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Abstrakt 

Introduktion: Långvarig ländryggssmärta är ett vanligt tillstånd som påverkar många 

människor någon gång under livet och är en av de största anledningarna till att personer söker 

vård. Ländryggssmärta är även vanligt förekommande inom flera idrotter. CrossFit är en 

sport baserat på flera varianter av styrkeidrotter exempelvis, olympisk tyngdlyftning, 

styrkelyft, gymnastik och konditionsträning i form av löpning, rodd och cykling. Inom 

sporten är kunskapen gällande skadeförekomst fortfarande begränsad.  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur vanligt ländryggssmärta är bland 

CrossFitutövare och hur det relaterar till träningsmoment, frekvens och duration.  

 

Metod: Datainsamlingen utfördes genom en onlineenkät som besvarades av CrossFitutövare 

i Sverige. Enkäten innefattade frågor om studiegruppens bakgrund, träningsvanor och 

ländryggssmärta kopplat till CrossFit.  

 

Resultat: Totalt inkluderades 257 personer i studien varav 100 (39,2%) antal män och 157 

(60,8%) antal kvinnor. 161 personer (62,7%) hade upplevt ländryggssmärta sedan de började 

träna CrossFit. Det CrossFitmoment där ländryggssmärta var vanligast förekommande var 

styrketräning, det var även det moment som hade högst smärtskattning på VAS-skalan. 

Förekomsten av ländryggssmärta ökade i relation med ökad träningsfrekvens.  

 

Konklusion: 62,7% av studiegruppen hade någon gång upplevt ländryggssmärta. 

Styrketräning var det moment där ländryggssmärta hade högst förekomst och högst 

smärtskattning skattat på VAS och träningsfrekvensen visade sig ha betydelse för 

ländryggssmärta.  

 

Nyckelord: CrossFit, ländryggssmärta, skadeförekomst, styrketräning 
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Introduktion 

 

Ländryggssmärta 

Långvarig ländryggssmärta är ett vanligt tillstånd som påverkar många människor i alla 

samhällsklasser (1,2), och är en av de största anledningarna till att personer söker vård (1). I 

utvecklade länder är prevalensen för upplevd ländryggssmärta någon gång under en individs 

livstid upp till 80%, och ländryggssmärta ökar linjärt från 30 års ålder fram till 60 år. Även 

om orsaken till ländryggssmärtan inte beror på en allvarlig mekanisk skada, har 

ländryggssmärta en tydlig negativ påverkan på personers liv som exempelvis nedsatt 

livskvalitet och arbetsförmåga. Långvarig ländryggssmärta kostar samhället flera miljarder 

kronor per år på grund av exempelvis sjukskrivningar och förlorade skatteintäkter (1,2). 

Ländryggssmärta är även ett vanligt tillstånd hos idrottsutövande atleter inom exempelvis 

golf, skidåkning, ishockey och gymnastik. I en review av Farahbakhsh F et al. 

sammanställdes prevalensen av ländryggssmärta bland olika idrottsutövare där 27 olika 

idrotter jämfördes. Ettårs punktprevalensen av ländryggssmärta visade en variationsvidd från 

17% till 94% med lägst prevalens bland utövare inom inomhusfotboll och högst prevalens 

inom ishockey. Den rapporterade livstidsprevalensen varierade även mellan sporterna med 

lägst prevalens 33% golf och högst prevalens 84% rodd (3). 

 

CrossFit 

Organisationen CrossFit använder tre olika kategorier för att definiera vad fitness är. Den 

första kategorin beskriver tio generella fysiska färdigheter, dessa är syreupptagningsförmåga, 

explosivitet, styrka, koordination, rörlighet, balans, precision, uthållighet, effektivitet (4). 

Den andra kategorin beskriver förmågan att anpassa sig och prestera i olika typer av moment, 

även vid ovana moment för individen. Den tredje kategorin handlar om träna kroppens alla 

tre metaboliska system. Ett syreberoende system (andningskedjan) och resterande två 

syreoberoende system som använder ATP-kreatinfosfat och glykolys (4). 

 

CrossFit är en ständigt växande träningsform och det finns idag över 13 000 CrossFit-gym, så 

kallade boxar, världen över och utövas av flera hundra tusen personer dagligen (5). Inom 

CrossFit är möjligheten till anpassning av övningar efter individens förmåga en viktig del, 
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detta möjliggör att både elit och nybörjare kan träna tillsammans, vilket leder till att många 

upplever en bättre gemenskap vid denna träningsform jämfört med klassisk styrketräning (6). 

Begrepp inom CrossFit 

Styrketräning kan generellt beskrivas som träning mot gravitationen där extra vikter i form av 

exempelvis skivstänger, hantlar, kettlebells och träningsmaskiner används för att arbeta med 

specifika muskelgrupper och ledrörelser (7). Det generella syftet med styrketräning är att bli 

starkare eller öka muskelmassa för förbättrad hälsa, men används också för att förbättra 

förmågan i en specifik prestation och förebygga skada i en specifik idrott (8). CrossFit är 

baserat på flera varianter av styrkeidrotter exempelvis, olympisk tyngdlyftning, styrkelyft, 

gymnastik och konditionsträning i form av löpning, rodd och cykling. Tyngdlyftning är en 

sport där det handlar om att lyfta så mycket vikt som möjligt i två grenar, ryck och stöt, detta 

anses vara en av de mest explosiva rörelser en människa kan göra (9). Styrkelyft är en 

kraftsport där man tävlar i tre grenar, knäböj, marklyft och bänkpress, vid utförande av 

exempelvis knäböj kan belastningen på ryggraden öka med upp till 10 gånger kroppsvikten 

(10). Gymnastik innefattar akrobatiska kombinerade kroppsrörelser som kräver styrka, 

rörlighet och proprioception, inom CrossFit exempelvis pull ups och handstand push-ups 

(11). CrossFit syftar till att kombinera dessa träningsformer med konstant variation av 

övningar och som ofta utförs i relativt hög intensitet och benämns inom CrossFit som WOD 

(Workout of the day) (6,12). En WOD kan pågå mellan 10-20 minuter med mål att antingen 

få bästa möjliga tid eller att utföra så många varv av övningarna med bestämt antal 

repetitioner som möjligt (12). Progression av CrossFit kan ske inom olika områden, såsom 

ökad intensitet och vikter samt modifikationer till övningar som involverar ett större krav på 

skicklighet och ledrörlighet (11). Övningarna utförs i en icke specifik ordning och många 

övningar kan utföras i ett fysiskt uttröttat tillstånd, detta kan leda till minskad kvalité på 

lyftteknik och således kan man anta att skaderisken ökar (4).  

Fysiologiska processer vid träning 

Muskulär fatigue kan definieras som all minskad förmåga att använda maximal viljestyrd 

muskelkraft i en muskel eller muskelgrupp som orsakats av träning och har en stor negativ 

påverkan på utförande av träning (13,14). Detta ökar således risken för skador på grund av 

biomekaniska förändringar i utförandet av rörelsen (11). 
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När kroppen befinner sig i fatigue sker flertalet processer i kroppen som påverkar förmågan 

att prestera. Vid högintensiv träning förbi mjölksyratröskeln kan inte kravet på ATP 

tillgodoses genom syretillförsel, detta leder till att kroppen inte kan utvinna energi optimalt, 

vilket leder till fatigue (15). Glukos lagras i kroppen som glykogen i skelettmuskulaturen, och 

detta är en av de viktigaste energikällorna vid all form av muskelaktivitet (16). Kroppen 

använder sitt glykogenlager vid högintensiv träning, vid träning till fatigue minskar kroppens 

nivåer av glykogen vilket leder till att korsbryggecykelns funktion försämras. Detta orsakar 

att kroppen inte kan producera tillräckligt med kraft för att utföra en optimal 

muskelkontraktion (17), även nedsatt kalciumutsläpp från sarkoplasmatiska retikulum är 

också en bidragande faktor till fatigue i enskilda skelettmuskelfibrer (16). Inom CrossFit kan 

både akuta skador och överbelastningsskador uppkomma. Akuta skador kan definieras som 

en skada kopplat till en specifik och identifierbar situation. Överbelastningsskador uppstår 

från repetitiv belastnings övertid utan en specifik eller identifierbar händelse som skadan 

uppkommit (18). De vanligaste akuta skadorna inom styrketräning är muskelsträckningar och 

ligamentskador som motsvarar mellan 46–60% av alla akuta skador inom styrketräning 

(19,20). De vanligast förekommande skadorna hos professionella tyngdlyftare har visat sig 

vara lokaliserade i ländrygg, knä och axlar (19). 

Tidigare forskning gällande CrossFitrelaterade skador 

En tidigare studie av Mehrab et al. undersökte förekomsten av skador hos personer som 

utövar CrossFit och visade att skadefrekvensen var relativt hög och att risken av att drabbas 

av en skada framförallt var större för personer som utövat CrossFit kortare tid än sex 

månader. Studien visade också att de flesta skadorna förekom i axel, ländrygg och knä (21).  

 

En annan studie av Alekseyev et al. där 885 CrossFitutövare fick besvara en enkät angående 

CrossFitrelaterade skador visade att ländryggssmärta var den mest förekommande skadan. Av 

de 885 deltagarna hade 295 (33.3%) någon typ av skada, och av dessa var 32.2% ryggskador 

och de övningar som orsakade mest skador var knäböj och marklyft (5). Studien visade även 

att skador förekom oftare hos individer som tränat CrossFit längre än 3 år och mer än 11 

timmar i veckan, samt att förekomsten av skador var högre hos de utövare som tränade på en 

avancerad nivå (5). 

 

Weisenthal et al. undersökte också i en enkätstudie skadeförekomst och dess orsaker hos 

CrossFitutövare. Resultatet visade på en skadeförekomst på 19.4% av de 386 deltagarna, och 
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att de flesta skadorna förekom i axlar, ländrygg och knä. Ländryggsskadorna förekom 

framförallt vid styrkelyftsövningarna (11). Liknande resultat visades i en studie av Minghelli 

et al. där de vid undersökning av skadeförekomsten bland CrossFitutövare fann att 22.6% 

hade varit skadade varav 17.9% hade upplevt ländryggssmärta (22).  

Fysioterapeuternas roll 

Ländryggssmärta är en vanligt förekommande åkomma hos större delen av befolkningen, 

professionella idrottsutövare inkluderat, och detta är en patientgrupp vi kommer att möta i vår 

framtida profession som fysioterapeuter. Tidigare forskning gällande CrossFitrelaterade 

skador har enligt vår vetskap inte kartlagt ländryggssmärta specifikt. Vi vill därför undersöka 

hur vanligt ländryggssmärta är hos CrossFitutövare då förekomsten av ländryggssmärta bland 

CrossFitutövare fortfarande är outforskat och ländryggssmärta ett vanligt besvär. 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur vanligt ländryggssmärta är bland CrossFitutövare och 

hur det relaterar till träningsmoment, frekvens och duration.  

Frågeställningar 

1. Hur stor del av CrossFitutövare upplever ländryggssmärta?   

2. Finns det samband mellan ländryggssmärta och träningsfrekvens? 

3. Finns det samband mellan ländryggssmärta och tiden man utövat CrossFit?  

4. I vilket träningsmoment i CrossFit är ländryggssmärta vanligast?  

5. Hur var smärtintensiteten skattat på VAS kopplat till respektive träningsmoment?  

 

Metod och material  

Syftet besvaras genom en retrospektiv kvantitativ observationsstudie, detta utförs genom en 

enkätstudie online. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen utfördes genom en onlineenkät som besvarades av CrossFitutövare i 

Sverige. Enkäten skapades i Google Formulär, vilket är ett gratis enkätprogram där data 

automatiskt samlas in och svaren kan ses i realtid. Enkäten delades in i flertalet kategorier 
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och innefattade frågor om studiegruppens bakgrund, träningsvanor och ländryggssmärta 

kopplat till CrossFit, totalt omfattade enkäten 28 frågor. Frågorna i enkäten baserades delvis 

på en enkät från en tidigare studie där skadefrekvensen och skadeförekomst inom CrossFit 

undersöktes (11), resterande frågor konstruerades av författarna till studien. (Se bilaga 1 för 

fullständig enkät).  

Procedur 

Innan enkäten publicerades validitetstestades den genom att skickas ut till ett antal 

testpersoner (N=6), de fick besvara enkäten och ge sin feedback på eventuell förbättring, 

även handledare och examinator besvarade och godkände enkäten. Enkäten var onlinebaserad 

och delades ut via två lokala Facebookgrupper och en rikstäckande Facebookgrupp. 

Respektive CrossFitbox har oftast en Facebookgrupp kopplat till boxen, där information 

gällande träning och aktuella händelser delas. Därför var det ett lämpligt forum att dela 

enkäten och på ett enkelt sätt nå ut till boxens medlemmar. För att utöka möjligheten till mer 

data valde vi även att dela enkäten i en större svensk Facebookgrupp som diskuterar CrossFit 

i allmänhet. Innan enkäten delades ansökte vi om tillåtelse hos den som administrerade 

respektive Facebookgrupp att dela enkäten i gruppen. Efter administratörens godkännande 

delade vi själva enkäten i gruppen med tillhörande informationsbrev till enkäten. Enkäten var 

öppen för svar under totalt 72 timmar.  

Urval 

Bekvämlighetsurval (23) tillämpades genom att enkäten besvarades av två lokala 

CrossFitboxar och ett rikstäckande CrossFitcommunity med övervägande svenska 

CrossFitutövare. För att kunna dra slutsatser av enkätsvaren beräknades vi behöva minst 30 

deltagare, omfattande både män och kvinnor. Vårt val av inklusionskriterier baserades på att 

vi ville undersöka hur CrossFitutövning relaterar med ländryggssmärta, därför sökte vi 

personer som utövat sporten en viss tid och med viss regelbundenhet. Exklusionskriterierna 

valdes för att utesluta att andra besvär eller tillstånd som kan orsaka ländryggssmärta och på 

så vis kunde påverka resultatet och försvåra möjligheterna att dra slutsatser kring 

CrossFitutövning och ländryggssmärta.  
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Inklusionskriterier 

Utövarna skall vara 18 år eller äldre, utövat CrossFit längre än 3 månader, tränar minst 2 

CrossFitpass i veckan.  

Exklusionskriterier 

Bekräftad patologisk sjukdom som orsakat ländryggssmärta, graviditet, reumatologisk 

sjukdom, neurologiska sjukdomar de senaste 24 månaderna.   

Etiska överväganden 

Alla testdeltagare var över 18 år och kunde därför ta eget beslut om deltagande (24). 

Deltagarna fick i informationsbrevet information om syftet med studien, vilka metoder som 

används och det förväntade resultat. Grunden i detta arbete vilade på fyra grundläggande 

etiska principer autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och 

rättviseprincipen. Enkäten var frivillig att delta i och svaren behandlades konfidentiellt, 

värderades lika och resultatet behandlades endast av oss. I informationsbrevet förklarades 

syftet med enkäten och hur det kommer att redovisas, så att deltagarna hade nog med 

information för att kunna ta beslut om de själva vill vara med i enkätstudien. Besvarade 

enkäter kunde inte kopplas till enskilda individer eftersom namn och födelsedata inte angavs.  

Efter avslutat arbete raderas samtliga enkäter (24).  

Dataanalys  

Svaren från enkäten processades i Google Formulär för att sedan exporteras till och 

analyseras i Microsoft Excel. Data analyserades deskriptivt. Frekvenser, medelvärde och 

standardavikelse beräknades. Ej fullständiga och korrekt ifyllda svar togs ej med i analyserna. 

Resultatet presenterades genom tabeller och figurer med tillhörande text.   
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Resultat  

Beskrivning av studiegrupp 

Antal personer som hade svarat på enkäten var 264 st, sju stycken av dessa exkluderades på 

grund av ofullständiga svar. Efter bortfallen inkluderades totalt 257 personer i studien varav  

100 (39,2%) antal män och 157 (60,8%) antal kvinnor (Se tabell 1). Medellängden bland 

kvinnorna var 166 cm med en standardavvikelse på 6,1 cm, och medellängd bland männen 

180 cm med en standardavvikelse på 7 cm.  

 

 

Tabell 1. Demografi av studiegrupp. 

Åldersgrupp Män, n (%) n=100 Kvinnor, n (%) n= 157 

18–29 24 (24%) 59 (37,6%)  

30–39 31 (31%) 53 (33,8%) 

40–49 35 (35%) 34 (21,7%) 

50–60 10 (10%) 11 (7%) 

 

Fysisk ansträngningsgrad på arbetet av samtliga deltagare så var det 77 personer (29%) som 

hade ett stillasittande kontorsarbete, 101 personer (39%) med varierande arbetsuppgifter 

mellan sittande/stående utan fysisk ansträngning, 57 personer (22%) varierande mellan 

sittande och stående med fysisk ansträngning, och 14 personer (5%) med tungt fysiskt arbete 

och 8 personer (3%) med annan ansträngningsgrad på arbetet än ovanstående alternativ. 

 

Studiegruppens träningsvanor och kapacitet 

 

Antal deltagare som tränade gruppass var 57 personer (22%), 63 personer (24%) tränade egen 

programmering, 137 personer (53%) tränade både gruppass och på egen hand. Hur långa 

träningspassen var generellt visade att 70 stycken (27%) tränade 30–60 min, 151 stycken 

(61%) tränade 60–90 min och 36 st (14%) tränade 90 minuter eller mer. Två personer (0,8%) 

hade noll vilodagar i veckan, 204 personer (79%) hade 1–2 vilodagar, 49 personer (19%) 

hade 3–4 vilodagar, och två personer (0,8%) hade 5–6 vilodagar i veckan. Antalet aktivt 
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tävlande CrossFitutövare var 99 st (38%). Uppvärmningsmomenten var jämnt fördelade i 

studiegruppen, där samtliga moment hade liknande svarsfrekvens (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Deltagarnas uppvärmningsvanor. (n=257) 

Uppvärmningsmoment Hur uppvärmning ser ut generell. n, 

(%). (flera svarsalternativ möjliga)  

Helkroppsuppvärmning 186 (23%) 

Dynamisk rörlighet  202 (25%) 

Rörelsespecifika övningar 201 (25%) 

Stegrande viktökning inför 

arbetsvikt  

190 (24%) 

 

Gällande styrkekapaciteten hos hela studiegruppen (n=257) visade det sig att bland männen 

hade 51% ett 1RM i marklyft mellan 161–200 kg och i knäböj hade 49% ett 1RM mellan 

121–160 kg. Bland kvinnorna hade 71% ett 1RM mellan 101–140 kg i marklyft, i knäböj 

hade 67% ett 1RM mellan 61–100 kg (se tabell 3). I strikt axelpress över huvudet hade 75% 

av männen ett 1RM mellan 46–75 kg och bland kvinnorna 91% ett 1RM mellan 31–60 kg (se 

tabell 4). 
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Tabell 3. styrka i 1 RM i marklyft och knäböj hos män och kvinnor. (n=257) 

 

Tabell 4. styrka i 1 RM i strikt axelpress med skivstång hos män och kvinnor. (n=257) 

Vikt (kg) Män, n (%)  Kvinnor, n (%) 

0-15 0 0 

16–30 1 (1%) 10 (6,4%) 

31–45 3 (3%) 106 (67,5%) 

46–60 34 (34%) 38 (24,2%) 

61–75 41 (41%) 3 (1,9%) 

76–90 19 (19%) 0 

91 eller mer 2 (2%) 0 

Av de totalt 257 inkluderade svaren uppgav 107 (41,6%) att de utövade någon annan idrott 

förutom CrossFit. Dessa idrotter var av varierad art (se Figur 1). 90 personer (84,1%) utövade 

annan idrott 1–2 gånger i veckan, 14 personer (13,1%) utövade annan idrott 3–4 gånger i 

veckan och 3 personer (2,8%) utövade annan idrott 5 gånger i veckan eller mer. 

Marklyft Knäböj 

 Vikt (kg) Män, n (%)  Kvinnor, n 

(%) 

Vikt (kg) Män, n (%)  Kvinnor, n (%) 

41–60 0 1 (0,6%) 41–60 0 6 (3,8%) 

61–80 0 6 (3,8) 61–80 1 (1%) 44 (28%) 

81–100 1 (1%) 22 (14%) 81–100 10 (10%) 61 (38,9%) 

101–120 0 60 (38%) 101–120 16 (16%) 36 (22,9%) 

121–140 11 (11%) 52 (33,1%) 121–140 24 (24%) 9 (5,7%) 

141–160 17 (17%) 13 (8,3%) 141–160 25 (25%) 1 (0,6%) 

161–180 29 (29%) 2 (1,3%) 161–180 18 (18%) 0  

181–200 22 (22%) 1 (0,7%) 181–200 5 (5%) 0  

200 eller mer 20 (20%) 0 200 eller mer 1 (1%) 0 
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Figur 1. Studiegruppens övriga idrottsutövande angivet i antal personer per idrott (n=107). 

(Flera svarsalternativ möjliga) 

 

 

 

Frågeställning 1: Hur stor del av CrossFitutövarna upplevde ländryggssmärta? 

 

Av samtliga 257 deltagare hade 161 personer (62,7%) upplevt ländryggssmärta sedan de 

började träna CrossFit. Av de 161 personerna som hade upplevt ländryggssmärta sedan de 

började träna CrossFit, varade ländryggssmärtan för 82 personer (51%) i 1-4 veckor, 25 

personer (16%) 4-12 veckor och 54 personer (33%) 3 månader eller längre. 108 personer 

(67%) av de som upplevt ländryggssmärta sedan de började träna CrossFit upplevde att 

CrossFit hade ett samband med ländryggssmärtan.  

 

137 personer hade upplevt ländryggssmärta under de senaste 12 månaderna där 56% hade 

haft ländryggssmärtan mellan 1–4 veckor (se tabell 5). Av de totalt 108 personer som upplevt 

att ländryggssmärtan hade ett samband med CrossFit blev konsekvensen för majoriteten av 

dessa att söka hjälp hos vårdinriktad profession eller anpassa träningen mer än två veckor (se 

tabell 6). 
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Tabell 5. Duration av ländryggssmärta de senaste 12 månaderna (n=137).  

Duration av 

ländryggssmärtan  

Upplevt ländryggssmärta 

de senaste 12 månaderna  

n (%)  

1–4 veckor 78 (56%) 

4–12 veckor  20 (14%) 

> 3 månader 39 (28%) 

 

Tabell 6. Följderna av ländryggssmärta relaterade till CrossFit (n=108).  

Följder Flera svarsalternativ var möjliga. n, (%) 

Avstå helt från CrossFit och all 

fysisk aktivitet i mer än 1 vecka 

23 (12%) 

Blivit tvungen att anpassa träningen 

i mer än 2 veckor 

69 (36%) 

Sökt hjälp hos en vårdinriktad 

profession 

65 (34%) 

Ingen av ovanstående 32 (16%) 

 

Frågeställning 2 och 3: Samband mellan ländryggssmärta och 

träningsfrekvens/duration 

 

Av samtliga studiedeltagare (n=257) som tränade 6–7 pass i veckan hade 72% upplevt 

ländryggssmärta och hos samtliga studiedeltagare som tränade mer än 7 pass i veckan hade 

92% upplevt ländryggssmärta. 62,5% av de personer som tränat CrossFit 7 månader eller mer 

hade någon gång upplevt ländryggssmärta (se tabell 7). 
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Tabell 7. Analys av träningsfrekvens och duration (n=257)  

Upplevt ländryggssmärta sedan börjat träna CrossFit 

Variabler  Ja Nej  Totalt  

Träningsfrekvens (Antal CrossFit 

pass i veckan)  

n (%)  

   

2–3 26 (59%) 18 (41%) 44 

4–5 87 (58%) 63 (42%) 150 

6–7 36 (72%) 14 (28%) 50 

>7  12 (92%) 1 (8%) 13 

Duration (Hur länge man tränat 

CrossFit). n (%) 

   

3–6 månader 3 (75%) 1 (25%) 4 

7–12 månader 6 (66%) 3 (34%) 9 

1–2 år 26 (60%) 17 (40%) 43 

2 år eller mer  126 

(62%) 

75 (38%)  201 

 

 

Frågeställning 4 och 5: I vilket träningsmoment i CrossFit är ländryggssmärta 

vanligast? Hur var smärtintensiteten skattat på VAS kopplat till respektive 

träningsmoment?  

 

Bland de 108 personer som upplevde att ländryggsmärtan hade ett samband med CrossFit var 

styrketräning det CrossFitmoment där ländryggssmärta var vanligast förekommande, det var 

även det moment som hade högst smärtskattning på VAS-skalan i denna grupp (se tabell 8).  

 



13 
 

Tabell 8. Redovisning av ländryggssmärta i CrossFitmomenten (n=108) 

CrossFitmoment Medelvärde VAS-skala  

Medelvärde, 

(standardavvikelse) 

Träningsmoment i CrossFit där 

ländryggssmärta var mest påtagligt. n, (%) 

(Flera svarsalternativ var möjliga.) 

- Styrketräning (Tyngdlyftning, 

Kettlebells, hantlar, övrig 

skivstångsträning) 

5,38 (2,41)  95 (51%) 

- Metcon/WOD* 

 

4,83 (2,31) 47 (25%) 

- Löpning/Cykling/Rodd/Övrig 

konditionsövning 

 

3 (2,76) 24 (13%) 

- Gymnastik 

 

3 (2,42) 18 (11%) 

* Kort intensivt träningsmoment där målet ofta är att få bästa möjliga tid eller utföra max 

antal varv under viss tid (12). 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

 

Enkäten publicerades i två Facebookgrupper för CrossFitutövande i Sverige, där vem som 

helst kan vara medlem så länge dem tränar CrossFit. Vilka som väljer att besvara enkäten 

baseras helt på människors goda vilja att svara ärligt och endast delta enligt våra 

inklusionskriterier, detta går inte att kontrollera genom våran onlineenkät, vilket kan vara en 

risk att de som svarar inte uppfyller våra inklusionskriterier, svarar ärligt eller läser igenom 

informationsbrevet. Fördelarna med att publicera enkäten i en Facebookgrupp är att man når 

ut till många personer på ett enkelt och snabbt sätt samtidigt som det är miljövänligt och 

kostnadseffektivt (23). En av Facebookgrupperna där enkäten publicerades innefattade 

CrossFitutövare från hela Sverige vilket ger en heltäckande data från hela landet. Inkluderade 

svar från enkäten var 257 stycken med stor variation av utövare, vilket ger en stor grund för 

att dra slutsatser utifrån CrossFitutövare i Sverige.  

 

Frågorna i enkäten baserades på frågor från en tidigare studie med liknande syfte av 

Weisenthal et al (11), samt egenkomponerade frågor. Dock inkluderades inte alla frågorna 

från den tidigare studiens enkät vilket gör det svårt att exakt jämföra denna studies resultat 

med den tidigare studien. De egenkomponerade frågorna skapades för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. VAS-skalan användes i en av frågorna vilket är en väl testad 

skattningsskala med god reliabilitet för smärta (25). Innan enkäten skickades ut utfördes ett 

pilottest med syfte att utvärdera om enkäten var tydlig och om det var möjligt att förstå 

innehållet (24), därmed validitetstestades enkäten. Pilottestet besvarades av sex personer, 

efter dessa personers feedback reviderades enkäten utifrån deras synpunkter för att förbättra 

enkäten. Dock var enkäten ej mer reliabilitets- och validitetstestad. 

 

Efter avslutad enkät uppmärksammades begränsningar i svarsalternativen på två utav 

frågorna gällande smärtintensitet och smärtans duration. På frågan om smärtintensitet under 

CrossFit skattat på VAS-skalan fanns inget alternativ gällande smärta efter träning eller 

mellan träningspass. I enkätens rubrik och i informationsbrevet förklarade vi syftet att 

undersöka ländryggssmärta kopplat till CrossFit, detta kan ge de som tidigare haft 

ländryggssmärta eller liknande besvär en större benägenhet att svara i relation till de som inte 

har haft problematiken, vilket kan ge ett missvisande resultat. Gällande duration av smärtan 
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fanns inget alternativ som representerade smärta kortare än en vecka, detta kan också ha givit 

ett missvisande resultat då vissa kan ha upplevt en mer kortvarig ländryggssmärta eller 

smärtupplevelse mellan träningspass. Majoriteten av frågorna i enkäten hade 

flervalsalternativ utan möjlighet till egna svarsmöjligheter, detta medför risken att deltagarnas 

svar blir begränsade till svarsalternativen och inte speglar deras verklighet på ett korrekt sätt. 

Eventuella otydligheter gällande onlineenkäten kan också ha försvårat möjligheten för 

deltagarna att ge passande svar, vilket hade kunnat undvikits genom att dela ut enkäten på 

plats och besvara eventuella frågor direkt.  

 

I författarnas vetskap finns det ingen tidigare studie som undersökt samma sak som denna, 

och var därför svårt att finna frågor som undersökte samma sak. Frågorna i enkäten baserades 

därför endast på studier som kartlagt liknande områden. Således hade enkätens frågor aldrig 

tidigare testats på denna population utifrån detta syfte och vi kan därför inte vara helt säkra på 

att frågorna var optimala för att besvara syftet och frågeställningarna. Utöver frågorna som 

besvarade syftet och frågeställningar, utgavs även frågor för att ge en bredare inblick av 

studiegruppen. Exempelvis innefattade enkäten frågor om ansträngningsgrad på arbete och 

styrkestatistik, detta för att skapa möjlighet att jämföra denna studiegrupp med tidigare 

studiegrupper och dess resultat och för att få en bild över studiedeltagarnas utgångsläge 

avseende kapacitet och arbetsförhållanden som kan ha inverkat.  

 

Resultatdiskussion  

 

Hur många upplevde ländryggssmärta? 

Resultatet i denna studie visade på att 63% av CrossFitutövarna någon gång upplevt 

ländryggssmärta sedan de började att träna CrossFit. I en tidigare studie av Alekseyev et al. 

med 885 studiedeltagare som utövade CrossFit visade en skadeförekomst på 33% och där 

32,2% av dessa involverade ryggen (5). I flertalet enkätstudier som också undersökt den 

generella skadeförekomsten har man funnit att ländryggsproblematik förekommer inom 

sporten. Weisentahl et al. fann att 14% av skadorna inom CrossFit var kopplade till 

ländryggsproblematik (11), detta resultat bekräftas även av Montalvo et al. med 

skadefrekvens av ländryggssmärta på 13% (6), Mehrab et al. på 15,8% (21), Minghelli et al. 

på 18% (22) och Escalante et al på 18,1% (26), vilket ger ett intervall på mellan 10–18,1% 

förekomst av ländryggsproblematik av den generella skadeförekomsten kopplat till CrossFit. 
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Alekseyev et al. hade således en betydligt högre procentuell andel ryggrelaterade besvär 

jämfört med övriga studier som hade relativt lika siffror. Skillnaden mellan Alekseyev et al. i 

relation till övriga var studiegruppernas storlek där denna studie enskilt hade betydligt fler 

studiedeltagare, dock överskrider de övriga studiernas totala antal deltagare Alekseyev et al. 

med 373 deltagare och man kan således anta att dessa ger ett mer trovärdigt resultat. 

 

Denna studie visade att 63% upplevt ländryggssmärta sedan de började träna CrossFit, detta 

jämfört med de tidigare studierna visar att denna fann betydligt högre förekomst av 

ländryggsproblematik. Anledningen till detta kan bero på att denna studie endast undersöker 

ländryggssmärta och inte inkluderar övriga skador i kroppen, och därmed visar en högre 

procentuell andel ländryggssmärta i studiegruppen.  

 

Duration 

Gällande förhållandet mellan tiden man tränat CrossFit och ländryggssmärta visade denna 

studie en viss tendens till att kortare tid utövat CrossFit ökade risken för ländryggssmärta. 

Studiegruppens fördelning över hur lång tid man tränat CrossFit var dock ojämnt fördelad 

och därför svår att dra några starka slutsatser av. Tidigare forskning har visat blandade 

resultat i detta avseende och Weisental et al. fann ingen signifikant skillnad mellan 

skadefrekvens och hur länge studiedeltagarna hade tränat CrossFit (11). Däremot visade 

Mehrab et al. att CrossFitutövare som tränat sporten kortare tid än 6 månader var den enda 

enskilda faktorn för ökad skaderisk (21). Flertalet studier motsäger dock detta, då dessa 

visade att skadeförekomsten ökade ju längre de utövat sporten (5,6,26). Kontentan av dessa 

studier med olika resultat i förhållandet mellan duration och CrossFitrelaterade skador är att 

mer forskning krävs för att kunna se någon tydlig korrelation mellan variablerna duration och 

ländryggssmärta.  

 

Frekvens  

Majoriteten av personerna i studien (150 personer) tränade 4–5 pass i veckan, i denna grupp 

låg förekomsten av ländryggssmärta på 58%. Förekomsten av ländryggssmärta ökade sedan i 

relation med ökad träningsfrekvens där de som tränade 6–7 pass hade en smärtförekomst på 

72% och de som tränade 7 pass eller fler i veckan hade en smärtförekomst på 92%. Detta 

bekräftas i studierna av Alekseyev et al. och Montalvo et al. där de som hade en högre 

träningsvolym löpte större risk att skada sig än de som hade en mindre träningsvolym (5,6). 

Weisentahl et al. visade däremot inget samband mellan antal träningsdagar och skadefrekvens 
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(11). En anledning till att resultaten i studierna skiljer sig kan vara valet av mått på att mäta 

träningsfrekvens. Weisentahl et al. använde antal träningsdagar i veckan samt snittlängd på 

varje träningspass. Alekseyev et al. och Montalvo et al. valde istället att räkna på det totala 

antalet träningstimmar per vecka. 

 

Moment 

Denna studie fann att det var styrketräningsmomentet inom CrossFit som orsakade mest 

ländryggssmärta. Detta stämmer överens med Weisentahl et al. som visade att 

ländryggsproblematik var vanligast vid styrkelyftsövningar (11). Alekseyev et al. visade 

liknande resultat, gällande att knäböj och marklyft var de vanligaste övningarna som 

orsakade ländryggsproblematik (5). Detta bekräftar tidigare forskning gällande förekomsten 

av ländryggssmärta i samband med styrketräningsmoment (7,19). Baserat på dessa resultat 

kan man se en tendens till att det finns ett samband mellan styrketräningsmoment och 

ländryggsproblematik. Styrkemoment som belastar ryggraden i hög grad (10) i relation med 

CrossFit där momenten oftast utförs i ett uttröttat tillstånd (13,14) tror författarna kan vara en 

av orsakerna till den höga förekomsten av ländryggssmärta inom sporten CrossFit. 
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Kliniska implikationer 

 

I det fysioterapeutiska yrket möter man ofta människor med olika typer av 

ländryggsproblematik. Denna studie bekräftar tidigare forskning gällande att ländryggssmärta 

är förekommande inom idrotten CrossFit och utövarna kan således bli en väsentlig del av det 

fysioterapeutiska klientelet. Den gemensamma nämnaren mellan denna studie och de tidigare 

studierna är att styrketräningsmoment (5,11) och hög träningsfrekvens (5,6) har ett tydligt 

samband med ländryggsproblematik. Därför kan en viktig del i fysioterapeutiska arbetet bli 

att granska styrketräningens utövande i samband med CrossFit för att kunna hitta riskfaktorer 

som resulterar i ländryggssmärtan. Fysioterapeuten bör också kunna ge råd gällande den 

totala träningsvolymen och utvärdera om den bör anpassas baserat på förutsättningar och mål 

för att minska risken för ländryggssmärta. Dock är detta ämne fortfarande relativt nytt och 

kräver mer forskning för att kunna bekräfta vad som orsakar ländryggssmärta hos 

CrossFitutövare och hur detta kan behandlas på ett optimalt sätt. Mer forskning krävs även 

gällande de olika styrketräningsmomenten inom CrossFit och vilka riskfaktorer som påverkar 

ländryggssmärta bland CrossFitutövare. 

 

Konklusion 

 

Resultatet visade att 62,7% av studiegruppen någon gång hade upplevt ländryggssmärta och 

att styrketräning var det moment där ländryggssmärta hade högst förekomst och högst 

smärtskattning skattat på VAS. Träningsfrekvensen visade sig ha betydelse där 6 träningspass 

eller fler i veckan var en riskfaktor för ländryggssmärta. Även en viss tendens noterades till 

att kortare tid ha utövat CrossFit var en riskfaktor för ländryggssmärta.  
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Bilaga 1 

                                          Informationsblad 

Vi är två fysioterapeutstudenter som läser sista terminen vid Luleå Tekniska Universitet, som 

examensarbete kommer vi att genomföra en enkätstudie som riktar sig till CrossFitutövare.  

BAKGRUND OCH SYFTE 

Långvarig ländryggssmärta är ett vanligt tillstånd och påverkar många människor i alla 

samhällsklasser och är en av de största anledningarna till att personer söker vård. I den 

västerländska världen upplever 80% av alla människor ländryggssmärta någon gång under sin 

livstid. Även om orsaken till ländryggssmärtan inte beror på en allvarlig skada, har 

ländryggssmärta en tydlig negativ påverkan på personers liv som exempelvis nedsatt 

livskvalitet och arbetsförmåga. CrossFit är en ständigt växande sport som hela tiden får fler 

utövare. Med detta ökar även förekomsten av skador inom sporten.  

Syftet med studien är att undersöka hur vanligt ländryggssmärta är bland CrossFitutövare och 

hur det relaterar till träningsmoment, frekvens och duration. 

ÄR DELTAGANDET FRIVILLIGT? 

Enkäten kommer vara frivillig att delta i. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer endast att presenteras i tabellform på gruppnivå. Resultatet kan ej kopplas 

till en enskild person. Efter avslutat arbete makuleras samtliga enkäter. Via inlämning av 

ifylld enkät innebär det samtycke till medverkan i studien. 

FÅR JAG DELTA I STUDIEN?  

Har du haft eller har någon av följande tillstånd under de senaste 24 månaderna, ska du inte 

svara på enkäten  

- Reumatologisk sjukdomar. 

- Neurologiska sjukdomar. 

- Annan bekräftad sjukdom som orsakat ländryggssmärta.  

- Graviditet. 

- Tränat CrossFit mindre än 3 månader. 

- Tränar Crossfit färre än 2 dagar i veckan. 

- Yngre än 18 år. 
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HUR FÅR JAG REDA PÅ RESULTATET OCH INFORMATIONEN OM STUDIENS 

RESULTAT?  

Resultatet av vår studie kommer att publiceras på http://ltu.diva-portal.org 

Vi har fått godkännande av boxägaren att dela denna enkät med er.  

Vid frågor och funderingar kan ni kontakta oss på mail eller telefon: 

Student: Philip Sjölund, 073-XXXXXXX, phisjl-4@student.ltu.se  

Student: Emilio Van Miller, 070-XXXXXXX, emivan-7@student.ltu.se 

Handledare: Universitetslektor, Agneta Larsson Agneta.Larsson@ltu.se 

 

 

Enkätfrågor 

Generella fakta 

Ålder? 

Kön? 

Längd? 

Fysisk ansträngningsgrad på arbetet: 

• Stillasittande (Kontorsjobb) 

• Varierande mellan sittande/stående  (Utan fysisk ansträngning)  

• Varierande mellan sittande/stående  (Med fysisk ansträngning) 

• Tungt fysiskt arbete 

• Annat 

 

Hur länge har du tränat CrossFit?  

• 3-6 månader 

• 7-12 månader 

• 1-2 år 

• 2 år eller längre 

 

Träningsvanor 

Tränar du: 

• Gruppass 
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• På egen hand (Egen programmering)  

• Både gruppass och på egen hand 

 

Tävlar du inom Crossfit  

• Ja/Nej  

 

 

Hur många CrossFit pass i veckan tränar du?  

(All träning inom CrossFit, exempelvis tyngdlyftning, metcon)  

• 2-3 

• 4-5 

• 6-7 

• 7 eller fler 

Följdfråga: Hur många vilodagar har du per vecka?  

• 0 

• 1-2 

• 3-4 

• 5-6 

• 6 eller fler 

 

Utövar någon annan träningsform utöver crossfit? 

• Ja 

• Nej 

Om ja vad___?  

Hur många dagar i veckan utför du denna aktivitet___? 

 

Hur långa är dina träningspass generellt i genomsnitt? 

• Mindre än 30 min 

• 30-60 min 

• 60-90 min 

• 90 min eller mer  

 

Hur ser din uppvärmning ut generellt? 
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• Helkroppsuppvärmning (ex: Löpning, rodd, cykel)  

• Dynamisk rörlighet (ex: Gummiband, pinne) 

• Rörelsespecifika övningar: (ex: Air squats inför knäböj med stång)  

• Stegrande viktökning inför arbetsvikt (ex: Tom stång→ 60 kg→ 80 kg)  

 

Övning statistik:  

Uppskattningsvis vad är din aktuella maxvikt 1RM i följande övningar? (kg) 

Marklyft 

• 0-20  

• 21-40 

• 41-60 

• 61-80 

• 81-100 

• 101-120 

• 121-140 

• 141-160 

• 161-180 

• 181-200 

• 201 eller mer  

Knäböj (Back squat) 

• 0-20  

• 21-40 

• 41-60 

• 61-80 

• 81-100 

• 101-120 

• 121-140 

• 141-160 

• 161-180 

• 181-200 

• 201 eller mer  

Strikt axelpress (skivstång) 

• 0-15  
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• 16-30 

• 31-45 

• 46-60 

• 61-75 

• 76-90 

• 91 eller mer  

 

Smärta 

Har du upplevt ländryggssmärta sedan du började träna CrossFit?  

• Ja/Nej  

Följdfråga om svaret är JA: Hur länge pågick denna ländryggssmärtan? 

• 1-4 Veckor  

• 4-12 Veckor 

• 3 månader eller längre 

 

Har du upplevt ländryggssmärta under de senaste 12 månaderna?  

• Ja/Nej 

 Följdfråga om svaret är JA: Hur länge har denna ländryggssmärta pågått? 

• 1-4 Veckor  

• 4-12 Veckor 

• 3 månader eller längre 

   

Upplever du själv att Crossfit har ett samband med din ländryggssmärta?  

• Ja/Nej 

 

Har ländryggssmärtan resulterat i något av följande scenarion (markera samtliga som 

överensstämmer):  

• Avstå helt från CrossFit och all fysisk aktivitet i mer än 1 vecka? 

• Blivit tvungen att anpassa träningen i mer än 2 veckor? 

• Sökt hjälp hos en vårdinriktad profession? (ex: fysioterapeut)  

• Ingen av ovanstående  

 

Vid vilka moment upplevde du smärtan som mest påtaglig? 

• Styrketräning (Tyngdlyftning, Kettlebells, hantlar, övrig skivstångsträning) 
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• Metcon/WOD 

• Löpning/Cykling/Rodd/Övrig konditionsövning 

• Gymnastik 

Följdfråga: Hur intensiv upplevde du smärtan på en skala 1-10 på ovanstående moment?   

(0 = ingen smärta alls, 10 = värsta tänkbara smärta) 

      -   Styrketräning (Tyngdlyftning, Kettlebells, hantlar, övrig skivstångsträning) 1-10 

• Metcon 1-10 

• Löpning/Cykling/Rodd/övrig konditionsövning 1-10 

• Gymnastik 1-10 

 

 


