
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Biomedicinprogrammet - inriktning fysisk träning, 180hp

Samband mellan relativ styrka, upplevd
ansträngning och prestation inom Crossfit

En experimentell cross-over studie på
Crossfitatleter

Sofia Söderberg

Kandidatuppsats i Biomedicin - inriktning fysisk träning, 15hp

Halmstad 2017-05-24



 

 

 

 

 
 

 
 

Samband mellan relativ styrka, upplevd  
ansträngning och prestation i en standardiserad 

högintensiv styrketräningssekvens med och 
utan en föregående maxning i stöt hos  

Crossfitatleter 
 

Sofia Söderberg 

 

 

 

 
2017-05-12 
Examensarbete i biomedicin inriktning fysisk träning 

Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap  
Halmstad Högskola 

Handledare: Emma Haglund 

Examinator: Eva Strandell  



Abstract  
Background: Crossfit can be seen as one of the foremost workout trends in the world. 

Nevertheless, there is a lack of research regarding the physical adaptations of the sport and 

which factors may affect Crossfit performance. Crossfit has been shown to improve both 

aerobic and anaerobic performance, such as increased maximal oxygen uptake (VO2max) and 

increased power development (e.g. peak power), but also have positive effects on a person’s 

body composition and well-being. Previous research has also shown that strength is 

associated with Crossfit performance and that body weight can affect performance in other 

sports such as weightlifting and sprint.  
Methods: The study was conducted with an experimental cross-over design. Sixteen subjects 

between 18-50 years who regularly performed Crossfit (at least two times a week the last six 

month) participated in the study. The study consisted of two test occasions separated by one 

week. One test occasion contained a maximal strength test (1RM, 1-repetition-maximum) in 

clean and jerk before the Crossfit workout (WOD, workout of the day) ”Grace” was 

performed, and time was taken. Immediately after Grace the subjects rated their perceived 

exertion (rate of perceived exertion, RPE) using the Borg-scale. At the other test occasion, the 

subjects performed as many clean and jerks as at the 1RM test, but at a lower weight and less 

rest between the repetitions, before performing Grace.  
Results: Fifteen subjects conducted both tests. The study showed that there was no 

correlation between relative strength and the performance in Grace either without (r = -0,07) 

or with (r = 0,05) a previous 1RM test in clean and jerk. However, the result showed that 

there was a small correlation between RPE and the performance in Grace without a previous 

1RM test in clean and jerk (r = 0,14) and a medium correlation between RPE and the 

performance in Grace with a previous 1RM test in clean and jerk (r = 0,40). 
Conclusions: The result indicates that body weight and strength don’t affect performance in 

Grace either without or with a previous 1RM test in clean and jerk. However, the high p-

values means that the result of the study can’t be generalized to other than the subjects 

included in the current study. The conclusion is that further research needs to be conducted to 

determine how relative strength and RPE affect and correlate with Crossfit performance.  

  



Sammanfattning 
Bakgrund: Crossfit kan ses som en av de främsta träningstrenderna i världen. Trots detta är 

det brist på forskning inom ämnet avseende fysiska adaptioner och vilka faktorer som 

påverkar prestation inom Crossfit. Crossfit har visat sig kunna leda till förbättrad aerob och 

anaerob prestationsförmåga såsom ökad maximal syreupptagning (VO2max) och ökad peak 

power (peak power) samt ge positiva effekter på en persons kroppssammansättning och 

välbefinnande. Tidigare forskning har även visat att styrka är associerat med prestation inom 

Crossfit och att kroppsvikten kan påverka prestation inom andra sporter såsom tyngdlyftning 

och sprint.  
Metod: Studien utfördes med en experimentell cross-over design. Sexton försökspersoner 

(FP) mellan 18-50 år som regelbundet tränat Crossfit (minst två gånger per vecka under det 

senaste halvåret) deltog i studien. Studien bestod av två testtillfällen med en veckas 

mellanrum. Det ena testtillfället innehöll en maxning i stöt innan den välkända WODen (eng. 

workout of the day) ”Grace” genomfördes och klockades. Direkt efter Grace uppskattade FP 

sin upplevda ansträngning (eng. rate of perceived exertion, RPE) med hjälp av Borgskalan. 

Vid det andra testtillfället utförde FP lika många stötar som vid maxningen, men på en lägre 

vikt och med mindre vila mellan repetitionerna, innan Grace genomfördes.  
Resultat: Femton FP deltog i båda testtillfällena. Studien visade att det inte fanns något 

samband mellan relativ styrka och prestationen i Grace varken utan (r = -0,07) eller med  
(r = 0,05) en föregående maxning i stöt. Resultatet avseende RPE visade att det fanns ett litet 

samband mellan RPE och prestationen i Grace utan en föregående maxning (r = 0,14) samt ett 

medelstort samband mellan RPE och prestationen i Grace med en föregående maxning 

(r=0,40).  
Slutsats: Resultatet tyder på att kroppsvikt och styrka inte har någon påverkan på prestationen 

i Grace varken utan eller med en föregående maxning i stöt. Resultatets höga p-värden gör 

dock att resultatet inte kan generaliseras till andra än FP inkluderade i aktuell studie. 

Slutsatsen är att ytterligare forskning behöver genomföras för att kunna fastställa hur relativ 

styrka och RPE påverkar och korrelerar med prestation inom Crossfit.  
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Bakgrund 

Vad är Crossfit? 
Vad betraktas egentligen som ”fitness” och vem har rätt att kalla sig ”fit” (tränad)? År 1997 

kröntes triathleten Mark Allen till ”the fittest man on earth” av Outside Magazine. Den 

generella uppfattningen hos allmänheten och i media om vad som definieras vara fitness är 

ofta relaterat till vältränade uthållighetsidrottare. Crossfit menar istället att fitness inte 

uteslutande består av uthållighet, utan även inkluderar styrka, kraft, snabbhet och 

koordination (Glassman, 2002). År 1995 grundade Greg Glassman Crossfit med syftet att 

förbättra fitness och hälsa hos människor (Crossfit, 2004). Crossfit växte snabbt och är idag 

ett globalt, flerdimensionellt, mångmiljondollarföretag som marknadsför sig själv som ”the 

sport of fitness”. Vinnaren av världsmästerskapet i Crossfit kröns till ”The fittest man/women 

on earth” (Crossfit, 2004). Crossfit som träningsform har expanderat och blivit en av de 

främsta träningstrenderna de senaste åren. År 2014 fanns det omkring 6500 Crossfitboxar i 

USA och ungefär 10 000 Crossfitboxar över hela världen (Dawson, 2015).  

Crossfitträning är inspirerad av människans naturliga och grundläggande rörelsemönster 

såsom att stå, sitta, kasta, lyfta, dra, klättra, springa och slag (Crossfit, 2004). Träningsformen 

bygger på en variation av övningar där högintensiva, funktionella övningar som involverar 

stora delar av kroppen, kombineras med konditionsträning, gymnastik samt övningar som 

använder kroppsvikt som belastning (Sibley, 2012). En annan del av Crossfit är tyngdlyftning 

(Sibley, 2012), vilket är en olympisk tävlingsgren som inkluderar övningarna ryck och stöt 

(Sveriges Olympiska Kommitté, 2015). Ett typiskt tränarlett Crossfitpass innehåller en 

uppvärmning, en teknikdel som bygger på specifika övningar, en högintensiv 

styrketräningssekvens (även kallat WOD, eng. workout of the day) samt en nedvarvningsdel 

(Butcher et al., 2015). På varje Crossfitbox finns det vanligtvis ett träningsupplägg som 

medlemmarna har tillgång till samt utövar under de tränarledda passen, till exempel Crossfit 

Sveas dagliga WOD (Crossfit Svea, u.å.). Individuella träningsupplägg förkommer också, 

men det är framförallt bland de mer erfarna Crossfitatleterna som individuella 

träningsupplägg förekommer. I både generella och individuella träningsupplägg är det vanligt 

förekommande att träningen med extern vikt, såsom tyngdlyftning, baseras på atleternas en 

repetition max (1RM). Styrkedelen i ett Crossfitpass skulle till exempel kunna bestå av sex set 

frontböj på 70% av en atlets 1RM i knäböj (Crossfit Svea, 2017). 
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Crossfit syftar till att förbättra samtliga dimensioner av fysisk prestation, såsom uthållighet, 

kraft, rörlighet, snabbhet, smidighet och balans (Köteles, Kollsete & Kollsete, 2016). De 

högintensiva momenten i ett Crossfitpass antas bidra till fysiologiska adaptioner och förbättra 

en atlets aeroba kapacitet, det vill säga syreupptagningsförmåga (Gibala & McGee, 2008).  

Fysiologiska adaptioner av högintensiv träning 
García-Pinillos, Soto-Hermoso och Latorre-Román (2016) har visat ett tydligt samband 

mellan högintensiv träning (eng. high-intensity interval training, HIIT) och förbättrade 

metabola funktioner hos hjärt- och skelettmuskulaturen. HIIT avser i allmänhet upprepade 

och korta perioder av högintensiv ansträngning utförd vid nära 100% av maximal 

syreupptagning (VO2max), med korta återhämtningsperioder. HIIT anses som en av de mest 

effektiva formerna av fysisk träning för att förbättra bland annat VO2max, löpekonomi (García-

Pinillos et al., 2016) samt aktiviteten av enzymer i skelettmuskulaturen (Gibala et al., 2008). 

En annan studie har visat en markant förbättring i anaerob prestation och att 

muskelkapaciteten kunde behållas bättre efter en träningsperiod innehållande HIIT hos 

erfarna uthållighetslöpare jämfört med en träningsperiod med lägre intensitet (Laursen, 2010). 

García-Pinillos et al. (2016) menar att det skulle kunna förklaras av att HIIT på sikt fördröjer 

uppkomsten av trötthet genom att den ökar den oxidativa kapaciteten av muskelfibrerna och 

reducerar kaliumhalten i plasman, vilket bidrar till upprätthållandet av muskelfunktion under 

HIIT. Eftersom HIIT på sikt kan fördröja uppkomsten av trötthet är det även rimligt att HIIT 

skulle kunna ha positiva effekter på den anaeroba tröskeln. Madrid et al. (2016) förklarar den 

anaeroba tröskeln som ett fysiologiskt begrepp som avser en träningsintensitet vilket kan 

upprätthållas av en stor muskelgrupp under oxidativ metabolism utan ansamling av 

mjölksyra. 

Fysiologiska adaptioner av styrketräning 
De fysiologiska adaptionerna av styrketräning är framförallt ökad muskelmassa samt ökad 

styrka och kraft i de tränade musklerna. Anabola hormoner såsom testosteron utsöndras både 

vid styrketräning och efter styrketräning vilket resulterar i tillväxt av muskelfibrer och därmed 

ökad muskelmassa. Studier har visat att endast ett par träningspass innehållande tung 

styrketräning medför en ökning av antalet receptorer för testosteron (Baechle och Earle, 

2008). Modellen om superkompensation menar att den akuta fysiologiska responsen (0-2 

timmar) efter styrketräning framförallt består av muskeltrötthet och att tung styrketräning 

kräver mellan 24-48 timmar för återhämtning och för att en eventuell superkompensation, det 

vill säga en förbättring i prestation, skulle kunna ske. Superkompensationsmodellen hävdar att 
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det sker en omedelbar minskning i muskelkraft efter träning och att den försämrade 

prestationsförmågan kan kvarstå i upp till en timme efter träning (Latella, Hendy, Pearce, 

VanderWesthuizen & Teo, 2016). I en studie av Latella et al. (2016) visade det sig att 

muskeln var återhämtad efter en timme och att superkompensationen skedde redan efter sex 

timmar efter maximal frivillig isometrisk kontraktion. Artiainen och Häkkinen (2009) har 

undersökt den akuta responsen av tung styrketräning och har visat att tung styrketräning 

omedelbart kan resultera i minskad styrka och muskelaktivitet hos de arbetande musklerna. 

Ytterligare forskning håller med föregående men hävdar att tung styrketräning, förutom att 

försämra muskelstyrka och muskelkraft, även kan påverka muskelcellaktiviteten negativt 

(Artiainen et al., 2009; Latella et al., 2016;Cook, Kilduff, Crewther, Beaven och West, 2014). 

Tidigare forskning avseende den fysiska responsen efter tung styrketräning antyder därmed 

att tung styrketräning, såsom en maxning, skulle kunna försämra efterföljande fysisk 

prestation.  

Det finns däremot forskning som hävdar motsatsen, det vill säga att tung styrketräning skulle 

kunna förbättra fysisk prestation. Tidigare studier har bland annat undersökt teorin om post 

aktiverings potentialen (PAP) som menar att muskelkraft kan förbättras till följd av 

föregående maximala muskelkontraktioner (Lorenz, 2011). Hodgson, Docherty och Robbins 

(2005) förklarar det som att PAP framkallas vid kontraktioner och fosforylering (överföring 

av energi) i musklerna, vilket resulterar i ett bättre förhållande mellan att de kontraktila 

proteinerna aktin och myosin som i sin tur leder till ökad muskelprestanda. Xenofondos, 

Laparidis, Kyranoudis, Galazoulas, Bassa och Kotzamanidis (2010) har visat att maximala 

muskelkontraktioner före kan ge en markant ökning av efterföljande explosiva rörelser såsom 

hopp- och sprintförmåga. West, Cunningham, Crewther, Cook och Kilduff (2013) har 

undersökt hur ballistisk styrketräning jämfört med traditionell styrketräning påverkar anaerob 

prestation i form av maximal peak power (eng. peak power output) och forskningen visade att 

styrketräning är en effektiv metod för att framkalla PAP. Trots att tidigare studier, bland annat 

av Lorenz (2011) har kunnat visa att tung styrketräning kan förbättra PAP och peak power, 

krävs mer forskning för att kunna fastställa den akuta responsen som följer tung styrketräning.   

Fysiologiska adaptioner av Crossfit 
Eftersom Crossfit är en relativt ny sport är de fysiska adaptioner som sker vid Crossfitträning 

inte välstuderat. Det är dock konstaterat att Crossfit är en högintensiv träningsform, vilket 

betyder att tidigare forskning kring HIIT även skulle kunna generaliseras och tillämpas på 

Crossfitträning. Den befintliga forskningen inom Crossfit har kunnat visa att Crossfit på kort 
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sikt kan leda till en hög kardiovaskulär träningsrespons och markanta förbättringar i aerob och 

anaerob prestation, samtidigt som den är tidseffektiv och rolig (Butcher et al., 2015). En sex 

veckors intervention som undersökte effekten av ett protein- och kolhydratstillskott i samband 

med Crossfitträning visade en ökning i peak power samt en bibehållen VO2max (Outlaw, 

Wilborn, Hayward, Urbina, Taylor, Foster, & Smith-Ryan, 2014). Vidare har en tio veckors 

studie även visat att Crossfitbaserad HIIT signifikant kan öka VO2max samt minska andelen 

kroppsfett (Smith, Sommer, Starkoff & Devor, 2013). En tre månaders studie på de fysiska 

adaptionerna av Crossfitträning visade på en förbättring av kroppssammansättning, anaerob 

kapacitet och VO2max. Det positiva inflytandet som Crossfitträning har på en persons 

kroppsammansättning, aeroba och anaeroba kapacitet menar Murawska-Cialowicz, Wojna, 

och Zuwala-Jagiello (2015) skulle göra det möjligt att anta att Crossfitträning har en positiv 

effekt på en persons välbefinnande. Crossfit har även visat sig vara associerat till en ökad 

arbetsförmåga och rekommenderas därför för amerikanska soldater (Paine, Uptgraft, & 

Wylie, 2010). De fysiologiska adaptionerna som sker till följd av Crossfitträning antas 

förbättra prestationen inom Crossfit (Butcher et al., 2015). 

Prestation inom Crossfit 
Välkända faktorer som kan påverka fysisk prestation är kön, ålder, nivån av fysisk aktivitet, 

teknisk färdighet samt kroppsstorlek (Jaric, Mirkov & Markovic, 2005). Tyngre och längre 

atleter har till exempel visat sig varit starkare jämfört med lättare och kortare atleter 

(Külkamp, Borges, Ache Dias, Domenech, Sagawa och Gevaerd, 2015). Inom kampsport har 

kroppssammansättningen visat sig vara en relevant variabel avseende sportspecifik prestation. 

En högre andel kroppsfett har till exempel visat sig ha en negativ korrelation med de 

sportspecifika tekniska färdigheterna (Emerson, Alexandre Velly, Josue Morisson, & Fabricio 

Boscolo Del, 2007). 

WODar inom Crossfit är utformade för att atleterna på ett enkelt sätt ska kunna testa och 

utvärdera sin prestation och utvecklingskurva inom sporten. Detta skiljer sig något från andra 

sporter som i regel utvärderar sin prestation och utvecklingskurva med hjälp av fysiska tester, 

såsom konditionstester (Butcher et al., 2015). WODarna kan göras på tid eller med så många 

repetitioner/varv som möjligt (AMRAP, eng. as many repetitions or rounds as possible) på en 

bestämd tid mellan allt från 10 till 20 minuter (Smith et al., 2013). Ett exempel är WODen 

”Grace” som går ut på att så snabbt som möjligt utföra 30 stötar med en standardiserad vikt på 

bästa tid (Kramer, Baur, Spicer, Vukovich och Ormsbee, 2016). En studie har undersökt hur 

tillskott av nitrat påverkar prestation inom Crossfit och använde sig av Grace för att mäta 



 

5 

prestationen inom Crossfit (Kramer et al., 2016). Forskning avseende vilka faktorer som 

påverkar prestationen inom Crossfit är däremot bristfälligt studerat med endast ett fåtal 

tillgängliga studier. Bellar, Hatchett, Judge, Breaux och Marcus (2015) har visat att högre 

VO2max, högre peak power samt att lägre ålder är associerat med bättre prestation i en tolv 

minuters WOD. Ytterligare forskning håller med om att prestation inom Crossfit är beroende 

av peak power, men hävdar även att prestationen inom sporten till hög grad är beroende av en 

atlets aeroba och anaeroba kapacitet (Kramer et al., 2016). Tidigare forskning tyder även på 

att en atlets styrka har betydelse för prestation inom Crossfit. Butcher et al. (2015) har visat 

att absolut helkroppsstyrka, mätt med 1RM i knäböj, marklyft och militärpress, spelar en 

viktig roll för prestationen inom konditionsbaserade WODar då prestationen i en 

standardiserade WOD visade sig vara associerad med helkroppsstyrka. Helkroppsstyrka 

visade sig även kunna förklara prestationen i WODen bättre än vad fysiologisk data (VO2max 

och anaerob prestanda) kunde göra (Butcher et al., 2015).  

Muskelstyrka och prestation inom Crossfit 
En välkänd WOD avseende att mäta prestationsutvecklingen inom Crossfit är WODen Grace 

som går ut på att så snabbt som möjligt utföra 30 stötar på tid (Kramer et al., 2016), med 

standardiserade vikter på 61kg för män och 43 kg för kvinnor (Butcher et al., 2015). Kramer 

et al. (2016) hävdar att prestation i Grace till hög grad är beroende av en atlets uthållighet och 

kraft. Calatayud, Colado, Martin, Casaña, Jakobsen och Andersen (2015) förklarar övningen 

stöt som en komplex och högintensiv övning som inkluderar rörelse i ett flertal leder och som 

generellt används för att förbättra muskelkraft. Stöt innebär att stången ska lyftas från golvet 

upp till axlarna/bröstet och därefter stötas upp till fullt extenderade armar (Sveriges 

Olympiska Kommitté, 2015).  

Styrketräning utövas vanligtvis för att utveckla muskelstyrka som kan kategoriseras till: (1) 

absolut styrka, när den totala belastningen beaktas, och (2) relativ styrka, när den totala 

belastningen beräknas utefter individuell kroppsvikt (Monteiro et al., 2016). Tidigare studier 

menar att det är av stor betydelse att vara medveten om en atlets maximala absoluta styrka för 

att kunna fastställa träningsbelastning. Den främst förekommande metoden för att fastställa en 

atlets maximala styrka är genom en maxning (Barroso, Silva-Batista, Tricoli, Roschel & 

Ugrinowitsch, 2013), det vill säga ett 1RM test där atleten ska hitta sitt en repetition max i en 

specifik övning. Inom Crossfitträning förekommer maxningar i flertalet av basövningarna 

såsom knäböj, stöt, ryck, militärpress med mera. I nuläget finns ingen forskning avseende hur 

en maxning påverkar prestationen inom Crossfit.  
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Huruvida kroppsvikten påverkar prestationen i en WOD inom Crossfit är i nuläget 

ofullständigt beskrivet. Jaric et al. (2005) menar att sambandet mellan olika test inom fysisk 

prestation och kroppsstorlek har visat sig vara måttlig och individspecifik. Mattiuzzi och 

Lippi (2014) har undersökt sambandet mellan kroppsvikt och den totala vikten som lyfts i 

världsmästerskapet inom tyngdlyftning år 2013 och kommit fram till att det fanns en 

betydande korrelation mellan den totala vikten som lyfts och kroppsvikten. Resultatet visade 

att ju högre kroppsvikt, desto mer klarade atleterna av att lyfta (Mattiuzzi et al., 2014). 

Young, McLean och Ardagna (1995) har undersökt sambandet mellan styrkekvalitéer och 

olika faser i ett löpsteg och kommit fram till att bättre styrkekvalitéer hade ett samband med 

bättre prestation inom sprint.  

I nuläget finns det inte heller någon forskning avseende hur relativ styrka, det vill säga 1RM i 

procent av kroppsvikten, associerar till prestation inom Crossfit. González-Badillo, 

Gorostiaga, Arellano, & Izquierdo (2006) har däremot undersökt hur olika träningsvolymer 

påverkar prestationen inom tyngdlyftning och tog då hänsyn till FP relativa styrka. 

Forskningen visade att en medelintensiv träningsvolym var den mest effektiva metoden för att 

öka prestationen inom tyngdlyftning (González-Badillo et al., 2006). Kreipke, Allman, 

Kinsey, Moffatt, Hickner och Ormsbee (2015) använde också relativ styrka för att undersöka 

hur styrkan i bänkpress, knäböj och marklyft påverkades av olika kosttillskott.  

Självrapporterad upplevd ansträngning 
En metod för att uppskatta upplevda ansträngning (eng. rate of perceived exertion, RPE) är att 

använda sig av olika skalor, till exempel Borgskalan (skala mellan 6-20)(McArdle, Katch & 

Katch, 2010). RPE-skalor är ett vanligt förekommande vektyg för att mäta RPE eftersom att 

det är enkelt och ekonomiskt (Tang, Zwisler, Taylor, Doherty, Zangger, Berg & Langberg, 

2016). RPE-skalor har visat sig ha ett högt samband med fysiologiska variabler såsom 

blodlaktat, hjärtfrekvens och syreupptagning. Vidare har RPE även visat sig vara en 

användbar metod för att fastställa träningsintensitet (Okuno, Soares-Caldeira, Milanez & 

Perandini, 2015). Tidigare forskning har visat att Borgskalan är en trovärdig (Eston & 

Williams, 1988) och valid (Penko, Barkley, Koop & Alberts, 2017) metod avseende att mäta 

ansträngningsnivå. Tidigare forskning har även visat att Borgskalan är en valid metod för att 

mäta och identifiera den anaeroba tröskeln (Madrid et al., 2016).  

Farinatti, da Silva och Monteiro (2013) har studerat hur ordningen av övningar som tränar 

större respektive mindre muskelgrupper avseende antal repetitioner påverkade den upplevda 



 

7 

ansträngningen. Resultatet visade att valet av ordningen på övningarna påverkade resultatet 

för äldre FP (69 ± 7 år) och att det var fördelaktigt att gå från övningar för större 

muskelgrupper till mindre muskelgrupper under ett träningspass. Forskningen visade dock 

inte på att ordningen av övningarna hade någon betydelse för yngre FP (22 ± 2 år)(Farinatti et 

al., 2013). Halperin, Chapman, Behm, Chapman och Behm (2015) har undersökt 

muskeltrötthet och dess bakomliggande mekanismer och kommit fram till att icke-lokala 

muskeltrötthetseffekter (eng. non-local muscle fatigue, NLMF) kan vara beroende av vilken 

muskelgrupp som testas. Tester som medför långvariga eller upprepade kontraktioner av 

samma muskelgrupp ger tydligare indikationer på NLMF. Halperin et al. (2015) hävdar även 

att vilket metod som används för att framkalla deltagarnas muskeltrötthet, kön samt 

träningsbakgrund är potentiella variabler som påverkar storleken på NLMF. 

Rational 
För att undersöka hur stor inverkan kroppsvikten och styrkan har på prestation inom Crossfit 

skulle det vara intressant att studera sambandet mellan relativ styrka, det vill säga 1RM i 

procent av kroppsvikten, och prestationen i en vanlig förekommande WOD inom Crossfit. 

Eftersom tidigare studier visat att styrka är associerat med prestation inom Crossfit (Butcher 

et al., 2015) och att kroppsvikten kan påverka prestation inom andra sporter såsom 

tyngdlyftning (Mattiuzzi et al., 2014) och sprint (Young et al., 1995), är det av intresse att 

även studera hur relativ styrka påverkar prestationen inom Crossfit. Aktuell studie ämnar 

därmed studera sambandet mellan relativ styrka och prestationen i den välkända WODen 

Grace med samt utan en föregående maxning (1RM försök) i stöt hos Crossfitatleter. I nuläget 

finns det ingen forskning som har studerat hur upplevd ansträngning korrelerar med prestation 

inom Crossfit och därför var studiens sekundära syfte att undersöka sambandet mellan 

upplevd ansträngning och prestationen i Grace med och utan en föregående maxning i stöt.  

Syfte 
Syftet var att undersöka sambandet mellan relativ styrka och prestationen mätt i tid i en 

standardiserad högintensiv styrketräningssekvens med och utan en föregående maxning i stöt 

hos Crossfitatleter. Ett andra syfte var att undersöka styrkan av sambandet mellan upplevd 

ansträngning och prestationen i en standardiserad högintensiv styrketräningssekvens med och 

utan en föregående maxning i stöt hos Crossfitatleter.  
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Frågeställningar 

1. Hur starkt är sambandet mellan relativ styrka och prestationen i en standardiserad 

högintensiv styrketräningssekvens med och utan en föregående  maxning i stöt hos 

Crossfitatleter? 

2. Hur starkt är sambandet mellan upplevd ansträngning och prestationen i en standardiserad 

högintensiv styrketräningssekvens med och utan en föregående maxning i stöt hos 

Crossfitatleter? 

Metod 

Studiedesign 
Studien genomfördes med en experimentell cross-over design och bestod av två testtillfällen; 

ett testtillfälle där FP enbart utförde en standardiserad uppvärmning följt av WODen Grace 

och ett andra testtillfälle där FP utförde en uppvärmning, en maxning i stöt och därefter 

WODen Grace. Efter båda testtillfällena blev FP tillfrågade att uppskatta sin upplevda 

ansträngning enligt Borgskalan.  

FP delades in i två grupper där ena gruppen började med testtillfället med maxningen medan 

andra gruppen började med testtillfället utan maxning (tabell 1). För att FP skulle vara helt 

återhämtad inför det andra testtillfället skedde testtillfällena med en veckas mellanrum 

(Coburn & Malek, 2012). 

Tabell 1. Översikt på studiedesignens genomförande av testtillfällena. 

 Testtillfälle 1 Testtillfälle 2 

Grupp 1 10 Stötar (20/15kg - 61/43kg alt. 48/30kg) 10 Stötar (20/15kg - 1RM i stöt) 

Grupp 2 10 Stötar (20/15kg - 1RM i stöt) 10 Stötar (20/15kg - 61/43kg alt. 48/30kg) 

Grupp 1 (N = 7) började med testtillfället utan maxning och utförde maxningen vid testtillfälle två.  
Grupp 2 (N= 8) började istället med testtillfället med maxning och utförde testtillfället utan maxning vid sitt 
andra tillfälle. Vikterna är presenterade som vikten för män/kvinnor. 1RM = en repetition max (eng.1-repetition 
max).  
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Försökspersoner 
Crossfitatleter mellan 18-50 år som var aktiva på lokala Crossfitboxar tillfrågades om 

deltagande i studien. Inför testerna blev försökspersonerna (FP) ombedda att inte inta någon 

alkohol 48 timmar innan eller utföra någon form av hård träning 24 timmar innan 

testtillfällena. Samtliga intresserade FP som uppfyllde kriterierna för deltagande blev 

erbjudna möjligheten att delta i studien. Slutligen deltog 16 FP i studien.  

Inklusionskriterier  
FP skulle regelbundet ha tränat Crossfit minst två gånger per vecka under det senaste halvåret. 

FP skulle även vara van vid att utföra övningen stöt och klara av att utföra Grace med de 

standardiserade vikterna, det vill säga 61 kg för män och 43 kg för kvinnor, alternativt på en 

lägre vikt som var 30 kg för kvinnor samt 48 kg för män. Dessutom skulle FP vara 

införstådda med att göra en maxning i stöt. 

Exklusionskriterier  
FP skulle ha varit skadefria de senaste tre månaderna och exkluderades ur studien om de hade 

skador relaterade till muskuloskeletal smärta, neuromuskulära sjukdomar eller någon annan 

form av led- eller skelettsjukdom. FP fick inte delta i studien om de hade tillfälliga sjukdomar 

såsom förkylningar eller annat tillstånd som på något sätt skulle ha kunnat försämra 

prestationen. 

Procedur 

Information och samtycke 
Innan studien startades skickade testledarna ut information och samtycke via mejl och 

Facebook till samtliga medlemmar på de lokala Crossfitboxarna (n ≈ 800). FP blev på så vis 

informerade om studiens syfte, procedur, risker, inklusions- och exklusionskriterier, vad som 

gällde vid avhopp, samt hur behandlingen av data och personuppgifter skulle ske (bilaga 1). 

Intresserade FP blev därefter inbjudna till en sluten Facebookgrupp där FP kunde boka in sig 

på testtillfällena. FP tog ställning till om de ville delta i studien och undertecknade samtycket 

innan deras första testtillfälle genomfördes. I samband med det första testtillfället gavs även 

möjlighet till muntlig information och chansen att ställa frågor om studien eller 

testgenomförandet. 
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Material  
Testerna genomfördes på Crossfit Svea i Halmstad. Materialet som användes i studien var ett 

tidtagarur (Iphone 6S, USA), skivstänger (15 och 20kg, Eleiko, Halmstad, Sverige), 

viktplattor (0,5-20kg, Eleiko, Halmstad, Sverige), klämmor (Eleiko, Halmstad, Sverige), 

anteckningsblock, samt pennor.   

Uppvärmning  
Uppvärmningen bestod av två delar; en generell uppvärmning för hela kroppen samt en 

specifik uppvärmning innehållande sportspecifika övningar, i enlighet med Barroso et al. 

(2013) rekommendationer. Målet med den allmänna uppvärmningen var att öka 

kroppstemperaturen medan den specifika uppvärmningen syftade till att öka den 

neuromuskulära aktiveringen (Barroso et al., 2013). Den allmänna uppvärmningen bestod av 

tre typiska Crossfitövningar; (1) Wallballs, (2) Armhävningar samt (3) Burpees, som utfördes 

i tre varv med tio repetitioner av varje övning. FP hade nio minuter på sig att genomföra den 

allmänna uppvärmningen och blev instruerade att börja en ny övning på varje ny minut. Den 

specifika uppvärmningen bestod av en rad olika standardiserade övningar som utfördes med 

stången. Sammanlagt pågick uppvärmningen i cirka 15 minuter. När uppvärmningen var 

genomförd påbörjade FP omedelbart nästa del av testet; interventionen.  

Testtillfälle utan maxning 
Vid båda testtillfällena utförde FP tio repetitioner stötar, men vikten på stången och vilan 

mellan varje repetition skiljde sig mellan testtillfällena. I testtillfället utan maxning utförde FP 

tio stötar och blev instruerade att utföra en stöt i början på varje minut, i tio minuter, det vill 

säga tio stötar totalt. Under dessa tio minuter blev FP även instruerade att successivt öka 

vikten på stången upp till den standardiserade vikten (alternativt den lägre vikten) för Grace 

det vill säga från 20 kg till 61 kg eller 48 kg för män och från 15 kg till 43 kg eller 30 kg för 

kvinnor (Butcher et al., 2015). Det var därmed inte tillåtet att överstiga dessa vikter. Efter de 

tio stötarna vilade FP i tre minuter och utförde därefter Grace.  

Testtillfälle med maxning 
I det andra testtillfället utfördes en maxning istället för de tio stötarna. Maxningen utfördes 

genom att FP blev instruerade att utföra en stöt varannan minut, i 20 minuter, vilket likt det 

första testtillfället resulterade i totalt tio stötar. FP blev även instruerade att under dessa tio 

stötar försöka nå upp till sitt 1RM genom att efter tre repetitioner vara uppe i 60% av 1RM, 

efter sju repetitioner vara uppe i 90% av 1RM och därefter använda de tre sista repetitionerna 

för att hitta sitt 1RM. Metoden för maxningen har tidigare använts i forskning inom prestation 
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i fysisk träning (Hori, Newton, Andrews, Kawamori, McGuigan & Nosaka, 2008). För att 

stöten skulle vara godkänd var stången tvungen att först lyftas från golvet med båda armarna 

till axlarna/bröstet och därefter stötas upp till fullt extenderade armar (Sveriges Olympiska 

Kommitté, 2015). Likt tillfället utan maxning följdes de tio stötarna av tre minuters vila och 

därefter utförde FP Grace.  

Grace  
Prestationen i Grace är den prestation inom Crossfit som studien syftar till att undersöka. 

Efter de tio stötarna fick samtliga FP vila i tre minuter innan Grace genomfördes för att 

musklerna skulle ha en chans att återhämta sig (Hori et al., 2008). FP hade ansvar för att 

vikterna på stängerna korrigerades till vikten för Grace, det vill säga 61 kg eller 48 kg för män 

och 43 kg eller 30 kg för kvinnor. Vikten kontrollerades dock av testledarna innan FP fick 

klartecken att starta. På en startsignal från testledaren startade samtidigt FP och utförde 30 

stötar så snabbt som möjligt. Testledarna ansvarade för att stanna tidtagaruret och 

dokumentera tiden när vardera FP var klar med WODen. FP fick inte veta tiden under 

utförandet av Grace, utan fick möjlighet att veta sin tid efter respektive testtillfälle. Under 

testerna deltog en till två testledare där en testledare hade ansvar för maximalt två FP. För att 

kunna ta tid på två FP samtidigt använde testledarna varvfunktionen i appen för tidtagning i 

Iphone. Testledarna hade således inte möjlighet att ansvara för att godkänna eller räkna 

repetitioner under FP utförande av Grace. Att godkänna och räkna repetitioner fick FP 

ansvara för. 

 

I dagsläget finns i princip ingen forskning avseende reliabilitet eller validitet av Grace. 

Kramer et al. (2016) menar däremot att det är en valid metod för att mäta prestation inom 

Crossfit eftersom det är en vanligt förekommande WOD på Crossfittävlingar. Grace skulle 

även kunna vara ett lämpligt test för att mäta muskelkraft eftersom att stöt i regel utförs för att 

förbättra muskelkraft (Calatayud et al., 2015).  

Självuppskattad upplevd ansträngning  
Direkt efter Grace var genomförd uppskattade FP sin RPE med hjälp av Borgskalan där 6 

representerar mycket, mycket lätt och 20 representerar mycket, mycket, ansträngande 

(McArdle et al., 2010). Tidigare forskning har visat att Borgskalan är en trovärdig metod för 

att mäta ansträngningsnivå hos friska män och kvinnor (Eston et al., 1988). Även validiteten 

av Borgskalan har visat sig vara god avseende att mäta ansträngningsnivå (Penko et al., 
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2017). Stamford (1976) har även kunnat påvisa ett starkt samband mellan RPE på Borgskalan 

och hjärtfrekvens.  

Datainsamling  
Insamlingen av data skedde under båda testtillfällena med hjälp av tidtagarur, penna, samt 

testprotokoll (bilaga 2). Variablerna som samlades in under testtillfällena var ålder, vikt (kg), 

maxning i stöt (kg), tid i Grace (min) samt upplevd ansträngning (Borgskalan, RPE 6-20).  

Under testperioden blev FP instruerade att väga sig. Vikten var således självrapporterad data. 

Statistik  
Resultatet från datainsamlingen analyserades i programmet IBM SPSS Statistics (Ver.24.0) 

och Microsoft Excel (2010). Med hjälp av datainsamling från maxningen i stöt och FP 

kroppsvikt, räknades relativa styrkan ut i Excel:  

Följande formel är hämtad från Monteiro et al. (2016): 
    Relativ styrka = 1RM / Kroppsvikt           (1) 

Deskriptiv statistik av FP avseende ålder, kroppsvikt, maxning i stöt, relativ styrka, tiden i 

Grace samt upplevd ansträngning för båda tillfällena räknades ut och presenterades i en tabell 

med median och max-minvärde. Normalfördelningen testades genom Shapiro-Wilks test som 

visade att datan inte var normalfördelad. Korrelationen mellan relativ styrka, RPE och 

prestationen i Grace undersöktes med hjälp av Spearmans rangkorrelation. Riktvärden för 

korrelationskoefficienten (r) följde Hopkins (2001) riktlinjer för beräkning av korrelation där 

r = 0,0-0,1 = inget samband, 0,1-0,3 = litet samband, 0,3-0,5 = medelstort samband, 0,5-0,7 = 

starkt samband, 0,7-0,9 = Mycket högt samband, 0,9-1,0 = nästintill perfekt samband, samt 

1,0 = perfekt samband (Hopkins, 2001). Slutligen räknades ett R2-värde ut genom att 

multiplicera korrelationskoefficienten med sig själv. R2-värdet beskriver hur mycket av 

variationen i den ena variabeln som förklaras av den andra och tvärtom (Rissanen, 2013). 

Etiska överväganden 
Studien följer Helsingforsdeklarationens etiska riktlinjer för humanforskning (World Medical 

Association, 2001). För att skydda FP kodades de med ett löpnummer och data hanterades 

konfidentiellt. Endast ansvariga för studien hade tillgång till insamlad data och data 

redovisades avidentifierat. Testdeltagare som inte kunde närvara på samtliga testtillfällen 

exkluderades i resultatet. Data är förvarad på ett USB-minne som efter avslutad studien 

kommer sparas på högskolan i Halmstad tillsammans med informerat samtycke. Efter att 



 

13 

studien är sammanställd och godkänd av handledare ges FP möjligheten att kunna få ta del av 

studien genom att kontakta någon utav de som är ansvariga för studien. 

Deltagande i studien innebar en viss risk för skada på grund av den maximala prestation som 

krävdes av FP under testerna. Inklusions- och exklusionskriterierna valdes därför noggrant för 

att minska skaderisken. FP skulle bland annat regelbundet (minst två gånger per vecka) ha 

utfört Crossfit under det senaste halvåret, varit fri från skador eller sjukdomar under de 

senaste tre månaderna samt klara av den standardiserade vikten, alternativt den lägre vikten, 

för Grace. Testledarna var även noggranna med att samtliga deltagare utförde uppvärmningen 

korrekt. 

Deltagande i studien ger möjlighet till ökade kunskaper om hur en maxning i stöt och relativ 

styrka skulle kunna påverka prestation i Grace. Studien förväntas bidra med kunskap som kan 

förbättra förståelsen och utvecklingen av Crossfitträning. Resultaten kommer kunna användas 

av tränare, träningsutvecklare och atleter inom Crossfit.  

Sociala överväganden 
Det är allmän känt att fysisk träning har positiva effekterna på människors hälsa. Personer 

som lever en hälsosam livsstil lever längre, minskar risken för funktionsnedsättning och 

behovet av att söka hemsjukvård senare i livet är uppskjutet och består av färre år totalt till 

skillnad från personer som lever en mindre hälsosam livsstil (McArdle et al., 2010). 

Aktuell studie undersökte faktorer som skulle kunna påverka prestation inom Crossfit och 

resultatet av studien kan användas av tränare, tävlingsarrangörer, träningsutvecklare och 

atleter som arbetar med eller utför Crossfit. Ökad förståelse för vilka faktorer som har 

betydelse för prestation inom sporten skulle, i ett bredare perspektiv, kunna ha betydelse för 

att fler ska kunna lyckas med framgångsrika prestationer inom Crossfit. 

Resultat 
I studien exkluderades resultat från en försöksperson (FP) på grund av att denne inte kunde 

delta vid samtliga testtillfällen. Analyserna baseras således på 15 FP med en ålder på 27 år 

(min-maxvärde, 23-48 år) och en vikt på 77 kg (55-103 kg). Bakgrundsfakta om FP är 

presenterat i tabell 2.  
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Tabell 2. Deskriptiv statistik av försökspersonerna avseende ålder, vikt, maxning i stöt, relativ styrka, tiden i 
Grace samt upplevd ansträngning vid testtillfällena. V ärdena är presenterade i median (min-max). 

Variabel Försökspersoner 
n = 15 

Män 
n = 8 

Kvinnor 
n = 7 

Ålder (år) 27 (23-48) 29 (23-48) 27 år (23-39) 

Vikt (kg) 77 (55-103) 89 (62-103) 67 (55-77) 

Maxning i stöt (kg) 75 (38-120) 92,5 (75-120) 49 (37,5-79) 

Relativ styrka (%)  
(1RM i % av kroppsvikt) 

91 (63-139)  109 (81-139)  83 (63-103) 

Grace (min, s) 
Testtillfälle utan maxning 

3,20 (1,34-5,34) 3,45 (1,34-5,34) 3,19 (2,40-3,55) 

Grace (min, s) 
Testtillfälle med maxning 

3,39 (1,52-5,44)  3,45 (1,52-5,42)  3,30 (2,50-5,44) 

Borgskala (RPE 6-20) 
Testtillfälle utan maxning 

17 (16-19) 18 (16-19) 16 (16-18) 

Borgskala (RPE 6-20) 
Testtillfälle med maxning 

17 (15-19) 17 (15-19) 17 (15-19) 

Relativ styrka = 1RM i % av kroppsvikten (Monteiro et al., 2016). Borgskalan för upplevd ansträngning,  
RPE 6-20, där 20 representerar maximal ansträngning (McArdle et al., 2010).   
 

För att förstå hur maxningen i stöt kan ha påverkat sambandet mellan relativ styrka, upplevd 

ansträngning och prestationen i Grace är tidsskillnaden i Grace mellan testtillfällena en 

relevant faktor att presentera i studiens resultat. Tidsskillnaden i Grace var 19 sekunder 

mellan testtillfällena, vilket betyder att i median försämrande sig FP med 19 sekunder vid 

testtillfället innehållande en maxning i stöt jämfört med tiden i Grace utan en föregående 

maxning. Resultatet tyder därmed på att en föregående maxning i stöt har en negativ påverkan 

på prestationen i Grace. I median var RPE för vardera testtillfälle 17 (16-19) för testtillfället 

utan maxning och 17 (15-19) för testtillfället med maxning. Det fanns därmed ingen större 

skillnad mellan hur FP uppskattade RPE efter Grace utan eller med en föregående maxning i 

stöt.  
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Relativ styrka och prestation i Grace  
Spearmans rangkorrelation visade att det inte fanns något samband mellan relativ styrka och 

prestation i Grace varken utan (r = -0,07) eller med (r = 0,05) en föregående maxning i stöt 

(figur 1,2).  

Tabell 3. Korrelationskoefficient (r-värde), förklaringsgrad (r2-värde) samt signifikansnivå (p-värde) för 
korrelationen mellan relativ styrka och prestation i Grace utan samt med en föregående maxning i stöt. 

Korrelation Korrelations-
koefficient 
(r-värde) 

Förklaringsgrad 
(r2-värde) 

Signifikansnivå 
(p-värde) 

Utan föregående maxning r = -0,07 r2 = 0,0049 p = 0,71 

Med föregående maxning r = 0,05 r2 = 0,0025 p = 0,80 

 

 

Figur 1. Korrelation mellan relativ styrka och prestation i Grace utan en föregående maxning i stöt.  
R-värde = -0,07, R2-värde = 0,0049.   
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Figur 2. Korrelation mellan relativ styrka och prestation i Grace med en föregående maxning i stöt. R-värde = 
0,05, R2-värde = 0,0025.   
 

Upplevd ansträngning och prestation i Grace  

Spearmans rangkorrelation visade att det fanns ett litet positivt samband mellan upplevd 

ansträngning (eng. rate of perceived exertion, RPE) och prestation i Grace utan en föregående 

maxning, r = 0,14. Resultatet visade även att det fanns ett medelstort positivt samband mellan 

RPE och prestation i Grace med en föregående maxning med ett r-värde på 0,40 (figur 3,4). 

Tabell 4. Korrelationskoefficient (r-värde), förklaringsgrad (r2-värde) samt signifikansnivå (p-värde) för 
korrelationen mellan den upplevda ansträngningen och prestation i Grace utan samt med en föregående 
maxning i stöt. 

Korrelation Korrelations-
koefficient 
(r-värde) 

Förklaringsgrad 
(r2-värde) 

Signifikansnivå 
(p-värde) 

Utan föregående maxning r = 0,14  r2 = 0,02 p = 0,42 

Med föregående maxning r = 0,40  r2 = 0,16 p = 0,02 
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Figur 3. Korrelation mellan upplevd ansträngning och prestation i Grace utan en föregående maxning i stöt.  
R-värde = 0,14, R2-värde = 0,02.   
 

 

 

Figur 4. Korrelation mellan upplevd ansträngning och prestation i Grace med en föregående maxning i stöt.  
R-värde = 0,40, R2-värde = 0,16.   
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Diskussion 
Syftet med studien var att studera sambandet mellan relativ styrka och prestationen i Grace 

med och utan en föregående maxning i stöt. Ett sekundärt syfte var att studera sambandet 

mellan upplevd ansträngning och prestationen i Grace med och utan en föregående maxning i 

stöt.  

Resultatdiskussion 
Det främsta resultatet i studien var att en föregående maxning i stöt försämrade prestationen i 

Grace, att det inte fanns något samband mellan relativ styrka och prestationen i Grace med 

eller utan en föregående maxning i stöt samt att det fanns ett medelstort samband mellan RPE 

och prestationen i Grace med en föregående maxning i stöt. 

Relativ styrka och prestation i Grace  
Resultatet visade att tidsskillnaden i Grace var 19 sekunder från testtillfället utan maxning till 

testtillfället med maxning, vilket betyder att en föregående maxning i stöt hade en negativ 

påverkan på efterföljande prestation i Grace. Detta skulle kunna förklaras med hjälp av 

tidigare forskning som menar att tung styrketräning, såsom en maxning, skulle kunna 

försämra efterföljande prestation till följd av minskad muskelaktivitet, muskelstyrka samt 

muskelkraft (Artiainen et al., 2009; Cook et al., 2014;Latella et al., 2016). Latella et al. (2016) 

och superkompensationsmodellen hävdar att det är möjligt att förbättra prestationen efter 

styrketräning, men att de tränade musklerna behöver mellan 24-48 timmar för att återhämta 

sig innan en eventuell superkompensation skulle kunna ske. I aktuell studie vilade FP endast 

tre minuter mellan interventionen och Grace, vilket enligt Latella et al. (2016) inte är 

tillräckligt för att en eventuell superkompensation ska kunna ske.  

Eftersom att maxningen är en mer påfrestande intervention för de arbetande musklerna än vad 

motsvarande intervention var i tillfället utan maxning, är det rimligt att anta att det skulle 

kunna förklara resultatet som visade på en försämrad prestation i Grace med en föregående 

maxning. Halperin et al. (2015) har undersökt muskeltrötthet och dess bakomliggande 

mekanism och kommit fram till att muskeltrötthet kan vara beroende av vilken muskelgrupp 

som testas samt att tester som medför långvariga eller upprepade kontraktioner av samma 

muskelgrupp ger tydligare indikation på muskeltrötthet. FP maxade i samma övning som FP 

därefter utförde 30 repetitioner på i Grace, vilket enligt Halperin et al. (2015) skulle kunna 

vara en anledning till varför en föregående maxning hade en negativ inverkan på prestationen 

i Grace. Resultatet avseende hur en maxning påverkar efterföljande prestation i Grace är 
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intressant när det kommer till prestation under en tävlingsdag inom Crossfit som består av ett 

flertal WODar fördelat på en hel dag. Huruvida det skulle kunna gå att optimera prestation 

under en tävlingsdag är ett ämne som hade varit intressant att forska vidare på avseende till 

exempel strategier för till exempel återhämtning.  

 

Resultatet avseende sambandet mellan relativ styrka och prestationen i Grace visade att det 

inte fanns något samband mellan relativ styrka och prestationen i Grace varken med eller utan 

en föregående maxning i stöt. Som tidigare nämnt har detta inte studerats av tidigare 

forskning, men det finns bevisat att styrka är associerat med prestation inom Crossfit (Butcher 

et al., 2015) och att kroppsvikten kan vara en betydande faktor avseende prestation inom 

tyngdlyftning (Mattiuzzi et al., 2014), sprint (Young et al., 1995) samt i olika tester inom 

fysisk prestation (Jaric et al., 2005). Külkamp et al. (2015) har även kunnat visa att en högre 

kroppsvikt kan vara betydande för bättre styrkeutveckling. Ytterligare forskning menar att 

tung styrketräning omedelbart skulle kunna förbättra den fysiska prestationen avseende 

muskelprestanda (Hodgson et al., 2005; Lorenz, 2011) samt hopp- och sprintförmåga 

(Xenofondos et al., 2010), till följd av PAP. Tidigare forskning antyder därmed att det skulle 

vara möjligt att högre relativ styrka skulle kunna korrelera med bättre prestation i Grace. 

Resultatet från den aktuella studien samstämmer däremot inte med tidigare forskningen, utan 

tyder istället på att relativ styrka inte har något samband med prestation i Grace. Kramer et al. 

(2016) hävdar att prestation i Grace till hög grad är beroende av en atlets uthållighet och kraft. 

Atleter som är mer uthålliga än starka skulle därför kunna antas ha en fördel i Grace jämfört 

med atleter som är bättre på de styrkekrävande WODar inom Crossfit. Huruvida detta skulle 

kunna ha påverkat resultatet är svårt att avgöra och skulle behöva studeras ytterligare för att 

fastställas. Skulle det vara så att majoriteten av FP är mer uthålliga än starka atleter finns det 

en risk att det skulle kunna ha påverkat resultatet. En annan anledning till varför resultatet 

skiljer sig från tidigare studier skulle kunna vara resultatets signifikansnivå som låg högt över 

gränsen för vad som klassificeras som ett trovärdigt resultat (0,71 och 0,80). Det finns därmed 

en stor risk att resultatet från aktuell studie beror på slumpen. 

Ytterligare forskning bör studera ämnet för att undersöka huruvida relativ styrka påverkar fler 

dimensioner av prestation inom Crossfit. Det hade även varit intressant att studera andra 

välkända faktorer som har visat sig kunna påverka fysisk prestation och prestation inom 

Crossfit, såsom kön, ålder, nivån av fysisk aktivitet samt tekniska färdigheter (Jaric et al., 

2005). 
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Upplevd ansträngning och prestation i Grace  
Studiens sekundära syfte var att undersöka sambandet mellan RPE och prestation i Grace med 

och utan en föregående maxning i stöt. Resultatet visade att det fanns ett litet samband mellan 

RPE och prestationenen i Grace utan en föregående maxning samt att det fanns ett medelstort 

samband mellan RPE och prestationen i Grace med en föregående maxning. Farinatti et al. 

(2013) menar att valet av ordningen på övningar avseende större eller mindre muskelgrupper 

kan ha betydelse för RPE efter styrketräning och föreslår att styrketräningspass går från 

övningar med större till mindre muskelgrupper. I den aktuella studien användes inte olika 

muskelgrupper på samma sätt som i studien av Farinatti et al. (2013), utan skillnaden mellan 

interventionerna var vikten på de tio stötarna och vilan mellan varje stöt innan Grace. En 

högre vikt innebär en högre belastning och det är möjligt att anta att en högre belastning 

resulterar i att större, och möjligtvis fler muskelgrupper, involveras vid högre belastning. Det 

skulle kunna förklara varför det fanns ett större samband mellan RPE och prestationen i Grace 

med en föregående maxning i stöt (r = 0,40) jämfört med sambandet mellan RPE och 

prestationen i Grace utan en föregående maxning i stöt (r = 0,14).  

Intressant är däremot att RPE efter Grace inte visade någon större skillnad utan eller med en 

föregående maxning i stöt. Medianvärdet för RPE var 17 (16-19) vid tillfället utan en 

föregående maxning respektive 17 (15-19) vid tillfället med en föregående maxning. Det är 

möjligt att anta resultatet skulle kunna bero på FP ovana att uppskatta RPE eftersom att 

Borgskalan, eller andra RPE-skalor, inte är något som regelbundet används inom Crossfit. Det 

finns dock ingen tidigare forskning som har studerat huruvida ovanan att uppskatta RPE 

påverkar validiteten av resultatet, utan det skulle behövas ytterligare forskning för att kunna 

fastslå det.  

Metoddiskussion 
De höga p-värdena för korrelationerna gör att resultatet inte kan generaliseras till andra än FP 

inkluderade i aktuell studie. För att öka reliabiliteten och validiteten på studien skulle det ha 

varit intressant att studera ett större antal FP. Med tanke på att maxningen påverkade 

prestationen i Grace negativt, skulle validiteten för resultatet avseende sambandet mellan 

relativ styrka och prestation inom Crossfit möjligtvis kunna förbättras om maxningen skett 

vid ett separat testtillfälle. Kramer et al. (2016) hävdar att prestation i Grace till hög grad är 

beroende av en atlets uthållighet och kraft. En intressant diskussion är därför vad resultatet 

hade blivit om den aktuella studien hade använt sig av en WOD som till större grad var 

beroende av en atlets styrka för att mäta prestationen inom Crossfit, istället för en WOD som 
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var mer beroende av uthållighet och muskelkraft. Detta skulle kunna klassas som ett utav 

problemen med att mäta prestation inom Crossfit eftersom det är en sport som syftar till att 

involvera samtliga dimensioner av fysisk aktivitet, som i praktiken är komplicerat att mäta 

med ett endast ett fåtal tester.  

En annan förbättringsmöjlighet hade kunnat vara att de intresserade FP hade kunnat få svara 

på ett frågeformulär innan FP inkluderades i studien. I denna studie finns det en risk för att FP 

inte varit helt ärliga med att följa inklusion- och exklusionskriterierna. Vidare hade det även 

varit fördelaktigt om varje FP hade haft varsin testledare som hade kunnat kontrollerat 

tekniken samt räknat repetitionerna under Grace. I studien finns det risk att FP av misstag kan 

ha räkna fel eller inte genomfört repetitionerna med korrekt teknik.  

Under studiens genomförande var metoden tvungen att korrigeras för att få tillräckligt med FP 

till studien. Den största förändringen var att inklusionskriteriet avseende den standardiserade 

vikten för Grace ändrades till en lägre vikt på 30 kg för kvinnor och 48 kg för män. FP fick 

därefter välja vilken antingen den standardiserade vikten för Grace eller den lägre vikten. 

Testledarna dokumenterade vikten i testprotokollet för att FP skulle kunna använda samma 

vikt vid båda testtillfällena. Det var även tänkt att testtillfällena skulle ligga med en veckas 

mellanrum. Tiden mellan testerna varierade mellan 1-1,5 vecka på grund av tidsbrist eller 

bristande flexibilitet hos FP. Detta bör dock inte ha påverkat resultatet så länge FP följde de 

övriga inklusion- och exklusionskriterierna, eftersom de ändå kan antas ha fått tillräcklig 

återhämtning. Något som också ändrades från den ursprungliga metoden var 

inklusionskriteriet att FP skulle ha tränat Crossfit regelbundet under ett år. Detta ändrades till 

ett halvår för att fler FP skulle kunna delta i studien.  

Något som förenklade genomförandet av testerna var den valda metoden för maxningen i stöt. 

Genom att använda procent av FP tidigare 1RM i stöt var det enkelt för både FP och 

testledare att välja storleken på viktökningarna mellan varje set. Om FP hade valt 

viktökningarna själva hade det eventuellt kunnat resultera i en större osäkerhet kring 

viktökningarna. Det skulle till exempel ha kunnat påverka validiteten av resultatet om FP inte 

hunnit öka till den vikten som de egentligen kanske hade kunnat klara av. Genom att använda 

en standardiserad metod för maxningen minskar risken för felkällor, vilket i sin tur ökar 

tillförlitligheten av studien. Något som troligtvis också minskade risken för felkällor var att 

FP inte hade tillgång till klockan under genomförandet av Grace, och således inte kunde 

jämföra sin tid med tidigare genomföranden av Grace.  
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Slutsats 
Studien visade att en föregående maxning i stöt försämrade prestationen i Grace, vilket är 

intressant för en atlet som avser att optimera prestationen under en tävlingsdag inom Crossfit 

där maxningar i olika övningar är vanligt förekommande. Sambandet mellan relativ styrka 

och prestationen i Grace utan och med en föregående maxning i stöt tyder på att kroppsvikt 

och styrka inte har någon påverkan på prestationen i Grace för den valda gruppen av FP.  

Studiens höga p-värden innebär dock att resultatet inte kan generaliseras till andra än FP 

inkluderade i aktuell studie. Slutsatsen är därför att ytterligare forskning behöver genomföras 

för att kunna fastställa hur relativ styrka och RPE påverkar och korrelerar med prestation 

inom Crossfit.  
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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 det senaste halvåret. 

• Klara av att utföra WODen Grace med de standardiserade vikterna på 61 kg för män och 43 

kg för kvinnor, alternativt på den skalade vikten 48 kg för män och 30 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 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. 
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Hantering av data och sekretess 
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. Försöksperson har även fått en kopia av informerat 

samtycke. 

 

………………     ..…………………………………    ..…………………………………. 
     Datum          Ansvarigs namnteckning             Namnförtydligande 
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Bilaga 2. Testprotokoll 
 

Löpnummer:  

 

Kroppsvikt:  

 

 

 Testtillfälle 1 Testtillfälle 2 

Hopp (FÖRE) (cm)   

Maxning (kg)   

Grace (tid)   

Borgskalan (6-20)   

Hopp (EFTER) (cm)   
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