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Abstrakt 
Bakgrund: Crossfit är en högintensiv träningsform som blivit populär på senare år i 

alla åldrar för att hålla sig i form. Crossfit använder sig både av anaerob och aerob 

träning där uthållighet, styrka, explosivitet, balans och koordination kombineras på 

olika sätt. Att få ökade kunskaper kring hur olika delmoment inom Crossfit påverkas 

av varandra kan bidra till förbättrat träningsupplägg. Tidigare forskning har visat att 

styrketräning inte påverkar efterföljande uthållighetsträning men att tung 

styrketräning med kortare vila ger en försämring av prestation och teknik. Få studier 

har studerat tung styrketräning med efterföljande WOD inom Crossfit. Därför behövs 

mer forskning för att studera träningens olika moment och påverkan. Syfte: Det 

primära syftet var att studera hur en maxning i stöt påverkade efterföljande prestation 

i en standardiserad högintensiv styrketräningssekvens samt vertikal hoppförmåga 

inom Crossfit. Det sekundära syftet var att studera hur en maxning i stöt före en 

standardiserad högintensiv styrketräningssekvens påverkade självrapporterad 

muskeltrötthet. Metod: Samtliga testpersoner (TP) var medlemmar i ett Crossfit 

center och hade erfarenhet av stöt och Crossfit. Datainsamlingen genomfördes vid två 

olika testtillfällen. Vid det ena testtillfället utfördes en uppvärmning, deluppvärmning 

till startvikterna och en standardiserad högintensiv styrketräningssekvens med 30 

stötar så fort som möjligt. TP rapporterade sin muskeltrötthet genom Borgskalan och 

genomförde ett Sargent jump. Vid det andra testtillfället utfördes samma 

uppvärmning med en maxning, 1RM (one repetition maximum) före den 

standardiserade högintensiva styrketräningssekvensen och därefter utfördes samma 

delar som vid testtillfälle ett. Resultat: Femton TP, åtta män och sju kvinnor deltog i 

studien. Resultatet visade en signifikant skillnad (p=0,001) för prestationen, där tiden 

var sämre med en föregående maxning innan den standardiserade 

styrketräningssekvensen. Maxningen påverkar inte resultatet avseende hopphöjd 

(p=0,063) eller självrapporterad muskeltrötthet (p=0,791). Konklusion: Studien 

visade att maxning i stöt påverkade styrketräningssekvens negativt och indikerar på 

att längre vila krävs efter maxning och en kombination med uthållighet skulle vara att 

föredra. Det fanns ingen skillnad i hopphöjd och det indikerar på att 

kombinationsträning av styrketräning och vertikala hopp kan vara en fördel inom 

Crossfit. Det krävs mer forskning inom området och för vidare forskning skulle det 

vara intressant att studera en större population och skillnader mellan män och kvinnor. 



	

Abstract  
Background: To keep fit, Crossfit is a high-intensity form of training that has 

become popular in recent years in all ages. Crossfit include both anaerobic and 

aerobic activities where endurance, strength, explosiveness, balance, coordination are 

combined in different ways. Knowledge of how different parts of Crossfit are 

affecting each other can contribute to improved training. Previous research has shown 

that resistance training does not affect subsequent endurance training, but heavy 

strength training with shorter rest gives deterioration in performance and technique. 

Few studies have studied heavy strength training with a WOD (Workout of the day) in 

Crossfit. Therefore, more research is needed to study the different elements and 

effects of the training. Aim: The primary aim was to study how a one repetition 

maximum (1RM) test of clean & jerk affected subsequent performance in a 

standardized high intensity strength training sequence and vertical jump ability within 

Crossfit. The secondary aim was to study how a 1RM test of clean & jerk before a 

standardized high intensity strength training sequence affected self-reported muscle 

fatigue. Method: The test subjects (TS) were members of a Crossfit center and have 

experience of clean & jerk and Crossfit. The data collection was conducted at two 

different test occasions. One test occasion starts with a warm-up, warm-up to the 

starting weights and then the standardized high intensity strength sequence with 30 

clean & jerk as quickly as possible. The TS reported the muscle fatigue and 

performed a Sargent jump. At the second test occasion, the same warm-up was 

performed with a 1RM test of clean & jerk before the strength training sequence and 

then the same parts as at test occasion one. Result: Fifteen TS, eight men and seven 

women participated in the study. The result showed a significant difference (p=0,001) 

for the performance, where time was increased with previous 1RM test before the 

strength training sequence. A 1RM before a strength training sequence did not 

influence the result for jump height (p=0,063) that was not different for self-reported 

muscle fatigue (p=0,79). Conclusion: The study showed that the 1RM test of clean & 

jerk affected the strength training sequence negatively and this indicates that longer 

rest is required after 1RM and a combination with endurance would be preferable. 

There was no difference in jump height and this indicates that concurrent training of 

strength training and vertical jumps may be used in Crossfit. More research is needed 



	

and for further research, it would be interesting to study at a larger population and 

differences between men and women. 
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Inledning 
Crossfit utförs av människor i alla åldrar som vill hålla sig i form. Träningsformen är 

utmanande, högintensiv och innehåller både anaeroba och aeroba moment. Dessa 

blandas i så kallad kombinationsträning som är vanligt förekommande inom Crossfit. 

T.ex. så kombineras träningsmoment med uthållighet, styrka, explosivitet, balans och 

koordination på olika sätt. Många av dessa moment utförs under samma träningspass 

som t.ex. genom tunga lyft som vid en maxning, teknikträning, gymnastiska övningar 

och i olika former av explosiva hopp. Det kan därför vara till värde att studera hur 

dessa olika delmoment inom Crossfit påverkas av varandra. Få studier har studerat 

Crossfitträning och hur det påverkar prestationen genom att kombinera olika moment. 

Bakgrund 

Crossfit 
Crossfit är en sport som blivit en populär träningsform under de senaste åren och är 

relativt ny (Bellar, Hatchett, Judge, Breaux & Marcus, 2015). Däremot har övningarna 

och den högintensiva träningen funnits under lång tid (Butcher, Neyedly, Horvey & 

Benko, 2015). Crossfit skapades av Greg Glassman för att förbättra flera fysiska 

egenskaper samtidigt så som kardiovaskulär kapacitet, muskulär uthållighet, styrka, 

flexibilitet, snabbhet, smidighet och balans (Crossfit, 2017). Det är en högintensiv 

sport som innehåller både styrketräning och kondition som kombineras i olika 

sekvenser. Träningen läggs upp till en så kallad ”workout of the day” WOD:s som 

innebär en kombination av övningar. Det är oftast sammansatta styrke- och 

konditionsövningar som utförs i olika set från en övning till en annan och tillbaka till 

den första med ibland kortare vila mellan set eller ingen vila alls (Smith, Sommer, 

Starkoff & Devor, 2013). Enligt Butcher et al. (2015) framkallar Crossfit positiva 

fysiologiska effekter som kardiovaskulära responser av träningen som både ger stora 

adaptioner i aerob och anaerob prestation samtidigt som det är tidseffektivt. Innehållet 

av varje träningspass kan variera men oftast har passen liknande upplägg. Typiska 

träningspass varar i cirka en timme och innehåller en uppvärmningsdel, en styrke- 

eller teknikdel samt en avslutande del med en WOD som varar mellan 10-30 minuter 

(Smith et al., 2013).  
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Det primära syftet med Crossfit är att skapa en bred, allmän och användbar träning för 

alla som är mätbar samt kan repeteras för bättre resultat. De som utövar Crossfit får en 

allsidig träning av såväl kardiovaskulär som muskulär uthållighet genom ett varierat 

upplägg, både avseende övningar och hur dessa sätts samman i olika kombinationer 

och intensiteter. Crossfit är sammansatt av varierande funktionella rörelser som 

bygger på att använda övningar hämtade från vardagen (Crossfit, 2017). Lyft som 

utförs inom Crossfit är knäböj, marklyft, stöt (engelska Clean & jerk), ryck (engelska 

snatch) och pressar över huvudet men även grundläggande gymnastiska övningar som 

hänga i ringar, handstående mot en vägg och övningar hängandes i en rigg (Smith et 

al., 2013). Övningarna kombineras ihop och utförs på tid antingen så snabbt som 

möjligt eller med så många set som möjligt, ”as many rounds as possible” (AMRAP) 

under en viss tid vilket kan variera från 3-20 minuter. En WOD kan innebära att 

genomföra 21, 15 och 9 repetitioner av två alternerande övningar så snabbt som 

möjligt, exempelvis armhävningar och marklyft (Smith et al., 2013). En annan WOD 

som atleter utför är “Grace” som genomförs med 30 stötar så snabbt som möjligt. I en 

WOD upprepas ofta en eller ett fåtal övningar flera gånger med styrke- och tekniska 

moment som tränar såväl den aeroba som den anaeroba förmågan. Atleten får utföra 

en frivändning på valfritt sätt så att stången förs från marken till främre delen av 

axlarna och pressarna ska ske från axlarna upp på raka armar på valfritt sätt. De 

manliga deltagarna använder en standardvikt på 61 kilo och för kvinnorna är det 43 

kilo (Butcher et al., 2015). Grace kan användas av atleterna för att mäta prestation 

avseende anaerob och aerob förmåga för att kunna se utvecklingen över tid samt för 

att kunna jämföra sig med andra (Smith et al., 2013). Det finns flera syften med att 

träna Crossfit men en viktig del är att förbättra konditionen. Detta sker såväl genom 

uthållighetsträning men även genom muskulär styrketräning ger kondition. 

 

Anaerob och aerob uthållighetsträning 
Regelbunden aerob uthållighetsträning förbättrar huvudsakligen den aeroba 

energimetabolismen som ökar kroppens förmåga att transportera och använda syre för 

att frigöra energi (Gibala & Mcgee, 2008). Aerob uthållighetsträning är en vanlig 

träningsform som förbättrar konditionen och som ett alternativ till längre 

uthållighetsträning på lägre intensitet finns högintensiv intervallträning (HIIT- high 

intensity interval training) som ofta används inom Crossfit. Högintensiv träning pågår 
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under kortare tid, ofta i intervaller men ansträngningsgraden är högre än vad den är 

under längre uthållighetspass (Smith et al., 2013). Gibala et al. (2008) visar att ett 

antal metaboliska anpassningar som fås av längre uthållighetsträning som 

skelettmuskulaturens oxidativa kapacitet ökar som är relaterat till höga nivåer av 

rekrytering av muskelfibrer samt ger förändringar i kolhydrat metabolismen även fås 

av HIIT träning. Dessa anpassningar har visat sig fås med få pass under en sex 

veckors period av HIIT (Gibala & Mcgee, 2008). En annan variant på HIIT har 

tillkommit vars namn är ”High intervall Power Training” (HIPT) som innehåller 

högintensiv styrketräning där olika flerledsövningar utförs. Syftet är att bibehålla en 

hög kraftutveckling som bidrar till både förbättrad aerob och anaerob kapacitet. De 

fysiologiska fördelarna med träningssättet är att det kan ge positiva effekter på den 

maximala aeroba kapaciteten (V02max) samt kroppssammansättningen (Smith et al., 

2013). Aerob och anaerob kapacitet är viktiga förmågor för en Crossfitatlet (Bellar et 

al., 2015) och aeroba aktiviteter är beroende av syre för att skapa energi medan den 

anaeroba aktiviteten primärt får energi utan tillgång till syre (McArdle, Katch & 

Katch, 2014). 

	

Energisystem  
Det finns tre olika energisystem som är olika aktiva beroende på vad vi gör och hur 

länge vi gör det. Inom Crossfit används alla de tre energisystemen, det anaeroba 

systemet, det glykolytiska systemet samt det aeroba systemet (McArdle et al., 2014).  

Det finns olika typer av muskelfibrer som delas upp utifrån kontraktionshastigheten, 

de snabba och de långsamma. Typ I fibrer är de långsamma som har en låg 

kontraktionshastighet. De används primärt vid uthållighetsträning och är mer effektiva 

samt utmattningshållbara. De har en hög kapacitet för aerob energiförsörjning men en 

låg kapacitet för att producera kraft. Typ II fibrer är motsatsen som är de snabba, de 

kontraheras snabbt och är helt anaeroba och är mer avsedda för kraft samt styrka. De 

har mer risk för att bli utmattade samt har en låg aerob energiförsörjning (Baechle, 

Earle, 2008; McArdle et al., 2014; Jeukendrup & Gleeson, 2014). Vid 

kombinationsträning är det mindre användning av typ I fibrer och mer användning av 

typ II fibrer (Häkkinen et al., 2003). 
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Vid intensiv och kortvarig aktivitet, t.ex. vid tung styrketräning behövs energi snabbt.  

Under de första 5-8 sekunderna under tung styrketräning så kommer främst energin 

från det anaeroba systemet som ger ATP (McArdle et al., 2014). All träning använder 

sig av det anaeroba systemet i början oavsett intensitet. Systemet utgörs av ATP som 

finns redo att användas i musklerna, där ATP bryts ner till ADP genom att avge en 

fosfatmolekyl och då frigörs energi, som sedan fogas samman till nytt ATP med hjälp 

av enzymer som sätter samman ADP och kreatinfosfat (Baechle & Earle, 2008). 

Energisystemet kräver inte tillgång till syre (McArdle et al., 2014). 

 

Vid intensiv och kortvarig träning så kopplas det glykolytiska systemet på som 

komplement till det anaeroba systemet efter några sekunders aktivitet. Det 

glykolytiska systemet kan arbeta anaerobt till en viss del genom att snabbt bryta ner 

lagrat bränsle i form av glykogen som resulterar i att laktat bildas vid syrebrist 

(McArdle et al., 2014). Glykolysen involverar många reaktioner av enzymer och ATP 

återskapas inte lika fort som vid det anaeroba systemet och systemet använder sig av 

glykogen och glukos för att frigöra energi. Av glykolys fås pyruvat som kan ge 

antingen laktat och ATP fås ut snabbt eller så går pyruvat in i mitokondrierna som 

utför krebs-cykeln och då återskapas ATP långsammare (Baechle & Earle, 2008). 

 

Det energisystem som ger energi under långvarigt arbete i aktiviteter som varar längre 

än två minuter är det aeroba systemet. Det kopplas på efter det glykolytiska systemet 

och ger energi under långvarigt fysiskt arbete och kräver en större och kontinuerlig 

syretillförsel (McArdle et al., 2014). Det aeroba systemet använder fett och 

kolhydrater som substrat och ger ATP vid aktiviteter med låg intensitet. Här går 

pyruvat direkt till krebs-cykeln som utför många reaktioner för att producera ATP. 

Bränsle till det aeroba energisystemet skiftar mellan kolhydrater och fett beroende på 

intensiteten på aktiviteten (Baechle & Earle, 2008). Alla energisystem påverkas också 

av muskulär styrketräning som även används inom Crossfit som ger många positiva 

effekter på kroppen. 

	

Styrketräningens påverkan fysiologiskt 
Styrketräning har många effekter på kroppen som att öka muskulär hypertrofi, styrka, 

power och hastighet samt ger positiva effekter för benmineraler. Träning med tunga 

lyft kan leda till trötthet i musklerna och med kortare vila kan det ge sämre prestation 
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efteråt. Det medför att hastigheten av rörelser blir långsammare samt tekniken 

försämras (Hooper et al., 2013). Långvarig tung styrketräning medför betydande 

fysiologiska effekter som resulterar i ökad muskelfiberstorlek, styrka och kraft i 

tränande muskler (Baechle et al., 2008). Vid styrketräning sker en ökning av anabola 

hormonnivåer som innebär hormonella interaktioner som stärker tillväxten av 

muskelfibrer. Hormoner utsöndras under och efter styrketräning p.g.a den 

fysiologiska stressen av styrketräning. De stora mängder kraft som produceras under 

tung styrketräning kräver aktivering av vissa muskelfibrer som normalt inte stimuleras 

av andra typer av träning såsom aerob uthållighetsträning (Baechle et al., 2008). Ett 

par få tunga styrketräningspass kan medföra en ökning av antalet androgena 

receptorer, receptorn för testosteron i muskeln. Dessa förändringar leder till 

muskeltillväxt och ökad styrka i de aktiva musklerna (Baechle et al., 2008) 

Styrketräning leder till olika anpassningar i muskeln, som ger en ökning av 

muskulaturens tvärsnittsarea (hypertrofi) och förändrar neuronalt aktiveringsmönster 

(Jeukendrup & Gleeson, 2014). Styrketräningen kan utföras med syfte att öka 

muskelvolymen lokalt genom en isolerad muskelaktivitet alternativt öka styrkan i 

flera muskler/muskelgrupper t.ex. genom att använda sig av olika lyft såsom stöt som 

är en helkroppsövning för flera muskelgrupper. 

 

Stöt 
Stöt är en helkroppsrörelse som innehåller en serie av flera sammansatta högintensiva 

muskelkontraktioner. Stöt är en tvådelad övning som möjliggör tyngre vikter i 

jämförelse med ryck där stången lyfts direkt från marken till raka armar i en rörelse. 

Första delen av stöt är frivändning (Clean) där skivstången lyfts från marken för att 

sedan vändas så att stången läggs på framsidan av axlarna i en rörelse. Andra delen av 

stöt är press (jerk) där skivstången ska stötas upp på raka armar för att hela övningen 

ska utföras korrekt (Storey & Smith, 2012). Stöt handlar om att utveckla hög kraft 

från marken och snabbt använda kraften för att förflytta skivstången vertikalt uppåt. 

Det möjliggör en acceleration genom hela dragrörelsen och rörelsen uppåt styrs av 

inverkan av tyngdkraften. Stöt kan därför vara en användbar övning som förbättrar 

idrottares kraftproduktion och rörelsemönstret liknar rörelsen i ett hopp (Hori, 

Newton, Andrews, Kawamori, McGuigan & Nosaka, 2008). Inom Crossfit 

kombineras olika styrkeövningar och sätts samman i olika set för att både förbättra 

den muskulära och kardiovaskulära kapaciteten. För att skapa högintensiv aktivitet i 
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Crossfit, där också förmågor som spänst och explosivitet tränas, kombineras 

styrkeövningar med t.ex. hopp upp på en box. 

	

Hopp upp på box 
Hopp används på olika sätt inom Crossfit t.ex. genom att hoppa upp och ner på en 

box. Att vara explosiv kan därför vara till fördel för sporten både för att utföra hopp 

och genomföra explosiva lyft. Hopp upp på box är en form av plyometrisk övning där 

muskeln ska avge så mycket kraft på så kort tid som möjligt (Gehri, Ricard, Kleiner & 

Kirkendall, 1998). En plyometrisk övning är en snabb, kraftfull rörelse som involverar 

stretch shortening cycle (SSC) (Baechle et al., 2008), en muskelaktivitet som vanligen 

utförs utan något yttre motstånd (Cormie, McGuigan & Newton, 2011). SSC är en 

naturlig muskelfunktion, där musklerna i den excentriska fasen blir längre och under 

den koncentriska fasen blir kortare (Taube, Leukel & Gollhofer, 2012). SSC börjar 

med den excentriska fasen där elastisk energi lagras i musklerna, som sedan går in i 

övergångsfasen, den mellan excentriska och koncentriska för att sedan frigöra energin 

från musklerna i den koncentriska fasen (Baechle et al., 2008). I en studie framgår det 

att den vertikala hoppförmågan inte förbättras när spänstträning kombineras med 

andra typer av träning (de Villarreal, Kellis, Kraemer & Izquierdo, 2009). Andrews, 

Mackey, Inkrott, Murray, Clark och Pettitt (2011) studerade om det fanns någon 

skillnad i hopphöjd mellan en plyometrisk övning i form av countermovement jump 

(CMJ) i jämförelse med tung styrketräning (knäböj) eller lättare styrketräning i form 

av stöt innan CMJ. Resultatet visade på att det inte fanns någon skillnad och att 

styrketräning före CMJ inte påverkar hopphöjden (Andrews et al., 2011). En annan 

studie visade att plyometrisk träning i samband med styrketräning har visat avsevärda 

förbättringar av maximal kraftutveckling under idrottsspecifika rörelser. Således kan 

plyometrisk träning förbättra styrketräningen, t.ex. vid olika lyft (Cormie et al., 2011). 

Eftersom Crossfit syftar till att träna samtliga fysiska förmågor behöver dessa 

förmågor i olika kombinationer sättas samman vilket sker genom en 

kombinationsträning. Det kan därför vara till värde att studera hur hopphöjden 

påverkas av olika typer av träning och om det påverkar explosiviteten vertikalt. 
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Kombinationsträning 
Kombinationsträning innebär en kombination av styrketräning (för att utvinna 

hypertrofi, styrka och kraft) och konditionsträning (för att öka kardiovaskulära 

kapaciteten) i samma pass (Wilson, Marin, Rhea, Wilson, Loenneke & Anderson, 

2012). I många sporter sker kombinationsträning där flera fysiska färdigheter tränas 

samtidigt t.ex. kardiovaskulär och muskulär uthållighet, kraftutveckling, koordination 

och styrka (Mattson, 2014). Det har framgått för att kunna utveckla styrkan är det 

mest lämpligt att genomföra styrketräningen före konditionsträningen. Detta för att 

den tröttheten som finns kvar från konditionsträningen har visat sig kunna bidra till en 

sänkt kvalité på styrketräningen och den neuromuskulära förmågan samt att 

kraftutvecklingen därför snabbt kan minska. Det leder till att träningen inte kan 

utföras med önskad hastighet eller intensitet (Mattsson, 2014). Eftersom Crossfit 

innebär kombinationsträning så är det av värde att se hur ingående delar påverkas av 

varandra och det primära är att studera hur styrka påverkar uthållighetsträning, 

hopphöjden men också den självuppskattade muskeltröttheten.  

 

Upplevd ansträngning/muskeltrötthet 
Upplevd ansträngning (RPE) beskrivs som ansträngning under fysisk aktivitet, från 

motor till sensorisk kortexs neutrala utflöde och då mäts av olika skalor hur 

ansträngningen upplevs. Det har visat en stark korrelation med fysiologiska variabler 

såsom blodlaktat, hjärtfrekvens och syreupptagning. Det är ett användbart verktyg för 

att beskriva den upplevda träningsintensiteten i samband med eller efter en aktivitet. 

(Okuno, Soares-Caldeira, Milanez & Perandini, 2015). Det finns olika varianter på 

skalor, där Borgskalan är en vanligt använd metod som har visat sig ge ett valit och 

reliabelt mått på självuppskattad ansträngning/muskeltrötthet både på barn och vuxna 

(Penko, Barkley, Koop & Alberts, 2017). Enligt Arazi, Rahmati, Pashazadeh och 

Rezaei (2015) visade studien att det inte fanns skillnad i upplevd ansträngning efter 

olika ordningsföljd på övningar mellan stora och små muskelgrupper. Att gå från 

stora till små muskelgrupper eller från små till stora. Ordningsföljden av övningarna 

påverkade inte den upplevda ansträngningen vid slutet av träningen. Det kan vara 

intressant att studera hur självrapporterad muskeltrötthet efter aktivitet upplevs med 

hjälp av Borgskalan vid olika kombinationer av träning. Förändras den upplevda 
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tröttheten av kombinationsträning eller är den densamma direkt efter avslutad 

aktivitet. 

Förhållandet mellan styrketräning, uthållighet och 
hoppförmåga 
Rörelsemönstret som används vid styrketräning såsom stöt genom att frivända stången 

från marken till axlarna i en rörelse är generellt likt andra rörelser som ett vertikalt 

hopp (Hori et al., 2008). Frivändningsmomentet och vertikalt hopp använder samma 

rörelsemönster och använder sig av SSC (Storey et al., 2012). 

 

Enligt Häkkinen et al. (2003) studie visade resultatet att kombinationsträning inte 

försämrar adaptioner i styrka, muskelhypertrofi och neural aktivering som fås av 

styrketräningen under kort sikt (Häkkinen et al., 2003). En annan studie undersökte 

styrketräningens påverkan på uthållighetsträning utförd som löpning. Studien visade 

att genom att lägga till tung styrketräning till uthållighetsträningen påverkades inte 

den lågintensiva uthållighetsträningen efter i jämförelse med bara uthållighetsträning 

(Vikmoen, Raastad, Seynnes, Bergstrøm, Ellefsen & Rønnestad, 2016).  

 

Det finns idag ett fåtal studier gjorda om Crossfit eftersom sporten har växt mycket 

under de senaste åren. Tidigare forskning har studerat effekten av Crossfitträning 

longitudinellt och resultatet visar att träningen ger positiva effekter på sikt både 

avseende uthållighet och kroppssammansättning (Smith et al., 2013). Det finns 

däremot mindre forskning kring hur inslag av tung styrketräning påverkar andra delar 

av Crossfitträning t.ex. en efterföljande högintensiv styrketräningssekvens som 

integrerar uthållighet, styrka och hur det påverkar hoppförmåga samt den 

självrapporterade muskeltröttheten. Det finns här en kunskapslucka av vikt för de 

aktiva inom Crossfit, därför kan det vara till värde att studera detta. Denna studie kan 

vara viktig för såväl tränare som atleterna själva för att få en vetskap om hur olika 

delar påverkas av varandra för att kunna använda kunskapen vid träning och tävling 

som kan bidra till en förbättrad träningsplanering. 
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Syfte  
Syftet var att studera hur en maxning i stöt påverkade prestationen i en standardiserad 

högintensiv styrketräningssekvens samt vertikal hoppförmåga inom Crossfit. Ett 

andra syfte var att studera hur en maxning i stöt före en standardiserad högintensiv 

styrketräningssekvens påverkade självrapporterad muskeltrötthet hos Crossfitatleter. 

Frågeställningar 
1.     Påverkar en föregående maxning i stöt tiden för utförandet av en efterföljande 

standardiserad högintensiv styrketräningssekvens hos Crossfitatleter? 

2.     Är det skillnad i vertikal hopphöjd efter en standardiserad högintensiv 

styrketräningssekvens hos Crossfitatleter om denna föregåtts av en maxning i stöt 

eller inte?   

3.     Hur påverkar en maxning i stöt före en standardiserad högintensiv 

styrketräningssekvens hos Crossfitatleter den självrapporterade muskeltröttheten 

direkt efter avslutad sekvens? 

Metod  
Studiedesign 
Studien är en kvantitativ, experimentell crossoverstudie, där samtliga testpersoner 

deltog vid två separata testtillfällen med en veckas mellanrum. Testpersonerna (TP) 

blev indelade i två grupper genom lottning där ena gruppen började med testtillfälle 

ett och den andra började med testtillfälle två, men båda grupperna utförde båda 

testtillfällena. Denna studie baseras på TP som utför Crossfit. Urvalet gjordes av 

atleter från två lokala Crossfitcenter, där samtliga tillfrågades om deltagande i studien. 

Alla fick delta om de uppnådde inklusionskriterierna oavsett ålder för att få ihop 

tillräckligt med TP. 

Testpersoner 
Studien undersökte 16 TP med blandad könsfördelning varav åtta var män, sju var 

kvinnor och en TP hoppade av från studien. Gruppens genomsnittliga ålder var 29,5 

år med en standarddeviation (SD) på ±6,7år och genomsnittliga vikt var 76,5 kilo 

(±14kg). Inklusionskriterierna för att delta i studien var dels att TP skulle ha tränat 



	 10	

regelbundet Crossfit under ett halvår, flera gånger i veckan och att de skulle klara av 

övningen stöt samt de standardiserade vikterna som krävdes för testerna. Det fanns 

två standardiserade vikter för kvinnor och män. TP fick själva välja vilken vikt de 

utförde testet på, bara de hade samma vikt vid båda tillfällena. För kvinnor var de 

standardiserade vikterna 43 kg eller 30 kg och för män 61 kg eller 48 kg. Vikterna 43 

kg för kvinnor och 61 kg för män följer standardiseringen för WODen ”Grace” enligt 

Crossfit världen (Butcher et al., 2015). Den lägre vikten, 30 kg för tjejer valdes på 

grund av att det är en vikt som används vid andra WODar inom Crossfit (Butcher et 

al., 2015). Männens vikt sänktes med lika många kilon som kvinnornas. TP var 

införstådda med att de skulle komma upp till max, one repetition maximum (1RM) i 

stöt vid det ena testtillfället. TP exkluderades om de ådragit sig skador de senaste tre 

månaderna t.ex. skador i axlar eller knän, smärta, sjukdomar eller något annat tillstånd 

såsom förkylning i samband med testet som skulle kunna försämra prestationen. TP 

exkluderades även om de inte följde instruktionerna de fått inför testerna, att avstå 

hård träning 48 h innan testtillfällena och undvika alkohol dagen före. Klädsel för TP 

var valfria och lyftarskor var tillåtna under maxningen på grund av att många 

använder sig av lyftarskor vid maxningar och olika lyft inom Crossfit. Platta skor 

användes vid styrketräningssekvens och Sargent Jump för att inte påverka 

hopphöjden. Testerna utfördes inne i ett Crossfitcenter. 

Procedur 
Det var nödvändigt att TP deltog vid båda två testtillfällena för att deras resultat skulle 

kunna användas för dataanalys. Innan testerna läste TP igenom och skrev på ett 

informerat samtycke (se bilaga 1) och fick möjlighet att ställa frågor. Vikt, ålder och 

hopphöjd registrerades för att ge viss bakgrundsinformation av inkluderade 

testpersoner (se tabell 2). Sju av testpersonerna började med testtillfälle ett och åtta 

testpersoner började med testtillfälle två. 

	
Uppvärmning 

Vid båda testtillfällena genomfördes en standardiserad uppvärmning som innehöll en 

allmän och en specifik del där stången användes. Enligt Baechle et al. (2008) handlar 

uppvärmning om att förbereda atleten för träning och genom detta förbättra 

efterföljande prestation och framförallt minska risken för skador. Syftet med den 

allmänna uppvärmningen är att öka muskeltemperaturen, hjärtfrekvensen, blodflödet, 
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öka andningen och börja svettas. Den specifika uppvärmningen genomfördes med 

rörelser som efterliknade de rörelser som atleten skulle utföra under träning och testen 

(Baechle et al., 2008). Uppvärmningen inleddes med en allmän del där TP fick utföra 

”every minute on the minute” (EMOM) under nio minuter. Det innebar att de först 

utförde en övning under första minuten. När andra minuten startar så utfördes övning 

nummer två för att sedan minut tre bytas ut till en tredje övning. Första minuten 

utfördes tio wall balls, där en mjuk boll som väger sex kg för kvinnor och nio kg för 

män kastas upp mot en vägg och tas emot ner i en knäböj och kastas upp igen. Andra 

minuten utfördes 10-15 armhävningar och tredje minuten utfördes tio burpees, där 

personen hoppar ner och lägger sig på marken med bröstet i och sen hoppar upp och 

klappar över huvudet som utfördes i tre set. Sedan utfördes en specifik uppvärmning 

med stången som redskap i syfte att värma upp inför stötutförandet. TP utförde den 

sportspecifika uppvärmningen i 1-2 set med övningar som involverar stötmoment. 

Testtillfälle 1 

Testtillfälle ett bestod av uppvärmning och fyra ytterligare delar som var 

deluppvärmning till startvikt, standardiserade högintensiva styrketräningssekvensen 

med 30 stötar, självrapportering av muskeltrötthet och avslutningsdel Sargent jump 

(se tabell 1). Andra momentet var att testpersonerna skulle ta sig upp till startvikterna 

för den standardiserade högintensiva styrketräningssekvensen genom en ”every 

minute on the minute” under tio minuter. TP utförde ett lyft i minuten så det totalt 

blev tio lyft. Det utfördes som en deluppvärmning för att minska skador och inte gå 

direkt från stång till den standardiserade vikten. TP började med stången som väger 

15 kg för kvinnor och 20 kg för män i första lyftet och gjorde sedan egna små 

höjningar upp till 30 eller 43 kg för kvinnor och 48 eller 61 kg för män. Efter det 

vilade TP tre minuter och utförde sedan den standardiserade högintensiva 

styrketräningssekvensen som var det tredje momentet. TP fick vända sig bort från 

klockan för att inte se sin tid och de två testledarna använde ett stoppur till varje 

deltagare för att registrera tid. Alla började styrketräningssekvensen samtidigt och 

utförde så snabbt de kunde 30 stycken stöt. TP räknade själva sina reps och när sista 

stöten var över huvudet med raka armar klockades TP:s tid genom att de ropade 

stopp. TP uppskattade direkt efteråt sin muskeltrötthet på Borgskalan mellan 6-20. 

Borgskalan fanns på en tavla i salen och TP skrev själv ner uppskattningen på ett 

papper (Borg, 1998). Borgskalan är en uppskattningsskala för upplevd fysisk 
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ansträngning både efter kondition- och styrketräning och skalan börjar på 6 vilket står 

för ingen ansträngning och går upp till 20 som beskriver en extrem ansträngning. 

Inom konditionsträning skattas central trötthet/andfåddhet och vid styrketräning 

muskeltrötthet (Buckley & Borg, 2011). Det är en väl validerad visuell 

uppskattningsskala för personlig mätning av fysisk upplevd grad av ansträngning 

(Borg, 1998). Det	sista och fjärde momentet som skedde på testtillfälle ett var att TP 

vilade två minuter efter styrketräningssekvensen för att sedan utföra Sargent jump 

(SJ). SJ kan användas som ett test för att fastställa kraften i nedre extremiteter och går 

ut på att hoppa vertikalt så högt som möjligt. Hopphöjd associeras med muskelkraft 

och explosivitet i nedre extremiteter (Da Costa Mendes de Salles et al., 2012). Före 

testet duttades fingrarna i kalk. Kalket ger avtryck på väggen, dels i utgångsställning, 

dels i samband med hoppet. Utgångsläget togs först genom att TP stod intill en vägg 

med höger arm uppsträckt över huvudet och gav ett avtryck med fingrarna på väggen. 

Hoppet utfördes genom att TP böjde på nedre extremiterna, och förberedde övre 

extremiteterna för en plötslig uppåtgående rörelse för att uppnå högsta möjliga 

vertikala hopphöjd under tillåten armsving. Vid den högsta punkten i hoppet nuddade 

personen väggen med den utsträckta armen och gav ett avtryck på väggen (Da Costa 

Mendes de Salles et al., 2012). SJ anses vara ett valit test på större grupper där fler 

kan utföra testet samtidigt. Det anses även vara valit och reliabelt test för homogena 

grupper för testets tillgänglighet och det är lätt att genomföra (Bui, Farinas, Fortin, 

Comtois & Leone, 2015; Da Costa Mendes de Salles et al., 2012). Hoppets höjd mäts 

genom att skillnaden mellan de två punkterna på väggen registreras. TP genomförde 

tre försök med 30 sekunder paus mellan hoppen och det bästa resultatet av de tre 

försöken användes för vidare analys. 
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Tabell 1. Delmomenten som utfördes vid de olika testtillfällena. 

Testtillfälle 1 Testtillfälle 2 

Uppvärmning – allmän och specifik Uppvärmning – allmän och specifik 

Deluppvärmning (10 lyft upp till vikt) Maxning (10 lyft upp till 1RM) 

Högintensiv styrketräningssekvens (30 

stötar) 

Högintensiv styrketräningssekvens         

(30 stötar) 

Självrapporterad muskeltrötthet 

(BORGSKALAN) 

Självrapporterad muskeltrötthet 

Sargent jump Sargent jump 

 

Testtillfälle 2 

Vid testtillfälle två utfördes samma uppvärmning som vid testtillfälle ett. När den 

specifika uppvärmningen var klar fick testpersonerna utföra 1-2 stötar på en lätt vikt 

för att känna på rörelsen för att sedan utföra själva maxningen (1RM). Maxningen 

utfördes för att hitta eller nå sitt 1RM i stöt genom att göra tio stycken lyft. Lyften 

utfördes varannan minut under 20 minuter för att få tillräcklig återhämtning mellan 

varje lyft vilket är viktigt på de tyngre vikterna. Individuella höjningar gjordes mellan 

varje lyft. TP instruerades att vid det tredje lyftet vara uppe på 60 % av sitt 1RM och 

vid sjunde lyftet på cirka 90 % av sitt 1RM. De sista tre lyften utfördes för att nå 100 

%, 1RM max för dagen (Hori et al., 2008). Därefter fick TP återhämta sig och vila i 

tre minuter innan styrketräningssekvensen startade. Under tiden ändrades vikterna på 

stängerna till de standardiserade vikterna till 30 eller 43 kg för kvinnor och 48 eller 61 

kg för män. Resterande moment utfördes på samma sätt och i samma ordning som vid 

testtillfälle ett (se tabell 1).  

Utrustning och lokal 
Utrustningen som användes var 15 och 20 kg stänger från Eleiko med Eleikos vikter 

och klämmor för att fästa vikterna (Eleiko, Sweden). Stoppur användes för att ta tid på 

deltagarna under testerna (Asaklitt, Sweden). För att mäta hopphöjden av ett Sargent 

Jump användes ett måttband (Clas ohlson, Sweden) och kalk (Eleiko, Sweden). 
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Etik 

Innan testerna fick TP läsa igenom och skriva på ett informerat samtycke (bilaga 1). 

TP fick både muntlig och skriftlig information samt möjlighet att ställa frågor. 

Testerna utfördes under kontrollerade förhållanden och medförde minimala risker för 

skada t.ex. genomfördes en grundlig uppvärmning i syfte att förbereda testpersonerna 

på bästa sätt för aktiviteten. Deltagarna deltog frivilligt och vid eventuella avhopp om 

så önskades togs deras resultat bort från studien. Uppgifter sparades på ett USB-

minne och data kodades med ett löpnummer för varje testperson. I det färdiga arbetet 

presenteras inga personuppgifter och endast behöriga hade tillgång till dataresultaten 

eller deltagarnas uppgifter. USB-minnet och samtyckesblanketterna förvaras på 

Högskolan i Halmstad. 

Studien utgår från Helsingforsdeklarationens etiska principer och inom deklarationen 

finns de grundläggande principerna för forskning som utförs med personer. 

Principerna som ingår och ska följas är respekt för personer (autonomiprincipen), 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen (F.d. Medicinska 

forskningsrådets nämnd för forskningsetik, 2003). 

Samhälleliga aspekter 

Forskning är en viktig komponent i samhället och värdet av ny kunskap kan vara till 

nytta för både individer och för olika grupper i samhället (Gustavsson, Hermerén & 

Petersson, 2005). Kunskaper från aktuell studie kan vara till värde för tränare men 

även Crossfitatleter som får en vetskap om hur olika delmoment inom Crossfitträning 

påverkas av varandra samt kan bidra till en förbättrad träningsplanering och 

förståelse.  

Statistik 
Data som använts för analys var TP:s tider för utförandet av den standardiserade 

högintensiva styrketräningssekvensen med och utan maxning (sekunder), vertikal 

hopphöjd (cm) efter styrketräningsekvens och självrapporterad muskeltrötthet genom 

Borgskalan (6-20). Resultaten sammanställdes i ett Excel (2011) dokument som 

förvarades på ett USB-minne. 

	
För den statistiska analysen överfördes resultaten från Excel dokumentet till 
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datorprogrammet SPSS Statistics 24.0 (IBM Business Analytics, USA). Variablerna 

som undersöktes var tid (kvotskala), hopphöjd (kvotskala) och självrapporterad 

muskeltrötthet (ordinalskala). Shapiro-Wilk test nyttjades för att undersöka om 

variablerna var normalfördelade. Majoriteten visade på normalfördelning men 

eftersom en variabel inte visade normalfördelning användes icke parametrisk statistik, 

Wilcoxon signed-rank test som är motsvarigheten till beroende t-test användes. P-

värdena beräknades och signifikansnivån sattes till ≤ 0,05. 

Resultat 
15 deltagare varav sju kvinnliga atleter med en åldersmedian på 27 år och åtta 

manliga atleter med åldersmedian på 29 år slutförde studien och var inkluderade i 

analysen (tabell 2). En person exkluderades från studien p.g.a. operation och kunde 

inte medverka vid testtillfälle två och exkluderades helt från vidare analys. 
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Tabell 2. Bakgrundsfakta för testpersonerna av ålder, vikt och vertikalhopp före. TP:s resultat 
av tiden för styrketräningssekvensen med en föregående maxning och utan maxning, hopp 
efter maxning och styrketräningssekvens, hopp utan maxning samt den självrapporterade 
värdet av Borgskalan från testtillfället utan respektive med maxning. Värdena är presenterade 
i median (min-max). 
Variabel Alla testpersoner, n=15  

 Median (min- max värde)  

Ålder, (år) 27 (23-48) 

Vikt, (kg) 77 (55-103) 

Hopp före, (cm) 51 (31-62) 

Hopp efter  

utan maxning, (cm) 

50 (31-63) 

Hopp efter 

 Med maxning, (cm) 

52 (30-64) 

Styrketräningssekvens  

Utan maxning, (sek) 

200 sek = 3 min 20 sek, (94-334) 

Styrketräningssekvens  

Med maxning, (sek) 

219 sek = 3 min 39 sek, (112-

344) 

Borgskala (6-20) 

Utan maxning 

17, (16-19) 

Borgskala (6-20) 

Med maxning 

17, (15-19) 

 

Tiden 
Wilcoxons signed-rank test visade en signifikant skillnad (p=0,001) avseende tiden 

för prestationen där tiden för utförandet i en standardiserad högintensiv 

styrketräningsekvens försämras av en föregående maxning. Medianvärdet för tiden 

utan maxning var 200 sekunder (3 minuter och 20 sekunder) och medianvärdet för 

tiden med maxning var på 219 sekunder (3 minuter och 39 sekunder) (se figur 1 och 

2). 
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Figur 1. Förändringen av tiden i sekunder för varje testperson för utförandet av den 
standardiserade högintensiva styrketräningssekvens med en föregående maxning av stöt och 
utan maxing genomfört av 15 testpersoner. 
 

 
Figur 2. Förändring av tiden i sekunder för den standardiserade högintensiva 
styrketräningsekvensen på hela gruppen (medianvärde) utan och med en föregående maxning 
av stöt för 15 testpersoner som visar på en signifikans skillnad (p=0,001). 

Hopphöjd 
Utifrån analysen fanns det ingen signifikant skillnad (p=0,063) avseende hopphöjden 

som inte förändrades av en maxning före en standardiserad högintensiv 
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styrketräningssekvens. Medianvärdet för hopp efter utan maxning var på 50 cm och 

medianvärdet för hopp efter med maxning var på 52 cm (se figur 3 och 4). 

 

 
Figur 3. Förändringen av hopphöjden för gruppen (medianvärde) efter 
styrketräningssekvensen med en föregående maxning och utan (p=0,063). 
 

 
Figur 4. Förändringen av hopphöjden för varje testperson efter styrketräningssekvensen med 
och utan en föregående maxning för 15 testpersoner. 
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Självrapporterad muskeltrötthet 
Testpersonerna rapporterade ingen signifikant skillnad (p=0,791) i muskeltrötthet och 

maxningen påverkade inte den självrapporterade muskeltröttheten. Medianvärdet var 

en Borgskattning på 17 (mycket hög) avseende muskeltröttheten både utan maxning 

och med en föregående maxning innan den standardiserade högintensiva 

styrketräningssekvensen (se figur 5). 

 

 
Figur 5. Medianvärden totalt i gruppen av 15 testpersoner av borgskalan efter den 
standardiserade högintensiva styrketräningssekvensen med en föregående maxning och utan 
maxning som visar på ingen skillnad i rapportering (p=0,791). 

Diskussion 
Syftet var att studera hur en maxning i stöt påverkar prestationen i en efterföljande 

standardiserad högintensiv styrketräningssekvens samt vertikal hoppförmåga inom 

Crossfit. Ett andra syfte var att studera hur en maxning i stöt före en standardiserad 

högintensiv styrketräningssekvens påverkar självrapporterad muskeltrötthet hos 

Crossfitatleter. 

Resultatdiskussion 

Tiden 

Resultatet visade på att det fanns en signifikant skillnad avseende tiden för en 

standardiserad högintensiv styrketräningssekvens både med och utan en föregående 

maxning i stöt. Det visar på att maxningen har en negativ påverkan på prestationen i 
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styrketräningssekvensen som resulterade i försämring av tiden. Hooper et al. (2013) 

pekar på att styrketräning med kortare vila leder till muskelutmattning som i sin tur 

kan leda till försämrad prestation på grund av att de tekniska färdigheterna kan 

försämras efteråt. Vikmoen et al. (2016) visade att tung styrketräning före 

uthållighetsträning inte påverkade den efterföljande lågintensiva uthållighetsträningen 

i jämförelse med om deltagarna bara utförde uthållighetsträning. Enligt Hooper et al. 

(2013) skulle det kunna vara den korta vilan efter maxningen av stöt som kan ha 

påverkat prestationen i styrketräningssekvensen. Sett till det Vikmoen et al. (2016) 

och Hooper et al. (2013) beskriver kan skillnaden mellan testtillfällena i denna studie 

uppstått på grund av att samma muskler används och arbetar vid maxningen av stöt 

som i styrketräningssekvensen även den inkluderar stötar. Musklerna blir utmattade 

från maxningen och den korta vilan som utfördes efter skulle därför kunna vara 

anledningen till den försämrade tiden i styrketräningssekvensen som även den 

innehåller stötar. Här används troligen mer typ II muskelfibrerna under dessa moment 

och skulle istället ett moment med mer uthållighet utföras efteråt används mer typ I 

muskelfibrerna. Detta kanske kunde påverka resultatet om det istället var något rent 

uthållighetsutförande efter maxning och därför krävs mer forskning (Baechle, Earle, 

2008; McArdle et al., 2014; Jeukendrup & Gleeson, 2014). Något som kan ha medfört 

en sämre prestation kan vara att tekniken försämras då tröttheten kommer mer och 

mer. Det kan resultera i att fokuseringen på tekniken inte orkas hållas uppe utan TP 

bara utför utan att tänka samt fokusera. Vid utförandet av en maxning behövs det 

längre vila efteråt för att inte efterföljande prestation ska påverkas negativt och det 

hade även kunnat vara fördelaktigt att byta ut styrketräningsekvensen till ren 

uthållighetsträning efteråt. Detta på grund av att studier har visat att styrketräning inte 

påverkar efterföljande uthållighetsträning (Vikmoen et al., 2016). Detta resultat kan 

användas av tränare vid träningsplanering och atleter för att planera träningen i 

samband med en maxning. Men det skulle behövas ytterligare forskning på en större 

population för att kunna generalisera resultatet på andra än deltagarna i studien. Det 

skulle vara intressant att studera om det hade visat på liknande resultat med en större 

grupp. Studera skillnader mellan män och kvinnor för att undersöka om det finns 

några skillnader mellan könen. 
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Hopphöjd 

Däremot visar resultat från aktuell studie att det inte fanns någon skillnad i vertikal 

hopphöjd efter en standardiserad högintensiv styrketräningssekvens varken med eller 

utan en föregående maxning i stöt. Forskning av Andrews et al. (2011) har visat 

liknande resultat när endast en plyometrisk övning utförs i form av countermovement 

jump (CMJ) eller i jämförelse med tung styrketräning samt styrketräning i form av 

stöt utfört före CMJ. Forskningen visade ingen förändring av den vertikala 

hopphöjden med olika moment före. En slutsats i studien beskriver att träning med 

styrketräning i form av stöt före ger en fördel för utförandet av plyometrisk träning 

(Andrews et al., 2011). Det kan vara för att både styrketräning i form av stöt och 

vertikalt hopp använder sig av SSC (Storey et al., 2012). Både stöt och vertikalt hopp 

handlar om att utveckla hög kraft genom att musklerna ska avge så mycket kraft på så 

kort tid som möjligt (Gehri et al., 1998; Hori et al., 2008). Eftersom stöt är lik rörelsen 

som vid det vertikala hoppet kan detta göra att hopphöjden inte försämras utan håller 

samma höjd (Andrews et al., 2011). Plyometrisk träning har visat ge förbättringar av 

maximal kraftutveckling så utifrån det kan styrketräningen förbättras av explosiva 

hopp (Cormie et al., 2011). Muskelfibrer kan vara något som påverkar och typ II 

fibrer används mer vid hopp och styrketräning i form av stöt eftersom de är snabba, 

kraftfulla kontraktioner som utförs under kort tid (Baechle, Earle, 2008; McArdle et 

al., 2014; Jeukendrup & Gleeson, 2014). Inom Crossfit kan det utifrån resultat från 

denna studie vara till en fördel att utföra kombinationsträning av styrketräning i form 

av stöt och vertikala hopp för att kunna utveckla ännu mer kraft i stöt samtidigt som 

det inte försämrar hoppförmågan. Det behövs däremot ytterligare forskning på en 

större population för att kunna fastställa detta och eventuellt kunna tillämpa det i 

praktiken.  

 

Självrapporterad muskeltrötthet 
Resultatet av upplevd muskeltrötthet visade inte på någon skillnad i rapportering och 

maxningen före den standardiserade högintensiva styrketräningssekvensen påverkade 

således inte muskeltröttheten. Arazi et al. (2015) visar i tidigare studie att det inte 

spelar någon roll på ordningsföljd av stora och små muskelgrupper för den 

självrapporterade muskeltröttheten och det ger ingen skillnad oavsett upplägg totalt 

sett efter träningen då muskeltröttheten rapporterades. Sett till detta kan det även i 
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denna studie vara att TP inte påverkas av maxning före på grund av att 

styrketräningssekvensen upplevs lika jobbig båda gångerna och den direkta upplevda 

tröttheten efteråt är densamma som utan maxning. Det skulle också kunna vara att TP 

inte är vana att uppskatta sin egen trötthet i samband med träning på en skala då 

Borgskalan inte används inom Crossfit. Detta skulle kunna ha påverkat resultatet i 

studien. 

 

Metoddiskussion  
Metoden som valdes för studien medförde att deltagarna kunde välja vilken dag och 

tid TP ville utföra testerna när de passade så att det fungerade för de flesta. Detta 

medförde att fler TP kunde delta men det blev fler tillfällen än vad som var tänkt från 

början då det var svårt att få ihop alla deltagare på samma testtillfällen. Det negativa 

med detta var att det ibland kunde vara endast en deltagare och vid andra tillfällen 

flera deltagare vilket kan ha påverkat hur TP presterade. Eftersom testtillfällena 

utfördes på olika dagar och tider med olika mycket folk omkring kan det varit många 

saker som distraherade deltagarna som skulle kunna ha påverkat testerna. Under 

testtillfällena fick TP inte se klockan när utförandet av styrketräningssekvensen 

utfördes, då detta skulle kunna påverka om TP visste tiden vid andra testtillfället när 

de vet sin tid på första. TP fick även räkna sina egna reps under 

styrketräningssekvensen för att det inte fanns tillräckligt med testledare under 

testtillfällena och detta är något som skulle kunna varit mer noga om en utomstående 

räknade alla reps. Eftersom testledarna inte visste om TP gjorde alla 30 stycken reps 

eller missade eller hoppade över reps under tiden testerna utfördes. Testledarna fick 

bara lita på att TP inte fuskade och skulle kunna varit mer tillförlitligt om 

utomstående räknade alla reps under styrketräningssekvensen för att undvika 

felkällor. 

 

Under rekryteringen av deltagare var ett inklusionskrav att regelbundet tränat Crossfit 

(minst två gånger per vecka) under ett år. Eftersom det inte var många som utfört 

Crossfit under ett år ändrades kravet till minst ett halvår och att de tränat regelbundet 

flera gånger i veckan istället. Ett inklusionskrav var även att klara standardvikterna 

för WODen på 61 kg för män och 43 kg för kvinnor (Butcher et al., 2015), men 

eftersom dessa vikter är höga och svåra för många som utövat Crossfit även under 
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längre tid var det svårt att få ihop deltagare. Därför ändrades inklusionkriterierna till 

att ha två lägre vikter för de som inte klarade den högre vikten. För kvinnor ändrades 

vikten till 30 kg och 48 kg för män, då det är flera WODar där 30 kg är vanligt att 

utföra med för kvinnor (Butcher et al., 2015). Samma sänkning gjordes för män för att 

de skulle bli standardiserat. Denna förändring medförde att fler kunde delta i studien. 

TP hade eventuellt mindre erfarenhet av stöt men risken att deltagarna skadades och 

utförde rörelserna med dålig teknik minskades. Det finns i nuläget inga studier som 

har gjort liknande studier på Crossfit och undersökt styrketräningssekvensen. Det kan 

vara en svårighet i framtiden att jämföra med andra studier p.g.a att vikten är olika för 

TP och inte alla utför med samma vikter. Det kan medföra att det eventuellt kan bli 

helt andra resultat i andra studier och kan bli svårt att jämföra med aktuell studie. 

Den valda metoden för maxning (Hori, 2008) i stöt som utgick från procent vid de 

olika lyften. Genom att utgå från procent var det lättare för testpersonerna att veta hur 

mycket de ska öka vid varje lyft för att komma upp till sitt 1RM. Det var lätt för TP 

att följa om de visste sitt eget 1RM då de kunde räkna i procent av sitt max. Det som 

ökade tillförlitligheten var standardiseringen för lyften, alla fick göra tio lyft men inte 

fler för att ingen skulle bli tröttare efter. Detta skulle kunna ha påverkat resultatet av 

tid beroende på hur många lyft TP utfört om vissa gör fler än andra. 

 

Utförandet av hoppen utfördes med Sargent jump (SJ) på grund av att alla kunde 

hoppa samtidigt. I annat fall hade TP fått vänta på varandra vid andra metodval så det 

var lättare för testledaren att kunna ha fler testpersoner samtidigt. Det som kunde varit 

svårt med SJ var att TP stod olika nära väggen vid hoppen och hoppar på olika sätt 

mot väggen. En studie analyserade olika metoder för att mäta hopphöjden och det 

framgår att SJ är det test som ger mest felkällor av de tre som undersöks men är ett 

valit test på en större grupp där fler kan utföra testet samtidigt och det är lätt att 

använda. Resultatet av SJ i studien visade att skillnaderna kan förklaras genom att 

vissa hoppar längre bort från väggen medan vissa nuddar väggen på väg upp eller på 

väg neråt (Bui, Farinas, Fortin, Comtois & Leone, 2015). Vid vidare forskning skulle 

counter movement jump kunna användas för att få exakta värden och detta skulle 

kunna ge ett annat resultat.  
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Efter maxning och styrketräningssekvensen rapporterade TP den upplevda 

muskeltröttheten och testledarna frågade verbalt hur de själva upplevde maxningen 

före den standardiserade högintensiva styrketräningssekvensen. Nästan alla TP 

upplevde att styrketräningssekvensen upplevdes lättare i början på grund av 

progressionen att gå från en tyngre vikt från maxningen till en lättare vikt under 

sekvensen. Det som kan vara intressant att fundera och studera vidare på var att TP 

verbalt rapporterade att de upplevde att styrketräningssekvensen var mindre 

ansträngande med en föregående maxning i stöt. Trots detta fick TP en sämre tid och 

gav liknande siffra på borgskalan trots att de verbalt sa efteråt att det upplevdes lättare 

med en föregående maxning. Utifrån detta kan det troligen vara så att 

styrketräningssekvensen upplevs lika jobbig i slutet och TP gav därför samma siffra 

direkt efter. För framtida studier skulle det vara intressant att studera muskeltröttheten 

i start av styrketräningssekvensen och efter för att se om de påverkar hur 

muskeltröttheten upplevs. Borgskalan användes som en självuppskattningskala för 

deras muskeltrötthet och skalan kopplas ofta till pulsen men mer vid 

konditionsträning (Buckley & Borg, 2011). För vidare forskning skulle det vara 

intressant att studera om pulsen har något samband med muskeltröttheten och hur de 

rapporterar sett till pulsen de har.  

Konklusion 
Resultaten från denna studie visade att en föregående maxning i stöt påverkade 

prestationen i en standardiserad högintensiv styrketräningssekvens genom att ge 

sämre tid i jämförelse med en högintensiv styrketräningssekvens utan maxning. 

Resultaten visade även att den vertikala hoppförmågan och självrapporterad 

muskeltrötthet hos Crossfitatleter inte påverkades av en maxning i stöt före den 

högintensiva styrketräningssekvensen i jämförelse med bara styrketräningssekvensen. 

Resultatet indikerar att tung styrketräning kräver längre vila för att inte försämra 

efterföljande prestation, alternativt att någon form av uthållighetsträning utförs istället 

för en högintensiv styrketräningssekvens. Resultatet tyder på att stöt och vertikala 

hopp kan användas under samma träningspass eftersom föregående maxning och 

styrketräningssekvens inte påverkade hopphöjden, samt att det skulle kunna vara till 

en fördel att använda sig av olika explosiva hopp för att få mer kraft i stöt. För vidare 

forskning skulle det vara intressant att titta på en större population, undersöka 
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skillnader mellan män och kvinnor samt studera muskeltröttheten och hur den 

förändras genom träning med olika delmoment. Det skulle också vara intressant att 

studera hur en maxning av en annan övning innan styrketräningssekvensen påverkar 

prestationen.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Informerat samtyckte  
	
Studie: Fysisk prestation hos Crossfitatleter 

Information till deltagare: 

Hej! 

Vi är två tjejer, Sandra och Sofia, som studerar Biomedicin inriktning fysisk träning 

på Högskolan i Halmstad. Denna termin ska vi skriva våra examensarbeten och 

undrar om du skulle vill medverka i vår studie. Studiens syfte är att undersöka hur en 

maxning i stöt (eng. Clean and jerk) kan påverka en efterföljande prestation mätt i tid 

och hopphöjd mätt i cm. Ett andra syfte är att se hur relativ styrka (styrka i 

förhållande till kroppsvikten) kan påverka prestationen i en högintensiv WOD. 

Resultatet av studierna förväntas kunna användas av tränare, tränings- och 

tävlingsutvecklare och atleter som arbetar med eller utför Crossfit. 

Förfrågan om deltagande 

I studien har vi valt att tillfråga medlemmar från Crossfit Svea och Crossfit Halmstad. 

Alla som är intresserade och som uppfyller kraven för att få delta i studien kommer få 

möjlighet att delta i studien. För att få delta i studien ska du: 

• Vara i åldern 18-50 år. 

• Regelbundet tränat Crossfit (minst två gånger per vecka) under ett år. 

• Klara av att utföra WODen Grace med de standardiserade vikterna på 61 kg för män 

och 43 kg för kvinnor. 

• Vara van vid att utföra Clean and jerk och klara av att göra en maxning i lyftet. 

• Ha varit skadefri under de senaste tre månaderna. Skador avser smärta, sjukdomar 

eller något annat tillstånd som skulle kunna försämra din prestation. 

• Avstå intag av alkohol 48 timmar innan testtillfällena och avstå hård träning 24 

timmar innan något av testtillfällena. 
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Hur går studien till? 

Studien består av två testtillfällen med en veckas mellanrum. Ett testtillfälle kommer 

bestå av en uppvärmning, maxning i Clean and jerk (max 10 lyft) och WODen Grace 

(Test 1). Ett testtillfälle kommer istället bestå av en uppvärmning, 10 Clean and jerk 

från 20/15kg till 61/43kg (vikt för män/vikt för kvinnor), samt Grace (Test 2). Som 

deltagare i studien kommer du delas upp i en grupp (grupp A eller grupp B) innan det 

första testtillfället. Vid det första testtillfället kommer en utav grupperna börja med 

test 1 och den andra gruppen börja med test 2. Vid det andra testtillfället kommer 

grupperna göra tvärtom. Vid båda tillfällena kommer du få uppskatta din upplevda 

ansträngning med hjälp av en skala från 6-20 efter utförandet av Grace. Slutligen 

kommer du vid båda tillfällena få genomföra tre standardiserade hopp för att kunna 

mäta hopphöjden. Räkna med att testtillfällena kommer hålla på i 60 minuter vardera. 

Risker 

Genom att delta i studien tillkommer en risk för skada på grund av den maximala 

prestation som krävs av dig under testerna. För att minska skaderisken kommer 

testledarna vara noggrann med att alla deltagare utför uppvärmningen korrekt. Om 

testledarna anser att någon deltagare inte kan utföra testerna utan problem kommer 

testledaren be deltagaren att sänka vikterna, alternativt avbryta testet. Detta för att 

minska skaderisken. Det kan även vara bra att veta att testerna kan innebära en viss 

psykisk stress, däremot har du möjlighet att avbryta ditt deltagande när du vill.  

Fördelar 

Genom att delta i studien får du möjligheten till en ökad förståelse för hur en maxning 

i stöt kan påverka en högintensiv prestation och hopphöjd, samt hur relativ styrka 

inverkar. Resultatet av studierna förväntas kunna användas av tränare, tränings- och 

tävlingsutvecklare och atleter som arbetar med eller utför Crossfit. 

Frivillighet 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har rätten att avbryta studien när som 

helst utan att behöva ange förklaring eller orsak. Skulle du vilja avbryta deltagandet 

efter testerna har genomförts kommer dina resultat att förstöras om så önskas. För att 

avbryta deltagandet i studien tar du kontakt med någon som är ansvarig för studien. 

Hantering av data och sekretess 
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Studien är konfidentiell och resultatdata kommer att kodas med löpnummer istället för 

ditt namn. När resultatet av studien publiceras kommer alla deltagare vara 

avidentifierade och inga personuppgifter kommer presenteras. Ansvariga kommer 

förvara datan på en USB sticka där försökspersonerna kommer kodas med ett 

löpnummer. Denna sticka kommer sedan lämnas in till högskolan i Halmstad för 

förvaring efter studien. 

Hur du tar del av informationen om studien? 

Studien kommer presenteras i en C-uppsats som du som deltagare kommer kunna ta 

del av efter att studien har blivit godkänd av handledaren. Kontakta någon av de 

ansvariga för studien om så önskas. 

Ansvariga 

Om du har några frågor eller om det är något du undrar över är du alltid välkommen 

att kontakta någon som är ansvarig för studien.  

 

Kontaktuppgifter till ansvariga för studien: 

Sandra Gullberg 

mejl sandragullberg1@hotmail.com 

 

Sofia Söderberg 

mejl sofiasoderbergg@gmail.com   

Handledare: Emma Haglund 
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Informerat samtycke 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i studierna kring fysisk prestation hos 

Crossfitatleter som studerar hur en maxning i clean and jerk kan påverka en 

efterföljande prestation och hoppförmåga samt hur relativ styrka påverkar 

prestationen i högintensiv styrketräning. Vänligen läs igenom informationen noga och 

ge ditt medgivande genom att signera längst ner på sidan. 

- Jag bekräftar att jag fått tagit del av informationen och förstår vad den innebär. 

- Jag har fått ställa frågor om jag önskat och vet vem jag ska kontakta om 

ytterligare frågor dyker upp. 

- Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt 

frivilligt. 

- Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 

deltagande. 

- Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit 

del av och att insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av 

ansvariga för studien.  

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

  Datum      Försökspersonens namnteckning    Namnförtydligande 

……………………………………………………………… 

Försökspersonens födelsedatum (år (fyra siffror), månad och dag) 

Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående 

försöksperson samt erhållit försökspersonens samtycke. Försökspersonen har även fått 

en kopia av informerat samtycke. 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

            Datum           Namnteckning                Namnförtydligande 
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Bilaga 2  
Protokoll för testerna 

Löpnummer:		
	
Kroppsvikt:		
	
	 	
	
	 Testtillfälle	1	 Testtillfälle	2	
Hopp	(FÖRE)	(cm)	 	 	

Maxning	(kg)	 	 	

Grace	(tid)	 	 	

Borgskalan	(6-20)	 	 	

Hopp	(EFTER)	(cm)	 	 	
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