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Förord 

 

Vi skulle vilja tacka vår handledare, Sören, för kontinuerligt stöd under arbetets gång. Vi vill 

även ägna ett stort tack till våra pojkvänner som fått stått ut med gnäll då vi båda varit less på 

arbetet, och velat bränna upp det. 

 

Sedan, självklart, ett stort tack till oss själva. Vi är stolta över tiden och arbetet vi har lagt ned 

och hoppas att det kan vara till klinisk nytta. 

 

Tack! 

 

Josefine Asklöf och Ellinor Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning  

 
Bakgrund 

CrossFit definieras som konstant varierad funktionell träning som utförs med hög intensitet 

och kombinerar olympiska lyft, gymnastik och konditionsträning. Sportens snabba framväxt 

har medfört oro för skador. Det har visats att CrossFit-tränares involvering och närvaro 

minskar skadeförekomst, men det finns inget krav för utövare att delta i övervakad träning.  

 

Syfte 

Att undersöka CrossFit-tränares upplevelser av underlättande och försvårande faktorer för 

genomförande av skadepreventiva åtgärder. Vidare även studera tränares syn på vad 

tränarnärvaro har för betydelse för att förebygga skador. 

  

Design och metod 

En kvalitativ design användes. Fem CrossFit-tränare med mer än ett års erfarenhet av att vara 

tränare deltog. En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheims och Lundmans induktiva 

strategi användes för databearbetning. 

  

Resultat 

Bland de underlättande faktorerna beskrevs till exempel kategorin Kompetens som 

innefattade kunskap och utbildning. Bland de försvårande faktorerna beskrevs bland annat 

otillräcklig kunskap. Tränarens närvaro beskrevs som betydelsefull för att förebygga 

skadeförekomst. Upplevelser av färre skador, korrigering av utförande och mer fokus på 

teknik lyftes. 

  

Konklusion 

Resultatet stödjer vikten av att ha fokus på tränarnärvaro vid CrossFit-pass och presenterar 

underlättande och försvårande faktorer som kan vara av relevans för utvecklingen av framtida 

utbildning för CrossFit-tränare.  

 

Keywords: CrossFit, injuries, coaching, trainers, injury prevention. 

 

 

 



 

Abstract  

 
Background 

CrossFit is defined as constantly varied functional training and is performed in high intensity. 

It combines olympic lifting, gymnastics and metabolic conditioning. The rapid growth of the 

sport has caused concerns for injuries. There has been shown that the involvement and 

presence of CrossFit trainers reduces injury but there is no requirement for practitioners to 

participate in supervised training.  

 

Purpose 

To explore the facilitating and aggravating factors that CrossFit trainers experience for 

implementation of injury prevention. Furthermore, study the trainers’ view of how important 

the trainer’s prescense is for injury prevention.  

 

Design and method 

A qualitative design was used in this study. Five CrossFit trainers with more than one year 

experience of being a trainer participated. A qualitative content analysis was used according 

to Granehiem and Lundman’s inductive strategy for data processing.  

 

Results 

Among the faciliating factors were for example Competence described which included 

knowledge and education. Amongst aggravating factors insufficient knowledge were for 

exampel described. The presence of the trainer was described as meaningful to prevent 

injuries. Experiences of fewer injuries, correction of performance and greater focus on 

technique were brought to attention. 

 

Conlusion 

The result supports the importance of focusing on presence of the CrossFit trainer and 

presents facilitating and aggravating factors that may be relevant to the development of future 

education for CrossFit trainers. 
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Bakgrund 

 
Vad är CrossFit? 

CrossFit, grundat av Amerikanen Greg Glassman år 2000, är idag en av världens snabbast 

växande träningsformer (1). Grundtanken med träningskonceptet var att tillhandahålla 

funktionell träning för vardagliga aktiviteter samt att träna personer som behövde fysiska 

färdigheter i sitt jobb, exempelvis poliser och militärer. Sedan år 2000 har träningsformen växt 

och används idag på fler än 2000 faciliteter världen över med målet att förbättra mänsklig fysisk 

kraft och ”fitness” genom att bemästra 10 olika färdigheter: kondition, styrka, uthållighet, 

rörlighet, kraft, snabbhet, koordination, balans, agility och accuracy (1,2). 

Träningsformen definieras som konstant varierad funktionell träning utförd i hög intensitet (3) 

med sloganen ”Forge Elite Fitness” (1). Träningspassen kallas WODs (Workout of the Day) 

och är ofta upplagda utifrån de tre huvudgrupperna av övningar inom CrossFit: olympiska lyft, 

gymnastik och konditionsträning. Övningarna utförs under en bestämd tid och med lite, eller 

ingen, vila mellan repetitionerna och i hög intensitet. Individen kan anpassa dessa övningar 

efter sin egen träningsnivå (2). 

 

Den motivation som träningsformen ger har fått positiv kritik och uppmärksamhet. Crossfit har 

visats ge mer nöje, utmaning och sammanhållning än träning i gym och med personlig tränare 

(4). Crossfit för ungdomar, CrossFit Teens™, har visats förbättra hälso-relaterade 

träningsresultat hos pojkar och flickor i 15 årsåldern i Australien samt visats vara ett säkert, 

effektivt och attraktivt alternativ till traditionell skolidrott (5). Dock har CrossFit även fått en 

hel del kritik och har visats generera 5% prevalens av träningsberoende vilket innefattade 

skuldkänslor då man ej tränat, passion som går över i besatthet, att man tränar trots skada samt 

att man tar mediciner för att kunna träna. Träningsberoende inom CrossFit var vanligare bland 

unga män och kan i sig leda till skador (6). 

  

Idrottsskador och skadeprevention  

Skador uppstår när träningsbelastningen överstiger vävnadens adaptionsförmåga. Risken för  

skador stiger med ökad duration, intensitet eller frekvens av träningen då träningsbelastningen 

ökar snabbare än vävnadens adaptionsförmåga (7).  

En idrottsskada kan definieras som en skada på kroppens vävnader som uppstår till följd av 

idrott eller träning. Beroende på symtomens startpunkt så benämns skadorna olika. Akuta 

skador inträffar plötsligt och har en tydlig definierad orsak. Dessa är vanligast inom idrotter 
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där hastigheten är hög och risken för att falla är stor samt inom lagidrotter med mycket 

kroppskontakt, exempelvis utförsåkning och fotboll. Överbelastningsskador orsakas av 

upprepad överbelastning; antingen av belastningen i sig, eller på grund av otillräcklig 

återhämtning mellan träningstillfällena.  Dessa skador är vanligast inom uthållighetsidrotter 

som kräver stora träningsdoser avseende frekvens, duration och intensitet samt inom idrotter 

där samma rörelse repeteras många gånger, exempelvis långdistanslöpning och tennis (7).  

Inom Crossfit kombineras rörelser med hög hastighet med höga träningsdoser och flertal 

repetitiva rörelser. Utövaren är därför i riskzonen för både akuta och belastningsrelaterade 

skador.  I Sverige år 2010 uppskattades antalet skador inom all idrott till 104 000. En sjättedel 

av dem drabbades av överbelastning och en tiondel av skadorna uppkom genom kontakt med 

föremål i rörelse (8).  

 

För att kunna behandla en överbelastningsskada är det viktigt att fokusera på de riskfaktorer 

som bidrog till att skadan uppstod. Dessa kan delas in i inre och yttre riskfaktorer. Inre 

riskfaktorer anses vara anatomisk felställning, dålig teknik eller andra personrelaterade 

faktorer. De inre riskfaktorerna är svåra och ibland omöjliga att upptäcka och korrigera. 

Felaktig träning, kyla och hårt underlag är exempel på yttre riskfaktorer. Även för stor ökning 

av träningsbelastning, för hög frekvens, för tidig stegring i träningsprogrammet eller för lite 

vila anses som yttre faktorer. För att få den skadade vävnaden helt återställd bör man försöka 

ändra dessa riskfaktorer och därmed ta bort orsaken till belastningsskadan (7). 

 

Oavsett motiv är en fysiskt aktiv livsstil viktigt för människor i alla åldrar, där idrott är en 

tillämpning som många tycker om. För att kontinuerligt kunna delta i sport är därför 

skadeprevention samt kontroll av skador viktiga mål för samhället i helhet (9). Det kan vara 

stor skillnad på träningssituationer och krav på prestationsförmåga inom idrotter, samt därmed 

även skadeorsaker och riskfaktorer. Det är därför ej möjligt att ge en beskrivning av vad 

skadeförebyggande träning är eftersom förebyggande åtgärder kan variera. Det författarna 

avser med begreppet skadepreventiva åtgärder är ett fysiskt moment som en tränare aktivt 

planerat att utföra i syfte att undvika skador hos utövare samt tips och råd fortlöpande under 

träningspass (7). Det finns studier på att strukturerade uppvärmningsprogram kan minska 

skaderisken med ca 50 procent. Sådana generella program finns framtagna för idrotter som 

fotboll, innebandy och handboll (8), men ännu ej CrossFit.  
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Skador inom CrossFit 

CrossFit kan ses som en av de populäraste fitnesstrenderna i modern tid (10). I takt med ett 

snabbt växande koncept uppstår följaktligen oro över eventuella skador (11). De tidigare 

nämnda rörelser som ingår i CrossFit, exempelvis Olympiska lyft (ryck och stöt), är komplexa 

rörelser där maximal kapacitet krävs för att undvika misslyckande (12). Krav på avancerad 

teknik i kombination med hög träningsintensitet och tung belastning ställer krav på 

synkronisering och aktivering av muskelfibrer. Detta träningssammanhang i samband med 

inadekvat träningsbelastning och träningsprogression kan öka risken för 

överbelastningsskador, överträning och överansträngning (4). Säkerheten kan därför riskeras 

hos motionärer, alternativt nybörjare, om motorisk prestation blir otillräcklig och detta samspel 

ej lyckas (13).  

 

CrossFit har fått en hel del kritik då det anses orsaka skador, men det finns i nuläget inget 

belägg för att skadeprevalensen markant skiljer sig från andra sporter (11, 14, 15, 16, 17). 

Nyligen publicerade studier som gjorts under en sexmånadersperiod har visat att 

skadeprevalensen bland utövare inom CrossFit ligger mellan 20 och 31 procent (2, 18, 19, 20). 

En studie från 2017 mätt under ett års tid visade på en skadeprevalens på 56,1 procent (21). 

Definitionen av skada varierar mellan de olika studierna beroende på hur lång tid, från en dag 

till över två veckor, utövaren tvingas avstå från träning samt behovet av att söka professionell 

hjälp (2, 18, 19, 20, 21). En studie som undersökte skillnader i skadeprevalens mellan män och 

kvinnor visade på 31,91 procent skadeprevalens hos män och 20,62 procent hos kvinnor (19). 

Det har även visats att de vanligaste skadelokalisationerna inom CrossFit är axlar, ländrygg 

och knä (11, 20, 21). Det är relevant att betona vikten av att kartlägga skadeprevalensen inom 

en viss sport för att kunna åstadkomma ett adekvat skadeförebyggande arbete. Genom att noga 

identifiera riskfaktorer för skador inom CrossFit, kan det i högre grad ske en utveckling av 

skadeförebyggande insatser (2). 

  

Tränarens utbildning 

Det finns fyra nivåer av tränarcertifikat för CrossFit-tränare (22). Den första utbildningen, nivå 

ett-utbildningen, innehåller grundläggande principer och rörelser i CrossFit. Målen med kursen 

är att tillhandahålla deltagarna med kunskap för att bättre använda CrossFit-metoder i sin egen 

träning, samt kunskap för att börja träna andra i träningsformen (23).  
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Crossfit-pass är konstruerade så att både nybörjare och mer erfarna medlemmar tränar 

tillsammans och följer en viss programmering (träningsupplägg), vilket kan kräva en mer 

konsekvent motivations- och instruktionsmetod av tränaren för att uppmuntra fokus på 

självförbättring och personlig utmaning än andra sporter (24). Det finns inget krav på CrossFit-

utövare att delta i övervakad träning, istället uppmuntras de att utvecklas och växa på egen 

hand. Det finns heller inget krav på tränare att uppnå en viss nivå av utbildning. Det enda krav 

som ställs är att ägaren av CrossFit-anläggningen har en nivå ett-utbildning. Därför kan man 

som utövare på träningspass mötas av en bred variation av kunskap baserat på tränares 

utbildning och erfarenheter (2). En studie på området Crossfit och skador har visat att 

involvering av tränare signifikant minskar skadeförekomst (2), men det saknas kunskap om hur 

CrossFit-tränare arbetar med skadepreventiv träning.  

  

 

Problemformulering 

I och med att CrossFit har blivit en så snabbt växande träningsform, har skador förknippade 

med sporten ökat i takt med antalet utövare. I nuläget finns det få studier som har kartlagt 

skadeförekomst inom träningsformen. De studier som finns har visat att skadeprevalensen 

ligger mellan 20 och 56 procent (2, 18, 19, 20, 21). 

 

I nuläget finns inget krav på utbildning för att få vara CrossFit-tränare och det finns heller inte 

något generellt skadeförebyggande träningsprogram i syfte att minska de skador som 

uppkommit till följd av CrossFit-träning. En studie har visat att tränarens närvaro vid 

träningspass i CrossFit signifikant minskar skadeförekomst hos utövare (2), men det saknas 

kunskap om vad som påverkar tränarens arbete med skadepreventiva åtgärder på passen. 

På grund av denna kunskapslucka är det av intresse att undersöka hur tränare för olika CrossFit-

anläggningar tänker och arbetar kring skadepreventiva åtgärder. Författarna var främst 

intresserade av att utforska tränares upplevelser av underlättande och försvårande faktorer samt 

upplevd betydelse av tränarnärvaro. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att undersöka CrossFit-tränares upplevda hinder och underlättande 

faktorer för genomförande av skadepreventiva åtgärder inom träningsformen CrossFit. Vidare 

även studera deras syn på vad tränarnärvaro har för betydelse för att förebygga skador.  

 

1. Vilka hinder och underlättande faktorer upplevde CrossFit-tränare att det fanns för 

genomförandet av skadepreventiva åtgärder för utövarna vid tränarledda pass? 

2. Vad hade CrossFit-tränare för syn på tränarnärvarons betydelse för att förebygga 

skador? 

  

 

Metod 

  

Design 

Syftet var att undersöka vilka hinder och underlättande faktorer som fanns för genomförandet 

av skadepreventiva åtgärder samt den upplevda betydelsen av tränarnärvaro, därav valdes en 

explorativ kvalitativ ansats. En sådan ansats med intervju ger möjlighet till en djupare och mer 

nyanserad förståelse av ett fenomen än en kvantitativ ansats med exempelvis en enkät (25). 

 

Urval 

Fem deltagare rekryterades genom ett bekvämlighetsurval (25). De första fyra informanterna 

som anmälde intresse bland de tillfrågade anläggningarna i Uppsala och Stockholm 

intervjuades. För att få en femte informant till studien utökades det geografiska området och 

denna informant, som var en bekant till en av författarna, kontaktades via ett privat 

facebookmeddelande. Fem informanter har genomfört semistrukturerade intervjuer om 20-40 

minuter vardera.  

 

Inklusionskriterier: Tränare på en CrossFit-anläggning i Sverige och ska ha varit det under 

minst ett år. Förstå svenska i tal och skrift. 

Exklusionskriterier: Legitimerade fysioterapeuter och sjukgymnaster. 
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Undersökningsgrupp  

Informanterna bestod av tre män och två kvinnor i åldrarna 20-49 år. De hade alla varit Crossfit-

tränare sammanlagt i över 1 år vardera, arbetade på olika Crossfit-anläggningar i Sverige samt 

hade olika utbildningsbakgrunder inom CrossFit. De hade alla jobb eller gick utbildningar inom 

skilda områden utöver arbetet som tränare på CrossFit-anläggning. 

  

Datainsamlingsmetod/er 

Sex semistrukturerade intervjuer med inspelning via mobiltelefon genomfördes. Intervjuerna 

var baserade på en intervjuguide (bilaga I) vars frågor var ämnade till att svara på 

frågeställningarna. Den första intervjun var en pilotintervju med syfte att testa intervjuguiden. 

Efter pilotintervjun reviderades intervjuguiden igen och därav exkluderades den intervjun från 

studien. Intervjuguiden innehöll fem huvudfrågor med tillhörande följdfrågor. Frågorna i 

intervjuguiden var öppna för att ge tränarna möjlighet att berätta om upplevda underlättande 

och försvårande faktorer samt syn på tränarnärvaro kopplat till skadeförebyggande åtgärder. 

  

Genomförande 

Informationsbrev (bilaga II) skickades ut till ägare av CrossFit-anläggningar på 18 olika 

anläggningar i Uppland, Sverige. Ägarna ombads samla in en lista på tränare på anläggningen 

som var villiga att delta samt passade in på inklusionskriterierna till studien. 

Anmälningslistorna på tränare villiga att delta i studien insamlades av ägaren på ett, för dem, 

så smidigt vis som möjligt, via exempelvis privata Facebookgrupper för tränare på 

anläggningen. Från de 18 tillfrågade CrossFit-anläggningarna genererades fyra av fem 

informanter. Via mail skickades ett informationsbrev ut till informanterna med ytterligare 

information om studiens syfte och innebörden av att delta. Informanterna återkom till oss om 

datum, tid och plats då det passade att träffas och genomför intervjun. Vid intervjutillfället 

inhämtades ett skriftligt medgivande (bilaga IV) om deltagandet i studien från informanten. I 

samtycke med informanten spelades intervjun in på båda författarnas mobiltelefoner. Alla 

intervjuer leddes av en och samma författare medan den andra författaren var bisittare och 

ställde vid behov följdfrågor.  

 

På grund av otillräckligt antal anmälningar till studien i Uppland utökades det geografiska 

området för vilket informanter tillfrågades att delta i studien. Den femte informanten 

rekryterades genom ett bekvämlighetsurval och personliga kontakter till en av författarna. Den 

femte informanten tillfrågades via Facebook-meddelande och fick då informationsbrevet 



 

7 
 

(bilaga III) skickat till sig samtidigt. Informanten föreslog datum och tid för genomförande av 

telefonintervju. Intervju leddes på samma vis av ena författaren, som pratade ur en mobil, 

medan den andra författaren var bisittare, spelade in samtalet på en annan mobil och ställde 

följdfrågor vid behov. Det skriftliga medgivandet (bilaga IV) om deltagande i studien skickades 

till informanten att skriva på via post. Formuläret skickades sedan tillbaka till författarna via 

post.  

 

Databearbetning 

Metoden kvalitativ innehållsanalys, som är en vedertagen analysmetod för att tolka och 

bearbeta intervjudata, användes för att bearbeta och analysera data i studien (26).   

Första steget i analysen av insamlade data var transkribering av intervjuerna vilket skedde 

efterhand intervjuerna var klara. De skrevs ned ordagrant, dock ströks hummanden och direkt 

uppmuntran som var i bakgrunden under tiden informanten pratade om detta ej bedömdes 

tillföra förståelse till övrig transkriberad data. Vad som sades av informant respektive författare 

har markerats tydligt i transkriptionerna och en bred marginal lämnades till höger i 

dokumenten. Då alla transkriptionerna var klara skrevs de ut och lästes igenom flertal gånger 

av författarna enskilt. Detta för att författarna skulle bilda sig individuella uppfattningar om 

innehållet i intervjuerna. Därefter hjälptes författarna åt att ta ut meningsenheter kopplade till 

frågeställningarna och då ströks även tvekljud, skratt, upprepningar samt information som 

ansågs vara irrelevant till studiens syfte. Ett exempel på information som inte användes var då 

en informant berättade om detaljer i träningspass och sin egen fritid. Meningsenheterna 

kondenserades av båda författarna och sedan valdes relevanta koder ut och sammanställdes i 

en tabell enligt exemplet tabell I. Därefter sorterades koderna in i kategorier och 

underkategorier enligt exemplet i tabell II.  

 

Tabell I. Exempel på databearbetningsprocess från intervjutext till kod. 

Kod för informant Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod 

C Jag har en PT-

utbildning i grunden 

och sen har jag lite 

vidareutbildningar på 

det… Och sen måste 

man vara lite nördig 

och insatt om man ens 

ska bry sig. 

Jag har en PT-

utbildning och har gått 

vidareutbildningar. 

Man måste vara lite 

nördig och insatt för 

att bry sig. 

Väsentligt med 

utbildning och intresse 
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Tabell II. Exempel på databearbetningsprocess från kod till subkategori och kategori. 

Kategori Subkategori Kod 

Kompetens Utbildning Väsentligt med utbildning och 

intresse (C) 

 

Författarna reviderade resultat-tabellerna ett flertal gånger samt valde att använda sig av 

forskartriangulering. Med det menas att en tredje part, i detta fall handledaren till arbetet, 

kontinuerligt har granskat materialet i innehållsanalysen för att fastställa resultatet och 

säkerställa trovärdigheten (26).  

  

Etiska överväganden 

Samtliga informanter fick ta del av ett informationsbrev (se bilaga III). I informationsbrevet 

framgick att deltagandet i studien var frivilligt samt hur datainsamling skulle genomföras. 

Konfidentialitet garanterades genom att uppgifter från informanterna förvarades på datorer, 

telefoner samt mailkonton med lösenord som endast författarna till studien hade tillgång till. 

Vid intervjutillfället fick informanterna även skriftligen godkänna deltagande i studien via ett 

samtyckesformulär där författarna i tydlig punktform skrivit ner vad det innebar att delta i 

studien (bilaga IV). Författarna hade i förväg diskuterat risken för deltagarna i studien att känna 

sig ifrågasatt i sin roll som tränare. Även tendensen för deltagarna att vilja svara “rätt” på grund 

av vetskapen om att författarna är fysioterapistudenter. För att i största mån undvika detta har 

intervjuguiden formulerats på ett vis som ej på ett kränkande sätt ifrågasatte informantens 

kunskap, utan snarare utforskade den.  

 

Resultat 

Hinder och underlättande faktorer för genomförandet av skadepreventiva åtgärder. 

I analysen framkom nio kategorier och 15 underkategorier. De kategorier som svarade på 

underlättande faktorer var förmedla kunskap, kompetens, planering, viljan att ha hela 

medlemmar samt respekt och inlyssnande. De kategorier som svarade på försvårande faktorer 

var svårt att vara förutseende, otillräcklig kunskap, dålig compliance och att hinna agera. 

Resultatet presenteras i tabellform (tabell III) och kategorierna förklaras därefter i löpande text.  
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Tabell III. Resultattabell för frågeställning 1.  

 

Kategori Underkategori Kondenserad meningsenhet 

Underlättande 

faktorer 

  

Förmedla kunskap Tränarupplärning ”Jag tror det är av allra största vikt att ha en mentor som överser vad man håller på med 

som tränare, särskilt i början.” (E) 

Återkoppling ”Det är viktigt hur man formulerar sig. När något inte ser bra ut kanske man inte kan säga 

det rakt ut, utan fokuserar på att vara positiv och ge tips i tekniken. På så vis kan man 

förebygga skador genom att utövaren tänker mer på tekniken själv.” (C) 

Utbilda deltagare ”Underlättande är att atleterna blir bättre och mer uppmärksamma samt får kontakt med sin 

kropp. De förstår hur kroppen är uppbyggd, vilket gynnar dem så att de kan ta större 

ansvar för sig själva och förstår hur allt hänger ihop.” (D) 

Kompetens Kunskap ”Vet man bättre tror jag automatiskt också att man gör bättre. För man vill ju inte gå emot 

sin egen kunskap och göra sämre än vad man vet. Jag tror att kunskap gör att man vill göra 

bättre ifrån sig.” (A) 

Utbildning ”Jag tror att folk blir bättre coacher om de har längre utbildning. Att man vet hur kroppen 

fungerar är nog ganska viktigt om man ska coacha folk som lyfter tunga vikter.” (A) 

Planering Genomtänkt 

uppvärmning 

”Man får anpassa uppvärmningen åt det skadepreventiva hållet. Att bara vara varm i 

kroppen innan man börjar diverse moment som står i den fasta programmeringen är 

skadepreventiva åtgärder. Jag anpassar mina uppvärmningar efter huvuddelen.” (E) 

Logistik ”Det blir extremt logistiskt planerande. Ibland får man köra två heat om det är en 

tillräckligt kort workout. Resten får att stå och heja på tills det är deras tur att köra. Då 

slipper vi att det blir för trångt.” (B) 

Respekt och 

inlyssnande 

 ”De bästa passen rent allmänt är när man har deltagare som är öppna. De kanske till och 

med frågar om jag kan titta på när de gör en övning och undrar om de behöver korrigera.” 

(C) 

Vilja att ha hela 

medlemmar 

Empati för 

medlemmar 

”Man bryr sig om de man coachar och vill inte att någon ska skada sig. Jag tror inte att 

någon skulle göra något för att skada någon annan.” (A) 

Arbeta bort 

skadestämpel 

”Vi vill verkligen få bort den här stämpeln som CrossFit har: ’Alla som kör CrossFit har 

sönder sig’, för så är det inte.” (D) 

Försvårande 

faktorer 

  

Svårt att vara 

förutseende 

Skador som 

kommer smygande 

”Det är svårt att analysera i stunden om någon sliter ut en axel eller faktiskt inte gör det.” 

(A) 

Bristande logistik ”Man tänker att alla har sin utrustning och att de vet vad de ska göra, då kör vi! Men sen i 

efterhand inser man att det inte blev som man tänkt.” (B) 

Otillräcklig 

kunskap 

Okunskap ”Jag tror att det handlar om okunskap om man väljer att utföra mindre eller ingen 

skadepreventiv åtgärd.” (D) 

Tar tid att 

individanpassa 

”Den största och svåraste delen tycker jag är att man måste lägga in svåra övningar i 

passen på grund av blandningen på nivå av folk som kör. Blir man inte utmanad kommer 

man lämna passen, gå in och köra själv och inte få den hjälp man behöver.” (C) 

Dålig compliance  ”De flesta lyssnar på det jag säger, men tar in det eller utför det. Det är väldigt sällan 

någon säger emot, men de gör någonting annat som de tycker fungerar bättre för dem.” (A) 

 ”Jag är inte nervös för att motionären ’Ulla, 51 år’ ska skada sig. Jag är mer orolig över 

’Kalle, 23 år’ med lite för mycket självförtroende ska skada sig.” (A) 

Att hinna agera Snabba moment  ”Ibland hinner man inte korrigera ett lyft för att det går för fort. Man hinner inte alltid 

korrigera om någonting går fort och utförs fel. (A) 

Många deltagare ”Över 12 deltagare vill jag inte ha. Även om man har rutinerade deltagare på passet så vet 

man i alla fall inte vad det är som orsakar skadan om den sker. Det viktiga är att hinna se 

och ingripa.” (C) 
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Förmedla kunskap 

Denna kategori handlar om informanternas upplevelser om hur förmågan att kunna förmedla 

kunskap kan underlätta för att genomföra skadepreventivt arbete. 

 

Tränarupplärning 

Att ha en mentor i början av sin tränarkarriär beskrevs som viktigt. Det upplevdes som bra att 

ha regelbundna möten med erfarna tränare och högre chefer där kunskap förmedlades och 

utbyte av erfarenheter skedde. Exempel på detta kunde vara att man gick igenom vanliga fel 

som deltagarna gör och hur man korrigerar dessa, samt pratade igenom hur man ska lösa 

träningspass då det är för många deltagare.  

 

Utbilda deltagare 

Informanterna beskrev att det var underlättande att utbilda sina deltagare då det ledde till att de 

lättare förstod hur kroppen fungerade och är uppbyggd. Det upplevdes som bra om man gav en 

förklaring till utövarna varför man ska göra på ett visst sätt och förklarar den progressionskedja 

man bör gå igenom innan man gör vissa saker. Uppvärmning, stretch och att lyssna på sin kropp 

är viktigt. En informant berättade om att hen pratade mycket om återhämtning och vila, och att 

man inte får lov att träna två pass om dagen. Det är viktigt att lyssna på sin kropp. En annan 

informant beskrev att utbilda deltagare som det som minskar skador mest vid tränarledda pass. 

 

Återkoppling 

Informanterna beskrev det som viktigt hur man formulerar sig och ger återkoppling till 

utövaren. Att man som tränare anpassade sig för att nå fram till utövaren med feedback och 

tips. Genom att fokusera på att vara positiv och ge tips i tekniken kunde man förebygga skador 

genom att utövaren tänkte mer på tekniken själv. Det upplevdes också som viktigt att påtala fel 

tills utövaren faktiskt lyssnar om det fanns en skaderisk. 

 

Kompetens 

Denna kategori handlar om den kompetens som tränaren besitter som kan underlätta att få till 

skadepreventiva åtgärder på pass.  
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Utbildning 

I denna subkategori beskrev informanterna vikten av att, som tränare, ha utbildat sig för att 

underlätta genomförandet av skadepreventiva åtgärder. Dels utbildning inom sporten Crossfit 

som sådan men även att ha vetskap om kroppens funktion i olika aktuella rörelsemoment. 

Utbildning ansågs vara en förutsättning för att kunna genomföra skadepreventiva åtgärder.    

 

Kunskap 

Kunskap var en komponent som informanterna ansåg ha stor betydelse för att underlätta 

genomförandet av skadepreventiva åtgärder. Tränare behöver ha kunskap om kroppens 

funktion i olika aktuella rörelsemoment. Betydande för inhämtande av denna kunskap ansågs 

vara stort egenintresse för sporten och att söka information själv. 

 

Planering 

Kategorin Planering handlar om vikten av att tränaren ska planera inför pass för att underlätta 

för att få till skadepreventiva åtgärder. 

 

Genomtänkt uppvärmning 

Informanterna upplevde det som viktigt att förbereda utövarna för det som skulle göras på 

passet den dagen och att man anpassar uppvärmningen åt det skadepreventiva hållet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tränare behöver lägga lite extra tid på att värma upp muskler och leder som kommer få arbeta 

mycket under passets gång. En genomtänkt uppvärmning ansågs vara en grundläggande faktor 

för att dels göra bra ifrån sig på passet och dels för att undvika skador som utövare. 

 

Logistik 

Det är viktigt för tränare att planera inför pass och att ta hänsyn till delatagarantalet samt 

lokalens förutsättningar. Informanterna upplevde att de ibland fick vända och vrida på 

programmeringen för att undvika skador i största mån.  

 

Viljan att ha hela medlemmar 

Kategorin Vilja att ha hela medlemmar handlar om informanternas arbete och tankar kring att 

hålla medlemmarna fria från skador. 
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Empati för medlemmar 

Informanterna uttryckte att de som tränare brydde sig om sina deltagare och inte ville att de 

skulle skada sig. Att ha skadefria medlemmar som har roligt tillsammans på träningpass 

prioriterades framför elitsatsning och prestation. Denna inställning upplevdes som 

underlättande för genomförandet av skadepreventiva åtgärder.  

 

Arbeta bort skadestämpel 

Informanterna upplevde att det fanns en allmän feluppfattning om att alla som utövar CrossFit 

skadar sig. Skadade medlemmar genererar dåligt rykte. Som tränare på en CrossFit anläggning 

ville man genom skadeförebyggande åtgärder arbeta bort “skadestämpeln” som sporten ådragit 

sig.  

 

Respekt och inlyssnande 

I kategorin Respekt och inlyssnande framkom inga underkategorier i analysen. Centralt var att 

det var underlättande att arbeta skadepreventivt om deltagarna var öppna och mottagliga för 

instruktioner. I arbetet som CrossFit-tränare hade informanterna träffat på många olika 

personlighetstyper och nya utövare ansågs vara med öppna, respektfulla och bättre på att lyssna 

än de som tränat ett lite längre tag.  

 

Svårt att vara förutseende 

Denna kategori beskriver informanternas upplevelser om svårigheterna i att få till 

skadepreventivt arbete då man ej kan förutse vad som kommer ske.  

 

Skador som kommer smygande 

Informanterna upplevde det som svårt att förutse förslitningsskador. Om utövaren skadade sig 

på deras pass behövde inte detta bero på övningen eller passet i sig. Det kan ha varit något som 

smygit sig på under en längre tid vilket var svårt som tränare att överse då de endast träffade 

utövaren några timmar i veckan. En informant beskrev också en svårighet kring utövarens syn 

på vad som är belastning för kroppen, exempelvis att repetitivt arbete på lägre vikt också blir 

tung belastning. 
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Bristande logistik 

Som tränare måste man tänka mer eller mindre kring logistiken beroende på lokalens storlek, 

momenten och utrustningen i passen samt antalet utövare. Några av informanterna beskrev det 

som försvårande och ansåg det som en skaderisk med bristande logistik. Ett exempel var pass 

som krävde mycket utrustning och i en liten lokal. Då var det viktigt att tänka till lite extra för 

att undvika skador. 

 

Otillräcklig kunskap 

I denna kategori framställs informanternas upplevelser kring otillräcklig kunskap och hur det 

kunde vara försvårande för att få till skadepreventivt arbete. 

 

Okunskap 

Okunskap kring kroppens funktioner vid utförande av rörelser samt okunskap om vad som var 

skadepreventiva åtgärder upplevde informanterna som försvårande. Även okunskap kring 

tillvägagångssätt för att möta deltagare som behöver anpassa övningar som var för svåra.  

 

Tar tid att individanpassa  

Bland informanterna framkom att svårigheter upplevdes gällande anpassning av för svår/ för 

lätt övning till olika deltagarens behov. Det krävs tid och erfarenhet att lära sig att anpassa 

övningar till deltagarens nivå så att denne inte riskerar att skada sig alternativt blir uttråkad för 

att övningen inte känns utmanande. 

 

Dålig compliance 

I denna kategori beskrivs de upplevda svårigheterna med bristande följsamhet hos deltagare. 

Det framkom inga underkategorier i analysen. Informanterna beskrev det som försvårande med 

deltagare som pratar mycket och drar uppmärksamhet från det som är viktigt att höra på. 

Centralt var även att för mycket självförtroende och egocentrism ansågs som en skaderisk. De 

flesta utövare ansågs vara duktiga på att lyssna vid tillsägelse, men kunde sen utföra någonting 

annat vilket blev ett dilemma. Ett par informanter ansåg att även män hade svårare att ta till sig 

feedback och korrigeringar än kvinnor. 
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Att hinna agera 

Att hinna agera är centralt för att utföra skadepreventivt arbete. I kategorin framställs moment 

som kan vara försvårande för att tränarna inte hinner se eller ingripa. 

 

Snabba moment  

Informanterna var eniga om att det var svårt att korrigera tunga lyft som gick snabbt och 

utfördes fel. Det var därför svårt att hinna se allt och stoppa alla när olyckan var framme. 

 

Många deltagare 

För många deltagare på passen gjorde det svårt för att hinna se, hjälpa och korrigera alla utövare 

på CrossFit-passen. Antalet deltagare som informanterna hade på sina pass varierade beroende 

på om passen skulle utföras i lag eller individuellt. Vid lagträning kunde man ta in fler deltagare 

på grund av att det krävdes mindre utrustning per deltagare. Det var viktigt att se till att inte 

alla gjorde saker samtidigt när det var avancerade moment som krävde korrigering. 

 
 

CrossFit-tränares syn på tränarnärvarons betydelse för att förebygga skador. 

I analysen framkom fem kategorier. Det framkom inga underkategorier i analysen på grund av 

liten datamängd. Resultatet presenteras i tabellform (tabell IV) och kategorierna förklaras 

därefter i löpande text. 

 

Tabell IV. Resultattabell för frågeställning 2. 

Kategori Kondenserad meningsenhet 

Färre skador ”Jag stoppar ju folk från att träna om jag vet om att de har en skada. De vill ju träna för att 

det är roligt. Jag säger åt dem att göra något annat.” (B) 

”Coacherna är jätteviktiga när det gäller säkerheten och att inte folk ska skada sig.” (D) 

Korrigering av 

utförande 

”Jag tror att tränarnärvaro är ganska viktigt. För att som atlet kanske man inte alltid är 

medveten om vad man gör fel och får ont dagen efter. Då kan jag förklara att det är därför 

jag korrigerar dem på pass.” (B) 

Mer fokus på teknik ”Tränarna spelar väldigt stor roll. Jag ser tekniken på de som bara kör själva som inte är så 

noggranna jämfört med de som oftast går på passen.” (B) 

Tränarfrånvaro 

upplevs ge sämre 

utförande 

”Det är fler som hade gjort fel. Jag måste tillrättavisa varje pass jag coachar. Så jag tänker 

att om jag inte hade varit där och ingen hade sagt till så hade det ju kunnat sluta illa. Så 

coachens närvaro är extremt viktig.” (D) 

Tränarfrånvaro 

upplevs ge fler 

skador 

”Det kan hända att coacher inte riktigt är uppmärksamma på vissa saker man måste göra för 

att förhindra skador. Bristande intresse för deltagares välmående leder till skador.” (E) 
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Färre skador 

Tränarna ansåg sig vara viktiga när det gäller säkerheten på passen, både i 

gruppträningsavseenden och på fria ytor där folk tränar själva. Att tränarna var närvarande och 

har koll på utövarna och därmed försöker förebygga skador är deras jobb. Informanterna 

upplevde att det skedde färre skador på träningspass än på fria ytor. En informant berättade att 

hen även kunde gå in och korrigera andra tränares träningsupplägg då det fanns skaderisk samt 

stoppade ibland utövare från att träna om hen visste att det fanns en skada.  

 

Korrigering av utförande 

Gemensamma åsikter för informanterna var att tränarens närvaro på pass var viktig för att 

korrigera utövare så att de gör rätt, inte för att vara DJs eller hejarklack. För att skydda utövarna 

är det viktigt att gå fram direkt och korrigera vid en övning som utförs fel samt att prioritera 

och korrigera det som kan vara direkt skadligt. Det är tränarens ansvar att korrigera och att 

försöka förebygga skador och informanterna fick oftast positivt och tacksamt gensvar från 

utövarna.  

 

Mer fokus på teknik 

Tränare ansågs spela stor roll för utövarnas teknik. De utövare som var på passen var oftast 

mer noggranna än de som tränade själva. Dock gällde det att inte programmera endast teknik 

utan även sånt som utövare tycker är roligt. Annars upplevdes det som svårt att få utövare att 

gå på passen.  

 

Tränarfrånvaro upplevs ge sämre utförande 

Informanternas hypotes kring frånvaro av tränare på pass var att fler tekniska fel hade gjorts på 

svåra övningar, vilket skulle kunna innebära större skaderisk. Utan tränares närvaro trodde 

informanterna att mer fokus skulle läggas på tunga vikter och prestation snarare än teknik.  

 

Tränarfrånvaro upplevs ge fler skador 

Vid ett fiktivt scenario där tränaren inte var närvarande vid pass trodde informanterna att fler 

skador bland deltagarna skulle förekomma, särskilt om deltagaren var oerfaren av 

träningsformen.  
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Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Utifrån den första frågeställningen identifierades nio kategorier, varav fem kategorier var 

underlättande och fyra kategorier var försvårande för genomförandet av skadepreventiva 

åtgärder. De underlättande kategorierna var Förmedla kunskap, Kompetens, Planering, Respekt 

och inlyssnande, Viljan att ha hela medlemmar och de försvårande var Svårt att vara 

förutseende, Otillräcklig kunskap, Dålig compliance och Att hinna agera. 

 

Att ha förmågan att förmedla kunskap till sina utövare och till andra tränare samt att ha en 

utbildning och att själv söka kunskap upplevdes som underlättande bland informanterna. Även 

att planera inför pass upplevdes som viktigt. Hur mycket tid tränaren fick lägga på detta 

varierade beroende på lokalens förutsättningar, antalet deltagare på passen samt 

programmeringen. CrossFit-tränare arbetar en hel del för att förebygga skador och en stor 

underlättande del i det ansågs vara att faktiskt bry sig om sina medlemmar samt att försöka 

arbeta bort sportens skaderykte. Gällande medlemmarnas beteende ansågs det underlättande 

om deltagarna var öppna och mottagliga för instruktioner. 

 

Något som upplevdes som försvårande bland informanterna var att förutse när skador kommer 

ske och när man ska utföra skadeförebyggande insatser. Att inte ha kunskap nog för att arbeta 

skadepreventivt samt den tid det tar att lära sig att individanpassa övningar till deltagares nivå 

ansågs också vara svårt. Lika så att hinna korrigera snabba moment på pass och att hålla koll 

på många deltagare samtidigt. Dålig följsamhet hos deltagare upplevdes försvåra det 

skadepreventiva arbetet. 

 

I den andra frågeställningen identifierades fem kategorier; Färre skador, Korrigering av 

utförande, Mer fokus på teknik, Tränarfrånvaro upplevs ge sämre utförande och 

Tränarfrånvaro upplevs ge fler skador.  

 

Tränarnärvaro ansågs vara viktigt för att förebygga skador då tränare på plats kunde korrigera 

deltagarnas utförande. Att tränaren var på plats upplevdes leda till färre skador jämfört med de 

utövare som tränade själv på fria ytor. Deltagarna på träningspass var mer noggranna med 

utförandet lade mer fokus på teknik. Då tränaren ej fanns närvarande fysiskt eller inte var 

mentalt närvarande upplevde informanterna att utövarna utförde övningar med sämre teknik 
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samt lade mer fokus på prestation och tunga vikter. Därför trodde informanterna även att 

tränarfrånvaro kunde leda till fler skador, särskilt bland oerfarna utövare. 

 

Resultatdiskussion  

 

Hinder och underlättande faktorer för genomförandet av skadepreventiva åtgärder 

Informanterna beskrev kunskap och utbildning som underlättande faktorer för att få till 

skadepreventiva åtgärder, samt motsatsen att otillräcklig kunskap var försvårande. Self-efficacy 

har beskrivits som tilltro till förmågan att genomföra olika prestationsnivåer under vissa 

situationskrav (27). Informanterna uttryckte att tränares utbildningsnivå kunde vara både en 

underlättande och försvårande faktor. Detta kan höja respektive sänka self-efficacy beroende 

på om den är tillräcklig eller undermålig. Det kan därför ses som önskvärt för nya tränare att 

ha en upplärningsperiod med hjälp av mer erfarna tränare för att uppnå tillräcklig 

utbildningsnivå och därmed höja self-efficacy. Ett relativt nytt begrepp som uppkommit är 

Coach-efficacy (28). Med Coach-efficacy menas i vilken mån tränare har tilltro till sin förmåga 

att påverka sina atleters lärande och prestation (29). Modellen består av fyra dimensioner: 

motivation, ”game strategy”, teknik och karaktärsbyggande. Den tredje dimensionen, teknik, 

avser tränarens tilltro till sin förmåga gällande färdigheter att kunna instruera sina atleter i 

tekniska aspekter av sporten (28, 30). Studier har visat att utbildning i sporten för tränare utgör 

en positiv faktor för bland annat teknikdimensionen (31). Informanterna ansåg att ha kunskap 

och utbildning som tränare var viktiga komponenter för att CrossFit atleterna skulle kunna 

utföra övningar med god teknik och på så vis undvika skador. Informanterna beskrev det även 

som underlättande att utbilda sina deltagare så de blev mer mottagliga samt sedan kan utföra 

skadepreventivt arbete själva. Inom CrossFit finns det inget krav för att vara tränare och 

utövaren kan därför mötas av en bred variation av kunskap baserat på tränarens utbildning och 

erfarenheter (2). Då CrossFit-pass är upplagda så att både nybörjare och mer erfarna utövare 

tränar tillsammans efter samma programmering ställer det högre krav på tränaren än i andra 

sporter (24). Även om egenintresse för sporten och kroppen som ämne kan bidra till mycket 

användbar kunskap som tränare är det möjligt att det bör utformas en obligatorisk 

tränarutbildning för att säkerställa en kunskapsbas och säkerhet för deltagarna.  
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Det finns studier på att män har högre skadeprevalens än kvinnor samt att män har större 

benägenhet till att utveckla träningsberoende (6, 19). Informanterna beskrev ett dilemma kring 

deltagare med dålig följsamhet. Det upplevdes som försvårande med deltagare som drog till 

sig uppmärksamhet och uppträdde egocentriskt samt då utövarens åsikter ej stämde överens 

med tränarens direktiv. Även om alla dessa medlemmar inte var män beskrev en del 

informanter svårigheter med att få män att lyssna på korrigeringar. De upplevde även oro för 

att unga män med lite för mycket självförtroende skulle skada sig. Underlättande var om 

utövarna i sig var öppna och själva frågade om hjälp och tips från tränaren på plats. Kvinnor är 

mer benägna att söka hjälp från tränare och detta kan eventuellt förklara den lägre 

skadeprevalensen jämfört med män (2). 

 

CrossFit som träningsform har fått mycket kritik för att vara skadligt men det finns inget 

forskningsbelägg för att det är markant skillnad i skadeprevalens jämfört med andra sporter. 

(11, 14, 15, 16, 17) Dock är detta svårbedömt då man har använt olika definitioner av skada i 

olika studier. Eftersom man kombinerar repetitiva tunga tekniska lyft med gymnastik i hög 

intensitet är det inte oberättigat att tro att det sker en hel del skador i CrossFit. Informanterna 

beskrev att de arbetade en hel del för att få bort denna skadestämpel. En stor del i arbetet var 

att just implementera skadepreventiva åtgärder på träningspass och därigenom prioritera 

skadefria medlemmar framför prestation och elitsatsningar. Men att utföra skadepreventiva 

åtgärder på träningspass där det ställs krav på avancerad teknik i kombination med hög 

träningsintensitet är inte helt enkelt. Informanterna upplevde svårigheter i att hinna se och 

ingripa i moment i passen samt att förutse när skador ska ske. Det behöver inte alltid finnas 

tydliga riskfaktorer för belastningsskador, då de kan ske på grund av repetitivt arbete med för 

lite återhämtning mellan träningspassen (7), och dessa är därför svåra för tränare att upptäcka 

och förebygga.  

 

Ett sätt att förebygga skador hos utövare inom sporter är att använda sig av ett strukturerat 

uppvärmningsprogram (8). Detta har gjorts bland annat inom fotbollen där det skadepreventiva 

programmet FIFA11+ har visats minska skador med 39% hos fotbollsspelare (32). 

Informanterna upplevde det som underlättande att planera efter lokalens förutsättningar samt 

att ha en genomtänkt uppvärmning inför pass. Det finns ännu inget strukturerat 

uppvärmningsprogram för CrossFit i syfte att förebygga skador och uppvärmningens kvalitet 

beror därav tränarens kunskap.  
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CrossFit-tränares syn på tränarnärvarons betydelse för att förebygga skador. 

En studie på 386 CrossFit-utövare som syftade till att undersöka skadeprevalensen bland 

utövarna samt identifiera associationer mellan skadeprevalens och demografiska kategorier, 

gymmets karaktäristik och atletförmåga har visat att ha en tränare närvarande på CrossFit-pass 

kan sänka risken för skador hos deltagarna som tränar på passet (2). Informanterna upplevde 

att tränarens närvaro har betydelse för minskad skaderisk. Anledningen till den minskade 

skaderisken beskrev de bland annat kunde bero på att tränarna till atleter som deltog i 

tränarledda pass stoppades från att träna om de var skadade.  

 

Inom träningsformen CrossFit kan olika övningar som ingår i sporten skalas ner till en nivå 

som tillåter alla att delta i träningen oavsett styrke- och fitnessnivå. Skulle oerfarna CrossFit-

utövare inte skala ner övningar alternativt skala inkorrekt finns större risk för skada, detta på 

grund av överansträngning samt övningars komplexitet. Av informanterna framfördes 

upplevelser som uttryckte att korrigering ska göras direkt vid upptäckt av felaktigt 

rörelsemönster hos deltagare, detta i syfte att undvika skador. Informanterna upplevde också 

att tränaren har stor betydelse i att lära deltagarna på pass rätt teknik i komplexa övningar, att 

god teknik medför mindre risk för skador. I en studie från Nederländerna där 449 deltagare 

svarade på en enkät som ämnade att undersöka omfattningen av skador bland CrossFit-utövare 

samt riskfaktorer och skademekanismer, framkom att risken att skada sig kan sänkas med hjälp 

av tränarens närvaro som korrigerar volym, komplexitet och intensitet hos framför allt 

nybörjare (21). Att lära ut god teknik kan då tänkas ingå i begreppet ”korrigering” av komplexa 

övningar som visat sig fördelaktigt för att minska risken för skador. 

 

Metoddiskussion  

En kvalitativ, explorativ ansats med semistrukturerade intervjuer valdes ut för genomförandet 

av studien. Syftet med studien var att utforska CrossFit-tränares subjektiva upplevelser av 

underlättande och försvårande faktorer, vilket gjorde ansatsen till en väl vald metod. Resultatet 

baserades på fem personers upplevelser och erfarenheter av sitt arbete som CrossFit-tränare på 

olika anläggningar i Sverige. 

 

Alla deltagarna till studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Detta för att få en spridning 

i ålder och kön på deltagarna samt för att hålla resekostnader nere. Tre av informanterna var 

män och två var kvinnor och de hade en spridning i ålder mellan 20 och 49 år. De hade olika 

mycket erfarenheter av att jobba med CrossFit samt olika utbildningsbakgrunder och har 
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därmed bidragit med olika aspekter av intervjufrågorna till resultatet, vilket också har ökat 

trovärdigheten i resultatet (26). Fyra av fem intervjuer genomfördes på av informanten vald 

plats och spelades in via mobiltelefon. Detta möjliggjorde avläsning av ansiktsuttryck och 

kroppsspråk vilket ansågs vara en fördel. Dock var en av dessa informanter anställd på 

träningsanläggningen där båda författarna själv tränar. De kände ej varandra, men detta kan ha 

påverkat informantens svar i intervjun då författarna redan visste lite hur informanten arbetade 

kring skadepreventiva åtgärder. Den sista informanten var en bekant till en av författarna och 

valdes ut på grund av svårigheter att finna informanter till studien, och en telefonintervju 

genomfördes. Att ej kunna läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk i en intervju anses ej ha 

påverkat studiens resultat. Dock kan det ha påverkat då det möjligen blev en annan dynamik i 

samtalet. 

  

En pilotintervju genomfördes med en CrossFit-tränare som uppnådde inklusionskriterierna för 

att testa intervjuguiden. Efter denna intervju bedömde författarna att ej inkludera denna i 

studien då intervjuguiden behövde revideras. Då författarna varvade mellan att intervjua och 

transkribera kom de till en insikt att en del följdfrågor som ställts, som var intressanta men som 

ej egentligen svarade på syfte eller frågeställningar, endast gav en stor datamängd och 

försvårade analysprocessen. Detta gjorde att författarna undvek att ställa så mycket följdfrågor 

de sista två intervjuerna och detta kan ha påverkat studiens pålitlighet negativt (26). 

 

Forskartriangulering tillsammans med handledare genomfördes för att uppnå trovärdighet i 

insamlad data och analys (26). För att uppnå konsensus har kategorier, subkategorier och koder 

diskuterats ett flertal gånger samt setts över under processens gång.   

 

Med tanke på studiens syfte har en passande metod valts ut. Dock har denna studie 

begränsningar gällande överförbarheten då båda författarna hade ett stort intresse för ämnet 

samt även en del förväntningar på resultatet. Författarnas förförståelse kan ha speglats i en del 

följdfrågor som ställdes utöver intervjuguiden vid intervjutillfällena. I syfte att kunna 

återupprepa studien var författarna noggranna med att vara objektiva vid bearbetningen av 

materialet samt noggranna med att beskriva datainsamlingsmetoden och databearbetningen i 

enlighet med Graneheim och Lundman (26).  
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Klinisk och samhällelig relevans samt framtida forskning 

Studien visar att tränarnärvaro vid CrossFit-pass upplevs som viktigt av tränarna vilket även 

understöds av studier kring CrossFit (2, 21). Dock verkar det i vissa fall finnas brist på kunskap 

och där kan vi fysioterapeuter vidta åtgärder. Vetskapen om att det upplevs finnas bristfällig 

kunskap inom skadepreventivt arbete för sporten samt att det anses underlättande med mer 

utbildning och kunskap är kliniskt relevant. Då många patienter uppsöker vården med bland 

annat förslitningsskador efter CrossFit-träning bidrar även denna studie med insikt i att det som 

CrossFit-tränare är svårt att påverka utövarens träningsmängd och upplägg. Med insatser för 

att underlätta skadepreventivt arbete inom CrossFit, exempelvis genom att utveckla ett 

generellt uppvärmningsprogram för sporten samt att utveckla utbildningar för CrossFit-tränare 

inom det skadepreventiva området, kan skador minskas och därmed kostnader för vård i 

samhället minska.  

Då denna studie har kartlagt att tränarnärvaro på träningspass upplevs vara viktigt samt 

underlättande och försvårande faktorer för att få till skadepreventiva åtgärder är nästa steg att 

utforma ett generellt program anpassat till sporten. Det vore även relevant att utforska 

potentiella orsaker och mekanismer för skada inom sporten.  

 

Etisk diskussion 

I enlighet med beskrivningen i metoden innefattade studien hänsynstaganden till etiska 

överväganden för att kunna säkerställa informanternas grundläggande individskydd. Till 

exempel, för att garantera informanternas konfidentialitet refererades citaten i resultattabell tre 

och fyra till bokstäverna A – E istället för informanternas namn. Ingen data användes till något 

annat än det ursprungliga syftet. 
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Konklusion 

Informanterna i denna studie identifierade olika faktorer som kunde vara både underlättande 

och försvårande för genomförandet av skadepreventivt arbete på tränarledda pass inom 

CrossFit. Samtliga var också överens om att tränarens närvaro hade betydelse för att kunna 

förebygga skador hos CrossFit-utövare. Resultatet stödjer vikten av att ha fokus på 

tränarnärvaro vid CrossFit-pass och presenterar underlättande och försvårande faktorer som 

kan vara av relevans för utvecklingen av framtida utbildning för CrossFit-tränare. Exempel på 

detta skulle kunna vara ett tränarupplärningsprogram med fokus på skadepreventvia åtgärder, 

främst i början av tränarkarriären men även fortlöpande för mer erfarna tränare. 
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Bilagor 

Bilaga I: Intervjuguide 

 

Vi inleder med att förklara följande begrepp: 

-       Skadepreventiva åtgärder. “Med skadepreventiva åtgärder avser vi ett fysiskt moment 

som en tränare aktivt planerat att utföra i syfte att undvika skador hos utövare samt tips 

och råd fortlöpande under träningspass.” 

  

● Utifrån vår beskrivning av skadepreventiva åtgärder, har du några tankar eller 

reflektioner kring begreppet? 

- Varför tänker du så? Utveckla. 

  

● Berätta om ett tillfälle/ träningspass som du hållit i där du känner att du lyckats med 

skadepreventiva åtgärder (som vi beskrivit det) för utövare. 

- Vad gjorde du då? Varför blev det så?  

- Berätta vad som underlättade i den situationen. 

  

● Berätta om ett tillfälle/ träningspass du hållit i då du kände att du lyckades mindre bra 

med skadepreventiva åtgärder. 

- Vad hände i den situationen? Varför kände du så?  

- Berätta vad som försvårade i den situationen? 

  

● Berätta om dina tankar kring tränarnärvaro vid CrossFit-pass. 

- Hur skulle det se annorlunda ut om tränaren inte var närvarande? 

-  Hur kan tränarnärvaro påverka utövare ur ett skadeperspektiv? 

  

● Hur upplever du rent allmänt att CrossFit-tränare jobbar med skadeförebyggande 

träning? 

- Varför tror du det är så? 

- Varför tror du att CrossFit-tränare väljer att utföra någon form av skadepreventiv 

träning? 

- Låt säga att tränare på vissa boxar väljer att inte utföra/ utföra mindre 

skadepreventiv träning, vad tror du anledningen till det skulle kunna vara? 
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Bilaga II: informationsbrev till ägare av CrossFit-anläggning 

 

Informationsbrev 

 

Hej!  

Vi är två studenter på Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet, Josefine Asklöf och Ellinor 

Andersson. Vi närmar oss slutet på vår utbildning och ska nu göra en intervjustudie som blir vårt 

examensarbete. Syftet med studien är att undersöka hinder och underlättande faktorer som 

CrossFit-tränare upplever finns för genomförande av skadepreventiva åtgärder med utövarna 

vid träningspass i CrossFit. Vidare vill vi även få tränarnas syn på vad tränarnärvaro har för 

betydelse för att förebygga skador.  

I dagsläget finns det få studier som kartlagt skadeförekomst. Däremot finns det belägg för att tränares 

närvaro vid CrossFit-pass minskar skadeförekomsten bland utövare, men orsaken till detta är oklart. 

Vi vill därför utforska området mer och letar efter deltagare som genom att delta i studien vill vara 

med att öka kunskapen i ämnet. Kanske finns dessa personer på er box?   

För att kunna delta i studien ska personerna ha varit CrossFit-tränare på er eller annan box i minst ett 

år. Dessa får ej vara legitimerade fysioterapeuter eller sjukgymnaster.  

  

Vi skulle önska få en anmälningslista via mail på namn, ålder, kön och mailadresser till 

personer på er box (eventuellt inklusive dig själv) som skulle kunna tänka sig att delta i denna 

studie. Från anmälningslistan kommer det sedan att väljas ut deltagare till studien med målet att 

omfatta tränare med blandade åldrar och jämn könsfördelning. Deltagaren/na på er box kommer sedan 

att kontaktas personligen av oss och få vidare information.   

Vi kommer att genomföra en intervju med deltagaren/na som beräknas ta 20-40 minuter. Tid 

och plats avtalas i samtycke med deltagaren.   

   

Med vänliga hälsningar, 

 

Josefine Asklöf                                                                          Ellinor Andersson 

 

Handledare 

Sören Spörndly Nees 
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Bilaga III: Informationsbrev till deltagare 

 
Informationsbrev 

  

Hej! 

Vi är två studenter på Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet, Josefine Asklöf och 

Ellinor Andersson. Vi närmar oss slutet på vår utbildning och ska nu göra en intervjustudie 

som blir vårt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka hinder och 

underlättande faktorer som CrossFit-tränare upplever finns för genomförande av 

skadepreventiva åtgärder med utövarna vid träningspass i CrossFit. Vidare vill vi även 

få tränarnas syn på vad tränarnärvaro har för betydelse för att förebygga skador. 

I dagsläget finns det få studier som kartlagt skadeförekomst. Däremot finns det belägg för att 

tränares närvaro vid CrossFit-pass minskar skadeförekomsten bland utövare, men orsaken till 

detta är oklart. Vi vill därför utforska området mer och undrar om du genom att delta i studien 

vill vara med att öka kunskapen i ämnet? 

 

Vi har fått ditt namn och dina personuppgifter av chefen på den CrossFit-box du är tränare på 

i samtycke med dig. Du tillfrågas att delta i studien eftersom du har varit CrossFit-tränare i 

mer än ett år samt ej är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. För dig som frivilligt 

väljer att delta i studien innebär det en enskild intervju som beräknas ta 20-40 minuter, 

där du som deltagare väljer plats. Vi är ej ute efter att ifrågasätta din roll som tränare, vi är 

endast intresserade av att utforska dina upplevelser. Intervjuerna kommer att spelas in och 

materialet kommer att förvaras inlåst. Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) kommer dina 

svar och resultat att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Båda författarna 

kommer att ansvara för att personuppgifterna hanteras korrekt samt att all information och 

uppgifter raderas efter avslutat projekt. Du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande i 

studien och vid sådan händelse raderas dina svar och personuppgifter. 

Studien kommer att publiceras i databasen DIVA som tillhör Uppsala Universitet. I studien 

kommer vi att koda din intervju med siffror, inga personuppgifter anges således. Vid 

önskemål att ta del av individuell data eller den fullständiga studiens resultat kan detta 

skickas till dig. 
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Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig.  

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Josefine Asklöf                                                                          Ellinor Andersson 

 

Handledare 

Sören Spörndly Nees 
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Bilaga IV: Samtyckesformulär  

 

 

Samtyckesformulär. 

 

 

 

 

 

Jag ____________________________________________ (för- och efternamn) 

 

 

 

● Har tagit del av tillräcklig information om studiens syfte, innehåll och genomförande, 

● Har fått mina eventuella frågor angående deltagade i studien besvarade, 

● Samtycker härmed deltagandet i studien. 

 

 

 

_______________________________________________ (datum och underskrift) 

 


