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Abstrakt 

Inledning: De senaste åren har CrossFit expanderat enormt i antalet utövare och gym över hela 

världen. CrossFit är ett styrke- och konditionsprogram som bygger på ständigt varierande 

funktionella rörelser utförda under hög intensitet och olika tidsintervall. Effekten av CrossFit-

träning har i dagsläget endast undersökts av ett fåtal artiklar och är inte i korrelation med den 

snabba ökningen av träningsformen. Det krävs därför större insikt i träningseffekten av 

CrossFit-träning och hur den påverkar den fysiska förmågan. Syfte: Syftet var att studera 

effekten av 8 veckors CrossFit-träning på explosiv muskelstyrka, rörlighet, submaximal 

syreupptagningsförmåga och maximala muskelstyrkan. Metod: Studien genomfördes som en 

Single-System Experimental Design med ABA-design. Åtta veckors CrossFit-träning 

genomfördes av två försökspersoner. Data samlades in genom regelbundna mätningar av 

explosiv styrka, rörlighet, submaximala syreupptagningsförmågan samt maximala muskelstyrkan 

under hela studien. Resultat: Resultaten redovisar en signifikant förbättring och nivåförändring 

av samtliga tester och testpersoner. Detta tyder på en förbättrad submaximal 

syreupptagningsförmåga och en ökad explosiv styrka samt rörlighet. Denna förbättring går dock 

inte att koppla till interventionen då celerationslinjerna under baslinjen genomgående har en 

större lutning i förhållande till interventionsperioden. Undantag för detta är, explosiv styrka för 

försöksperson två, där lutningen på celerationslinjen i baslinjen gör att resultatet kan kopplas 

till interventionen. Konklusion: Studien kunde inte säkerställa effekten av CrossFit-träning på 

explosiv styrka, rörlighet, submaximal syreupptagningsförmåga eller maximala muskelstyrkan. 

Undantag för detta var explosiv styrka hos FP2 där en signifikant ökning noterades som går att 

koppla till interventionen. För att säkerställa effekten av CrossFit-träning krävs fler och mer 

omfattande studier.  

Nyckelord: CrossFit, Explosiv styrka, Rörlighet, Submaximal syreupptagningsförmåga, Maximal 

muskelstyrka 
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Inledning 

CrossFit grundades år 1995 i Santa Cruz, USA, av den före detta gymnasten Greg Glassman. 

Glassman ville skapa en kombination av olika sporter så som gymnastik, tyngdlyftning och olika 

former av konditionsträning (Glassman, 2012). De senaste åren har konceptet CrossFit 

expanderat enormt i antalet utövare och i antal gym över hela världen. Idag finns det fler än 

5500 CrossFit-gym runt om i världen, år 2008 fanns det 500 (tabatatimes, 2013). Sporten har 

även fått en markant ökning i Sverige de senaste åren, då det enbart fanns tre CrossFit-gym år 

2010 och idag finns det ca 80 (CrossFit Map, 2013). Sedan år 2007 hålls årligen CrossFit 

Games i Kalifornien där man påstår sig att utse ”The fitest man and woman on earth”. Tävlingen 

grundades 2007 och det var då 70 deltagare som deltog. År 2012 var det närmare 70 000 

sökande från hela världen som var med i tävlingen och 2013 hade den siffran ökat ytterligare 

till 138 000 sökande (Stasinski, 2013). 

CrossFit-metoden 

CrossFit är en styrke- och konditionsidrott som bygger på ständigt varierande funktionella 

rörelser utförda under hög intensitet och olika tidsintervall (Glassman, 2012). De tre 

grundpelarna inom CrossFit är: 

 Variation: Inom CrossFit strävar utövarna efter att förbättra den generella fysiska 

förmågan. Detta genom att träna varierande, så som både styrka, snabbhet, uthållighet 

och flexibilitet . 

 Funktionalitet: Tanken bakom CrossFit är att träningen ska vara funktionell och 

efterlikna de situationer som en människa kan tänkas stöta på i vardagen, t.ex. springa, 

hoppa, dra, lyfta, kasta och bära. 

 Intensitet: Intensiteten spelar en stor roll inom CrossFit. Den höga intensiteten i 

träningspassen används för att utveckla uthållighet och styrka.  

Träningsformen fokuserar på tio olika faktorer, även kallade fitnessdomäner: 

Syreupptagningsförmåga, uthållighet, styrka, rörlighet, effekt, snabbhet, smidighet, 

koordination, balans och precision. 
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Varje träningspass utgår från en ”Workout of the day” (WOD) (Glassman, 2012). Dessa pass 

utförs med hög intensitet och träningen baseras på tid där utövarna ska utföra övningarna så 

snabbt som möjligt eller göra så många repetitioner, under en avsatt tid, som möjligt. Målet 

med att träna CrossFit är att utveckla en bred och generell fysik som förbereder kroppen för alla 

typer av fysiska utmaningar. En WOD är ofta inte mer än 10-20 minuter men i varje pass 

tillkommer även uppvärmning, teknikövningar och avslutas med rörlighetsträning och 

stretching.  

CrossFit är en träningsform som utger sig att passa alla. Från olympiska tyngdlyftare och 

elitidrottare till barn och pensionärer. Grundidén ligger i att kunna anpassa övningarna så pass 

mycket att den ska kunna tillämpas och utövas av den breda populationen, oavsett ålder, kön, 

kroppsvikt och träningsbakgrund. I The CrossFit training guide (Glassman, 2012) finns detta citat: 

”If our program works for Olympic skiers and overweight, sedentary homemakers then it will 

work for you.”  

Tidigare studier 

Trots den extremt stora populariteten kring CrossFit är det vetenskapliga stödet idag begränsad 

till ett fåtal studier. Devor, Smith, Summer och Starkoff publicerade i februari 2013 en studie 

om CrossFit vars syfte var att undersöka effekten av CrossFit-baserad högintensiv styrketräning 

(CHS) på syreupptagningsförmågan (VO2max), kroppssammansättning och fettprocent. 

Studien innefattade inte någon kontrollgrupp och samtliga 54 deltagare tränade CHS under tio 

veckor. I träningen utfördes t.ex. gymnastiska övningar, traditionella styrkeövningar och 

olympiska lyft. All träning utfördes med få repetitioner, tunga vikter och hög intensitet på ett 

CrossFit-gym under uppsikt av en medlem ur American College of Sports Medicin (ACSM) och 

en ACSM-certifierad träningsfysiolog. Resultaten visade att deltagarna förbättrade både sin 

syreupptagningsförmåga (VO2max) och sin kroppssammansättning efter tio veckors träning. 

Denna förbättring skedde oavsett hur vältränade försökspersonerna var från början. Av de 54 

personer som deltog i studien var det dock nio av deltagarna som ej kunde fullfölja studien på 

grund av skador. Nämnas bör också att alla deltagare följde en paleo-diet under interventionen. 

Paleokost är en så kallad stenåldersdiet, till exempel att äta mycket kött, fisk, grönsaker och bär 

samt att undvika socker och gluten. 
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I en studie av Hayden vid Indian University of Pennsylvania (2013) undersöktes och jämfördes 

effekten av två olika träningsmetoder, CrossFit och Traditional Anaerobic Resistance exercisers 

(TAR). Trettioåtta manliga deltagare, mellan 18-29 år, delades upp i två olika träningsgrupper. 

Ena gruppen fick träna CrossFit och den andra gruppen fick träna TAR. Båda grupperna 

tränade 4-5 gånger i veckan där CrossFit-gruppens träning utgick efter den traditionella 

CrossFit-metoden. Studien undersökte effekten på sju olika fitnessdomäner: 

kroppssammansättning, rörlighet, aerob kapacitet, maximal styrka, smidighet, explosiv styrka, 

och muskeluthållighet. För att utvärdera dessa fitnessdomäner användes ett test för varje 

domän. Resultatet av studien visade att CrossFit-gruppen visade liknande resultat som i TAR-

gruppen. Resultaten visade en positiv förbättring i samtliga domäner som testades, men där en 

signifikant skillnad endast hittades i maximal styrka till CrossFit-gruppens fördel, alltså en av sju 

domäner som användes i studien. 

Även om CrossFit är ett relativt nytt fenomen bygger denna metod på redan kända kunskaper 

om träningsfysiologi, så som kombinerade träningsformer och regelbundenhet i träningen. 

CrossFit betonar regelbundenhet för effekten av träningen ska bli så stor som möjligt. Detta 

överensstämmer med vad Roland Thomeé (2008) nämner i sin bok ”Styrketräning”. Enligt 

Thomeé så måste träning bedrivas regelbundet för att få en positiv effekt. Enligt PärJohan 

Fredrickson (CrossFit Level 1 Coach, personlig kommunikation, 12 september 2013) planeras 

CrossFit-träning och dagens WOD utifrån ett rullande schema där styrka, gymnastik och 

konditionsträning kombineras. Studier visar att det finns positiva effekter av att kombinera 

uthållighetsträning och styrketräning. Styrketräning kan till exempel ge uthållighetsidrottare 

förbättrad anaerob explosiv styrka (Paavolainen, Alvar & Burkett, 1999). Studier visar även att 

olika styrketräningsövningar som genomförs med kort vila mellan varje set har visat sig förbättra 

uthållighetsförmågan, VO2max, hos otränade personer (Kaikkonen, Yrjama & Siljander, 2000). 

Det finns även många likheter mellan CrossFit och högintensiv styrketräning och mer forskning 

är genomförd inom högintensiv styrketräning än inom CrossFit. En studie av Hurley, Seals, 

Ehsani, Cartier, Dalsky, Hagberg och Holloszy (1984) visar att 16 veckors högintensiv 

styrketräning på friska medelålders män ger en förbättrad syreupptagningsförmåga jämfört med 

en kontrollgrupp som genomförde traditionell styrketräning. 

Det finns även en hel del vetenskaplig evidens för de individuella övningarna som CrossFit 

använder sig av, som ger en förbättrad fysisk förmåga, så som deep squats (Robertson, Wilson 
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& St Pierre, 2008), pull-ups (LaChance & Hortobagyi, 1994), olympic lifting (Arabatiz & Kellis, 

2012) och kettlebells (Lake & Lauder 2012).  

En av motståndarna till CrossFit är Stuart McGill, professor i biomekanik med inriktning på 

ryggraden vid University of Waterloo, Kanada. Han anser att riskerna för skador, på till 

exemplet diskar och leder i kroppen, med CrossFit överväger de positiva effekterna av 

träningen. Det han anser som det största problemet är den stora tillgången av CrossFit-övningar 

och WOD’s på internet. Han menar på att det resulterar i att personer utför övningarna 

hemma i stället för på licenserade CrossFit-gym. Detta leder till en mindre uppsikt över hur 

övningarna utförs och därmed leder till en större skaderisk. Ett annat problemområde med 

CrossFit är att övningarna över nätet demonstreras av vältränade och välutbildade instruktörer. 

När outbildade personer framför datorn ska försöka utföra dessa övningar uppstår en mycket 

hög skaderisk. Dessa påståenden i kombination med den allmänna attityden som McGill anser 

sig finna hos CrossFit-utövare, som att överskatta sin egen förmåga och viljan som att t.ex. lyfta 

så tungt som möjligt i många repetitioner, ökar risken för skador. Trots allt detta ser ändå Dr. 

Stuart McGill en hel del positivt med CrossFit. Bland annat i att utföra styrka och 

rörelseträning dagligen samt att funktionella rörelser tränas (Dube, 2008).  

 

Trots att det finns en del kritiska åsikter mot CrossFit är det få studier som undersöker 

skaderisken för idrotten genomförda. Dock publicerades en studie i november 2013 av Hak, 

Hodzovic och Hickey som via en webbenkät i de tio populäraste CrossFit-forumen på internet, 

undersökte skaderisk hos CrossFit-utövare. Studien samlade in 132 enkäter som visade en 

skadefrekvens på ca 3.1 skador per 1000 genomförda träningstimmar. Detta är i likhet med 

skadefrekvensen hos olympiska tyngdlyftare och gymnaster, men lägre än hos rugbyspelare 

(Hak, Hodzoviz & Hickey, 2013). 

Motivering för studie 

Styrke- och konditionsträning är en viktig del av sjukgymnastiken vid behandling av patienter. 

Vid konditionsträning, träning för att öka syreupptagningsförmågan, så ökar bland annat 

hjärtmuskelmassan och hjärtväggarna samt att slagvolymen kan öka med upp till 20 % (Bowles, 

Woodman & Laughlin, 2000). Ett starkt hjärta minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar 

(läkemedelsverket, 2006). Fysisk aktivitet kan även leda till en viktminskning vilket ger positiva 

effekter både på hjärta och skelett (läkemedelsverket, 2006). Fysisk aktivitet minskar även risken 
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för cancer, stroke, metaboliska sjukdomar och psykisk ohälsa (FYSS, 2011). En av de vanligaste 

orsakerna till långvarigt smärta är skador och sjukdomar i rörelseorganet som påverkar 

rörelseförmågan hos personer. Dessa skador leder ofta till funktionsnedsättningar så som 

rörelseinskränkningar och smärta vilket ofta påverkar individens arbetsförmåga och livskvalité 

negativt (Holmström & Moritz, 2010). Styrketräning ger en ökad muskelmassa och detta har en 

skadeförebyggande effekt då det stärker skelettet och reducerar åldersrelaterade fysiska 

förändringar då kroppen inte försvagas i samma takt som vid en mera stillasittande livsstil 

(Thomeé, Augustsson, Wernbom, Augustsson & Karlsson, 2008). Överföringseffekten från 

styrketräning till funktionell vardaglig prestationsförmåga varierar kraftigt, från ingen effekt alls 

upp till 50 % förbättring i vardagen (Macaluso & DeVito, 2004).  

Dessa positiva egenskaper av träning för syreupptagningsförmågan, rörligheten och 

muskelstyrkan ligger till grund för valet av fintessdomäner att testa i denna studie. 

Genom kroppens rörelse och aktivitet kan människan vara aktiv och nå sina mål och genom 

rörelse förbättra hälsa och minska risken för ohälsa (Broberg & Tyni-Lenné 2010). 

Sjukgymnaster har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin 

hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets 

krav. Då träning har en positiv effekt på hälsa och välmående, samt en stor förebyggande effekt 

mot skador och sjukdomar, så kan den stora ökningen av CrossFit-utövare och gym ses som en 

stor framgång i arbetet för en god allmän folkhälsa. Effekten av CrossFit bör dock studeras i en 

större utsträckning.  Det vetenskapliga stödet för träningsformen är inte i korrelation med den 

snabba expansionen av CrossFit, och därför anser vi att sjukgymnaster bör ha en större insikt i 

träningseffekten av CrossFit och hur den påverkar kroppens fysiska förutsättningar. 

Inom till exempel idrottsmedicin kan CrossFit ses som ett ytterst relevant träningsredskap i 

rehabilitering av idrottare. Detta då de flesta idrotter har stora fysiska krav på hög intensitet och 

belastning inom sina idrotter. Det har visat sig i studier på kvinnor att högintensiv träning ökar 

den dynamiska balansen, muskelstyrkan och bendensiteten (Nelson, Fiatarone, Morganti, Trice, 

Greenberg & Evans, 1994). Detta tyder på att en träning som ställer höga krav på koordination, 

balans och styrka kan minska risken för skada och vara effektiv vid rehabilitering.  
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Syfte 
Syftet med studien var att studera effekten av 8 veckors CrossFit-träning på explosiv 

muskelstyrka, rörlighet, submaximal syreupptagningsförmåga och maximal muskelstyrka.  

Frågeställningar 

1. Hur påverkas den explosiva muskelstyrkan, rörligheten, submaximala 

syreupptagningsförmågan och maximala muskelstyrkan av 8 veckors CrossFit-träning? 

Metod och material 

Studiedesign 

Studien genomfördes som en Single-System Experimental Design (SSED) med en ABA-design 

(Carter, Lubinsky & Dumholdt, 2011). ABA genomförs i tre olika faser. 

 A1- Baslinje, ingen intervention genomfördes. 6 mätningar totalt. 

 B- Interventionsperioden. 16 mätningar genomförs totalt. 

 A2- Withdrawal, ingen intervention genomförs. 3 mätningar totalt. 

SSED är en empirisk metod och används för att påvisa effekten av en intervention eller jämför 

två eller flera olika interventioner (Carter et al 2011, Byiers, Reichle & Symons 2012). Till 

skillnad från att undersöka en intervention på gruppnivå, så som en Randomised Controlled 

Trial, där individens resultat kan komma i skymundan för gruppens, så underlättar SSED till 

att studera resultat på individnivå då försökspersonerna är sin egen kontroll, vilket lämpar sig 

väl när det i denna studie där det enbart fanns två försökspersoner.  
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Försökspersoner 

Studien innefattade två försökspersoner (FP1, FP2). FP1 och FP2, var två manliga 

sjukgymnaststudenter, 22 samt 23 år gamla, och var tillika författare av studien. Båda 

försökspersonerna saknar helt erfarenhet av CrossFit sedan tidigare. FP1 är en före detta 

elitsimmare som numera tränar på traditionellt gym 3-4 gånger i veckan. FP2 är även han en 

före detta elitsimmare som numera utövar lacrosse 4-5 gånger i veckan. 

Datainsamling och Mätmetoder 

Datainsamling utfördes regelbundet två gånger i veckan under hela studie. Testerna fokuserade 

på tre olika fitnessdomäner; explosiv styrka, rörlighet och submaximal syreupptagningsförmåga. 

Explosiv muskelstyrka testades genom stående längdhopp (Harman & Garhammer, 2008, 

Maulder & Cronin, 2005). Försökspersonen fick tre försök varav det bästa resultatet räknades. 

Testet sker genom att en vit linje tejpas ut på golvet, varpå försökspersonen ska starta med båda 

fötterna helt bakom tejpen. Hoppet sker jämfota och försökspersonen måste landa på båda 

fötterna utan armar som stöd för att hoppet ska räknas. Mätpunkten vid landning är hälen på 

den fot som landar längst bak. Stående längdhopp har en god validitet och reliabilitet för att 

mäta explosiv muskelstyrka (Maulder et al, 2005). 

 

 

 Figur 1. Utförandet av ett stående längdhopp. 
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Figur 2. Utförande av Sit-And-Reach test. 

Rörlighet testades genom ett Sit-And-Reach test (Minkler & Patterson, 1994). Försökspersonen 

sitter på golvet med ryggen mot en vägg och benen rakt fram. Från väggen fram mellan 

försökspersonens ben går en vit tejp, som går rakt mellan försökspersonens ben. 

Försökspersonen ska sedan sakta sträcka sig fram över tejpen, utan att benen rör sig eller att 

ländryggen lämnar väggen, så långt fram som möjligt. Mätpunkt blir så långt fram 

försökspersonen kan sträcka sina fingrar. Handflata mot handrygg skall hållas genom hela testet 

samt avståndet mellan fötterna ska vara desamma under varje försök och testtillfälle.  Sit-And-

Reach har en måttlig validitet men en hög reliabilitet. 

 

 

 

 

 

 

Submaximala syreupptagningsförmågan testades genom ett Åstrands cykelergometertest 

(Åstrand, 1964). Innan genomförandet av cykeltesterna utförs en enklare kalibrering av 

cykelergometern. Pendelvågen nollställs genom att 0-punken på viktskalan sammafaller med 

pendelviktens markering, detta för att rätt belastning ska kunna ställas in. Testet påbörjas sedan 

med en belastning på 100 watt. Uppnås inte en tillräcklig arbetspuls, över 130 slag per minut, 

efter 2 minuters arbete höjs belastningen till 150 watt. För att andning, cirkulation och 

hjärtfrekvens ska anpassa sig till arbetsbelastningen bör ett submaximalt arbete minst pågå i ca 4 

minuter så att ”steady state” av hjärtfrekvens inträffar, d.v.s. en pulsvariation som inte går mer 

än ± 3 slag/minut. På den angivna arbetsbelastningen cyklar sedan försökspersonen med en 

konstant belastning och med en takt av 50 tramptag per minut i 6 minuter. Deltagarnas 

pulsslag per minut registreras och noteras av testledaren innan testet inleds samt efter varje 

arbetad minut under testets gång. Om pulsslagen mellan den femte och sjätte minuten hade en 

differens på mer är tre slag per minut fortsätter testet i ytterligare en minut för att genomföra en 

ny avläsning. När pulsfrekvensen är stadig det vill säga differerade mindre är tre slag per minut, 

avslutas testet. Åstrands cykelergometertest har både god validitet och reliabilitet för att mäta 

syreupptagningsförmågan (Macsween, 2001).            
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Figur 3. Utförande av Åstrand 

Cykelergometertest 

 

 

 

Maximal muskelstyrka testades genom ett CrossFit Total Test (CTT). Testet användes för att 

mäta dem maximala styrkan av en repetition (1RM) i knäböj, stående axelpress och marklyft. 

Efter uppvärmningen utfördes knäböj först. Testet började med två uppvärmnings-set. Det 

första försöket utfördes med en vikt som försökspersonen vet att denne klarar minst tre 

repetitioner av. Andra försöket skall utföras med en vikt som försökspersonen vet att denne 

klarar att lyfta en repetition av. Efter uppvärmingen har försökspersonen tre försök på sig att 

lyfta så tungt som möjligt baserat på de två uppvärmnings-set. Denna procedur utförs även på 

axelpress och marklyft. En kort vila sker mellan testerna (Rippetoe 2006). 

 

Mätningarna standardiserades genom att ett antal kriterier skulle uppfyllas vid varje testtillfälle 

för att minimera risken för felkällor: 

· Mätningarna utfördes på samma tidpunkt och veckodag under hela studien. 

· Samma testcykel, måttband, tidtagarur och pulsklocka användes. 

· Explosiv styrka och rörlighet testades barfota utan strumpor och skor. 

· Samma testledare utförde testerna genom hela studien. 

· Att försökspersonerna har samma turordning vid testerna. 

· Alla tester utfördes i samma lokal. 

· Testerna utfördes utan åskådare närvarande. 
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Procedur 
 
Studien började med 2 veckors grundmätning (baslinje) av de tester som genomfördes genom 

hela studien. Under dessa två veckor ägde sex mättillfällen rum för att samla in data. Resultaten 

av dessa två veckors mätningar låg till grund för en baslinje. Ingen CrossFit-träning utfördes 

under baslinjemätningarna samt att ingen övrig träning genomfördes under hela studien. Alla 

mätningar under studien utfördes av författarna då de har goda kunskaper från 

sjukgymnastutbildningen inom de mätmetoder som användes i studien. Författarna blindade 

resultat för varandra för att inte bli påverkade under hela studietiden. 

Efter att en baslinje genomförts påbörjades träning vid CrossFit Luleå (CFLÅ). Där tränade 

försökspersonerna efter CFLÅ´s WOD under åtta veckor, fem gånger i veckan. Under denna 

period, två gånger i veckan, utfördes ovanstående tester på explosiv styrka, rörlighet och 

submaximala syreupptagningsförmågan på försökspersonerna för att kontinuerligt samla in data 

till studien. Träningen planerades inte utefter de återkommande veckotesterna utan träningen 

skedde helt utefter CFLÅ´s planering och träningsupplägg. Träningen som utfördes varje dag, 

dagens WOD, dokumenterades för att få en heltäckande bild av försökspersonernas träning 

och presenteras i rapporten som en bilaga 1.  

För att få fram withdrawalvärden utfördes ytterligare tre mätningar under tio dagar efter 

avslutad interventionsperiod. Under denna period utfördes ingen CrossFit-träning. 

För att mäta och utvärdera den maximala muskelstyrkan användes ett CrossFit Total Test 

(CTT). Då den maximala muskelstyrkan inte kunde mätas på liknande sätt som övriga domäner 

eftersom träningseffekten av mätmetoden ansågs vara för stor. Därför genomfördes test för den 

maximala muskelstyrkan endast 3 gånger; före, mitt i och efter interventionen. Validitet och 

reliabilitet för detta test saknas. 
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Analys 
 
Mätresultaten sammanställdes i grafer och analyserades dels visuellt med trendförändringar och 

nivåskillnader, och dels beskrivande i textformat. Studien analyserades genom att använda 2SD-

metoden samt genom en celerationslinje (Carter et al, 2011). Den maximala muskelstyrkan 

analyserades enbart visuellt och presenteras i resultatet. 

2SD-metoden 

Två horisontella linjer dras med ±2 standarddeviationer över och under medelvärdet av 

baslinjens resultat (Carter et al, 2011). Området mellan de två linjerna utgör 2SD. Detta 

område representerar det förväntade resultatet utan någon förändring i försökspersonernas 

fysik under interventionen. För att uppnå en signifikant skillnad måste mätvärdena överstiga ±2 

standarddeviationer mot slutet av interventionsperioden.  

Celerationslinjeanalys 

Celerationslinjer är skapade för att ge information om trendförändringar under de olika faserna 

(Carter et al, 2011). Celerationslinjen räknas ut både under baslinje samt under intervention- 

och withdrawalperioden. För att ta fram celerationslinjen räknades två medianvärden ut på de 6 

testerna i baslinjemätningen och sedan drogs en rak linje mellan medianpunkterna för att 

urskilja någon trend. Celerationslinjer användes även i inverventionsmätningarna samt 

withdrawalmätningarna och medianen räknades ut med samma metod som i baslinjen. Detta 

för att ge en tydlig visuell bild över resultaten och då på ett visuellt sätt kunna uppmärksamma 

en trend, antingen nedåtgående, uppåtgående eller stagnerad. På detta sätt går det att jämföra 

baslinjen, interventionen och withdrawal med hjälp av lutningen på celerationslinjen. 
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Etiska överväganden 
 
Eftersom interventionen utfördes av oss som försökspersoner tillika författare så undveks en del 

etiska problemen. Vid högintensivträning med vikter finns en tydlig skaderisk vid t.ex. tunga 

lyft och många repetitioner och chans till skada kan uppstå om tekniken blir bristande Riskerna 

för skador (Hak, 2013) under studien minimeras genom att båda försökspersonerna hade en 

gedigen träningsbakgrund samt goda kunskaper i allmänhet om träning i olika former. Att 

försökspersonerna inte hade någon tidigare erfarenhet inom CrossFit-träning ansågs inte som 

någon nackdel då försökspersonerna ansågs ha tillräckligt goda kunskaper och teknik, samt att 

tilliten till de certifierade tränarna på gymmet var stor. Försökspersonernas insikt i 

sjukgymnastik och biomekanik sågs även det som en stor fördel när det gäller att minimera 

skaderisken under interventionen. Försökspersonerna fick även vid tre tillfällen utbildning av 

CFLÅ i lyftteknik för att förbereda försökspersonerna. De ovannämnda faktorerna så som 

tidigare träningsvana och teknik utbildning anses minimerade riskerna för skador. Båda 

försökspersonerna var medvetna om de riskerna för skador som finns och accepterar dessa och 

tog ansvar för sin egen hälsa. Eftersom blindning tillämpades vid mätningarna minimerades 

risken för bias och öka trovärdigheten på studien (SBU, 2013). Det fanns ingen personligen 

vinning för författarna att förvränga och manipulera resultaten av studien, även detta minskar 

risken för bias.  
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Submaximal syreupptagningsförmåga, FP2 

Resultat 

Figur 4. Figur över den submaximala syreupptagningsförmågan mätt med hjälp av ett Åstrand 

Cykelergometertest för FP1. Resultatet redovisas på Y-axeln i Ml/Kg * Min. 2SD-band är markerade med 

vågräta prickar med svarta tunna celerationslinjer för varje fas i figur. X-axeln representerar mättillfällena. 

Mättillfälle 1-6 redovisar baslinjen, 7-22 redovisar interventionen och 23-25 redovisar withdrawal. 

Figur 5. Tabell över den submaximala syreupptagningsförmågan mätt med hjälp av ett Åstrand 

Cykelergometertest för FP2. Resultatet redovisas på Y-axeln i Ml/Kg * Min. 2SD-band är markerade med 

vågräta prickar med svarta tunna celerationslinjer för varje fas i figur. X-axeln representerar mättillfällena. 

Mättillfälle 1-6 redovisar baslinjen, 7-22 redovisar interventionen och 23-25 redovisar withdrawal. 
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Submaximal syreupptagingsförmåga 

Resultatanalys av figur 4 och 5. 

Baslinjen i både figur 4 och 5 finns det en stor variation mellan mätvärdena. Värdena tyder på 

att det är en markant ökning/förbättring av den submaximala syreupptagningsförmågan under 

baslinjen. Testresultaten under interventionsperioden visar även på en spridning mellan 

mätningarna, dock är denna spridning mindre än under baslinjen. Resultatet ökar stabilt under 

interventionsperioden, dock mindre än den ökningen som sker under baslinjen även detta 

gäller för de båda graferna. Resultaten stabiliseras sedan under withdrawal. I figur 4 är de sex 

sista mätningarna i interventionsfasen placerade över den övre 2SD-linjen. Under withdrawal är 

samtliga tre mätningar över den övre 2SD-linjen. Liknande resultat noteras i figur 5, där de sex 

sista mätningarna under interventionsfasen även där är placerade över den övre 2SD-linjen. 

Resultaten tyder på en signifikant nivåförändring enligt 2SD-metoden för båda 

försökspersonerna. Denna förändring går inte att koppla till interventionen då celerationslinjen 

under baslinjen har en tydligare ökning än den under interventionen. Den tydliga ökningen av 

den submaximala syreupptagningsförmågan i figur 5 från mättillfälle 18 och framåt, ger ökat 

stöd åt en effekt av interventionen för försöksperson 2. Trots detta går det fortfarande inte att 

fastställa att förändringen beror på träningen under interventionen. 
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Figur 6. Figur över explosiv styrka mätt med ett stående längdhopp för FP1. Resultatet redovisas på Y-

axeln i centimeter. 2SD-band är markerade med vågräta prickar med svarta tunna celerationslinjer för 

varje fas i figur. Mätning 9 och 22 saknar resultat på grund av 3 ogiltiga försök. X-axeln representerar 

mättillfällena. Mättillfälle 1-6 redovisar baslinjen, 7-22 redovisar interventionen och 23-25 redovisar 

withdrawal. 

 

Figur 7. Figur över explosiv styrka mätt med ett stående längdhopp för FP2. Resultatet redovisas på Y-

axeln i centimeter. 2SD-band är markerade med vågräta prickar med svarta tunna celerationslinjer för 

varje fas i figur. X-axeln representerar mättillfällena. Mättillfälle 1-6 redovisar baslinjen, 7-22 redovisar 

interventionen och 23-25 redovisar withdrawal. 
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Explosiv muskelstyrka 

Resultatanalys av figur 6 och 7. 

Baslinjen i både figur 6 och 7 finns det en variation mellan mätvärdena. Värdena i figur 6 tyder på att 

det är en markant ökning/förbättring av den explosiva muskelstyrkan under baslinjen. Värdena för 

baslinjen i graf 4 har en nedåtgående trend. I båda graferna visar testresultaten under 

interventionsperioden på en spridning mellan mätningarna. Resultatet ökar stabilt under 

interventionsperioden i båda graferna dock mindre än den ökningen som sker under baslinjen för figur 

6. Resultaten stabiliseras sedan i båda graferna under withdrawal med en lätt nedåtgående lutning. I 

figur 6 är fyra av de fem sista mätningarna i interventionsfasen placerade över den övre 2SD-linjen. 

Under withdrawal är samtliga tre mätningar över den övre 2SD-linjen. Liknande resultat noteras i figur 

7, där fem av de sex sista mätningarna under interventionsfasen även där är placerade över den övre 

2SD-linjen. Resultaten tyder på en signifikant nivåförändring enligt 2SD-metoden för båda 

försökspersonerna. I figur 6 går denna förändring går inte att koppla till interventionen då 

celerationslinjen under baslinjen har en tydligare ökning än den under interventionen. Det går därmed 

inte att fastställa att nivåförändringen beror på träningen under interventionen. I figur 7 stödjer även 

celerationslinjen i interventionsfasen jämt emot samma linje i baslinjen en signifikant förbättring. 
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Figur 8. Figur över rörlighet mätt med ett Sit- And- Reach test för FP 1. Resultatet redovisas på Y-axeln i 

centimeter. 2SD-band är markerade med vågräta prickar med svarta tunna celerationslinjer för varje fas i 

figur. X-axeln representerar mättillfällena. Mättillfälle 1-6 redovisar baslinjen, 7-22 redovisar intervention 

och 23-25 redovisar withdrawal. 

 

Figur 9. Figur över rörlighet mätt med ett Sit- And- Reach test för FP 2. Resultatet redovisas på Y-axeln i 

centimeter. 2SD-band är markerade med vågräta prickar med svarta tunna celerationslinjer för varje fas i 

figur. X-axeln representerar mättillfällena. Mättillfälle 1-6 redovisar baslinjen, 7-22 redovisar intervention 

och 23-25 redovisar withdrawal. 
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Rörlighet 

Resultatanalys av figur 8 och 9. 

Baslinjen i både i figur 8 och 9 finns det en variation mellan mätvärdena. Värdena tyder på att 

det är en ökning/förbättring av rörligheten under baslinjen. Testresultaten under 

interventionsperioden visar även på en spridning mellan mätningarna i figur 8 medan figur 9 

visar en mindre spridning, dock är denna spridning mindre än under baslinjen i båda graferna. 

Resultatet ökar markant under interventionsperioden i figur 8, dock mindre än den ökningen 

som sker under baslinjen. I figur 9 sker en svag ökning, även den mindre än i baslinjen. 

Resultaten stabiliseras sedan under withdrawal med en lätt ökning i båda graferna. I figur 8 är 

de 14 sista mätningarna i interventionsfasen placerade över den övre 2SD-linjen. Under 

withdrawal är samtliga tre mätningar över den övre 2SD-linjen. Resultatet i figur 9 visa att tre av 

de 4 sista mätningarna under interventionsfasen även där är placerade över den övre 2SD-

linjen. Resultatet i figur 8 tyder på en signifikant nivåförändring enligt 2SD-metoden för 

försöksperson 1. Denna förbättring av rörligheten går inte att koppla till interventionen då 

celerationslinjen under baslinjen har en tydligare ökning än den under interventionen. I figur 9 

sker det även där en ökning, dock betydligt mindre jämfört med figur 8, men i likhet med figur 

8 så går det även här inte att koppla förändringen till träningen under interventionen på grund 

av celerationslinjen. 
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Figur 10. Kompletterande tester på maximal styrka, mätt med ett CrossFit Total Test för FP 1. Redovisar 

de första tre momenten. Blå färg redovisar för test 1, före interventionen. Röd färg redovisar för test 2, mitt 

under interventionen. Grön färg redovisar för test 3, direkt efter interventionen. Resultatet redovisas i 

kilogram. 

 

 

Figur 11. Kompletterande tester på maximal styrka, mätt med ett CrossFit Total Test för FP 2. Redovisar 

de tre första momenten. Blå färg redovisar för test 1, före interventionen. Röd färg redovisar för test 2, mitt 

under interventionen. Grön färg redovisar för test 3, direkt efter interventionen. Resultatet redovisas i 

kilogram. 
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Maximal muskelstyrka 

Visuell analys av figur 10 och 11. 

Figur 10 och 11 visar på en tydlig ökning av den maximala styrkan i samtliga tre tester hos båda 

försökspersonerna mellan testtillfället ett och två. Vid testtillfälle tre ses endast en styrkeökning 

i figur 10 i axelpress och figur 11 i marklyft. Övriga resultat vid testtillfälle tre är desamma om 

vid test två. I figur 10 ses en markant ökning mellan test ett och två, medan mellan test två och 

tre har effekten avtagit men fortfarande ses en förbättring.  

Sammanfattning av resultat 

Resultaten som redovisas i figur 4-9 påvisar en signifikant nivåförändring vilket tyder på en 

förbättrad förmåga i submaximal syreupptagningsförmåga, explosiv styrka samt rörlighet. Denna 

förbättring i förmåga går dock inte att koppla till interventionen då celerationslinjerna i 

baslinjen genomgående har en större lutning i förhållande till interventionslinjen. Undantag 

för detta är figur 7, stående längdhopp för försöksperson 2, där lutningen på celerationslinjen i 

baslinjen gör att resultatet kan kopplas till interventionen. 

De båda försökspersonerna har enligt figur 10-11 ökat sin maximala styrka (1RM) i knäböj, 

axelpress och marklyft. Figurerna visar även att generellt avtar effekten mot slutet av 

interventionen.  
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Det finns flera nackdelar med denna studiedesign.  Dessa nackdelar är till exempel det etiska 

dilemmat med att försökspersonerna måste testas regelbundet många gånger både innan, under 

och efter interventionen (Carter et al, 2011), vilket kräver mycket tid av försökspersonen. 

Denna studiedesign gör det även svårt att generalisera studiens resultat till den bredare 

populationen, detta då det enbart deltog två försökspersoner i studien. En tredje nackdel att 

testerna kräver hög intrareabilitet då de utförs många gånger under studietiden. Trots dessa 

nackdelar ansåg författarna att denna studiedesign lämpade sig bäst för att undersöka syftet på 

grund av att försökspersonerna kunde vara sina egna kontroller.  

 

Försökspersonerna ansågs vara lämpliga för studien då de saknade tidigare erfarenhet av 

CrossFit-träning men hade en gedigen träningsbakgrund och erfarenhet av traditionell 

styrketräning, vilket ansågs vara en fördel för studien på grund av den korta tidsperiod som 

studien hade att tillgå. Försökspersonerna representerade en målgrupp av yngre män med 

tidigare träningserfarenhet. Då resultaten för båda försökspersonerna blev likvärdiga med 

varandra ger det ett stöd för en större överförbarhet till liknande målgrupper. Fler 

försökspersoner hade gett studien en större trovärdighet och en bättre överförbarhet till den 

generella målgruppen för CrossFit. 

 

I och med alla grafer utom en visar på en markant uppåtgående lutning av celerationslinjen 

under baslinjen går det inte att fastställa att det är CrossFit som har gett den positiva effekten. 

Författarna hade där med önskat mer tid för baslinjemätningar samt att använda en öppen 

baslinje för att kunna kontrollera när försökspersonerna fått en stabil nivå på baslinjen, och 

därefter påbörjat interventionen. Med en längre, öppen baslinje med likande resultat från 

interventionen så hade en tydligare koppling mellan interventionen och resultaten kunnat 

fastställas. 

 

För att öka intrareliabiliteten och minska eventuella felkällor i de olika testen genomfördes alla 

test på ett standardiserat sätt utifrån nämnda kriterier beskrivna i metoddelen. Då 

studiedesignen kräver test som går att utföra regelbundet flera gånger i veckan utan någon 

nämnvärd träningseffekt valdes stående längdhopp, Sit-And-Reach test och Åstrands 
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cykelergometertest. Samtliga tester är enkla att utföra, dokumentera och varken material eller 

tidskrävande. Stående längdhopp är ett test som har en god validitet och reliabilitet för att mäta 

explosiv styrka (Maulder & Cronin, 2005). Ett problem som uppstod vid detta test var när FP1 

inte kunde registrera något giltigt hopp vid två tillfällen under interventionen, detta för att FP1 

inte standardiseringarna för testet, försökspersonen kunde inte hålla balansen vid landning och 

föll, inget resultat kunde därför inte registerras. Detta är en felkälla som kan ha påverkat 

resultaten. Ytterligare en felkälla vid detta test är att författarna i förväg inte hade standardiserat 

hur mycket det fick skilja mellan fötterna i sagittalplanet vid landning. Sit-And-Reach test är ett 

test med måttlig validitet för mätning av flexibilitet av hamstringsmuskulaturen men med en 

hög reliabilitet (Patterson, Wiksten, Ray, Flanders & Sanphy, 1996, Minkler et al, 1994). Det 

går att diskutera om Sit-And-Reach test är ett relevant test då detta test endast mäter 

flexibiliteten och rörligheten i ländrygg och hamstringsmuskulatur och inte andra leder. Ett 

alternativ till detta test kunde ha varit att mäta rörligheten i specifika leder med goniometer, då 

detta är ett instrument med hög validitet och reliabilitet vid vinkelmätning (Adams, Greene & 

Topoozian, 1992).  

En studie av Macsween (2001) visar att Åstrands cykelergometertest har både god validitet och 

reliabilitet när det gäller att räkna ut en persons VO2-max och kan användas både kliniskt likväl 

som i forskningssyfte. Det finns ett antal felkällor gällande Åstrands cykelergometertest som kan 

ha påverkat resultaten. Detta kan vara bristande i arbetsmetodik, ojämn trampfrekvens och 

felaktig inställd belastning (Ingeby & Larsson, 2007). Genom utbildade testledare samt 

standardiserade tester så minskar risken för felkällor. Ytterligare felkällor som inte går att 

påverka är att testet generaliserar en människas maxpuls enligt formeln 220 slag per minut – 

ålder (Roberg & Landwehr, 2002).  

 

Resultatet i denna studie visar på att samtliga tester i denna studie verkar ha en 

tillvänjningseffekt samt en träningseffekt vilket baslinjemätningarna visar för båda 

försökspersonerna. Då studiedesignen kräver regelbundna tester är dessa två effekter svåra att 

undgå. Författarna ansåg inte att det fanns några tester som hade lämpat sig bättre för denna 

studie.  

 

Då det är svårt att mäta den maximala styrkan flera gånger i veckan utan att få någon inlärnings- 

och träningseffekt av testerna genomfördes kompletterande CrossFit Total Test för maximal 
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styrka. Något som bör nämnas är att CTT inte genomgått någon validitets- eller 

reliabilitetsgranskning. Allt detta gör dessa tester mindre relevanta för studien, dock ansåg 

författarna att dessa tester bidrog till en uppfattning om hur den maximala styrkan påverkas av 

CrossFit-träning.  

 

Då tanken vara att försökspersonerna skulle träna efter CrossFit-konceptet planerades träningen 

helt av CFLÅ. Valet av träningsduration (5ggr/vecka) planerades i samråd med 

försökspersonerna utefter deras tidigare träningsvanor och generella riktlinjer (Glassman, 2012) 

Utifrån försökspersonernas förutsättningar ansågs detta upplägg vara lämpligt. Interventionen 

genomfördes utan avbrott i form av sjukdom, skador eller andra orsaker och all träning 

genomfördes som planerat. Upplägget ansågs som det mest optimala för den relativt korta 

interventionsperioden och resultaten hade troligen inte förbättrats av ett annorlunda upplägg 

av träningen. 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att studera effekten av 8 veckors CrossFit-träning på tre av CrossFits 

fitnessdomäner; explosiv styrka, rörlighet, submaximal syreupptagningsförmåga och maximala 

muskelstyrkan. Vi kunde i denna studie visa på signifikanta nivåhöjningar av variablerna 

submaximal syreupptagningsförmåga, explosiv styrka och rörlighet (se figur 4-9). Även den 

maximala muskelstyrkan ökade under interventionen (se figur 10-11). Däremot medförde de 

stigande baslinjerna att de signifikanta nivåhöjningarna inte kunde kopplas till själva 

interventionen. Undantag för detta var explosiv muskelstyrka hos FP2 där baslinjens lutning i 

korrelation med interventionseffekten säkerställer en signifikant skillnad tack vare 

interventionen (se figur 7). Den maximala muskelstyrkan har enbart analyserats visuellt och går 

därmed inte heller att koppla till interventionen. Underlaget för mätresultatet är för svagt och 

inlärnings-och träningseffekten kan ha varit för stor för att kunna dra slutsatsen att den 

maximala muskelstyrkan ska ha ökat tack vare CrossFit-träningen. 

I likhet med denna studie redovisar tidigare studier, Devor (2013) och Hayden (2013), att 

deltagarna fick en förbättrad kapacitet i de fitnessdomäner som utvärderas. De fitnessdomäner 

som testades i studien var VO2-max, kroppssammansättning, rörlighet, aerob kapacitet, 

maximal styrka, smidighet, explosiv styrka, och muskeluthållighet. Till skillnad från denna 

studie kan både Devor och Hayden i sina studier påvisa att den signifikanta förbättringen sker 
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tack vare CrossFit-träningen som utförs. Användningen av flera försökspersoner och en längre 

interventionsperiod samt en annan studiedesign är faktorer som kan spela in i att Devor och 

Hayden kunnat fastställa korrelationen mellan interventionen och resultatet. En längre 

interventionsperiod, i detta fall två veckor längre, kan ha lett till större träningseffekt på så vis 

gett ett förbättrat resultat jämfört med denna studie. Att använda sig av fler försökspersoner ger 

en större datainsamling och ökar då överförbarheten till en större del av befolkningen. Ett 

större antal försökspersoner i denna studie hade varit att föredra i avseendet att stärka 

resultaten. Dock använder ingen av dessa studier, till skillnad från denna, en baslinje. Att 

varken Devor eller Hayden använt sig av en baslinje gör det svårare att veta om 

försökspersonernas resultat beror på CrossFit-träning eller förbättrad adaption till testerna från 

första till sista testtillfället. En fördel med denna studie var att en baslinje användes vilket gör 

att resultaten kan bli mindre missvisande i jämförelse med studierna av Devor och Hayden. 

I motsatts till Devor som noterade ett bortfall på 16 % av deltagarna på grund av skador under 

interventionsperioden, har deltagarna i denna studie inte drabbats av eller noterat några skador 

eller obehagskänslor under de 40 träningstimmar som utfördes. Deltagarna i studien av Devor 

hade tidigare erfarenhet av CrossFit-träning och den fysiska kapaciteten och 

träningsbakgrunden varierade hos deltagarna, detta kan vara en orsak till det höga antalet 

skador. Försökspersonerna i denna studie hade en mer liknande fysisk utgångspunkt och 

träningsbakgrund. Detta tillsammans med den goda träningskunskapen och de sjukgymnastiska 

kunskaperna om träningsfysiologi och biomekanik kan ha bidragit till att båda 

försökspersonerna klarade sig genom hela interventionsperioden utan skador.  

I denna studie deltog endast två försökspersoner av samma kön och ålder med liknande 

träningsbakgrund och fysiska förutsättningar. Detta gör att denna studie har en liten 

överförbarhet till den generella populationen. Även tidspressen i studien, att en kort baslinje 

användes och försökspersonerna enbart fick träna i 8 veckor kan ha påverkat resultatet negativt, 

då till exempel baslinjen inte blev stabil innan interventionen påbörjades. Författarna anser att 

fler studier bör genomföras på denna träningsform för att fastställa effekten av CrossFit. 

Framtida studier bör även ta hänsyn till alla fitnessdomäner som nämns inom CrossFit samt att 

använda en RCT-design på studien som jämför CrossFit jämtemot andra träningsformer. För 

en större överförbarhet till den generella befolkningen krävs en större datainsamling på fler 

deltagare. Deltagarna bör även representera en större del av populationen i avseende kön, ålder, 
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träningsbakgrund och fysiska förutsättningar i allmänhet. Även en längre interventionsperiod är 

önskvärt samt uppföljningar för att utvärdera den långvariga effekten av träningsmetoden. 

Konklusion 
 
Studien kunde inte säkerställa effekten av CrossFit-träning på explosiv styrka, rörlighet, 

submaximal syreupptagningsförmåga eller maximal muskelstyrka. Undantag för detta var 

explosiv muskelstyrka hos FP2 där en signifikant ökning noterades som går att koppla till 

interventionen. För att säkerställa effekten av CrossFit-träning krävs fler och mer omfattande 

studier inom ämnet.   
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Bilaga 1 

 

Bilagor 
 

Presentation av genomförda träningspass. 

Ordlista: 

AMRAP = as many rounds as possible.  
DU= Dubble Unders 
SU= Single Under 
HS = Hand stand. 
HSPU = Hand stand push-up. 
LBJ= Lateral Bar Jump  
KB = Kettlebell.  
MB= Medicinboll 
%= Procent av 1 RM. 
OTM= On the minute. JM-Jämna minuter, UM- Udda minuter. 
@=Anger tempo i sekunder. 
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Kolumn1 Måndad Tisdag Onsdag Fredag Lördag 

U
p

p
vä

rm
n

in
g 

10 min 

 

10 min 

 

10 min 

 

10 min 

 

10 min 

 

St
yr

ka
/t

ek
n

ik
 

 

 

Weighted Pull-Ups 

 3-3-3-3-3 (@2311) 

 

 

 

Snatch Balance  

3-3-3-3-3 

 

 

Back Squat 

3-3-3-3-3-3 

(@2121) 

 

Välj 15 min teknik 

med A eller B: 

A:Pistole 

B: Handstand Walk 

Deadlift, 75% 

5-5-5-5-5 

W
O

D
 

“Team Fran” I lag om 3 

85-60-35 reps på tid av: 

Thrusters (40/30 kg) 

Pull-Ups 

 

OTM i 12 min av: 

Udda min: 

1 Power Snatch, 

1 Snatch,  

2 Overhead Squat  

(42.5/30 kg 

3 varv  av: 

1000 m Rodd 

3 min Vila 

mellan 

intervallerna. 

3 varv på tid av: 

400 m Löpning 

Löpning10 Inverted 

Burpees,12 KB Swings 

(32/24 kg) 

 

OTM I 20 min av 

JM: Max antal DU´s 

(SU) 

UM: 10 Burpees 

 

N
ed

va
rv

n
in

g 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 

  

 

Vecka 1# 
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Kolumn1 Måndad Tisdag Onsdag Fredag Lördag 

U
p

p
vä

rm
n

in
g 

10 mim 

 

10 min 

 

10 min 

 

10 min 

 

10 min 

 

St
yr

ka
/t

ek
n

ik
 

 

Välj 10 min med A eller B: A) 

1RM av Squat Clean 

ThrusterB) 3RM av High 

Hang Clean 

On the Go, i 5 varv 

av: 6 Axle Deadlift  

 

 

Välj 15 min med A eller 

B:  

A) Bar Muscle-Ups 

B) Muscle-Ups  

Overhead Squat  

2-2-2-2-2-2 

 

 

 

W
O

D
 

AMRAP på 6 min av:  

8 MB Cleans (9/6 kg)  

8 Toes 2 Bar 

2 min Vila AMRAP på 6 

min… 

 

 

 

 

På tid 2 varv av: (Time 

cap 5 min): 30 

Deadlift (90/65 kg) 20 

Lateral Burpee 

Barbell Jump  

40 Cal Rodd 

 

Team Barbara 

5 varv på tid av: 

20 Pull-Ups  

30 Push-Ups  

40 Sit-Ups  

50 Air Squat  1 min Vila 

mellan varven. 

5 varv på tid av: 10 

Overhead Squat 

(40/25 kg) 10 

Burpees on to 

plate10 Toes 2 Bar 

 

N
ed

va
rv

n
in

g 

10 Min 10 Min 10 Min 10 Min 10 Min 

  

 

Vecka 2# 
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Kolumn1 Måndag Tisdag Onsdag Fredag Lördag 

U
p

p
vä

rm
n

in
g 

10 mime 

 

10 min 

 

10 min 

 

10 min 

 

10 min 

 

St
yr

ka
/t

ek
n

ik
 

Välj mellan A eller B:  

A) Push Press 3-3-3-3-3 

B)Split Jerk (front) 

 2-2-2-2-2-2 

 

 

 

Ring Push-Ups  

5 set 

 

 

 

 

Välj mellan A eller B:  

A) High Hang Power 

Clean  

B) Hang Power Clean 3-

3-2-2-2-1-1-1-1 

 

Sumo Deadlift High-

Pull 

 5-4-3-2-1 

 

 

 

Front Squat 3x8  

reps 

 

 

 

 

 

W
O

D
 

AMRAP på 7 min av: 7 Push 

Press (45/25 kg)  

5 Sit-Up  

2 Box Jump (60/50 cm) 12 

KB Swings (ryska) (24/16 kg) 

 

 

 

 

 

”Team Chipper 

Plates” 

15 Walking Lunges 

with plate 

overhead (7 m)  

90 Ring Push-Ups 

90 Sit-Ups 90 Burpees 

on to plates 90 

Double-Unders (3 x 

SU) 

 

 

OTM i 12 min av:  

1 Deadlift + 2 Hang 

Power Clean + 3 Front 

Squat  

 

 

 

 

 

 

 

5 varv på tid av: 10 

Sumo Deadlift High-

Pull (40/25 kg) 10 

Wallball (9/6 kg) 

(3.05/2.75 m) 3 min 

Vila AMRAP på 4 

min av: 8 MB Cleans 

(9/6 kg) 16 Lateral 

Barbell Jump 

 

 

 

Death by front  

squat: 

Min 1: 1FS (50kg)  

+ 3LJB 

Min 2: 2FS + 3 LJB 

Min 3: 3FS + 3 LJB 

Osv…till stopp 

 

N
ed

va
rv

n
in

g 

10 Min 10 Min 10 Min 10 Min 10 Min 

  

 

Vecka 3# 

   



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolumn1 Måndag Tisdag Onsdag Fredag Lördag 

U
pp

vä
rm

n
in

g 

10 mime 
ö 

10 min 
 

10 min 
 

10 min 
 

 
 

St
yr

ka
/t

ek
n

ik
 

 
Välj mellan A eller B:  
A) Ring Support Hold 
B) Weighted Ring Dips  
1-1-1-1-1-1-1 

Deadlift 
5-5-5-5-5 Romanian 
Deadlift 8-8-8-8-8  

Paused Back Squat 
 5-5-5-5-5  

Etablera 1RM 
inom 10 min av: 
Box Jump 

 

W
O

D
 

 
”Team Multi Tabata” 
KB Swings (ryska)(24/16kg)  
Ring Dips Box Jump (60/50 
cm) Shoot-Through Sit-Ups 
2 per lag, en arbetar 20 sek 
medan den andra vilar 20 
sek.  
 
 

Diane” 21-15-9 reps på 
tid av: 
Deadlift (102.5/70kg)  
Handstand Push-Ups 
 
 
 
 
 

AMRAP på 15 min av: 
10 Burpees 
25 Double-Unders (3x SU) 
 
 

 
12-10-8-6-4-2 
reps på tid av:  
Push Press 
(40/25 kg)Sit-
Up 2 Box Jump 
over the box 
(50 cm) Front 
Lunge (40/25 
kg) 

 
 
 
Vilodag inför CTT på 
söndagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
ed

va
rv

n
in

g 
 

10 Min 10 Min 10 Min 10 Min  

  

 

Vecka 4# 
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Kolumn1 Måndag Tisdag Onsdag Fredag Lördag 

U
pp

vä
rm

n
in

g 

10 mime 
 

10 min 
 

10 min 
 

10 min 
 

10 min 
 

St
yr

ka
/t

ek
n

ik
  

 
Bygg upp till en tung singel i 
12 min av: Back Squat 
 
 

 
Välj 10 min med A eller 
B: 
A) Teknik: Clean 
B) Bygg upp till en tung 
singel av: Clean 

Etablera 1RM inom 7 min 
av: Broad Jump 
 
 

Välj mellan A 
eller B 
Teknik split jerk 
Puch-press med 
fatbar  
5-5-5-5-5  

W
O

D
  

OTM i 20 min av: Udda 
min:12 Lunges (30/20 
kg)Jämna min:12 Push-Ups 
(hand release) 
 
 
 
 

 
The F*cked Up Clean 
Complex” 6 varv på tid 
av: 1 Power Clean 
(50/35 kg)2 Clean3 
Thrusters30 sek Vila 
 
 
 

 
I par om två, 2 varv av 2 
min AMRAP per övning 
av:Pull-UpsBurpee Broad 
Jump (1/0,75 x 
KL)Weighted Sit-Ups (10/5 
kg)Wallball (9/6 kg) 
(3.05/2.75 m)MB ”Under 
and Over” (9/6 kg) 

Reps på tid 
av:10-1 Split 
Jerk (50/35 kg) 
1-10 Toes 2 Bar 
B/O: 75 Double 
Unders (x3 SU)   
 

AMReps på 7 min av: 
12 Burpees  
∞ Deadlift (90/60 kg) 
90 s Vila 
AMReps på 7 min av: 6 
Inverted Burpees 
∞ Power Clean (50/35 
kg) 
90 s Vila 
AMReps på 7 min av: 
12 KB Swings (ryska) 
(32/24 kg)  
∞ Front Squat (40/30 
kg) 

N
ed

va
rv

n
in

g 

10 Min 10 Min 10 Min 10 Min 10 Min 

  

 

Vecka 5# 
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Kolumn1 Måndag Tisdag Onsdag Fredag Lördag 

U
pp

vä
rm

n
in

g 

10 min 
 

10 min 
 

10 min 
 

10 min 
 

10 min 
 

St
yr

ka
/t

ek
n

ik
 

Paused Front Squat 3-3-3-3-
3 

Weighted Pull-Ups 1-1-
1-1-1-1-1 

Good Mornings 
 6-6-6-6-6 

Push Jerk  
4-4-4-4-4 

Power snatch 
5-5-5-5-5 

W
O

D
 

AMRAP på 7 min av: Burpee 
Power Clean with Step-Up 
(35/25 kg) (50 cm) 
(alternerande) 2 min Vila  
20 varv på tid av: 24 m 
Shuttle run 

”Baseline In Deja Vu” 2 
varv på tid av: 500 m 
Rodd 40 Air Squat30 
Sit-Ups20 Push-Ups10 
Pull-Ups5 min Vila 

AMRAP på 20 min av:5 
Thrusters (42.5/30 kg)7 KB 
Sumo Deadlift High-Pull 
(32/24 kg)9 KB Swings 
(ryska) (32/24 kg) 

På tid:20 Chin-
Ups 20 Front 
Squat (42.5/30 
kg) 20 Toes 2 
Bar 20 Push 
Press (42.5/30 
kg) 20 Box Jump 
(75/60 cm) 20 
Back Squat 
(42.5/30 kg) Vid 
start av varje ny 
minut: 5 Push-
Ups 

AMRAP 12 min: 
3 Power snatch 40kg 
6 overhead squat 40kg 
9 Wallbals 9kg 
12 DU(3xSU) 

N
ed

va
rv

n
in

g 
 

10 Min 10 Min 10 Min 10 Min 10 Min 

  

 

Vecka 6# 
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Kolumn1 Måndad Tisdag Onsdag Fredag Lördag 

U
pp

vä
rm

n
in

g 

10 mim 
 

10 min 
 

10 min 
 

10 min 
 

10 min 
 

St
yr

ka
/t

ek
n

ik
 1 Knees 2 Elbows + Toes 2 

Bar + Kipping Pull-up ∙ 10 set 
 
 
 
 

Bygg till en tung 3RM 
inom 12 min av: 
Deadlift 3 Handstand 
Push-Ups (9 Wallball) 
mellan varje lyft 
därefter 
 

Overhead Squat  
2-2-2-2-2-2 

Weighted Dips 
 3-3-3-3-3 

Bygg upp till en 1RM 
inom 12 min av:  
Bench Press 15 
Double-Unders (3x SU) 
mellan varje lyft. 

W
O

D
 

“Hope For Cures” 
  
3 varv av: 
Burpees 
Power Snatch (35/25 kg) 
Box Jump (60/50 cm) 
Thrusters (35/25 kg) 
Chest 2 Bar Pull-ups  
 
Max antal reps inom 1 min 
per övning, 1 min vila 
mellan varven (FGB style). 

AMRAP på 7 min 
av:12 Deadlift 
(100/75 % KV)12 Toes 
2 Bar 
 

4 varv av: 500 m Rodd 
3 min vila mellan varje 
intervall 

”Nasty Girls” 3 varv 
på tid av:50 Air 
Squat7 Muscle 
Ups10 Hang Power 
Clean (60/42.5 kg) 

På tid 
75 Double-Unders (3x 
SU)  
50 KB Swings (24/16 
kg)  
50 Push-Ups 
50 Pistols (1x Step-Ups 
with KB) 
50 KB Clean & Push 
Press (24/16 kg)  
50 Goblet Squat with 
KB (24/16 kg)  
50 Burpees 
75 Double-Unders (3x 
SU) 

N
ed

va
rv

n
in

g 

10 Min 10 Min 10 Min 10 Min 10 Min 
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Kolumn1 Måndag Tisdag Onsdag Fredag Lördag 

U
pp

vä
rm

n
in

g 

10 min 
 

10 min 
 

10 min 
 Vilodag Crossfit Total 

St
yr

ka
/t

ek
n

ik
 

Bygg till en tung 3RM inom 
12 min av: Front Squat,10 
Push-Ups mellan varje set 

Deadlift 5-5-5-5-5 
Bygg till en tung 1RM inom 
8 min av: Power Clean & 
Jerk 

  

W
O

D
 

3 varv på tid av: 
15 Front Squat (50/35 kg) 
24 Lateral Barbell Jumps 
12 Push-Ups 
1 min Vila 

”Twice the Fun” I lag 
om 2, AMRAP på 10 
min av: 8 Partner 
Deadlift (75% av total 
KV)  8 Bar Facing 
Burpees 
(synkroniserade) 

AMReps (Time Cap: 5 min)  
10-8-6-4-2 Power Clean & 
Jerk (60/42.4 kg)  
2-4-6-8-10 Pull-Ups  
1 min Vila 
50 Burpees (Time Cap: 5 
min) 
1 min Vila 
 AMReps (Time Cap: 5 
min)  
10-8-6-4-2 Pull-Ups   
2-4-6-8-10 Power Clean & 
Jerk (60/42.4 kg) 

  

N
ed

va
rv

n
in

g 
 

10 Min 10 Min 10 Min   
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Testprotokoll 

Testperson:  
 

 

Datum: 
  

Vikt: 
  

Tid (min) Puls Borgsskala - andning Belast.watt: 

        

1       

       

2      

       

3      

       

4      

       

5      

       

6      

       

7      

       

8      
9 

    
10 

    

Sit-And-Reach test 1:                CM Längdhopp 1:               CM  

Sit-And-Reach test 2:                CM Längdhopp 2:               CM  

Sit-And-Reach test 3:     CM Längdhopp 3:               CM  

    
 

Bilaga 2 


