knäskada (16,09%). Slutsats: Studien
visade att Crossfit utgör en skaderisk trots erfaren träningsbakgrund. Men det krävs
utförligare forskning för att kunna tyda de exakta mekanismerna för skadeuppkomsten. Det är
viktigt att studier utförs för att förbättra sportens säkerhet eftersom
anläggningar/organisationer ökar och forskning saknas.
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1. Introduktion
1.1 Definition av Crossfit
1.1.1 Organisationer
Crossfit är en nykommen sport som årligen växer världen över. Det saknas ännu studier för att
kunna konstatera vad sporten innebär. I denna studie har crossfit därför definierats utifrån
olika organisationer. Där bland finns Crossfit Inc (CI) (www.crossfit.com) som anser sig vara
sportens styrelse och grundaren för dess innebörd. Studien har också definierat crossfit utifrån
Crossfit Nordic (CN) (www.crossfitnordic.se) som anser sig vara nordens hemsida för
sporten. Både CI och CN anser att crossfit har skapats år 2000 av Greg Glassman i syfte att
förbättra prestation och fitness. Inom crossfit menas fitness karakterisera kapaciteten att
snabbt åstadkomma fettfri muskelmassa.
Sporten anses av samtliga organisationer vara medvetet utformad för att för att optimera
kompentens i alla fysiska kvalitéer (kondition, styrka, koordination & rörlighet). Träningen är
inspirerad från flera idrotter, då utförandet innebär en bred variation av funktionella rörelser
under hög intensitet. Träningsmetoden anses vara gynnande för prestationsförmågan och
fitnessresultat (CrossFit, Inc, 2017) (Crossfit Nordic, 2017).
1.1.2 Sportens grundare
Glassman är grundaren av crossfit och har skrivit en artikel om sportens bakgrund. Enligt
honom dominerar mängder av gym och hälsoorganisationer, där normen för träningen oftast
består av isolerade rörelser och aerob träning. Han menar att majoriteten av befolkningen tror
att situps och benspark, kombinerat med löpband ska ge snabba fitnessresultat. Crossfit ska
istället vara utformat för att träna funktionella rörelser (flerledsövningar) tillsammans med en
hög intensitet (anaerob träning) och strikt diet i form av högt proteinintag och lägre
kolhydratintag. Alltsammans kan därmed gynna önskade fitnessresultat på kort tid (Glassman,
2002).

1.2 Crossfitens nuvarande situation
1.2.1 Växande sport
Idag, år 2017, är crossfit en sport som årligen växer världen över. Detta beskriver Morais &
Todd genom en sammanfattande artikel om crossfit. Där framgår det att crossfit har över 13
000 anläggningar och att antalet organisationer årligen ökar. I och med detta får sporten
möjlighet till att vara mer lukrativ och tävlingsinriktad för allmänheten (Morais & Todd,
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2015). CI menar att sporten är framgångsrik på grund av effektiv variationsbaserad träning
kombinerat med gemenskap. Sporten anses ta fram naturligt kamratskap och glädje samt ge
snabba resultat vad det gäller fysiska effekter på kroppskomposition och prestation (CrossFit,
Inc, 2017).
1.2.2 Fysiologiska förbättringar
Att erhålla fysiska resultat bygger på många variabler som crossfit innehåller. Bland annat
visar en studie att funktionell styrketräning, som är ett viktigt inslag i crossfit ökar generell
muskelmassa mer än traditionell styrketräning (Weiss et. al. 2010). Genom att även integrera
hög intensitet med funktionell styrketräning såsom crossfit är uppbyggt, visar en studie att
träningen förbättrar det metaboliska systemet (kroppens energiförbrukning) och styrka
(Haddock, Poston, Heinrich, Jahnke, & Jitnarin, 2016).
Vidare har studier visat att högintensiv träning förbättrar utövares kroppskomposition
(Ulivieri, o.a., 2005), aerob och anaerob fitness, skelettmuskeladaptioner och
insulinkänslighet (Boutcher, 2010). Dessa faktorer ger goda förutsättningar för att få en bra
fitness som också går ihop med aspekterna från funktionell styrketräning. Eftersom crossfit
innehåller en hög intensitet så kan det ske en signifikant förbättring av utövarens VO2max
(maximala syreupptagningsförmågan). Denna förbättring är en viktig del för att kunna sänka
utövarnas laktatkänslighet och öka återhämtningen mellan seten (Helgerud et. al. 2007). För
att maximera fitnessresultaten bör träningen enligt vissa studier kombineras med ett högt
proteinintag. Den kombinationen har visats ge utövaren bästa möjliga förutsättning för att
åstadkomma en god fysisk fitness (Longland, Oikawa, Mitchell, Devries, & Phillips, 2016).
Vidare har studier visat att personer som varit inaktiva och börjat träna högintensivt genom
crossfit hade mer glädje till träning jämfört med personer som började träna styrketräning och
aerob träning (Heinrich, Patel, O'Neal, & Heinrich, 2014) (Thum, Parsons, Whittle, &
Astorino, 2017). Crossfit erbjuder också varierad träning, vilket författarna Hallén & Ronglan
(2011) beskriver bibehåller motivation, inlärnings- och träningseffekt längre än enformig
träning. Detta kan betyda att kombinationen av crossfitens variation, träningsglädje och
förbättrade fysiska resultat, kan vara en bidragande faktor till Morais & Todds källa, att
crossfit sprids snabbt i samhället (Morais & Todd, 2015).
1.2.3 WOD:s tillämpningar
Enligt CI & CN tränas ovanstående fysiska effekter genom WOD:s som står för ”Workout of
the day” (Crossfit Nordic, 2017) (CrossFit, Inc, 2017). WOD:s avser att vara sportens dagliga
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träningsprogram som ska ha liknande uppbyggnad världen över. Programmen baseras på
intervaller med funktionella rörelser och anses vara anpassningsbara till olika nivåer (ålder,
vardaglig sysselsättning, träningserfarenhet, träningsrutin mm.) (CrossFit, Inc, 2017). Alltså
är uppbyggnaden av WOD:s likadan i hela världen och tillämpad för att alla typer av utövare
ska kunna utföra crossfit, oavsett bakgrund.
Enligt Glassman ska rörelserna i WOD:s återspeglas i gymnastik (koordination & rörlighet),
tyngdlyftning och explosivitet (styrka) som kombineras av metabola påfrestningar
(kondition). Gymnastikrörelserna anses etablera funktionsförmågan för kroppskontroll.
Tyngdlyftning anses symbolisera förmågan att kontrollera externa föremål och explosivitet
anses innebära förmågan att producera hög kraft med hög acceleration. Vidare menas de
metabola påfrestningarna baseras på anaerob träning (Glassman, 2002). Ett anaerobt arbete
innebär en högre arbetsintensitet än den maximala syreupptagningsförmågan enligt Bangsbo
& Michalsik (2002).
Enligt CI anses den höga intensiteten inom crossfit motsvara kort vila och flerledsövningar
som ökar pulsen genom flertal repetitioner och set. Styrkekomponenterna menas innehålla
mobilitet med en bred variation övningar som: ryck & stöt, power snatch, benböj, marklyft,
m.fl. (CrossFit, Inc, 2017). Enligt CN utförs övningarna ofta med olika redskap som:
skivstång, hantlar, kettelbell, romerska ringar, hopprep m.m. (Crossfit Nordic, 2017). Vidare
menar CI att övningarna ofta är koordinerade med motoriska färdigheter (CrossFit, Inc, 2017).
Detta beskriver Hallen & Rongland (2011) innebär fokus för öga-hand & öga-fot
koordination, rumslig orienterings-, balans- och reaktionsförmåga. Dessa moment utvecklar
CI kan tillämpas i övningar som butterfly pull up, dubble unders eller handstående med olika
moment som gång eller armhävningar (CrossFit, Inc, 2017).
Enligt Glassman ska träningsprogrammen sammanslå anaerob träning, styrkemoment,
rörlighet och koordination (Glassman, 2002). CI menar att ett dagligt träningsprogram oftast
innehåller rörliga styrkeövningar som går ut på hög intensitet genom att klara så många
repetitioner som möjligt på given tid. Exempel kan ett träningsprogram innehålla förmågan att
klara så många rundor som möjligt på 10 minuter. En runda kan innehålla 10 repetitioner
handstående armhävningar och 15 utfallsteg med 40kg belastning (CrossFit, Inc, 2017).
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1.3 Risker med Crossfit
1.3.1 Fysiologiska påfrestningar
Enligt CN anses Crossfit inkludera flera träningsformer i sitt utförande (Crossfit Nordic,
2017). Hallen & Rongland (2011) utvecklar att sporter som kräver många typer av färdigheter
bidrar till en komplexitet för utövaren inom sitt idrottande. Rörelser som är komplexa måste
utföras med maximal kapacitet för att inte misslycka rörelsen (Davies, Orr, Halaki, & Hackett,
2016). Det ställer krav på nervsystemet under utförande som har en avgörande roll för
utövarens teknik, prestation och säkerhet (Semmler, 2014).
Enligt CI inkluderar crossfit rörlighet och koordination genom utförande av flerledsbaserade
rörelser (CrossFit, Inc, 2017). Sådana rörelser kräver god kroppskontroll från utövaren enligt
Hallen & Rongland (2011). De menar att kroppskontrollen tillsammans med rörligheten ska
kunna koordinera musklernas aktivering, styrning och hastighet korrekt genom en
kraftutveckling. CI anser att kraften inom crossfit motsvarar muskelarbeten som innehåller
max-, explosiv- och plyometrisk styrka som tränas upp med bl.a. power snatches och ryck och
stöt (CrossFit, Inc, 2017). Enligt Glassman karakteriseras numera dessa övningar inom
crossfit, men de är ursprungligen olympiska lyftgrenar (Glassman, 2002). Utförs sådana
övningar med höga belastningar och under hög intensitet, så ställs det krav på muskelfibrernas
aktivering och synkronisering. Misslyckas detta samspel, som kan ske hos motionärer och
nybörjare, så kan säkerheten äventyras på grund av otillräcklig motorisk prestation (Semmler,
2014).
Enligt CI utförs crossfit på en hög intensitet med hög kraftutveckling och snabba
accelerationer (CrossFit, Inc, 2017). Detta innebär en hög excentrisk belastning på musklerna
(Davies, Orr, Halaki, & Hackett, 2016). I samband med denna belastning ökar
mjölksyreproduktionen som bidrar till en oxidativ stress, som kan leda till
intramuskulärutmattning (Kliszczewicz, o.a., 2015). Att ofta arbeta excentriskt orsakar stor
skada på muskelfibrerna och därmed muskelfatigue (muskulär utmattning) (Davies, Orr,
Halaki, & Hackett, 2016).
Prioriterar inte utövaren återhämtning påverkas antalet aktiva motorenheter, aktiveringens
hastighet och fibrernas synkronisering negativt. Detta leder till negativa effekter på muskulär
styrka och motorisk förmåga (Semmler, 2014). När crossfit innehåller moment som kräver
flera motoriska färdigheter så finns det risker med att träna med muskelfatigue. Till exempel
påverkar muskelfatigue utövarens teknik som är en viktig grund för att träna ergonomiskt.
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Rörelserna är, som skrivet tidigare, komplexa och kräver då god kroppskontroll för att
tekniken ska bibehållas (Davies, Orr, Halaki, & Hackett, 2016). Resultatet av otillräcklig
teknik och/eller kraftfulla excentriska kontraktioner utgör en ökad skaderisk (William &
Garrett, 1990).
Studier säger att återhämtning är viktigt för utövares prestation och utförande (Kellmann,
2010). Återhämtning bör vara 72 timmar om ett träningspass är högintensivt för att utövaren
succesivt ska återgå till sin utgångspunkt i form av prestation. Efter denna vila sker en
signifikant förändring i musklernas kontraktionsförmåga och träningsvärken minskar
(Wiewelhove, o.a., 2015). CN rekommenderar nybörjare att träna 3 till 4 pass/v och individer
med ett års erfarenhet, 4 till 5 pass/v samt erfarna 5 till 6 pass/v. Vidare tar de upp att energin
är avgörande för utövarnas träningsfrekvens (Crossfit Nordic, 2017).
Det är intressant att jämföra crossfitens träningsrekommendation till nybörjare då en studie
rekommenderar återhämtning på 72 timmar (Wiewelhove, o.a., 2015). Nybörjare bör enligt en
studie träna 2–3 helkroppspass i veckan för att maximalt stimulera muskelhypertrofi. Vid en
högre träningsnivå så kan träningspassen utökas, men då bör muskelgrupperna delas upp för
att maximalt kunna utnyttja superkompensationen (Schoenfeld, Ogborn, & Krieger, 2016).
Eftersom crossfit anses utföras med helkroppspass och konstant varierade flerledsövningar
under hög intensitet, så finns en stor risk för överträning (CrossFit, Inc, 2017).
Studier har sett att det finns en risk med att träna i hög frekvens och hög intensitet
tillsammans med få vilodagar. Denna kombination kan leda till slitage på kroppen (Foschini,
Prestes, & Charro, 2007) (Drake, Smeed, Carper, & Crawford, 2017). Överträning förknippas
med många olika symptom. Mest kända är minskad superkompensation och ökad risk för
skador (Kellmann, 2010). Bland annat kan överträning orsaka skador på skelettmuskulaturen
och negativ påverkan på kardiovaskulär effekt samt kronisk negativ energibalans m.m. Att
överträna kan ge seriösa konsekvenser på hälsan som utövare och tränare uppmuntras att
känna till (Delimaris, 2014).
1.3.2 Skaderisk
Eftersom crossfit tränas av utövare inom flera olika åldersgrupper kan det finnas en större
skaderisk hos vissa grupper. Bland annat vid åldrande minskar både muskelmassa och styrka
(Häkkinen, o.a., 1998), samt antalet motorenheter och motorenheternas storlek (Kaya,
Nakazawa, Hoffman, & Clark, 2013). På grund av dessa faktorer så kan crossfit vara riskabelt
för äldre utövare. Studie visar att utövare över 50 år har ett ökat antal skadeincidenter jämfört
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med någon annan åldersgrupp (Kerr, Collins, & Dawn Comstock, 2010). Bland utövande barn
kan crossfit också innebära en ökad risk för skador. En studie har sett att träning med vikt är
en signifikant riskfaktor för att barn kan råka ut för skador. Bland samtliga idrotter var
gymnastik den mest riskfyllda idrotten till akut skada hos barn (Boström, o.a., 2016). Detta
går att koppla till Crossfit som anses bygga på gymnastik och tyngdlyftning (CrossFit, Inc,
2017).
Vidare är idrottsrelaterade skador vanligt (Kerr, Collins, & Dawn Comstock, 2010). Men det
verkar vara när träningen blir extrem som skaderisken ökar. En studie har jämfört två olika
träningstyper då den ena var inriktad mot muskelfatigue och den andra inte. Där framkom det
att träning inriktad mot muskelfatigue inte bör utföras ofta, då det kan medföra ökad risk för
skador och överträning (Davies, Orr, Halaki, & Hackett, 2016). Eftersom CI menar att crossfit
innehåller hög intensitet, hög belastning och hög muskulär/anaerob stress, så går
muskelfatigue att koppla mot crossfit (CrossFit, Inc, 2017).
Studier har uppmärksammat att den vanligaste typen av skador inom crossfit är kroniska
överbelastningar som oftast sker på ledbanden. Detta brukar orsaka smärta, stelhet och
förtjockning av senor. Det har framgått att teknik och belastning påverkar hur senorna svarar
på träningen. Därav bör inte belastningen överskriva utövarnas tekniska kapacitet (Fisker,
Kildegaard, Thygesen, Grosen, & Pfeiffer-Jensen, 2016). Dock är det intressant att titta på
skaderisken hos crossfitutövare som har visat på extremfall av skador. Bland annat via
muscle-ups (kroppshävning ovanför stången) utsattes en utövare för en traumatisk ruptur av
Latissimus Dorsi (Friedman, Stensby, Hillen, Demertzis, & Keener, 2015). Samt 3 fall visar
att patienterna fick interna bristningar i halspulsådern genom utförande av crossfit (Lu, o.a.,
2015). Skador som dessa är sällsynta idag, men kan förmodligen bli mer vanliga vid extrema
intensiteter. Dessutom med en ökande population och nya extrema träningsmetoder så kan
allvarligare skador bli vanligare.
Det är intressant att uppmärksamma muskelfatigue och ökad skaderisk i samband med
crossfit. En studie av Lichtenstein & Jensen (2016) såg ett positivt samband mellan
crossfitutövares träningsberoende och skador. Nästan 1/3 (n=178) av utövarna tränade med
någon typ av skada och 35,5% (n=194) av utövarna fick skuldkänslor när de missade
träningspass. Det är därför intressant att uppmärksamma utövarnas träningsberoende och att
träna med smärta, då flera studier visar att skadeprevalensen inom crossfit årligen ökar.
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1.3.3 Skadeprevalens
En studie utförd i USA år 2014 mätte en skadeprevalens under 6 månader hos utövare inom
crossfit. Skadeprevalensen visade att erhållna skador hos crossfitutövare låg på 20 %
(Weisenthal et. al. 2014). En nyare studie publicerad år 2016 i Brasilien visade en
skadeprevalens under en period på 6 månader. Resultatet av erhållna skador visade på 31%
hos crossfitutövarna (Spray et. al. 2016). Liknande prevalens framgick i en studie publicerad
år 2017 från Florida. Män och kvinnors skadeprevalens skulle mätas under en period på 6
månader. Resultat visade att erhållna skador uppgick till 31,91% hos crossfitutövande män
och 20,62% hos crossfitutövande kvinnor (Montalvo, o.a., 2017).
Med dessa siffror är det därför tydligt att skador inom crossfit verkar årligen öka, med både
allvarliga och lindrigare skador. Studier stödjer att de mest förekommande skadorna sker
inom kategorierna: Axelskador, ländryggsskador och knäskador. Av 84 personer som utövar
Crossfit är det 21 personer som blivit utsatt för axelskador, 12 personer ländryggsskador och
11 personer knäskador (Weisenthal et. al. 2014). Vidare så finns det stöd att gymnastiska
övningar och tyngdlyftningsrörelser som bänkpress, axelpress och snatches är primära
anledningar till axelskador inom crossfit. Nästan 40% (17 av 44 personer) av de
skadedrabbade hade fått en skada på grund av de tidigare varit skadade och 14% (27 av 187
personer) hade erhållit en ny axelskada från Crossfit (Summitt et al., 2016).

1.4 Problemområdet med Crossfit
Crossfit är en nyupptäckt sport som blir allt mer populär världen över. Årligen ökar antalet
anläggningar och organisationer som gör sporten allt mer eftertraktad bland dess utövare.
Trots att crossfit är populärt så saknar sporten övergriplig forskning. Det studier från andra
länder har visat, är att skadeprevalensen inom crossfit har ökad de senaste åren. Sverige
verkar inte ha en vetenskaplig grund inom crossfitområdet och därmed anses ämnet aktuellt.
Det är viktigt att skadeprevalensen inom området blir uppdaterad världen över. Detta för att se
om det finns en eventuell ökad trend inom skadeprevalensen i crossfit. I så fall behövs vidare
forskning så att problemet kan förebyggas.
Denna studie ska därför bidra med grundläggande statistik som bearbetar Sveriges
crossfitutövares bakgrund, skadeprevalens och förekommande skadekategorier inom 6
månader. Studiens huvudsyfte ska bidra med att undersöka crossfitutövares skadeprevalens.
Men studien kommer även lyfta fram variabler som kan ha en koppling till
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skadeframkomsten, som därmed ger förlag till vidare forskning. Det anses viktigt att
förebygga crossfitens säkerhet, då sporten utökar sig allt mer.

2. Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka crossfitutövares bakgrund, skadeprevalens och
skadekategorier under de senaste 6 månaderna i Sverige.

3. Frågeställningar
•

Hur ser den svenska crossfitutövarens bakgrund ut i förhållande till ålder, vardaglig
sysselsättning, träningserfarenhet & träningsrutin (frekvens, vilodagar & duration)?

•

Hur många aktiva Crossfitutövare har drabbats av en skada vid utförande av crossfit
det senaste halvåret (oktober 2016 till april 2017)?

•

Vilka skadekategorier förekommer oftast hos crossfitutövare?

4. Metod
4.1 Datasamlingsmetoder
4.1.1 Studiedesign
Studien utfördes med en deskriptiv tvärsnittsdesign genom en kvantitativ insamling. Detta
innebär att studiens resultat ska kunna generaliseras mot en större population genom utspridd
datasamling av enkätsvar (Gratton & Jones, 2010). Designen valdes för att kunna generalisera
Sveriges skadeprevalens hos crossfitutövare. Metoden tillämpades genom att skicka ut
elektroniska enkäter till flera certifierade crossfitanläggningar i Sverige. Genom en deskriptiv
design så presenterades resultatet med beskrivning av statistiska tabeller (Davidson & Patel,
1994). På grund av en objektiv analys av materialet så har egen subjektiv bedömning
minimerats. Detta betyder att resultat skulle se likadan ut oavsett vem som undersöker ämnet
(Hassmén & Hassmén, 2008).
4.1.2 Modifiering av enkät
Studiens enkät skapades med verktyget Limesurvey och baseras på enkäten utformad av
Sprey et. al. (2016), som undersökte skadeprevalensen i Brasilien. Ursprungliga enkäten har
flest antal respondenter gentemot andra epidemiologiska studier inom detta område. Sprays
enkät översattes till svenska och utformades under kategorierna bakgrund och skador, då vissa
frågor blev obligatoriska att svara på. Detta för att kunna mäta statistiken med utövarnas
bakgrund och skadefrekvens. Enkäten modifierades genom att frågorna justerades till att vara
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mer precisa. Enligt Hassmén & Hassmén (2008) bör frågorna i frågeformuläret inte vara
onödigt komplicerade eller oklara, eftersom det kan förvirra deltagarna. Sådana frågor kan
leda till felaktig information eftersom frågorna ofta missförstås. Därför har den ursprungliga
enkäten från Sprey et. al. (2016) granskats för att motverka risken för feltolkning av frågorna
efter översättning. Granskning av enkäten gjordes genom att fetmarkera och understryka
betydande information. Information som var svårbegriplig kunde förenklas till en mer läsbar
och tydligare text. Frågor som innehöll inga sammanhängande svarsalternativ eller liknande
svarsalternativ på två ställen i samma fråga, t.ex. Alternativ 1: 18-25år, Alternativ 2: 25-32år
o.s.v. Alltså blev svaren omformulerade då de annars kunde medföra osäkra svar.
För att kunna svara på syfte och frågeställningar användes fler frågor angående
skadeprevalensen. Frågor som kan förvirra eller har en personlig inriktning togs bort från
enkäten. Dessa personliga frågor byttes ut mot sådana som berörde län och
träningsanläggning istället. Detta för att se om den geografiska spridningen är tillräcklig för
att generalisera resultaten. Genom att veta vilka träningsanläggningar utövarna bedriver sin
träning så var det möjligt att få reda på vilka anläggningar som inte hade svarat. Dessa
påminnelser skickades ut till anläggningarna som hade glömt att svara på studiens
rekryteringsmejl angående vidarebefordran om informationsbrevet.
4.1.3 Utskick/Rekrytering
Enkäten mejlades ut som en elektronisk länk via ett informationsbrev till certifierade
crossfitanläggningar. I mejlet informerades deltagarna om vilka som bedriver forskningen och
anledningen till varför de blivit kontaktade samt vilka studien riktar sig till. Mejlet innehöll ett
etiskt brev med en direkt länk till den elektroniska enkäten som anläggningen skulle sprida till
sina utövare. Länken var IP-låst så att en person endast kunde besvara enkäten en gång. Detta
gav möjlighet för trovärdigare data och mindre risk för förfalskade och duplicerade svar.
Metoden ökar möjligheten att en person enbart svarar vid ett tillfälle.
I mejlet angavs att anläggningarna skulle besvara utskicket när de hade spridit enkäten. Detta
för att enklare kunna kontrollera vilka som inte hade vidarebefordrat enkäten till sina utövare.
Anläggningar som inte responderat tillbaka fick därmed påminnelser. Efter 7 dagar påmindes
anläggningar som inte hade svarat på utskicket och sedan efter 10 till 14 dagar med ett
reviderat mejl som var mer personligt. Totalt fick deltagarna 3 veckor på sig att svara på
enkäten. Anläggningar som valde att inte delta eller som inte svarade betraktades som bortfall.
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4.2 Urval
4.2.1 Studiedeltagare
Deltagarna till studien selekterades genom strategiskt slumpmässigt urval. Kravet för antalet
crossfitutövare i Sverige var minst 100 stycken. Enligt Gratton & Jones (2010) kan 100
personer ge likvärdiga statistiska resultat oavsett om populationen för gruppen består av 5 000
eller 50 000. Denna siffra är därför ett minimum för att kunna generalisera resultatet inom
sporten. Totalt insamlades 228 svar, då 190 var fullständiga. Dessa 190 respondenter har
studien generaliserat resultatet ifrån. Övriga 38 stycken (16,6%) respondenter som inte
skickade in kompletta svar exkluderades för att statistiken inte skulle påverkas. Statistik från
insamlingen visar att 35 stycken (92,11 %) av bortfallen avbröt deltagandet efter
standardiseringstexten om skadedefinitionen utan att ha svarat på samtliga frågor. Endast
resterande 3 personer (7,89%) av övriga bortfall har svarat på 2 av frågorna på
skadeprevalensområdet innan de avbrutit sitt deltagande. Bortsett från denna iakttagelse
framgick det ingen specifik målgrupp bland bortfallen till studien.
Utifrån dessa 190 deltagare framkom en normalspridning inom olika bakgrundsvariabler.
Statistiken visade en normalspridning inom frågorna med ordinalskalor som utövarnas
träningsrutin (frekvens, duration och vilodagar) samt träningserfarenhet inom annan idrott
före crossfit. Denna normalspridning tyder på en mer homogen och likställd grupp som kan
förbättra generaliseringen till de svenska crossfitutövarna bakgrundsinformation (se resultat).
Deltagarnas ålder visade en större spridning inom normalfördelningen men tyder på en äldre
population. Övriga nominala skalor inom bakgrundsvariablerna som t.ex. vardaglig
sysselsättning gick inte att tyda någon normalfördelning inom.
Det var 135 stycken anläggningar som kontaktades via e-post, varav 107 stycken
anläggningar som e-posten nådde fram till. Av dessa 107 anläggningar som blev kontaktade
så var det 34 stycken som svarade tillbaka angående om anläggningen skulle vidarebefordra
enkäten eller inte till sina utövare. Detta beskriver då att denna studie har 73 stycken
anläggningar som externa bortfall. Insamlingen visar att majoriteten av responderandet kom
från Stockholms län (48,68%) där flest anläggningar fanns lokaliserade. Sedan kom en del av
svaren från Norrbotten (12,72%) samt mindre andelar från Örebro (7,89%) och västra
Götaland (6,58%) m.m. Felkällor kan uppstå vid analysen på grund av selektivt urval då
utövarna väljer själva om de vill delta. Eftersom statistiken dels visar att deltagarna hade en
majoritet som var över 32 år gamla (50,5%) och en minoritet som var mellan 18 till 24 år
gamla (13,7%), så kan även åldern vara en felkälla. På grund av relativt hög ålder kan
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deltagarnas bias till sporten påverka varför de deltog i studien, jämfört med om
åldersspridningen skulle vara större. Vidare så hade inte crossfit definierats i enkäten, vilket
kan ge en öppen tolkning för deltagarna som också är en felkälla då crossfit eventuellt inte
tolkas lika för alla.
4.2.2 Inklusions- och Exklusionskriterier
Inklusionskriteriet var att alla utövare skulle träna på en certifierad anläggning som var
registrerad i Crossfit anläggningars databas (https://map.crossfit.com). Detta blev studiens
kriterie för att säkerhetsställa att anläggningen är riktad mot aktiva crossfitutövare. Undantag
fanns om studiens informationsbrev spreds till systerbolag runt om i länet av de certifierade
anläggningarna. Därför kunde anläggningar som inte fanns med i databasen men som ändå
var specificerade mot crossfit också inkluderas i studien. Detta ökade möjligheten för att få in
mer data till insamlingen. Anläggningar som exkluderades drev antigen enbart gymträning
eller gym i kombination med crossfit. Skulle de inkluderas fanns det risk för att utövare som
eventuellt inte tränar crossfit deltar i undersökningen.

4.3 Forskningsetik
4.3.1 Etiska överväganden
Anläggningarnas ansvariga kontaktades via e-post angående om deltagande i detta
examensarbete. Tillsammans med mejlet bifogandes separat ett informationsbrev med
studiens innebörd, en förfrågan om samtycke samt etiska aspekter som att studien inte
utelämnar personlig information och att deltagande är frivilligt. Studien har exkluderat frågor
från den elektroniska enkäten som har kunnat utelämna information om deltagarna. Dock har
samtliga svar sparats på det elektroniska enkätverktyget servrar, som är okontrollerbart. Men
detta blev deltagarna informerade om, eftersom Patel & Davidsson (1994) anser att allt som
berör deltagarna ska informeras. Men i förebyggande syfte togs hänsyn till att inte ställa
frågor som kan knytas mot specifika individer. Den relation författarna haft till deltagarna är
den kontakt man haft med anläggningar via mejl.
Denna studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska rekommendationer
(Vetenskapsrådet, 2017). I studiens informationsbrev uppfylls informationskravet där
deltagarna får reda på forskningens syfte. Därefter var det frivilligt deltagande som då
uppfyller samtyckeskravet då medverkande har möjlighet att välja om de vill delta eller inte. I
enkäten exkluderades frågor som kan samla information om deltagarna samt erhölls inga
privata uppgifter som e-post, namn, personnummer, telefonnummer m.m. Detta uppfyller
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alltså konfidentialitetskravet med total anonymitet. De uppgifter/svar enkäten gav studien
användes enbart som deskriptiv data och inte som individuella svar för att tillämpa
nyttjandekravet.

4.4 Statistisk analys
4.4.1 Analys av mätmetoder
För att kunna standardisera skadeprevalensen bland deltagarna skulle en eller fler av 4
kriterier kunna appliceras mot deras skada. För att det skulle räknas som en skada så ska
deltagarna ska ha:
• Varit borta från fysisk aktivitet i minst en vecka efter skadetillfället.
• Varit tvungen att söka professionell vård.
• Varit tvungen att ändra sin träning i intensitet, duration och frekvens.
• Anpassa övningar i mer än 2 veckor.
Data samlades in med Online verktyget ”Limesurvey” (www.limesurvey.org) för att prisvärt
och enkelt kunna skicka ut en strukturerad enkät till deltagarna och vidare exportera data till
programmet SPSS (Statistical Program for Social Science). Genom SPSS erhölls resultatet
med värden som medelvärde, antal och procentenheter. Tabeller användes för att objektivt
visualisera prevalensen. Detta ger möjlighet till att resultatet kan generera liknande svar
oavsett vem som administrerar forskningen (Hassmén & Hassmén, 2008). Studien
kategoriserade skadorna för aktuell kroppsdel och skadetyp som huvud-, axel-, rygg/nack-,
höft- och knäskada samt benbrott och muskelskada (ruptur-sträckning). Ofullständiga
enkätsvar exkluderades från resultatet.
För att besvara samtliga frågeställningar analyserades svaren i antal och procent för att kunna
ta fram information och prevalensdata. Den första frågeställningen besvarades genom att
analysera bakgrundsvariablernas gemensamma drag för att utvinna en generell bild utav
crossfitutövaren. Bakgrundsvariablernas gemensamma drag baserades på majoriteten av
svaren inom frågorna, utövarens ålder, vardagliga sysselsättning, träningserfarenheter och
träningsrutiner (duration, frekvens, vilodagar). Detta ansågs viktigt för att vidare forskning
ska kunna undersöka bakgrundens betydelse till skadefrekvensen.
Därefter undersöktes frågeställning 2, som var att ta reda på Svenska crossfitutövares
skadeprevalens inom de senaste 6 månaderna (oktober 2016 – april 2017). Detta gjordes
genom att beräkna och analysera antalet (n, %) på svarsalternativen för variabeln ”skada
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genom crossfit inom de senaste 6 månaderna”. Från variabeln framkom skadeprevalensen
inom crossfit i Sverige. Därefter analyserades frågeställning 3 som var att undersöka mest
förekommande skadekategorier inom crossfit. Detta gjordes genom att ställa tre variabler mot
varandra: ”skadekategori”, ”skada genom crossfit inom de senaste 6 månaderna” och ”antal
skador per person” (i n, % och medelvärde) för att utvinna data angående hur många skador
som skett i snitt per person samt inom de olika skadekategorierna (se resultat).

5. Resultat
Totalt svarade 228 deltagare på enkäten som administrerades till flera crossfitanläggningar
runt om i Sverige. Av dessa 228 deltagare var 190 stycken svar kompletta och 38 stycken
(16,6%) inkompletta, som därmed exkluderades från resultatet. Därav bygger statistiken på
samtliga 190 kompletta svar som kunde bli statistiskt analyserade.

5.1 Utövarens bakgrund
Crossfitutövarens bakgrund baseras på majoriteten av utövarnas gemensamma drag som ger
en bild över den generella crossfitutövaren. Den handlar om crossfitutövarens ålder, vardaglig
sysselsättning, träningserfarenheter och träningsrutiner (duration, frekvens, vilodagar).
Ålder
Resultat visade att majoriteten (50,5%) av utövarna var 32 år och äldre. Det var en jämn
fördelning mellan utövare som var 32 till 40 år (28,9 %) samt utövare över 40 år (21,6%).
Minoriteten av utövare var yngre, då resultat visar på 13,7% var mellan 18 till 24 år och
35,8% var mellan 25 till 31 år (se tabell 1).
Vardaglig sysselsättning
I resultatet framgick det att majoriteten av utövarna mestadels är stillasittande under
vardagarna (57,4%). Alltså har en stor andel av utövarna en relativt hög inaktivitet under
vardagen. Jämförs detta med personer som arbetar med tunga lyft (2,1%) så är den
sysselsättningen sällsynt inom målgruppen. Bortsett från detta iakttogs en jämn spridning
mellan många timmar stående/gående med lyft (20,5%) och många timmar stående/gående
utan fysisk ansträngning (20%) (se tabell 1). Detta tyder på att fysisk ansträngning inte är
vanligt inom utövarnas yrke, då många har ett relativt fysiskt inaktivt yrke.
Träningsrutin
* Frekvens: Hos crossfitutövarna var det vanligast att träna mellan 3–4 crossfitpass/vecka.
Resultat visade att 52 (27,4%) utövare tränade 3 pass/vecka och 63 (33,2%) utövare tränade 4
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pass/vecka. Detta stämmer överens med frekvensen på antal vilodagar som framkom i tabell
1. Resterande crossfitpass/vecka var jämt fördelat på 2 och 5 träningsdagar/veckan som också
är ett stort hopp inom träningsfrekvensen. Vidare tränade endast 14 (7,4%) utövare mer än 5
gånger i veckan, varav 3 utövare tränade 10 eller fler pass i veckan (se tabell 1). Detta är
avvikande data (outliers) som visar att denna träningsfrekvens inte är vanlig och framkommer
enbart i extremfall.
* Vilodagar: Att utesluta all fysisk ansträngning under dygnet betecknas som vilodagar.
Granskas variabeln antal vilodagar/vecka sker det en normalfördelning hos utövarna.
Majoriteten av utövarna (42,63%) hade i snitt 2 vilodagar/vecka. Därefter var 1 vilodag
(21,05%) samt 3 vilodagar (23,16%) jämt fördelat hos utövarna. Därmed visade statistiken att
det inte framgår extrema kontinuerliga träningsfrekvenser inom crossfit, då regelbundna
vilodagar verkar vanligt. Vidare var det relativt ovanligt att vila upp till 5 dagar på en vecka,
då 1,1% har 5 vilodagar/veckan (se tabell 1). Detta betyder att utövarna har en god
aktivitetsnivå under en träningsvecka.
* Duration: I perspektiv så utförs utövarnas crossfitpass med en duration som oftast uppgår
till en timme. Det är 119 utövare (62,6%) som uppskattat sin träning baserad på 60 minuter.
Övrig duration visar en bred spridning bland utövarna. Inom denna spridning var pass på 75
minuter (12,1%) mest förekommande. Resterande 48 utövare visar på en varierande
träningsduration, mellan 15 minuter upp till över 120 min/pass (se tabell 1).
Träningserfarenhet
Crossfit har inte funnits under lång tid men ändå så har en stor del av utövarna varit aktiva i
över 2 år (n=77, 40,5%). Därefter fanns en jämn spridning mellan utövare som varit aktiva i
mindre än 6 månader och upp till 1 och ett halvt år (se tabell 1). Här visade data att enbart
11,1% av utövarna hade varit aktiva i mindre än 6 månader. Alltså deltog få nybörjare i denna
studie. Vidare hade utövarna en bred variation kring erfarenheter inom crossfittävlingar.
Resultat visade att 31,1% (n=59) av utövarna är aktiva inom någon form utav crossfittävling.
Detta ökar variationen på deltagarna då både motionärerna och eliten deltog i studien.
Bland utövarnas tidigare träningserfarenheter så har majoriteten (64,7%) utövat en sport i mer
än 3 år innan crossfit. I tabell 2 visar 171 personer (90%) hade varit aktiva inom någon typ av
idrott innan crossfit. I snitt framkom det att en majoritet tidigare tränat 3–4 gånger/veckan
(42,6%) innan de börjat med crossfit. Det framkom en stor spridning mellan flera olika
idrotter. De populäraste idrotterna/träningsformerna som tidigare utövades var styrketräning
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(19,5%), löpning (16,3%) och fotboll (11,6%). Vidare visade utövarnas träningsbakgrund på
relativt höga siffror på alternativet ”annat” (26,3%). Annan sysselsättning varierade allt från
gruppträning till friidrott, vilket ökar variationen på sporterna/träningstyperna hos utövarna.
Det framkom också att 10% av utövarna inte tränat tidigare, som därmed tyder på att crossfit
kan vara inbjudande för personer som är nya till träning (se tabell 2).
5.1.1 Sammanfattning: Den generella crossfitutövaren
Sammanfattningsvis har resultatet baserats på majoriteten av deltagarnas gemensamma svar,
vilket visade att den generella crossfitutövaren har regelbundna träningsrutiner och många års
träningserfarenheter, både innanför och utanför crossfit. Utövaren är regelbundet fysiskt aktiv
då resultat visade en duration på 60 min/pass och en frekvens på 3-4 crossfitpass/vecka med 2
vilodagar/vecka. Flertalet av utövarna var i medelåldern och hade vanligtvis stillasittande
yrken.
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Tabell 1

Tabell 2

Demografisk statistik & Crossfitrutiner (n = 190 deltagare)

Träningserfarenheter innan utförande av crossfit

n
Ålder

n

%

18–24 år

26

13,7%

Vilken typ av sport

25–31 år

68

35,8%

tränades innan

32–40 år

55

28,9%

41+ år

41

Fysisk ansträngning

Mestadels stillasittande

som ingår i arbete

Tunga lyft

Annat

%
50

26,3%

37

19,5%

Hockey

6

3,2%

21,6%

Kampsport

9

4,7%

109

57,4%

Tennis

0

0,0%

4

2,1%

Handboll

6

3,2%

39

20,5%

Tränade inte

19

10,0%

Fotboll

22

11,6%

Basket

2

1,1%

Volleyboll

2

1,1%

crossfit

Styrketräning

Många timmar stående och/eller gående
samt lyft och bärande av vikter
Många timmar stående och/eller gående,
38

20,0%

Mindre än 6 månader

21

11,1%

Mellan 6 månader till 1 år

34

17,9%

Löpning

31

16,3%

Över 1 år till 1 och ett halvt år

26

13,7%

Cykling

2

1,1%

Över 1 och ett halvt år till 2 år

32

16,8%

Simning

4

2,1%

Mer än 2 år

77

40,5%

Träningsfrekvens

Inget svar

5

2,6%

innan crossfit

men ingen fysisk ansträngning
Tid med crossfit

Träningsfrekvens

1

1

0,5%

0

18

9,5%

(antal pass/vecka)

2

24

12,6%

1

12

6,3%

3

52

27,4%

2

31

16,3%

4

63

33,2%

3

43

22,6%

5

36

18,9%

4

38

20,0%

6

9

4,7%

5

23

12,1%

7

2

1,1%

6

14

7,4%

10+

3

1,6%

7

6

3,2%

Duration av

15 minuter

1

0,5%

Inget svar

10

5,3%

crossfitpass

30 minuter

6

3,2%

45 minuter

13

6,8%

12

6,3%

60 minuter

119

62,6%

75 minuter

23

12,1%

0

0,0%

2

1,1%

8

4,2%

Över 1 år till 2 år

20

10,5%

15

7,9%

123

64,7%

Utövad tid

Mindre än 1
månad
Mellan 1–3
månader

90 minuter

16

8,4%

105 minuter

4

2,1%

Mellan 4–6
månader
120 minuter

3

1,6%

Mer än 120 minuter

5

2,6%

Mellan 7 månader
till 1 år
Aktiv inom

Ja

59

31,1%

crossfittävlingar

Nej

131

68,9%

Vilodagar/vecka

1

44

23,2%

Över 2 år till 3 år

2

81

42,6%

Mer än 3 år

3

40

21,1%

4

23

12,1%

5

2

1,1%
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5.2 Skadeprevalens inom crossfit
Skadeprevalensen till denna studie baseras på en gemensam definition som presenterades i
enkäten. Definitionen för skador bygger på att utövaren skulle uppfylla 1 eller fler utav 4
kategorier som kan tyda på att individen har fått en skada. Kategorierna för definitionen var:
•

Varit borta från fysisk aktivitet i minst en vecka efter skadetillfället.

•

Varit tvungen att söka professionell vård.

•

Varit tvungen att ändra sin träning i intensitet, duration och frekvens.

•

Anpassa övningar i mer än 2 veckor.

Totalt insamlades 190 unika enkäter.

Tabell 3
Fått en skada inom crossfit mellan oktober 2016 t.o.m. april 2017.

Från dem hade 58 utövare (30,5%)

n=190

erhållit minst en skada genom crossfit

n

Procent %

mellan oktober 2016 t.o.m. april 2017

Ja

58

30,5 %

(se tabell 3). Detta påvisar en

Nej

132

69,5 %

preliminär skadeprevalens för crossfit

Total

190

100,0 %

i Sverige då 30,5% av utövarna hade fått minst en skada genom crossfit.
Tabell 4 visar att det finns en tendens att erhålla mer än en skada/person. Genom att sortera
variabeln ”antal skador/person” med ”skador som har skett under de senaste 6 månaderna” så
hade de 58 skadedrabbade utövarna totalt fått 87 skador/person. Detta ger då ett medelvärdet
på 1,5 skador/person hos personerna som utgör skadeprevalensen.
Sammanställdes totalt antal skador hos alla 190 utövare visade resultatet att 173 olika skador
hade skett. Dessa 173 skador skedde sammanlagt hos 91 utövare. Att 91 av 190 utövare har
skadat sig genom crossfit visar att sporten har en skaderisk på 47,8%. Detta tyder på att
varannan person skadar sig inom sporten då nästan 50% av alla utövare som deltog i studien
hade erhållit minst en skada under sin crossfitkarriär.
Vidare beräknades antal skador/1000 timmar träning. Detta för att kunna se utövarnas
skadefrekvens inom sporten. Skadefrekvensen beräknades genom antal träningspass på 6
månader per utövare multiplicerat med crossfitpassens genomsnittliga duration (60 min) hos
alla utövare för att få fram antal utövade timmar (96h x 190 utövare). Detta delades sedan på
antal erhållna skador de senaste 6 månaderna (87 skador / 18,240h). Skadefrekvensen uppgick
då till 4,8 skador/1000 timmar träning under de senaste 6 månaderna.
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5.3 Förekommande skadekategorier
Crossfit har genererat olika typer av skador mellan oktober 2016 t.o.m. april 2017. Tabell 4
visar framkomsten av totalt antar skador och prevalens för berörda kategorier under de senaste
6 månaderna. Resultatet visar att 1/5 av skadorna var lokaliserade runt nacken och ryggen
(21,84%). Därefter var axelskador (18,39%), knäskador (16,09%), muskelskador (sträckning
– bristning) (16,09%) och övriga skador (t.ex. ligamentskador, sprickor, armbågsskador,
handledsskador m.m.) (20,69%) vanligt förekommande inom sporten. Detta resultat visar att
skadorna lokaliseras på flera olika delar av kroppen. Alltså kan crossfit ge upphov till en stor
variation av skador, då ingen specifik skada visar sig vara mer signifikant än någon annan.
Bortsett från detta är det relativt ovanligt att antingen råka ut för benbrott (2%), huvudskada
(4%) eller höftskada (6%).
Tabell 4
Antalet skador sorterat på förekommande
skadekategorier

Skadekategorier som skett inom crossfit
& antal skador/person

Skadeprevalens mellan
oktober 2016 t.o.m. april
genom Crossfit, n=87 olika
skador (%)
Mean

Huvudskada

n (%)
1 (1,15%)

Rygg-/Nackskada

19 (21,84%)

Axelskada

16 (18,39%)

Höftskada

4 (4,6%)

Knäskada

14 (16,09%)

Muskelskada (sträckning - bristning)

14 (16,09%)

Benbrott

1 (1,15%)

Annan skada
Totalt antal skador/person inom crossfit

18 (20,69%)
1,5

6.Resultatdiskussion
6.1 Crossfitutövarens bakgrund
Ålder
Crossfit är en sport som fungerar för många som är intresserad av fysik aktivitet. CI tar upp
att crossfit ska erbjuda en varierande och stimulerande träning (CrossFit, Inc, 2017).
Variationen som erbjuds kan skapa intresse hos många åldersgrupper. Detta framgick i
resultatet då många av utövarna var 25-32 år (35,8%), 32-40 år (28,9%) och 40+ (21,6%).
Eftersom skadeprevalensen uppgick till 30,5% så blir åldern en intressant aspekt att överväga
angående dess betydelse för skaderisken. Tidigare studier tar upp att åldras ofta förknippas
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med försämrad motorik och muskelmassa då storleken och antalet av snabba muskelfibrer
minskar (Häkkinen, o.a., 1998). Vidare har det framgått att med ålder minskar bentätheten
och risken för fallolyckor ökar (Ulivieri, o.a., 2005). Kombineras detta med hög intensiv
träning där utövaren blir muskulärt utmattad så finns det en ökad risk för skador (Montalvo,
o.a., 2017). Jämförs denna risk med traditionell styrketräning så framkommer oftast skadorna
via överextensioner och lyft/drag för äldre personer. Där hade också äldre personer den högsta
ökningen för skadeincidenter, vilket är intressant att överväga mot crossfit (Kerr, Collins, &
Dawn Comstock, 2010).
Vardaglig sysselsättning
Det var vanligt förekommande att många utövare var stillasittande på jobbet. I denna studie
hade 109 utövare stillasittande yrken (57,4%) som stämmer överens med Sprays et. al. (2016)
studie där 58% av crossfitutövarna hade stillasittande yrken. Att så många utövare är
stillasittande under sin vardag kan ha flera olika fysiologiska påverkningar. Ulivieri et. al.
(2005) tog upp att de mest förekommande faktorerna kopplat mot stillasittande individer var
en förändrad kroppskomposition. Individerna fick ökad fettmassa, minskad bentäthet och
minskad muskelstorlek. Dessa faktorer kan eventuellt påverka utövarnas prestation och
utförande inom sporten om de utsätts för inaktivitet långa vardagliga perioder.
Denna faktor kan diskuteras närmre om det finns någon typ av koppling mellan inaktivitet och
regelbunden högintensiv träning. Isoleras variabeln inaktivitet i samband med regelbunden
högintensiv träning så behövs 72 timmars vila för att kroppen ska kunna återhämta sig. Dock
är det högst individuellt hur länge utövaren behöver vila, som kan bero på utövarnas
träningserfarenheter, kroppstyp, fysiologi, teknik o.s.v. (Wiewelhove, o.a., 2015). Därav
uppkom funderingar om rekommendation crossfitutövarnas träningsfrekvens kopplat till
vilodagar. Det bör övervägas att crossfitträningen inte är optimal för utövarna, då 72 timmars
återhämtning är rekommenderat för vissa individer.
Träningsrutin
Frekvens & Vilodagar: I denna studie framkom det att utövarna har ofta en förekommande
träningsfrekvens på 4 pass/veckan (33,2%) uppföljt av 2 vilodagar- (42,6%) till 3 (21,1%)
vilodagar/vecka. Denna träningsfrekvens verkar vara gemensam med andra studier då deras
resultat visar att över 30% av utövarna har 4 pass/vecka (Spray, o.a., 2016) (Summitt, Cotton,
Kays, & Slaven, 2016). Detta stärker att utövarna inte tillämpar 72 timmars vila mellan
passen, som Wiewelhove et. al (2015) menar är nödvändigt om träningen är högintensiv.
Vilan blir alltså viktig för utövare inom crossfit då träningen baseras på högintensiva
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styrkeintervaller (Spray, o.a., 2016). Det kan därmed anses märkligt att CN:s
rekommendationer beskriver att en hållbar frekvens är 4 ggr/v (Crossfit Nordic, 2017), då 72
timmar behövs för optimal återhämtning (Wiewelhove, o.a., 2015). Angående optimal träning
och prestation rekommenderar Schoenfeld et. al (2016) att nybörjare ska ha en
träningsfrekvens på 2–3 helkroppspass i veckan. Sedan när utövaren gör framsteg till en högre
träningsnivå så bör träningspassen delas upp i olika muskelgrupper för att tillämpa
superkompensation (muskeluppbyggnad).
Inom crossfit går det inte att tyda hur utövarna tränar sina pass. D.v.s. om utövarna fördelar
kroppens muskelgrupper under olika pass eller om utövarna tränar samma muskelgrupper.
Däremot skriver både CI & CN att crossfit utförs med funktionella rörelser och med hög
intensitet, så det kan förekomma att samma muskelgrupper tränas med hög frekvens och
intensitet (CrossFit, Inc, 2017) (Crossfit Nordic, 2017). Utifrån dessa variabler har Davies et.
al. (2016) hänvisat till att en hög träningsfrekvens har koppling till skador då musklerna
utsätts ofta för hög belastning och slitage.
Duration
Montalvo et. al. (2017) har visat att en ökad träningsduration kan öka skaderisken. Enligt
resultatet i denna studie verkar oftast crossfitpassen ha en duration på 60 minuter (62,6%).
Liknande duration var också vanlig i flera andra kvantitativa studier där passen baserades på
≥1 timmes träning (Spray, o.a., 2016) (Montalvo, o.a., 2017). Vidare visade också Montalvo
et. al. (2017) att det fanns en skillnad mellan skadade individer och icke skadade angående
antal träningstimmar per vecka. De personer som hade fått en skada genom crossfit tränade i
snitt 2 timmar mer i veckan än de som inte hade skadat sig. Vidare så rapporterade många av
utövarna i denna studie att de hade tränat crossfit längre än 2 år (n=77, 40,5%). Tidigare
studier har inte hittat någon signifikant koppling mellan hur länge utövaren har tränat i
förhållande till erhållna skador. Däremot har det framgått att utövare som tränat crossfit under
en längre tid har längre träningssessioner (Weisenthal, Beck, Maloney, DeHaven, &
Giordano, 2014).
Träningserfarenhet
Inom crossfit finns det mängder olika tävlingar som cirka 1/3 (31,1%) av utövarna är
delaktiga inom. Att tävla inom crossfit är förenat med en utökad skaderisk. Denna skaderisk
associeras med en högre duration och frekvens av träningen. Alltså blir träningen inför
tävlingar signifikant tuffare som bör övervägas mot skaderisken (Montalvo, o.a., 2017). Ett
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crossfitpass kan vara förbestämt med antal reps och vikt som t.o.m. kan vara överdrivet för de
erfarna crossfit utövarna (Weisenthal, Beck, Maloney, DeHaven, & Giordano, 2014).
Majoriteten (64,7%) av denna studies crossfitutövare hade tränat en sport i mer än 3 år innan
de hade börjat med crossfit. I snitt framkom det att en majoritet tränade 3–4 gånger/veckan
(42,6%) innan de börjat med crossfit. Vidare kopplas denna data med de populäraste
idrotterna/träningstyperna som var styrketräning (19,5%), löpning (16,3%) och fotboll
(11,6%). Av dessa typer av idrotter visar Summit et. al. (2016) att fotboll utgör den största
skaderisken på 7.8 skador/1000 h. Styrketräning och löpning hade däremot 3,1 – 3,6
skador/1000 h som också är mindre än vad crossfit utgör crossfit. I denna studie har crossfit
4.8 skador/1000 h.
Fotboll är en kontaktsport och William & Garrett (1990) hänvisar att en vanlig skada oftast
uppstår via muskelsträckning på lårets baksida. Jämfört med crossfit som är en individuell
sport visar studier att skadorna oftast sker p.g.a. träningsformen. Skadorna uppkommer olika
och allvarligheten varierar. Weisenthal et. al. (2014) tar upp att crossfitskador ofta är akuta,
men lindriga. Fisker et. al. (2016) hänvisar att crossfitens skador ofta är kroniska
överbelastningar på ledbanden. Friedman et. al (2015) och Lu et. al (2015) hänvisar att
crossfit utgör extremfall av skador på olika delar av kroppen. Denna studie fick fram att det
finns ingen skadekategori som sticker ut mer än någon annan då många olika skador är vanligt
förekommande (axel-, rygg- och knäskador). I dagsläget visar detta att crossfit utgör en
blandning av skador på olika delar av kroppen. Trots att fotboll visar på en högre
skadeprevalens så bör iakttagelsen angående crossfitområdets skador uppmärksammas.
Crossfit saknar forskning som kan tyda hur den högintensiva funktionella träningen kan
orsaka skador. Dagsläget visar på en varierande skadeuppkomst och en bred variation av
skador samt olika allvarlighetsgrad på skadorna. Detta är oklarheter som forskning bör
fördjupa sig inom, då det är viktigt att förbättra sportens säkerhet.

6.2 Skadeprevalens inom Crossfit
Studiens resultat visade en skadeprevalens på 30,5% (n=58) av 190 crossfitutövare. Utöver
dessa 58 personer som har skadat sig under oktober 2016 t.o.m. april 2017 så hade det skett
totalt 87 skador som ger ett medelvärde på 1,5 skador/person. Tidigare studier har visat
liknande resultat. Tidigaste studien inom crossfitområdet av Weisenthal et. al (2014) hänvisar
till en skadeprevalens på 20 % bland sportens utövare. En senare studie av Spray et. al (2016)
visar att skadeprevalens ökat till 31%. Därefter visar Montalvo et. al (2017) en skadeprevalens
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på crossfitutövande män på 31,91% och hos kvinnor på 20,62%. Det är intressant att se sådan
liknande prevalens länder emellan, men prevalensen verkar också stiga. Montalvo et. al.
(2017) visar en skadefrekvens för crossfit på 2.3 skador/1000 h och Summitt et. al. (2016)
visar däremot en frekvens på 2,4 och 3,1 per 1000 timmar. Detta är en lägre skadefrekvens än
resultatet som denna studie erhöll från Sverige, där det framkom en skadefrekvens på 4,8
skador/1000 h. Detta visar alltså på en ökning med antal skador/1000 timmar inom sporten
som bör uppmärksammas. Denna ökning tros bero på att utövarna eventuellt har färre
träningstimmar än i tidigare studier som i sin tur kan påverka ekvationen.
Vidare visar Sprays et. al. (2016) resultat att utövare som har tränat sporten över 6 månader
har en 70 % trovärdighet att utsättas för en skada genom utförande av crossfit. Detta påvisar
hur farlig sporten kan vara. I denna studie beräknades också en skaderisk på alla deltagare
(n=190) då totalt antal skadade personer delades med totalt antal deltagare. Då framgick det
en skaderisk på 47,8%. Alltså erhåller nästan varannan crossfitutövare minst en skada någon
gång under sin crossfitkarriär inom Sverige.
Det är även intressant att diskutera eventuella mekanismer som gör att crossfit visar på
förekommande prevalens. Tidigare studier inom området diskuterade liknande variabler som
denna studie introducerade crossfitens fysiologiska påfrestningar med. Spray et. al. (2016)
hänvisade till att Crossfit är en komplex sport. De diskuterade svårigheten med sportens
inkludering av flertal idrotter som rörelser inom gymnastisk, tyngdlyftning, explosivitet och
uthållighet. Detta menar även Weisenthal et. al. (2014), att idrotter som innehåller dessa typer
av rörelser har en mycket hög skaderisk. Detta skulle alltså betyda att Crossfitens
synkronisering av dessa komplexa rörelser ökar skaderisken ytterligare (Spray, o.a., 2016).
Dels menar Weisenthal et. al. (2014) att kombinationen av komplexa rörelser tillsammans
med en hög intensitet och liten återhämtningstid, kan vara orsaken till den förekommande
skadeprevalensen. Davies et. al (2016) hänvisar att sådana utföranden tvingas att utföras med
maximal kapacitet, för att inte misslycka samspelet mellan muskelfibrernas aktivering och
synkronisering. Ett sådant misslyckande kan äventyra säkerheten på grund av otillräcklig
motorisk prestation (Semmler, 2014).
Studien av Spray et. al (2016) diskuterade även att crossfitutövare ofta tränar med
muskelfatigue. Detta är väldigt intressant eftersom denna studie tog upp att det finns ett
samband mellan crossfitutövares träningsberoende och skador. Då en studie har visat att 1/3
av alla crossfitutövare tränar fast de är skadade och att (58,6%) får skuldkänslor om utövarna
missar ett träningspass (Lichtenstein & Jensen, 2016). Detta är en intressant iakttagelse när
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Davies et. al (2016) visar att träning som leder till muskelfatigue ökar risken för överträning
och skador. Detta kan vara en bidragande faktor till crossfitens generella höga
skadeprevalens. Heinrich et. al (2014) och Thum et. al. (2017) visar att denna träningsmetod
ger en upplevd glädje och en annan studie visar att träningen ger snabba resultat i
kroppskomposition (Helgerud, o.a., 2007).

6.3 Förekommande skadekategorier
I resultatet framgick det tydligt att crossfit har genererat många olika skadekategorier under
oktober 2016 t.o.m. april 2017. Till exempel var 21,84% av alla skador hade skett på
nacke/rygg, 18,39% på axlarna, 16,09% på knäna. Dessa 3 områden framgår att vara vanligast
inom crossfit. Montalvo et. al. (2017) visade en liknande prevalens angående
skadekategorierna, där majoriteten av skadorna hade skett på axlarna (22,6%), knäna (16,1%)
och ländryggen (12,9%). Detta stöds ytligare av Weisenthal et. al. (2014) där axel- (25%),
ländryggs- (14,2%) och knäskador (13,1%) var vanligaste. Det finns en stark evidens att
crossfit kan utgöra flera olika skador genom utförande av sporten. Summitt et. al. (2016) har
vidare visat att den primära skademekanismen för att erhålla axelskador är genom bänkpress,
ryck (snatches) och press (militarypress). Dessa övningar kan utgöra en skaderisk för axlarna,
på grund av att övningarna impliceras med ballistiska rörelser. Alltså om enbart antalet
axelskador analyserades så uppgår de till 1,94/1000 h som är en hög frekvens för enbart ett
skadeområde (Summitt, Cotton, Kays, & Slaven, 2016).
Skador inom crossfit kan bero på många olika faktorer. Montalvo et. al. (2017) diskuterade
kring skaderelaterade faktorer där vissa rörelser inom crossfit kan resultera i högre
skadefrekvens, oavsett vilken sport eller övning som utförs. Vidare var det känt att utövare
inom olympisk tyngdlyftning, styrkelyftning och strongman ofta skadade ländryggen, knä och
axel. Detta är samma skador som visades hos crossfitutövarna. I Montalvos studie framgick
det även att utövarna som hade skadat sig, hade fler träningstimmar jämfört med som inte
skadat sig. Träningsmängden i crossfit är en bidragande faktor till skaderisken som utövarna
utsätter sig för. Skadade utövare påvisades ha tränat crossfit över längre perioder som också
gav en signifikant ökad risk för att erhålla en skada (Montalvo, o.a., 2017).
En styrketräningsrelaterad enkätstudie rapporterade att en vanlig skadeuppkomst uppstår
oftast med fria vikter (Kerr, Collins, & Dawn Comstock, 2010). Inom crossfit är det vanligt
förekommande att träna med fria vikter och tunga belastningar. Genom dessa belastningar i
samband med hög intensitet framkommer många olika skador. En case-study visar att en
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utövare av crossfit fick en ruptur av Latissimus Dorsi vid utförande av en ”muscle up”
(Friedman, Stensby, Hillen, Demertzis, & Keener, 2015). En annan studie tog upp 3 fall där
patienterna fick interna bristningar i halspulsådern genom utförande av crossfit (Lu, o.a.,
2015). Dessa skador är något att överväga då Friedman et. al. (2015) tar upp att extrema
skador är sällsynta idag, men kan förmodligen bli vanligare vid extrema intensiteter som
förekommer mer och mer inom idrotten/träningen.
Vidare observerades i denna studie att 18,39% av skadorna var axelskador som också
Summitt et al. (2016) påvisar är vanligast i crossfit där 23,5% hade erhållit en axelskada
genom crossfit. Dessa typer av skador kopplas mot att övningarna utförs med bristande
teknik. Just hur tekniken påverkas kopplas mot mikroskopiskt slitage på muskelfibrerna. Detta
slitage utgör en sämre koppling till antal motorenheter, aktiveringens hastighet och
synkronisering som sker akut genom excentrisk träning (Semmler, 2014). Vidare kan skador
ofta framkomma via excentriska belastningar, där muskeln utsätts för en hög intern
belastning. I kontext framkommer många skador på grund av utmattningar, som oftast orsakar
akuta skador i form av sträckningar och bristningar (William & Garrett, 1990) (Weisenthal,
Beck, Maloney, DeHaven, & Giordano, 2014). Detta är intressant i samband denna studies
resultat där enbart 16,09% av crossfitutövarna rapporterade att ha fått en muskelsträckning/bristning.

7. Metoddiskussion
7.1 Studiens generaliserbarhet
Studien har använt sig av en kvantitativ metod för att undersöka Sveriges skadeprevalens
inom crossfit. Enligt Hassmén & Hassmén (2008) är det viktigaste för kvantitativa metoder att
studien ska vara mätbar, vilket uppnåddes med elektroniska enkäter som analyserades till
deskriptiv statistik. För att studien ska anses generaliserbar är kravet innehåll av god validitet
och reliabilitet, vilket beskriver antalet respondenter och urvalet av deltagare.
7.1.1 Reliabilitet & Validitet
För att enkelt bedöma studiens reliabilitet och validitet har olika faktorer granskats. Bland
annat har modifieringen av Sprays et. al. (2016) enkät, Crossfit Questionnarie reflekteras
kring. Detta eftersom ändringar i frågeformuläret samt översättning av enkäten kan ha
försämrat studien. Vidare granskades insamlade data genom att exportera till SPSS som är ett
effektivt program för bearbetning av statistisk data. Där har värden som antal, medelvärde och
procentenheter tagits fram som sedan blivit presenterat med en objektiv beskrivning. Det vill
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säga att resultatet beskrivs genom tabeller utan någon subjektiv infallsvinkel. Detta skriver
Hassmén & Hassmén (2008) är viktigt då fri spekulation och tolkning kan missleda resultat.
Studien har varit tydlig med att tilldela deltagarna samma definition kring skador för att
undvika olika tolkningar av enkäten. Alltså har studien standardiserat definitionen av skada
till deltagarna genom att en eller fler av fyra kriterier skulle kunna appliceras mot deras skada.
Detta blev studiens bedömningsgrund så att deltagarna definierat skador enhetligt. Enkäten
hade också med kriterierna som en fråga i skadeprevalensdelen för att kunna säkerställa att
deltagarna har skadat sig enligt studiens kriterium.
En felkälla som framkom var att studiens resultat förlitades på att samtliga deltagare definierat
sporten enhetligt. Detta misstag gjordes för att urvalet riktades mot certifierande anläggningar
och där med antog författarna att utövarna skulle ha samma tolkning av crossfit. Enligt
Hassmén & Hassmén (2008) är det viktigt att deltagarna i studien inte får tolkningsföreträde.
Detta kan riskera låg extern validitet på grund av olika och egna kriterier hos deltagarna.
Resultatet kan påverkas om deltagarna inte varit engagerad i enkäten och/eller haft förutfattad
mening och därmed inte varit ärlig i svaren. En sådan faktor kan påverka resultatet negativt då
undersökningen kan visa felaktiga värden. Studien har inte stora standardavvikelser från
enkätsvaren som kan tyda på oärliga svar. Data visar oftast på en normalfördelning i många
av bakgrundvariablerna som var ordinalskalor. Variabeln ålder visade däremot på en större
spridning av normalfördelningen då också majoriteten var över 32 år. Endast inom de
nominala skadorna har det inte varit möjligt att kunna tyda någon normalfördelning.
Vidare kan diskussion kring studiens majoritet av deltagare nämnas som möjligtvis är en
felkälla i studien. Resultatet visar sammanlagt att 50,5 % av deltagarna var över 32 år och att
totalt 48,68% av utövarna var från Stockholms län. Dessa grupper kan ha påverkat studiens
externa validitet samt utgjort ett hot mot den interna validiteten, då urvalet inte visar på
fördelad spridning bland utövarna (Hassmén & Hassmén, 2008). Därför är det möjligt att
ifrågasätta om den fria spridningen av enkäten var det bästa sättet för att inkludera olika
åldersgrupper och län till deltagande. Dock visar Sprey et. al. (2016) också att medelvärdet
hos deltagarna var äldre, vilket kan betyda att den äldre åldersgruppen stämmer överens med
studiens urval och populationen av crossfit.
Studien har reflekterat kring intern validitet som handlar om att slutsatsen till observationen är
trovärdig (Hassmén & Hassmén, 2008). Enkäten har därför haft många bakgrundsfrågor för
att vara medveten om vilka variabler som kan ha påverkat resultatet. Därför ingick
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exempelvis frågor om tidigare skada, tidigare erfarenhet av idrott och vilken fysisk
ansträngning inom yrket hade m.m. Detta för att kunna diskutera bakgrundsvariabler mot
resultatet som kan påverkat undersökningen. Dock fanns inte frågor om utövarens dagsform
som också är en oberoende variabel mot resultatet. Studien exkluderade frågor som berörde
deltagarnas kön, längd och vikt eftersom det inte var prioriterat i frågeställningen och kan
strida mot de etiska riktlinjerna. Däremot behölls vissa frågor angående bakgrundvariabler
som kunnat påverkat resultatet. Dessa frågor uppfattades dels som potentiella ämnen för
vidare forskning.
Studien hade totalt 38 stycken (16,6 %) interna bortfall av 228 stycken deltagare. Det sågs
ingen signifikant liknelse mellan kategorier bland bortfallen. Av 38 stycken deltagare avbröt
35 stycken (92,11%) av dem under delen ”skadeprevalens”. Ingen av dessa 35 deltagare hade
svarat på frågorna under kategorin ”skadeprevalens”. Övriga 3 deltagare (7,89%) svarade på 2
av frågorna under kategorin ”skadeprevalens” innan de avbröt enkäten. Flertalet avbröt
deltagandet efter standardiseringsinformationen i del 2 av enkäten. Orsaken till bortfallen kan
bero på bristande tillit till undersökningen och troligen inte ville dela med sig av sin
erfarenhet.
Den externa validiteten för studien omfattade generaliserbarheten mot crossfitutövare i
Sverige. Studien nådde 107 stycken anläggningar via e-post, varav 34 anläggningar besvarade
utskicket. Detta beskriver ett externt bortfall på 69,2% för studien. Ett sådant stort bortfall kan
möjligtvis påverka studiens generaliserbarhet enligt Hassmén & Hassmén (2008).
Studien bygger generaliseringen till crossfit på totalt 190 fullständiga svar. Målet var att få
100 fullständiga svar för att resultatet skulle kunna generaliseras. Enligt Gratton & Jones
(2010) är 100 stycken svar tillräckligt för resultat ska kunna generaliseras till en större
population, oavsett om den populationen är 5 000 eller 50 000. Däremot beskriver Hassmén &
Hassmén (2008) en intressant synpunkt angående urvalsproblematik som ofta uppstår i studier
som ska generaliseras till en större population. De menar att urvalsfel kan uppstå när en
undersökning på få respondenter ska generaliseras till mer än 1 000 individer och att studier
därför bör göras på halva populationer för en planerad undersökning. När studier ska vända
sig till alla individer i en grupp så är det svårt att inkludera samtliga och det kallas för
sampling error (Hassmén & Hassmén, 2008).
Detta går att relatera till denna studie som har 190 respondenter som ska generalisera till
tusentals individer. Däremot är det intressant att uppmärksamma studiens inklusionskriterie,
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d.v.s. att studien är riktad mot certifierade anläggningar. Detta betyder att crossfit ska utföras
likadant i hela landet och därför kanske inte populationen har en större betydelse för
generaliserbarheten. Den ursprungliga enkätstudien som hade ursprung från Brasilien visade
intressanta siffror i denna huvudfråga. Enkäten som användes där visade en betydligt större
respons (566 fullständiga svar) och med en liknade skadeprevalens (31,0 %) (Spray, o.a.,
2016). Denna studie hade 190 respondenter och ett resultat på 30,5 % i skadeprevalens. Det är
enbart en skillnad på 0,5 % i resultat, trots den stora responsskillnaden. Därmed går det att
tydliggöra att Gratton & Jones (2010) hänvisning är mycket intressant i samband med
generalisering. D.v.s. att 100 respondenter ger mättnad i resultat och kan tyda på att 190
fullständiga svar räcker för att generalisera till Sveriges crossfitutövare.
Vidare bör det tilläggas att urvalet inte har gjorts genom bekvämlighet, som enligt Hassmén &
Hassmén (2008) kan minska generaliserbarheten. Resultat kommer från olika delar i landet
som enligt Gratton & Jones är ett vanligt sätt att mäta idrottsrelaterade studier (Research
methods for sports studies, 2010). I resultatet framkom det att majoriteten av svaren är från
Stockholms län på 111 personer (48,68%), sedan Norrbotten på 29 personer (12,72%), Örebro
på 18 personer (7,89%) och Västra Götaland på 15 personer (6,58%) o.s.v. Detta beskriver en
population som sprider sig över hela Sverige. Dock kan man ifrågasätta populationen till varje
län då majoriteten kommer från Stockholms län. Förslagsvis kan studien användas som en
pilotstudie eftersom det behövs mer forskning och bättre metoder för att utforska området.

7.2 Metodvalens begränsningar
7.2.1 Metodvalet
Syftet med studien var att undersöka vilken typ av bakgrund svenska crossfitutövare hade,
deras skadeprevalens och förekommande skadekategorier. Detta eftersom crossfit området
saknar mycket forskning och att Sverige saknar forskning kring crossfit. Hade studien utgått
från en teoretisk grund så hade det varit möjligt att kunna bygga vidare på forskning genom
en kvalitativ studie. Men för att studera detta behövs först grundläggande forskning som
sedan bearbetas vidare (Hassmén & Hassmén, 2008). Enligt Patel & Davidson (1994) är
kvantitativa metoder mest aktuellt om studien ska lägga en grund för framtida forskning.
Detta eftersom att undersökningen vill ha svar på frågor som berör statistik och
analysmetoder.
Valet att använda sig av en deskriptiv tvärsnittsdesign framför en explorativ studie gjordes för
att öka tillförlitligheten. Enligt Gratton & Jones är oftast en tvärsnittsdesign enklare att
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tillämpa än experimentella designer (Gratton & Jones, 2010). Det kändes lämpligare att därför
beskriva resultatet genom observation av tabeller, istället för att experimentera med metoder
och tolkning. Detta stödjer Hassmén & Hassmén (2008) som beskriver att det är vanligt bland
studenter att studera något som egentligen kräver expertis inom. Sådant misstag brukar i
slutändan påverka studiens validitet. Därför ansågs deskriptiv tvärsnittsdesign genom en
kvantitativ metod som en genomförbar studie. Att rikta studiens skadeprevalens mot de
senaste 6 månaderna så var det möjligt att studera området över nutid.
Visserligen går det att diskutera valet av att rikta studien mot landets geografiska område.
Trots att resultat visar respons från spridning inom landet så kunde studien riktat sig mot
specifika län för högre kvalité. Studien kan således betraktas som en pilotstudie inom
skadeprevalensen, då framtida studier att generera mer statistisk signifikans mellan variabler.
7.2.2 Respons på enkäten
Studiens externa bortfall bestod av så mycket som 69,2 %. Möjliga justeringar för att förbättra
informationen ytterligare för att påverka bortfallet hade varit att ändra informationsbrevet till
mindre påstridigt. Detta eftersom synpunkter om undersökningen lät negativt mot sporten då
vissa valde att inte vidarebefordra enkäten. Massmejl som var mer personliga och mindre
informativa ökade responsen från anläggningar, t.o.m. från anläggningar som inte var
intresserade av att delta. Att massmejla med ett personligt uttryck och döpa inbjudan till något
dylikt hade därmed kunnat påverka antalet besvarade positivt. Detta tros ha en påverkan
denna studies insamling negativt i utskick ett och två, då mejlet var mer informativt och
opersonligt.
Svarsfrekvensen var hög vid utskicket och minskade sedan efter två dagar. För att öka
responsen hade ett alternativ varit att påminna mer frekvent istället för en gång i veckan.
Under den sista påminnelsen så var ett alternativ att ta telefonkontakt med anläggningarna.
Detta var dock inte realistiskt eftersom det rörde sig om cirka 100 telefonsamtal med tanke på
tidsaspekten. Ett alternativ hade kunnat vara att massmejla direkt till utövarna istället för att
gå via anläggningar för att öka responsen på enkäten. I angiven metod så blev det oftast
anläggningens ansvarig som bestämde om undersökningen skulle gå vidare till utövarna. Det
kan tyckas vara upp till utövaren själv, om hen vill delta eller inte i undersökningen.
Vidare går det att diskutera vilka utövare som har valt att svara på enkäten i förhållande till
skadeprevalensen. Har man som individ blivit utsatt för en skada, kanske man vill dela med
sig av sin erfarenhet. Detta kan öka svarsfrekvensen för skadeprevalensen av skador. Resultat
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visade att 50,5 % av respondenterna var över 32 år och att 48,68% var från Stockholms län.
För att påverka data hade alternativet varit att besöka aktuella anläggningar under ett
crossfitpass och selektera så att det blev en blandning mellan åldrar. Detta medför såklart
ekonomiska och tidsmässiga komplikationer. Förslagsvis hade alternativet varit att bedriva
denna studie med fler personer som hade kunnat undersöka varsitt område för att sedan
sammanställa resultat.
7.2.3 Enkätutformning & Analys
Denna studie var tydlig med att inte överraska deltagarna och därför inleddes enkäten med
neutrala frågor som t.ex. bakgrundvariablerna först. Dock saknades utrymme för kommentarer
och frågor som hade kunnat tillåta deltagarna förklara vad de menat och därmed avsluta
deltagandet mer neutralt. Enligt Patel & Davidson (1994) brukar det vara betydelsefullt för
deltagarna att fylla i sådant som inte kommit med i frågorna. Eftersom enkäten inte ger
möjlighet till komplettering blev det mycket bakgrundsfrågor som kan ha påverkat antalet
halvfyllda svar som visade på 38 stycken. Detta hade kunnat undvikas genom en bättre
planerad forskningsstrategi (Hassmén & Hassmén, 2008).
Enkäten hade kunnat förbättras med information angående hur crossfit definieras. Detta för att
samtliga deltagare kan säkerställa att man svarar på frågor angående samma sport. För att
underlätta analysen hade frågorna i enkäten kunnat struktureras annorlunda. Detta eftersom att
analysen av data påverkades så att vissa variabler inte gick att ställa mot varandra. För att
kunna förebygga detta hade utbildning inom SPSS varit ett alternativ för att bättre kunna
strukturera frågor och därmed kunna analysera korrekt. Analysen påverkade inte studiens
frågeställningar, men variabler som hade varit aktuell för diskussion fick dessvärre uteslutas.

7.3 Etisk diskussion
Studien har tagit hänsyn till utövarnas integritet så att det inte är möjligt att identifiera
deltagarna. Enligt Patel & Davidson (1994) är det viktigt att informationen om anonymitet
framgår även till deltagarnas vetande. Därför förmedlades detaljerad information genom ett
informationsbrev som kunde beröra deltagarna innan samtycke framgick.
Studien gav tydlig information angående studiens innebörd, vilket Hassmén & Hassmén
(2008) anser kan vara ett misstag. Enligt dem kan studier som avslöjar mycket tydlig
information påverka undersökningsdeltagarna att antingen medvetet eller omedvetet bete sig
på ett sätt som är önskat eller inte för studiens syfte. Istället menar författarna att man ska av
etiska skäl förmedla tillräckligt med information för att få samtycke men utan att avslöja för
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mycket angående studien (Hassmén & Hassmén, 2008). I informationsbrevet förmedlades
relativt mycket information till deltagarna som då kan påverka resultatet av studien negativt.

7.4 Vidareforskning
Crossfit är en nykommen och växande sport som årligen utökar anläggningar och
organisationer som gör sporten allt mer lukrativ för allmänheten (Morais & Todd, 2015). På
grund av att sporten är nykommen så saknas det mycket forskning kring området. Denna
studie fick fram utövarnas bakgrund samt skadeprevalensen och förekommande skador. Nu är
det upp till vidare studier att undersöka bakomliggande mekanismer till skadeuppkomsten.
Förslag på vidare studier är att undersöka crossfit med inriktning på biomekanik genom att
mäta belastning på lederna och/eller musklerna under dess utförande. Det kan även vara
intressant att undersöka bakgrundvariablerna som framkom i denna studie. Till exempel
genom att undersöka möjlig korrelation mellan skadeprevalensen och ålder, vardaglig
sysselsättning, träningsrutin (duration, frekvens, intensitet, vilodagar) eller träningserfarenhet
inom olika variabler. Bland annat kan det vara intressant att undersöka eventuella samband
mellan tidigare idrott och skadekategori. Det hade varit intressant att studera varför vissa
utövare får extrema skador och andra utövare får mildare skador. Detta eftersom studier tyder
på olika skadeförekomster inom crossfit. Det går även att undersöka eventuella samband
mellan utövare som tävlar och skadeförekomst, eller något helt annat som kan vara möjliga
beståndsdelar till förekommande skadefrekvens. Området är viktigt att studera närmare inom
eftersom sporten växer och skadorna kan förebyggas.
Vidare kan det vara intressant att undersöka crossfit från utövarens perspektiv genom
kvalitativa studier. Detta uppkom som önskan från utövare under datainsamlingen som kan
anses som en betydelsefull studie.

8. Slutsats
Studiens resultat bygger på 190 fullständiga svar som har generaliserats till crossfitutövare vid
anläggningar inom Sverige. Resultatet visade att den generella crossfitutövaren ofta är över 32
år, har ett stillasittande yrke samt strikta träningsrutiner och många års träningserfarenheter,
både inom och utanför crossfit. Trots träningserfarna crossfitutövare visade resultatet att 30,5
% av crossfitutövarna hade skadat sig mellan oktober 2016 t.o.m. april 2017. Skadorna
lokaliserade sig på flera olika delar av kroppen, där vanligaste skadekategorierna var
nacke/rygg- (21,84%), axel- (18,39%), muskel- (16,09%) och knäskada (16,09%). Det krävs
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mer forskning för att kunna tyda de exakta mekanismerna för den förekommande prevalensen
och variationen av skadeuppkomsten. Det är betydelsefullt att bedriva forskning framåt inom
crossfitområdet eftersom att sporten saknar grundläggande forskningsresultat. Crossfit växer
snabbt i världen, vilket visar på ett behov av fortsatt forskning för att förbättra utövarnas
säkerhet och minska på skadeförekomsten.
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