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Sammanfattning 

Bakgrunden till denna studie var en vilja att förstå genomslaget av den nya träningsformen 

Crossfit. Syftet var att undersöka Crossfitträningen som socialt fenomen med fokus på det man 

inom Crossfit kallar för Community. Detta syfte konkretiserades till frågeställningen Vad 

innebär träningsgemenskapen inom Crossfit? En etnografisk metod användes och fyra 

deltagande observationer samt en semistrukturerad intervju gjordes för att samla in och bearbeta 

data. En etnografisk analys gjordes och i den skapades en modell för vad träningsgemenskap 

inom Crossfit är. Resultatet i studien utgjordes av den framarbetade modellen och innehöll en 

uppdelning av de två stora beståndsdelarna Träning och Den sociala miljön som finns inom 

Crossfit. Beståndsdelen Träning innehöll tre teman Verktyget kroppen, Den svåra träningen 

och Användningen av gruppen där de två första även innehöll mer detaljerade underteman. Den 

andra beståndsdelen Den sociala miljön innehöll två teman Fritidsgården och En egen värld 

där båda innehöll underteman. Efter att de två beståndsdelarna förklarats visas det i den tredje 

delen Sammanvävningen av fysiskt och socialt hur träningen påverkar det sociala och hur det 

sociala påverkar träningen för att skapa en träningsgemenskap. Den etnometodologiska teorin 

användes i studien och hjälpte i att ytterligare belysa resultatet. 

 

Nyckelord: Crossfit, Community, Etnografi, Etnometodologi, Träningsgemenskap 
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Inledning 
Vi lever idag i en värld som präglas av individualisering där valmöjligheterna som vi ställs inför 

är till synes oändliga. Giddens förklarar att en av de fundamentala grundkomponenterna i 

vardagslivet under moderniteten är valet. Moderniteten konfronterar individen med en komplex 

mångfald av val men ger ingen hjälp med vad man egentligen bör välja (Giddens, 1997:101). 

Det finns inte längre någon uppsatt väg framför en som man bör följa utan man tvingas själv 

navigera sig genom livet. 

 

I den osäkra moderniteten har kroppen för många framstått som en möjlig grund för en viss 

säkerhet. Den uppfattas som en grund för självet och för en möjlighet att uttrycka sig själv. Det 

moderna självet investerar tid och kraft i att konstruera och bevara det kroppsliga utseendet då 

det moderna självet är ett uppträdande själv som kräver hyllning och bekräftelse från andra. 

Sedan definieras självet, eller iallafall den vi tror att vi är, av det slags utseende som går att 

skapa genom konsumtionen av särskilda varor och tjänster som hjälper att forma och modifiera 

den egna kroppen (Howson, 2015:153).  

  

Ur denna fixering har en uppsjö olika träningsformer uppkommit och populariserats såsom Les 

Mills som är ett gruppträningskoncept med fler olika inriktningar, Spinning där man i grupp 

konditionstränar på cykel, Bikram Yoga som innebär att man utför yoga i en varm och fuktig 

sal och många fler. Träningsformerna lovar att man genom just deras träningsform kommer att 

bli snabbare, starkare, rörligare och se bättre ut.  

 

En av de träningsformer som uppkommit under denna period är Crossfit. Träningen definieras 

som konstant varierade funktionella rörelser utförda under hög intensitet. Det funktionella 

rörelserna är ”naturliga rörelse” så som knäböj, hopp och löpning. Dessa rörelser utförs sedan 

i sammansatta pass där man exempelvis gör fyra varv av att springa 400 meter för att sedan 

hoppa 30 gånger över en låda så snabbt man bara kan. Träningen utförs generellt i en 

Crossfitbox som fått sitt namn i och med att de flesta Crossfitgym är belägna i industriområden 

med boxliknande lokaler. Crossfit har fått ett enormt genomslag och har dragit till sig en enorm 

mängd utövare. I Sverige finns det över 80 Crossfitboxar som sträcker sig från Ystad i syd till 

Kiruna i Norr. Internationellt finns det över 13.000 boxar enligt Crossfit, Inc vilket är företaget 

bakom Crossfit som skapades av dess grundare Greg Glassman år 2000.  

  

En aspekt som skiljer Crossfit åt från de andra träningsformerna är fokuset på det som de själva 

referera till som ”community”. Tydligt förklaras det i Crossfittidningen The Box: “People from 

all walks of life end up in a class together, sweat together, suffer together and work hard on weaknesses together. 

Through these experiences they become friends and walls are broken down. People become friends with people 

they never would have expected.” I exemplet ovan syns att det sociala i träningen är framskjutet på 

ett sätt som skiljer sig från andra träningsformer. Både träningen och det sociala spelar roll och 

har någon form av påverkan på varandra. Ur detta kan man fråga sig vad det egentligen är som 

är kärnan inom Crossfit. Är det träningen eller det sociala som är den viktigaste delen inom 

Crossfit? 

 

Ur ett sociologiskt perspektiv blir det intressant att undersöka Crossfit då det är ett relativt nytt 

och outforskat fenomen med många kunskapsluckor att fylla inom området. Det blir vidare 

också intressant att undersöka då Crossfit är en så uppenbart social träningsform som 

uppkommit i en starkt individualiserad tid. Det kan då vara intressant att fundera över om det 

är gemenskapen som verkar finnas inom Crossfit som är den ledande faktorn till 

träningsformens framgång eftersom det ger en gemenskap som människor inte annars har. Det 
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finns många intressanta frågor att ställa men fokus i denna studie kommer att vara på att 

undersöka vad denna sociala träningsform är. 

 

Syfte och frågeställning 
Syftet i studien är att förstå vad Crossfitträningen är som socialt fenomen med fokus på det som 

Crossfit, Inc förklara som community. Konkretiserat blir frågeställningen som uppsatsen ämnar 

att besvara: Vad innebär träningsgemenskapen inom Crossfit? 

Bakgrund 
Crossfit fick sin start i Santa Cruz, California där den före detta gymnasten Greg Glassman 

formulerade konceptet om vad Crossfitträning var och hur den skulle utföras. 1996 grundade 

Glassman företaget Cross-Fit som sedan 2000 blev Crossfit, Inc. som är moderföretaget bakom 

all Crossfit världen över. Sedan 2000 har populariteten ökat lavinartat och idag finns över 

13.000 Crossfitboxar världen över. I Sverige tog det ett tag innan Crossfiten fick fäste, i slutet 

av 2000-talet fanns det endast ett fåtal Crossfitboxar för att 2018 finnas över 80 som sträcker 

sig över hela landet. För att ett gym som ska få säga att de erbjuder Crossfit som träningsform 

måste man betala in en årlig licens till Crossfit, Inc. och dessutom ha en coach som gått Crossfit, 

Inc’s. egen tränarutbildning. 

  

Dock kvarstår frågan om vad Crossfitträning egentligen är. Som skrevs i inledningen definieras 

träningen som konstant varierade funktionella rörelser utförda under hög intensitet. I praktiken 

innebär det här att man har tagit till vara på alla olika discipliner av träning som innehåller 

”naturliga rörelser” såsom gymnastik, tyngdlyftning, styrkelyft, löpning, simning och cykling. 

Man tar sedan övningar ur dessa olika discipliner och sätter ihop till ett träningspass som man 

kallar WOD och står för Workout of the day som dagligen läggs ut av Crossfit, Inc. Dock har 

de flesta Crossfitboxar en coach som gör programmeringen för den egna boxen. Det kan 

exempelvis se ut såhär: 

  

Crossfit, Inc’s WOD 180321 

4 rounds for time of: 

15 boxjumps 

Run 400m 

Crossfit, Inc’s WOD 141112 

Complete as many rounds as possible in 7 minutes of: 

Burpees 

  

I den första WODen ska man så fort som möjligt utföra 15 hopp över en låda för att sedan ge 

sig av på en 400 meter lång löptur vilket upprepas i fyra varv. I den andra har man målet att på 

sju minuter hinna göra så många burpees som möjligt. Träningen skiljer sig markant från dag 

till dag då övningarna och sammansättningen av rundor och tid hela tiden förändras. Innan man 

börjar med wodden har man en grundlig uppvärmning och ofta även någon form av 

styrketräning i form av marklyft, knäböj, pressar eller liknande för att sedan ge sig in i wodden, 

att genomföra ett pass i en box brukar ta ungefär en timme.  

  

I Crossfitvärlden har det även uppstått en uppdelning mellan de som tränar och de som tävlar i 

Crossfit. För de som tränar Crossfit går man oftast till sin box ett par gånger i veckan och gör 

det pass som står uppskrivet för dagen under ledning av en coach. De som tävlar i Crossfit 

tränar i samma box men gör det ofta som elitidrottare och gör flera pass om dagen för att bli så 

allsidiga i sin fysiska prestation som möjligt. De tävlande är en del av boxkulturen men 

medverkar inte på de dagliga passen utan har sin egen träning vid sidan av på de fria ytor som 

finns i boxen vilka brukar benämnas som ”Open gym” ytor. 
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Disposition 
Ovan har inledningen och bakgrunden till ämnet förklarats samt att syftet och frågeställningen 

i uppsatsen visats upp. I nästkommande avsnitt presenteras den tidigare forskning som finns 

om Crossfit. I och med att Crossfit är ett relativt nytt fenomen är forskningsfältet tunt och den 

tidigaste forskning som gjorts på fältet kom ut 2015. Efter den tidigare forskningen kommer 

uppsatsens metodavsnitt. I metodavsnittet förklaras hur uppsatsen gjorts genom den 

etnografiska metoden och även hur min roll som forskare på fältet var samt hur jag tog mig till 

fältet. Här förklaras också vilka urval som gjorts samt att uppsatsens reflexivitet och etik 

bearbetas. Till sist förklaras den etnografiska analysen samtidigt som dess användning visas 

upp med hjälp av ett exempel. Efter metodavsnittet kommer resultatet. Resultatet utgörs av 

den modell som arbetats fram genom den etnografiska analysen och består av en uppdelning av 

träningen och det sociala inom Crossfit. I delen Träning identifieras tre centrala teman: 

Verktyget kroppen, Den tuffa träningen och Användandet av gruppen och i delen Den sociala 

miljön identifieras två centrala teman: Fritidsgården och En egen värld. Dessa centrala teman 

innehåller i sin tur underordnade detaljerade teman. Därefter kommer den sista delen av 

resultatet Sammanvävningen av fysiskt och socialt. I denna del visar jag hur träningen och dess 

underteman påverkar det sociala och vänder sedan på det och visar hur det sociala påverkar 

träningen. Efter resultatet kommer diskussionen. I diskussionen ser jag tillbaka på uppsatsens 

resultatdel och ställer det mot syfte och frågeställning och den tidigare forskningen. Sedan 

redovisas den etnometodologiska teorin som använts i uppsatsen. Först placeras teorin inom 

ramen för sociologin och samhällsvetenskapen och sedan förklaras och exemplifieras teorins 

beståndsdelar. Därefter tas Crossfitens metoder upp och till sist sker en reflektion kring 

användningen av etnometodologin i uppsatsen. Diskussionsavsnittet avslutas med 

metodologiska reflektioner, självkritik samt förslag till framtida forskning. 

 

Tidigare forskning 
För att hitta forskningsartiklar har jag använt mig av databaserna Sociological Abstracts och 

Primo. Sökorden som har använts har varit: Crossfit, Community och Sports Community. Den 

forskning som ansetts vara relevant till studiens syfte och frågeställning har tematiserats för att 

ge en tydlig överblick över den hittills gjorda forskningen på fältet. Forskningsområdet är 

relativt nytt vilket innebär att mängden forskning är tunn, på grund av detta håller 

forskningsartiklarna olika grad av empirisk styrka och några artiklar är mer utforskande. Dock 

användes dessa artiklar ändå då de uppfattades som värdefulla för att få en blick av området 

Crossfit som på grund av sin särart inte hade kunnat kompletteras med liknande närliggande 

områden. De tre teman som kunde återfinnas i den tidigare forskningen är: En förkroppsligad 

ideologi, Community och Könen inom Crossfit. 

 

En förkroppsligad ideologi 
I detta ämne undersöker författarna hur Crossfit påverkar utövarna. Man tittar på hur 

varumärkesförda träningsprogram gör för att fastna och stanna kvar hos utövarna. Påståendet 

om Crossfit som kult ifrågasätts och ersätts med det nya begreppet återuppfinnande institution 

samt att man tittar på vilken roll Crossfitcoacherna spelar för att sprida träningen. 

 

Powers och Greenwell (2017) tittar i sin artikel på den varumärkesförda träningen med fokus 

på Crossfit och Bikram yoga. Artikeln har som syfte att kartlägga uppkomsten och förklara den 

kulturella betydelsen av varumärkesförd träning. Författarna använder sig av ett mixat 

metodologiskt angreppssätt och använder sig av historia, kritiska kulturstudier, journalistisk 

analys samt autoetnografi. Materialet som används kommer från journalistiska texter, 
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yrkesböcker, internet källor samt egna levda erfarenheter då det inte finns några tidigare 

vetenskapliga texter på ämnet. Den varumärkesförda träning lägger innebörden av varumärkets 

verkan på kroppen vilket leder till att utövarna blir varumärket och att de blir personens ansvar 

att till fullo förverkliga varumärket inom sig själv. Inom Crossfit ses detta i att det enligt normen 

i Crossfit inte är accepterat avbryta eller ge upp sitt träningspass vilket får resultatet att man 

måste klara av mer än vad man tror man klarar, lida för att nå sitt mål och att ta ansvar för sina 

egna brister och tillkortakommanden. För att orka detta trycker den varumärkesförda träningen 

till ett djupare engagemang för träningsprogrammet såsom dietförändringar, vilka kläder man 

bär samt att man söker råd om träningen, kost och rehab från de egna coacherna innan man går 

till någon professionell tränare, dietist eller läkare. Crossfit använder sig av olika former av 

övertalning för att sticka ut på marknaden som att använda vetenskapliga påståenden om att den 

högintensiva träningen ger mycket bättre resultat än konventionell träning. Att de refererar till 

sina funktionella rörelser som naturliga samt att den diet (Paleo) man förespråkar är mer ren 

och naturlig än den moderna kosthållningen (2017:535).  

 

Ett tema som ofta kommer upp i forskningen är att Crossfit benämns som en “kult” av både 

dem som vill säga något negativt om Crossfit såväl som av de egna utövarna som 

förklaringsmodell för vad Crossfit är. En forskare tar detta ämne ännu längre, Dawson (2017) 

skriver en teoretisk kritisk essä med syftet att granska Crossfit som en återuppfinnande 

institution för att se om detta är mer passande än att se Crossfit som en kult. Begreppet 

återuppfinnande institution innebär att frivilliga medlemmar aktivt söker att kultivera en ny 

social identitet, roll eller status. Det här tolkas positivt som en återuppfinning av sig själv, 

självförbättring och transformation. Det skapas genom formella instruktioner med en 

institutions retorik men också genom en performativ reglering av varandra (2017:367). Det 

material som används är tre olika böcker om Crossfit som är personliga utsagor från 

entusiastiska Crossfitutövare, målet med böckerna är att få en insyn i utövarnas levda 

erfarenheter.  Dawson kommer fram till att begreppet återuppfinnande institution passar in bra 

för att förklara Crossfit. Det gör detta eftersom att Crossfit i sina egenutgivna texter talar om 

och säger att Crossfit är ett medel för självförbättring vilket går i linje med den givna 

definitionen av den återuppfinnande institutionen. Även den performativa regleringen syns 

inom Crossfitten där man förväntas att ge allt, svettas och heja på varandra vid varje 

träningspass och där den egna träningen bara är hälften av utförandet där den andra halvan 

innefattar stöttning och hejarop till de andra samt att man övervakar varandra genom att skriva 

upp det resultat man presterat på tavlan där passet står så att alla kan se vad en har gjort och 

man kan se vad alla andra gjort. 

 

Nash (2017) valde att undersöka Crossfitcoacher i Tasmanien, Australien. Undersökningen är 

härledd från en större undersökning om gymkultur i Tasmanien där Crossfitcoacher sågs som 

en viktig grupp att undersöka. Studien är uppbyggd på semi-strukturerade intervjuer med sex 

Crossfitcoacher där man undrar hur man som fitnessproffs ser på hälsa och fitness, hur de fått 

sin certifiering och hur de gör för att attrahera, behålla och motivera sina klienter. Datan 

analyserades sedan tematiskt för att komma fram till ett resultat. Nash bearbetar sitt resultat i 

två stora teman, Fitness och hälsa inom Crossfit samt Smärta och lidande. Hon ser att 

Crossfitcoacher är ett primärt medel som Crossfit använder för att skapa ett mandat för utövare 

att följa Crossfits filosofi om fysisk och psykisk självförbättring för att uppnå fitness och hälsa. 

Coacherna strävar efter att forma medlemmarna till självbevakande subjekt som investerar tid 

och energi i skapandet av en hälsosam och fit kropp. 
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Gemenskap 
En av de punkter som Crossfit, Inc ständigt tar upp och trycker på är att man genom att träna 

Crossfit är med och delaktig i en community, i en gemenskap. I den tidigare forskningen 

undersöker man detta genom att se om utövarna ser sig som delaktiga i den sociala 

gemenskapen eller om de identifierar sig som atleter. Vidare tittar man också på hur känslan av 

sammanhang ser ut inom Crossfit och hur den skiljer sig mot andra träningsformer. 

 

I och med att Crossfit allt mer börjat positionera sig som en sport med atleter som utför den 

utforskar Woolf och Lawrence (2017) vad detta får för implikationer för medlemmarnas 

identitet. Studien har som syfte att utforska Crossfitutövares sociala och atletiska identitet före 

och efter att de medverkat i Crossfits årliga fem veckors långa online tävling ”The Open” och 

de undrar om den sociala och atletiska identiteten ökar eller minskar i och med deras medverkan 

i tävlingen. Forskarna har använt sig av frågeformulär bestående av både kvalitativa och 

kvantitativa frågor för och efter medverkan i ”Open” och använder sig av en kvasi-

experimentell forskningsdesign. De gör uppdelningen social identitet och atletisk identitet och 

säger att social identitet är närvaron i en grupp där man ser att andra i gruppen har samma 

attityder och värderingar och att man sedan blir konform med dessa för att inte hamna utanför. 

Den atletiska identiteten är en roll-baserad identitet där förväntningarna av rollen måste bli 

uppfyllda vilket sker i genom interaktion med coacher och andra medlemmar där de bekräftar 

en som atlet. Woolf och Lawrence fick i sitt resultat fram att den sociala identiteten var hög hos 

utövarna och att det inte skedde någon signifikant skillnad i denna identitet före eller efter 

”Open” tävlingen. De fick även fram att stämplingen som atlet inte fastnat utan att utövarna 

inom communityn har andra rollbaserade identiteter än just atlet. Woolf och Lawrence säger att 

detta resultat indikerar att medlemmarna stark identifierar sig som en del av Crossfit  

 

Pickett, Goldsmith, Damon & Walker (2016) har undersökt känslan av sammanhang i tre olika 

träningskontexter: Crossfit, Gruppträning (Zumba, Yoga, Spinning) och individuella 

gymträning. För att leda undersökningen utvecklade forskarna fem hypoteser där de tre första 

är fokuserade på nivåerna av känslan av sammanhang i de olika kontexterna.  

Hypotes 1 påstår att medverkan i Crossfit kommer att resultera i de högsta nivåerna av känsla 

av community. Hypotes 2 och 3 påstår att den individuella gymträning kommer uppnå lägst 

nivå av känsla av sammanhang och att gruppträningen kommer ligga på en nivå mellan Crossfit 

och den individuella träningen. Forskarna fick in sin empiri via 276 enkäter. För att få ut ett 

resultat från de tre första hypoteserna användes en multipel variansanalys (MANOVA). Ur 

variansanalys fick forskarna fram att den första hypotesen fick stöd och därigenom stämde, 

alltså att Crossfit gav de högsta nivåerna av känsla av community. Hypotes 2 och 3 fick däremot 

inget stöd i analysen vilket innebär att Crossfit är den enda av träningskontexterna som skiljer 

sig åt i känsla av sammanhang. Forskarna tar upp att det verkar som att Crossfit, Inc’s ständiga 

mantra om community materialiseras bland Crossfitutövare. 

 

Könen inom Crossfit 
Det område i forskningen som tveklöst tagit störst plats på fältet är forskningen om kön. Man 

tittar inom detta område på hur femininitet och maskulinitet utmanas eller främjas inom Crossfit 

med framförallt kvinnorna i fokus. 

 

Washington och Economides (2016) tittar på hur man porträtterar kvinnor inom Crossfit. 

Författarna har syftet att se om Crossfit kan lyckas smälta samman fysisk styrka och femininitet, 

och därigenom förstöra eller iallafall kunna motsätta sig hegemoniska könsideologier om 

femininitet. För att få fram ett resultat har de använt sig av diskursanalys och undersökt 

Crossfitmedia och tittat på personliga hemsidor och Crossfit nischade media texter för att kunna 
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se de narrativa teman som finns inom Crossfit om den egna kulturen. De finner två teman där 

det första är Appearance over Performance där de kommer fram till att Crossfit bidrar till att 

kvinnlig fysisk styrka och starka kroppar lyfts fram och hyllas men samtidigt stämplar om dessa 

kroppar som sexuella objekt för den manliga och narcissistiska blicken. Ytterligare kommer de 

fram till att samtidigt som kvinnorna skildras som agenter i sin egen empowerment så blir de 

samtidigt disciplinerade till foglighet. I de andra temat Fitting in Differences kommer 

Washington och Economides fram till att man inom Crossfit inte uppskattar den mängd av olika 

kvinnliga kroppar som finns utan hämmas av heteronormativitet och det hegemoniska 

skönhetsidealet (2016:156).  

 

Vidare på detta ämne undersöker Knapp (2015) könsrepresentationen på de publicerade 

bilderna på Crossfits ”Crossfit Journal” som är deras egna webb-baserade tidning. I artikeln 

undersöker Knapp frågor relaterade till kön och undrade hur många bilder som var tagna på 

män respektive kvinnor i tidningen. Om bilderna som var tagna styrker eller utmanar ideal 

femininitet och hegemonisk maskulinitet samt om bevakningen av kvinnorna i tidningen 

förändrats något sedan introduktion av ”The Crossfit games”. Knapp har sedan undersökt 2166 

bilder som publicerats i ”Crossfit Journal” enligt en kvalitativ innehållsanalys för att komma 

fram till ett svar på sina uppställda frågor. Resultaten på den första frågan var tydligt, männen 

utgjorde 72% av de visuellt representerade medan kvinnorna stod för de resterande 28%. Dessa 

siffror blir intressanta då resultatet var statistisk signifikant samt att man i undersökningar funnit 

att över 50% av Crossfitutövare är kvinnor. Som svar på den andra frågan kommer Knapp fram 

till att bilderna upprätthåller och stärker den hegemoniska maskuliniteten. I första hand genom 

att det är männen som visuellt kopplas till sporten vilket syns i de 72% som män utgör av 

bilderna. Dock var det inte bara mängden bilder utan även vilka bilder som togs, bilderna på 

aktiva män visade ofta upp moment av styrka så om tyngdlyftning och gymnastik. I frågan om 

den ideala feminiteten upprätthölls den delvis genom att kvinnorna var underrepresenterade i 

bilder med sin 28% och därigenom kan ses som mindre aktiva, de var även så att de fanns bilder 

med kvinnor som bar typiskt feminina kläder som kjolar och tiaror. Men framförallt så 

utmanades den ideala feminiteten då kvinnorna inom Crossfit blev porträtterade att göra precis 

samma övningar som männen och inte framställs som endast utövare av kardiovaskulär träning 

som löpning. Som svar på sista frågan var det en stor förändring i bevakningen av kvinnor sedan 

introduktion av ”The Crossfit games”, från att ha varit med på 9% av bilderna innan till 33% 

efter introduktionen. 

 

Ytterligare ett bidrag inom detta tema är Podmore och Ogle (2018). De utforskar hur kvinnor 

inom Crossfit utvecklar sin kroppsbild och vilka praktiker dess kvinnor använder för sin 

hantering av utseende. Forskarna har syftet att utforska hur kvinnors medverkan inom Crossfit 

påverkar utvecklingen av deras kroppsbild samt deras uppfattningar om kulturella ideal för kön 

och skönhet. Empirin utgörs av 16 djupintervjuer med kvinnor som regelbundet tränar Crossfit. 

De kvinnor som intervjuades var i ålder mellan 26-45 och hade tränat Crossfit mellan tio 

månader och fyra år. Podmore och Ogle kom genom intervjuer fram till en mängd teman och 

subteman och drog ur dessa fram slutsatsen att Crossfitkulturen fostrar både en känsla av 

empowerment och styrka hos dess kvinnor samtidigt som den förbinder och förtrycker dem. Ur 

bland annat fyra teman fitness, utseende kön och identitet såg Podmore och Ogle att upplevelsen 

av empowerment och styrka kommer ur att kunna överskrida normerna för könshegemonin då 

kvinnorna får ta vara på sin fysiska styrka och muskularitet. De såg även att kvinnorna upplevde 

empowerment genom sitt ökade självförtroende även utanför boxen. Dock upplevde även 

kvinnorna ett förtryck av den press som finns att uppnå de fysiska krav som finns för att man 

ska kunna utföra alla rörelser i träningen. Även känslan av coachernas och de andra 

medlemmarnas blickar på deras kropp och den sexuellt laddade kulturen i boxen upplevdes som 
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förtryckande. Podmore och Ogles resultat gå hand i hand med de resultat Knapps forskning 

gav, vilket forskarna själv påpekar. 

 

Reflektion kring tidigare forskning 
Det som tydligt står ut i den tidigare forskningen är hur nytt ämnet är, den tidigaste studien är 

gjord så sent som 2015. Att de är en begränsad mängd forskning som finns syns tydligt i att de 

tidigare skrivna artiklarna är refererade till i majoriteten av de senare.  

 

I ämnet en förkroppsligad ideologi kommer artiklarna fram till att Crossfits ideologi får en 

effekt på kroppen och i sinnet hos utövarna. Powers och Greenwell (2017) ser att utövarna själv 

blir de som tar in och sedan införlivar ideologin som finns inom Crossfit som uppmuntrar en 

viss diet och förespråkar sitt sätt att röra på sig. Dawson (2017) visar på att kultstämplen som 

Crossfit har bör försvinna och ersättas med att bli kallad för en återuppfinnande institution då 

Crossfits mantra om självförbättring och den performativa reglering som finns i en Crossfitbox 

genom att man övervakar varandras träning och beteenden genom att skriva upp resultat och 

heja på varandra går i linje med definitionen av en återuppfinnande institution. Nash (2017) 

menar att det är Crossfitcoacherna som går i främsta ledet i att ge mandat till Crossfits tankar 

om fysiska och psykiska självförbättring. 

 

Forskningen om gemenskap innehåller Woolf och Lawrence (2017) undersökning om identitet 

hos utövarna och kommer fram till att utövarna har en stabilt hög social identitet som 

Crossfitutövare men ser sig inte som atleter så som Crossfit, Inc försöker stämpla dem. Och 

Pickett, Goldsmith, Damon & Walker (2016) kommer fram till att den enda träningskontexten 

som skiljer sig åt vad det gäller känsla av sammanhang är Crossfit och utövarna känner 

dessutom en hög grad av sammanhang. Det mest utforskade ämnet är könen inom Crossfit och 

samtliga författare: Knapp (2015), Washington och Economides (2016) och Podmore och Ogle 

(2018) ser att Crossfit både hjälper och hindrar kvinnors femininitet inom Crossfit då de dels 

får utveckla och ta vara på sin fysiska styrka men samtidigt objektifieras och sexualiseras. 

 

Majoriteten av studierna är gjorda i USA med några studier gjorda i England och Australien 

men inga gjorda i Skandinavien. Denna uppsats kommer ytterligare att hjälpa att fylla i 

kunskapsluckorna och kommer med hjälp av den tidigare forskningen även kunna börja knyta 

ihop den befintliga forskningen för att ge en bättre helhetsbild av vad Crossfit är. Vidare 

kommer denna uppsats även vara den första som är gjord enligt en etnografisk metod vilket 

ingen av den tidigare forskningen använt sig av. 

 

Metod 
Under kommande metoddel kommer studiens etnografiska metodansats att förklaras. Vidare 

kommer även den etnografiska rollen, min förförståelse om ämnet, urvalsprocessen, 

genomförandet av observationer och intervjuer, reflexiviteten, de etiska ställningstagandena 

och analysen att förklaras och diskuteras. 

 

Den etnografiska metoden 
Crossfit är något man gör. Det sociala sammanhanget i Crossfit som uppstår är något som till 

stor del sker ordlöst mellan människor under och i anslutning till träningen då man går igenom 

den upplevelse som ett Crossfitpass är tillsammans. Vidare är också Crossfit ett sammanhang 

som kräver en praktisk kunskap för att man skall kunna förstå vad det är, man måste vara där. 
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I relation till detta och den uppställda frågeställningen blir etnografin en logisk metod att 

använda.  

 

Inom etnografin utvinner man sin data ur deltagande och observationer i den naturliga miljön. 

Man fokuserar på den naturliga miljön då man anser att viss information inte går att utvinna 

utan att faktiskt vara där. Det handlar om att undersöka det röriga i det mänskliga livet som 

utförs vilket ger möjligheten att nå en unik förståelse av den kontext man är i och de tankar som 

leder till verkligt mänskligt beteende (Murchison 2010:12). En grundpelare i etnografin är den 

deltagande observationen. Enligt det etnografiska synsättet är detta något vi som människor gör 

konstant i vårt vardagliga liv för att förstå vår omgivning och andra människors handlingar. Vi 

gör den deltagande observationen för att förstå mänskliga grupper såsom samhällen, kulturer 

och institutioner. Skillnaden är att man som etnograf gör detta medvetet och systematiskt 

(Hammersley & Atkinson, 2007:4. Madden, 2017:16). Etnografin är även en förkroppsligad 

metod där man använder alla sinnen för att ta in och värdera information (Murchison, 2010:13. 

Madden, 2017:19) vilket gör att etnografin i denna studie blir ännu mer passande då Crossfit i 

stort handlar om träning och att röra på kroppen. 

 

Tillgång till fältet 
Det första som den etnografiska forskaren behöver är en miljö där denne kan genomföra 

undersökningen och tillgång till denna miljö. Miljön som valdes var en Crossfitbox i området 

som mer detaljerat beskrivs under urvalet. För att få tillgång till fältet innebär det att man 

behöver förhandla med personer såsom grindvakten som är den som i första hand ger sitt 

godkännande till att man får vara där (Hammersley & Atkinson, 2007:4). Denna förhandling 

gick utan problem och grindvakten i form av boxägaren som blev tillfrågad via mail 

välkomnade mig till att komma och undersöka utan några motfrågor. Grindvakten som i vanliga 

fall förklaras som misstänksam och orolig över forskarens närvaro (Gobo & Molle, 2017:127) 

var i mitt fall istället extremt öppen och välkomnande och agerade även som sponsor på fältet 

då det var denne som presenterade mig inför gruppen och gav sitt okej till att jag var där. 

Sponsorn byttes vid två av passen då det var en annan coach men introduktionen av mig såg 

likadan ut av båda sponsorer då de presenterade mig som gäst och sa även vid ett av tillfällen 

skämtsamt att de skulle vara skötsamma och snälla mot mig. I och med att det var olika 

deltagare vid alla pass skiftades min roll och involvering i gruppen från pass till pass. Förutom 

vid första tillfället då jag var utanför gruppen och inte kände någon fick jag annars snabbt en 

plats i de olika grupperna. Detta då jag kunde umgås och interagera med de medlemmar och 

coacher som varit deltagare vid tidigare pass jag varit med på och därigenom skapa trovärdighet 

för de som inte tidigare träffat mig. 

 

Förförståelse 
Min egen förförståelse om vad Crossfit är och innebär är väldig tydlig och detaljerad, detta då 

jag redan 2012 började träna Crossfit och har sedan dess varit medlem i tre olika Crossfitboxar 

men har inte aktivt utfört träningsformen på ett par år. Dock har min egen Crossfitträning aldrig 

inneburit att jag gått på de allmänna passen eller varit speciellt delaktig i boxens stora kultur 

utan har ofta varit en del av ett nischat gäng som tränar och programmerar sin egen träning. 

Min bild av Crossfit är och har alltid varit att man ska bli så vältränad som möjligt på alla plan, 

man ska vara stark, snabb och oerhört uthållig där målet har alltid varit att maximera resultat 

inte att träna för att må bra. I aspekten om det sociala har min bild varit lätt negativt inställd då 

Crossfit, Inc’s bild av den fina communityn inte alltid överensstämt med mina egna erfarenheter 

av den. Min egen upplevelse av community var fylld av konflikter mellan olika coacher och 
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medlemmar som hade olika tankar om hur boxen skulle skötas. Därför blir det en stor kontrast 

att gå tillbaka till Crossfitträningen och ta rollen som en ”normal” medlem. 

 

Den etnografiska rollen 
Den deltagande observation innebär att man måste kunna hantera båda de delar som ingår, man 

måste klara av att vara med och delta för att komma in i gruppen samtidigt som man måste 

kunna ta ett steg tillbaka för att kunna observera det som händer utifrån och få en bild av vad 

det är som sker. Viktigt och utmanande är att finna en balans i detta. Inom etnografin kan man 

vara deltagande i varierande grad och Gobo och Molle menar på att man inte vill vara helt 

“konverterad” och med men inte heller en “utomjording” som är helt frånkopplad från det som 

observeras (2017:111).  

 

Den största utmaningen i att undersöka Crossfit var att hantera att göra passet och samtidigt 

hålla koll och se vad de andra passdeltagarna gjorde. Madden (2017:19) förklarar den 

deltagande observationen som en helkroppsupplevelse då vi ser med våra ögon, upplever lukter, 

beröring och ljud med våra sinnen. Utmaningen blir sedan att ta ett steg bakåt från den 

kroppsliga upplevelsen för att kunna analysera, tolka och dra slutsatser från den. Detta ställdes 

på sin spets då alla observationer innebar att jag tog ut mig totalt.  

 

I och med min förförståelse, och att det var ett fält jag befunnit mig på förr, uppstod ingen 

problematik i hur jag skulle bete mig mot de andra medlemmarna. Detta då jag redan hade en 

uppfattning och kunskap om hur jag skulle hantera den mycket sociala miljön och tuffa 

träningen. Med mig hade jag även det specifika språk och termer som coacher och medlemmar 

använder när man pratar om träningen vilket hjälpte mig att smälta in. Att jag kunde göra alla 

de komplicerade övningar som Crossfit tvingar en att utföra hjälpte mig också att smälta in då 

coachen inte behövde lägga extra tid eller energi på att korrigera och rätta till min rörelser vilket 

hade uppmärksammat min medverkan i passet ytterligare.  

 

Min förförståelse av vad Crossfit är och innebär identifierades tidigt i studien inte bara som en 

fördel utan också som något som kunde vara grund för problematik i min roll som observatör 

och forskare. Den problematik som uppfattades var att jag inte skulle kunna ta mig in gruppen 

eller att jag skulle fastna i mina gamla negativa tankar om vad Crossfit var för mig. Som medel 

för att tackla detta lade jag mig i min etnografiska roll medvetet åt hållet som en “konverterade” 

medlem. Mitt mål att så mycket som möjligt ta rollen som passdeltagare och smälta in i gruppen 

för att kunna nå det som Crossfit är för dem. Vidare användes också en etnometodologisk 

teoretisk blick då jag var med på passen för att få hjälp att distansera mig och kunna se det i det 

alldagliga som jag annars skulle tolka som normalt i en Crossfitbox.  

 

I början var min roll på fältet den som selektivt kompetent som är en roll där man besitter viss 

kompetens och därigenom ses som värdig av de andra deltagarnas tid och uppmärksamhet 

(Lofland, Snow, Anderson, Lofland, 2006:70). Jag gjorde detta genom att berätta att jag tränat 

Crossfit vilket gav en förklaring till varför jag kunde alla termer och övningar. Genom att lägga 

till att jag inte gjort det på ett par år gav mig mandat att fråga om simplare saker som jag kunde 

ha glömt för att utforska hur bland annat inlärningen av övningar fungerade. Jag blev sedan 

snabbt en fullvärdig och accepterad medlem och blev bemött av de andra medlemmarna och av 

coacherna som en av dom då jag visat att jag både kunde prata deras språk och göra deras 

övningar. 
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Urval 
Det första urvalet som gjordes var valet om vilken Crossfitbox jag ville undersöka. I Sverige 

finns det över 80 Crossfitboxar med olika lång livslängd och, enligt min erfarenheter kan det 

finnas skillnader i de olika kulturerna. Då det resultat som uppkommer i en box inte 

nödvändigtvis kommer att vara det samma i en annan användes ett bekvämlighetsurval och jag 

valde en Crossfitbox som jag kunde få tillgång till. Den valda boxen speglade väldigt väl den 

bild jag har av Crossfitboxar i allmänhet som en plats med väldigt trevlig och välkomnande 

stämning med medlemmar av både kvinnor och män i olika åldrar. 

 

Nästa urvalsfråga var vilka pass i Crossfitboxen som var lämpliga att medverka på. För att få 

en maximal variation på de pass som undersöktes blev valet att gå på två morgonpass (06.00) 

och två eftermiddagspass (17.30) då min erfarenhet säger att dessa två grupper ibland skiljer 

sig i både kultur och skäl till att träna. Den maximala variationen blev vald då den har en styrka 

gentemot andra variationsmetoder när man undersöker grupper som kan skilja sig åt i att de 

teman som framkommer i båda grupperna då kan ses som intressanta och värdefulla för att 

förstå den centrala kärnan i det man undersöker. (Patton, 2002:234). Vidare var nästa val att 

bestämma vem som skulle intervjuas. Här bestämdes att boxägaren var den som var mest 

lämplig att intervjua då han har lång erfarenhet av området och har tävlat, tränat och coachat i 

Crossfit. Jag valde honom medvetet som nyckelinformant då han även rört sig i andra boxar och 

själv tränar i den nuvarande boxen uppfattades han även som någon som skulle kunna ha både 

ett inifrån och utifrån perspektiv på träningen och medlemmarna. 

 

Deltagande observationer 
Vid observationstillfällena kom jag till boxen klädd i träningskläder som inte gick att identifiera 

som typiska för Crossfitkulturen då målet vara att inte visa upp min tidigare anknytning till 

träningsformen. För att lyckas smälta in i den öppna och välkomnande kulturen uppförde jag 

mig på samma sätt som de andra medlemmarna vilket innebar att jag hälsade på alla som kom 

och när någon startade en interaktion vara öppen inför detta och att bjuda på sig själv. Som svar 

på de personliga frågor som ställdes och frågor om undersökningen var jag öppen och ärlig 

samt berättade vad det var som jag studerade och varför. Innan varje pass spenderade jag cirka 

15 minuter till att observera det pass som pågick och det interaktioner och händelser som skedde 

i boxen. Under denna tid fanns möjlighet att skriva ner minnesanteckningar vilket gjordes på 

min mobil då att sitta med block och penna hade inneburit att jag som etnograf blivit alltför 

uppmärksammad. Sedan medverkade jag på passet och fick vid var tillfälle presentera mig själv 

och varför jag var där. Under träningen kunde inga anteckningar föras då det inte fanns 

möjlighet eller tid till att gå ifrån gruppen och skriva. Anteckningarna skrevs därför sedan ned 

direkt efter träningen när jag kommit hem. Som verktyg för att komma ihåg det som skett under 

passet och underlätta i skrivandet hade jag skapat ett dokument för observationsanteckningar 

med en tydlig uppdelning av alla delar i passet så att det bara var att följa mallen (se bilaga 1) 

och skriva ner det som hände i vart skeende vilket hjälpte i att inte missa delar av 

helhetsupplevelsen. Fokus i skrivandet var att rikligt beskriva upplevelsen för att skapa en 

känsla i texten som skulle gå att återkomma till vid utförandet av analysen och produktionen av 

resultatet. 

 

Intervju 
Intervjupersonen blev utvald under observationstillfällena och blev i person tillfrågade om han 

vill ställa upp på en intervju, vilket han gladeligen gick med på. Intervjun genomfördes i 

Crossfitboxen mitt på dagen då det knappt var något folk i boxen. Det var en lugn och stämning 

under intervjun och de som tränade gjorde det på andra sidan boxen och utgjorde inte något 

direkt störningsmoment. Som grund för intervjun hade jag med mig ett batteri med 
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intervjufrågor (se bilaga 2) som blivit framtagna utifrån de teman som jag identifierat under 

analysen. Dessa teman handlade bland annat om träningen och kroppen samt om det sociala 

samspelet i boxen och dess påverkan på träningen. Under intervjun låg mitt fokus på att ta in 

det som ägaren sa och inte fylla med mina egna tankar kring området och frågorna. Samtalet 

spelades in och transkriberades och fungerade som ytterligare verktyg i skapandet av resultatet 

vid sidan om observationsanteckningarna. 

 

Reflexivitet 
Ett viktigt begrepp inom etnografin är reflexivitet vilket innebär att man som forskare påverkar 

det man undersöker när man är på fältet och att forskaren själv blir påverkad av det man 

undersöker. Detta innebär att den verklighet vi undersöker inte är absolut utan en verklighet 

som är genererad genom vårt ingripande i miljön (Gobo & Molle, 2017:130). Dock är 

reflexiviteten inte i sig negativt utan innebär bara att man förkastar tanken om att social 

forskning kan göras i en egen avgränsad värld utan någon form av påverkan från det större 

samhället eller av forskaren själv (Hammersley & Atkinson, 2007:15). Medvetenheten om min 

förförståelse och att jag skulle påverka fältet innebar att jag var medveten om att detta kunde 

vinkla observationerna och deltagarna i undersökningen. Som medel för att tackla detta lyftes 

etnometodologin in då denna syn ansågs kunna lägga fokus på det faktiska som hände och inte 

på den känslomässiga koppling till området som jag har. Utifrån den förförståelse som finns 

om hur medlemmar beter sig under pass uppfattade jag det inte som att min närvaro fick någon 

effekt på de övriga passdeltagarna utan att de tränade och betedde sig som man brukar göra när 

man går på ett Crossfitpass. Dock påverkades möjligtvis coacherna av att jag var där, de 

uppmärksammade mig extra och tittade noga så att jag gjorde rätt. Om detta var för att jag var 

där som forskare eller som en ny person i boxen går det inte att säga något om. 

 

Etik 
I etnografiska studier är etiken väldigt viktig då deltagande observationer innebär att man kan 

göra en stor påverkan på de som undersöks då man spenderar en stor mängd tid med dem och 

bygger verkliga relationer. Men eftersom att studien gjordes under en kort tid och att deltagarna 

vid varje pass ofta var nya innebar att mycket av den etiska problematik som kan uppstå i den 

mellanmänskliga situationen försvann då relationerna inte hann utvecklas. Därmed blev de två 

krav som var av störst vikt att uppfylla samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Som medel 

för att uppnå samtyckeskravet (Nygren, 2012:32) och informationskravet blev deltagarna vid 

varje studietillfälle informerades om att de var med i en undersökning. Detta gjordes vid starten 

av varje pass då jag berättade vem jag var, vilken högskola jag kom ifrån och att jag var där för 

att se och uppleva hur det var att träna Crossfit. Och de medlemmar som sedan frågade mer om 

studien fick vid alla tillfällen svar på sina frågor. Även vid intervjun blev boxägaren informerad 

om vad studien ämnade att undersöka samt blev informerad om sin rätt att när som helst avbryta 

intervjun eller efteråt dra tillbaka sitt medverkande om han önskade att göra det. 

 

Etiskt problematiskt blev observationerna av de som ej informerats om min roll i boxen, alltså 

de individer som observerades innan och efter de pass jag var delaktig i. Dock sågs denna 

information som mer givande för studien än vad den var kränkande för individerna som blev 

observerade. Extra vikt lades också vid att dessa skulle bli svåra att identifiera då de inte gått 

med på att bli iakttagna. Som medel för att uppnå konfidentialitetskravet och hålla individerna 

och den Crossfitbox som undersökts anonyma benämns boxen endast som en box i 

mellansverige. Individerna i observationsanteckningarna benämns bara som kille eller tjej 

oberoende ålder vilket gör dem svåra att identifiera för handledaren som var den enda 

utomstående som läst anteckningarna och för de som läser citaten i resultatet. Vidare fingerades 

även alla namn som använts. Observationsanteckningarna användes som grund för analysen 
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som ledde till uppbyggandet av resultatet, anteckningarna spreds ej till någon utanför de som 

arbetat med uppsatsen. 

 

Analys 
Den etnografiska analysen skedde inom ramen för tre stadier (dekonstruktion, konstruktion och 

bekräftelse) i enlighet med det som Gobo & Molle (2017:212) förespråkar som medel för att ta 

sig an sitt material. Dock kommer Lofland, Snow, Anderson & Loflands (2006) metod för 

kodning användas i stadierna dekonstruktion och konstruktionen då denna metod ger mer frihet 

för etnografen men samtidigt håller en nära materialet. Vida varje stadie kommer ett exempel 

att tas upp för att visa hur materialet bearbetats. 

 

Dekonstruktionen, som även kallas den öppna kodningen, är den utforskande fasen där man 

som etnograf rör sig osystematiskt fram och lägger märke till allt som verkar intressant (Gobo 

& Molle, 2017:213). I denna fas bearbetas och används hela det insamlade materialet. Som 

metod för dekonstruktionen används en initial kodning där materialet i form av 

observationsanteckningar från de deltagande observationerna undersöktes rad för rad och ges 

kategorier som är relevanta för ämnet som undersöks. Som hjälpmedel för att för att få fram 

kategorier ställde jag frågor som: Vad är det som står ett exempel på? eller Vad är det här 

egentligen? Vad är det som detta representerar? Karakteristiskt i detta stadie när man ställer 

denna typ av öppna frågor blir att många och varierade koder uppkommer i och med att man 

ser allt som intressant och värdefullt (Lofland et al, 2006:201). Observationsanteckningen 

nedan fick i den öppna fasen koderna tävling, inspiration och hjälp av andra deltagare: 

 
När vi kom till våra toes to bar [magövning där man från en hängande position nuddar räcket med sina tår] var 

jag redo att ge upp, de brann i hela kroppen och killen som låg sist kom ikapp och började direkt med sina. Jag 

tänkte att vafan om han kan så kan väl jag. - Observationsanteckning 3 
 

Nästa steg i analysen är konstruktionen där man som etnograf rekonstruerar de koder som 

uppkommit för att skapa nya koder som medel för att kunna skapa ett mer sammanhängande 

ramverk (Gobo & Molle, 2017:219). I konstruktionen används en fokuserad kodning där man 

bygger vidare på den initiala kodningen genom att sätta ihop de analytiskt intressanta och 

relevanta koderna till större bitar av data som kan studeras mer riktat. Detta görs genom att man 

går igenom de koder som man redan skapat och lyfter fram de som verkar vara lämpliga att 

använda samtidigt som man sorterar ut de som inte passar för fortsatt användning. I arbetet med 

de lämpliga koderna vill man även finna den eller de koder som kan anses vara övergripande 

för området (Lofland et al, 2006:201). När de lämpliga och övergripande koderna är funna 

börjar man sedan skapa den modell som man utvunnit ur sitt material. En modell är en förenklad 

beskrivning av verkligheten. I min studie var det i denna fas som tanken om min modell uppkom 

och bearbetades genom de lämpliga koderna jag funnit till en första version av modellen om 

vad träningsgemenskap inom Crossfit innebär. 

 

Modellen hade i detta stadie blivit uppdelad i beståndsdelarna träning och en högt social miljö 

som innehöll teman och underteman. Observationsanteckningen ovan fick i konstruktionen och 

den fokuserade kodningen den nya koden Att orka för att andra orkar och var ett av flera citat 

som utgjorde undertemat till inställning som var ett tema i beståndsdelen träning.  

 

När en initial modell är skapad återvänder man till fältet ännu en gång för att se om det man 

kommit fram till får stöd eller möter motstånd, detta är starten på bekräftelsefasen (Gobo & 

Molle, 2017:220). Sedan justerar man modellen utifrån den nya data som samlats in och 

färdigställer den sedan. I denna studie utgjordes bekräftelsefasen av intervjun som är baserad 
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på det som framkom ur den fokuserade kodningen. Genom denna typ av bekräftelse kommer 

inte bara modellen att få stöd eller ej utan kommer också kunna utvidgas genom de svar som 

respondenten ger. Med den nya data som kom fram ur intervjun omarbetades och stärktes min 

modell som utgör svaret på frågan om vad träningsgemenskapen inom Crossfit innebär. 

 

I omarbetning av modellen där observationsanteckningen hade koden Att orka för att andra 

orkar fick den sedan en ny plats. Citatet blev ännu en gång omkodat och blev i slutändan ett av 

flera citat som utgjorde temat Användningen av gruppen i beståndsdelen träning i färdiga 

modellen. 

 

Resultat 
Resultatet består av den övergripande modell som skapats för att besvara frågan Vad innebär 

träningsgemenskapen inom Crossfit? Resultatdelen börjar med att förklara de två stora 

beståndsdelar som Crossfit innehåller. Den första beståndsdelen Träning förklaras med hjälp 

av tre teman som i sin tur innehåller mer specifika underteman. Den andra beståndsdelen Den 

sociala miljön förklaras med hjälp av två underteman och mer specifikt i deras respektive 

underteman. Efter att dessa beståndsdelar förklarats kommer den sista delen Sammanvävningen 

av fysiskt och socialt där träningens påverkan på det sociala och det socialas påverkan på 

träningen visas upp för att förklara hur dessa samspelar. 

 

1. Träning 
I grund och botten är Crossfit en träningsform och för att förstå vad som gör Crossfit speciellt 

måste man förstå träningen. I denna del lyfts de tre centrala teman fram: Verktyget kroppen, 

Den tuffa träningen och Användandet av gruppen. Dessa tre teman innehåller i sin tur 

detaljerade underteman. 

 

1.1 Verktyget kroppen 
Centralt inom Crossfit är att man vill kunna använda kroppen på en mängd olika sätt. Kroppen 

är det ständiga verktyget som människor har för att klara av att göra de olika fysiska uppgifter 

som ställs framför en i livet. Man vill inom Crossfit att detta verktyg ska klara av att utföra alla 

uppgifter. Nedan presenteras på vilket sätt Crossfit gör för att finslipa verktyget. 

 

Crossfit, Inc har satt upp tio komponenter som utgör de generella fysiska färdigheterna som 

finns, dessa är bland annat snabbhet, uthållighet, koordination och balans. Det räcker inte med 

att man är bra på en utan man vill uppnå alla tio. Effekten av detta blir att när man går på ett 

Crossfitpass får man röra sig oerhört mycket och väldigt varierat från det att man startar 

uppvärmningen till att man efter passet är färdigt varvar ner och sedan stretchar. I intervjun med 

boxägaren lyftes denna aspekt: 

 
I Crossfit använder vi alla 10 och det är därför vi rör oss så mycket och med så många olika grejer liksom. För 

att vi vill ha en så jämn nivå. För i Crossfit handlar det också att ”Prepare for the unknown”. Du vet aldrig vad 

som händer. Här eller i vardagslivet så att därför är det så mycket man måste få in. - Intervju Boxägaren 
 

Träningen är förberedande för resten av livet, man är där och tränar för att bli bättre på Crossfit 

men samtidigt förbereds man för att verktyget kroppen ska klara ”the unknown” vilket är allt 

oförutsägbart som poppar upp i vardagen, bära kassar, gå i trappor eller klippa gräsmattan. Vad 

man än ställs inför ska kroppen vara redo att användas. För att kroppen ska fortsätta att fungera 

och inte gå sönder läggs stort fokus på att hand om den och använda den på rätt sätt. Detta gör 
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man genom att förbereda och röra kroppen på ett korrekt sätt och presenteras i nästkommande 

stycken som ta hand om verktyget och röra sig korrekt. 

 

1.1.1 Ta hand om verktyget 

Förberedelsen av sitt eget verktyg är konstant under Crossfitpass och man blir vägledd genom 

det. När man kommer till ett Crossfitpass får man gemensamt samlas vid tavlan och gruppen 

som ska träna får veta vad dagens Wod (Workout of the day) är och sedan drar coachen igång 

uppvärmningen. Dock är uppvärmningen inom Crossfit inte som på ett vanligt gym utan är en 

process som sker genom hela passet. I samtliga observationsanteckningar skriver jag om hur vi 

tillsammans startar passen med att stretcha och tänja ut kroppen för att sedan sätta igång och 

röra på oss. I intervjun lyfte även coachen hur viktig uppvärmningen var för att ta hand om 

kroppen: 

 
Så först kör vi en generell uppvärmning med lite rörlighet, få upp lite flåset och sen börjar uppvärmningen mot 

det vi ska göra med skivstång. Då börjar vi värma upp med skivstång och sen på en timmes pass kommer vi 

värma upp ytterligare en gång ibland inför flåset. Så att du måste få upp flåset så att man inte kraschar. Så det 

gäller att hela tiden förbereda medlemmen på vad som komma skall. - Intervju Boxägaren 
 

I citatet ovan kan man se att den långa uppvärmningen är en medveten och uttänkt process för 

att förbereda oss. Som ägaren beskriver sker det en tydlig trattning. Man börjar stort med hela 

kroppen för arbeta sig in till den specifika muskel eller rörelse som är fokus för dagen och som 

representerar en eller flera av de 10 komponenterna av fysisk färdighet. Att förbereda kroppen 

var något medlemmarna började med direkt när de kom till boxen: 

 
Jag gick på toa och kom ut igen 05:50 och då hade det börjat trilla in folk varav de flest höll på att stretcha ut 

sina muskler redan innan passet börja, detta gjorde faktiskt de flesta som kom. - Observationsanteckning 2 
 

Att ta hand om kroppen är djupt rotat och finns både i strukturen i passet men också hos 

medlemmarna själv. Man gör sig redo för att börja värma upp vilket syns i citatet ovan där man 

sträcker och tänjer för att sedan värma upp för att lyfta. Men det är inte bara innan passen detta 

sker utan även efter man är klar med träningen fortsätter fokuset på att ta hand om sin kropp då 

man varvar ner och stretchar innan man är klar och åker därifrån. I tre av de fyra pass jag var 

med på stannade jag kvar med de andra medlemmarna för att stretcha och småprata. Dock är 

detta bara en av de två delar som man lägger fokus på för att kroppen ska fortsätta fungera, den 

andra handlar om att röra sig rätt. 

 

1.1.2 Röra sig korrekt 

Att inte röra sig på fel sätt är lika viktigt som att förbereda kroppen för att verktyget kroppen 

ska kunna fortsätta fungera. Redan under första passet jag var där fick jag syn på det stora fokus 

som coachen lade på att alla skulle utföra övningarna korrekt. Det vara nog ingen under det 

passet som inte fick en kommentar om hur de skulle rätta till eller förändra sin rörelse för att 

utförandet skulle se ut så som han ville att det skulle se ut. Tydligt exempel på detta fanns redan 

under första observationen: 

 
Coachen hade en nästan konstant dialog med olika deltagare om hur de skulle ändra sin rörelse för att göra en 

bättre press eller så berättade han vad tiden var. - Observationsanteckning 1 
 

Som förklaras i citatet ovan sker korrigeringarna kontinuerligt hela tiden och gjordes av båda 

de coacher som jag hade under mina pass i boxen. Det finns en specifik mall för hur man får 

och bör röra sig och när man föll utanför denna blev det direkt uppmärksammat.  
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Precis som med uppvärmningen fanns det en tanke bakom detta fokus på att röra sig också. Vid 

samma observation som citatet ovan är taget från kom detta fram: 

 
Coachen gick under passet runt precis som under styrkedelen och kommenterade hur rörelserna utfördes. 

Framförallt fick de flesta coaching på sina armhävningar (...) han ville ha oss i en väldigt specifik position för 

att skydda våra axlar. - Observationsanteckning 1 
 

I citatet syns att de nitiska korrigeringarna som hela tiden gavs ut var och är för medlemmarna, 

för att skydda dem. I och med att man rör sig så mycket och så intensivt måste medlemmen 

göra rätt annars kommer det till slut leda till att man skadar sig. Om man är skadad försvinner 

grundtanken om att man ska vara ”Prepared for the unknown” för är du skadad klarar du inte 

ens av att göra det som är planerat. Så att vara hel är oerhört viktigt inom Crossfit och görs 

genom ett kontinuerligt arbete med att förbereda kroppen och sedan använda den korrekt. 

 

1.2 Den svåra träningen 

Att träna Crossfit är både jobbigt och svårt. Det är inte bara en aspekt som måste bemästras 

utan alltid flera som kan sätta käppar i hjulen för en. Den konstanta variationen av övningar och 

woddar som skiljer sig från dag till dag gör att man aldrig har tid att vänja kroppen vid en typ 

av utmaning. Detta gick även att utläsa ur boxägaren svar på frågan om vad det jobbigaste med 

Crossfit var:  

 
Det jobbigaste? Ooh. Mycket. Nej det jobbiga är att du ska göra så mycket. Eh, det kan ju vara två greppövningar 

då är du helt slut i greppet. Säg att du är jättestark i knäböj sen ska du blanda det med assaultbike [träningscykel 

med luftmotstånd]. Då är man inte så starkt,  då är det rätt trögt. Det är det som är jobbigt. Det är mycket huvet 

också. Och det blir ju ändå mycket hjärta, lunga. Det är många faktorer och alla pass är jobbigt på sitt sätt. - 

Intervju Boxägare 
 

Det citatet visar på är att oavsett om du är bra på något så finns det alltid en kombination av 

övningar som ändå kommer att köra över en och tvinga fram smärta. Smärtan är en stor och 

essentiell del i Crossfitträningen men bara en del i vad som gör det så svårt. Den andra delen är 

att bemästra övningarna och förstå språket. 

 

1.2.1 Den tuffa träningen 

Som del av definitionen av vad Crossfit är återfinns orden ”performed at high intensity” och 

detta är centralt i det som gör Crossfit så jobbigt. Den höga intensiteten återkommer hela tiden 

vad man än gör, man ska göra wodden så snabbt som möjligt eller lyfta så tungt som möjligt 

eller göra så många repetitioner som möjligt. Detta ger effekten att vila inte är tillåtet utan man 

jobbar tills man är färdig för att intensiteten ska bibehållas, och väktarna för intensiteten är 

coacherna som ser till att alla rör på sig: 

 
Coachen var idag mycket mer peppande än korrigerande och såg mest till så att folk höll igång och rörde på sig 

så att de inte stod och vilade för mycket. Ett knep som han använde var att gå fram till någon som precis börjat 

med sina knäböj och högt räkna deras repetitioner så att de gjorde alla på rad. - Observationsanteckning 2 
 

Likt den taktik som syns i citatet ovan att högt räkna repetitionerna hade coacherna en mängd 

olika taktiker för att motivera eller pressa medlemmarna till att fortsätta. Som i citatet ovan 

kunde de fokusera på en specifikt för att man inte skulle våga ge upp. En annan taktik var att 

ständigt kommunicera ut hur lång tid som hade gått och om vi behövde öka tempot för att hinna 

klart wodden på den angivna tid vi fått. 
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Den intensiva träningen leder till en mängd smärta och en stor del av det mentala under passet 

blir att försöka hantera denna smärta. Svårt blir det då varje pass ger kroppen nya utmaningar 

och utmanar olika kroppsliga system vilket leder till att man tvingas hantera kroppens alla 

funktioner. Man utmanar sina lungor och sitt flås, man tvingar musklerna att göra en stor mängd 

repetitioner utan vila vilket leder till mjölksyra och man jobbar även under en så lång period att 

musklerna börjar krampa. Smärtan var något jag själv fick kämpa med under samtliga pass. Jag 

upplevde flera olika typer av smärta under de pass jag var där vilket syns i 

observationsanteckningarna: 

 
Jag fastnade här i min egen värld för av siffror och reps jag skulle göra så att jag slapp fokusera på hur ont det 

gjorde i mina armar. - Observationsanteckning 3 
 

Till skillnad från i tisdags hade jag idag inte mycket chans att observera så mycket under wodden då jag var i 

totalt överlevnadsläge då det kändes som att bröstet skulle explodera av den höga pulsen. - 

Observationsanteckning 2 
 

Smärtan som förklaras i citaten ovan är dock inte negativ om man förstår den inom ramen för 

Crossfitträningen som helhet. Den är ett bevis på att man kämpar och tar ut sig och har med sig 

enormt positiva bieffekter vilket förklarades av boxägaren när jag frågade om varför man 

kommer tillbaka och tränar varje dag när det gör så ont: 

 
För att få den här kicken tror jag, man får det hära. Det gör så ont, fast inte ont på ett dåligt sätt i wodden och 

sen efteråt är man så fylld av endorfiner så fylld av adrenalin så man bara fan jag måste tillbaka imorgon. Det 

vart så jag var fast. Det är sån energi, det är en sån pump. Och att du måste tillbaka, alla hejar och coachen 

peppar. - Intervju Boxägaren 
 

Man har inom Crossfit lärt sig aktivera det mänskliga belöningssystemet och gör det 

systematiskt genom att varje dag pressa sina utövare på olika sätt under hög intensitet så att 

man efter varje pass kan skörda belöningen för det hårda arbete man utfört. Det finns dock en 

ganska brant instegstrappa för att förstå och kunna utföra de övningar som varje dag 

uppkommer och förstå vad allt som skrivs upp på tavlan innebär. 

 

1.2.2 Den komplicerade träningen 

Förutom smärtan är det även tufft att orientera sig i allt nytt. Som ny inom Crossfit går man in 

i en värld med egna begrepp och ett eget språk. Det gör det tungt till att en början förstå allt 

men något som kommer med tiden. Men även jag som erfaren utövare hade under studiens gång 

svårt att hänga med ibland. Nedanstående citat är i referens till en wod där man vid varje varv 

skulle öka mängden repetitioner med 2: 

 
Mitt största hinder i passet var att försöka räkna ut hur många av varje övning jag skulle göra (om det här är 

runda 3 och jag gjorde 6 första varvet borde jag göra 12 nu. Väl?). - Observationsanteckning 1 
 

Annorlunda är det dock med övningarna. Här är det en tudelning, dels är det en enorm mängd 

övningar man ska kunna klara av, allt från att hoppa hopprep till att göra frivändningar och 

pullups. Många av dessa är komplicerade och kräver mycket av en. En effekt av detta blir att 

man syns när man kommer som ny. Ett exempel på detta sågs under ett av mina 

observationstillfällen: 

 
En av tjejerna som var med på passet verkade vara ny då hon dels använde en träningsstång [5 kilo] och coachen 

gav henne en hel del uppmärksamhet i form av korrigeringar. Bland annat höll han fast stången samtidigt som 

hon fick försöka rotera sin kropp under den som man gör i en squat clean [frivändning med knäböj], detta fick 

effekten att hon nästan trillade baklänges - Observationsanteckning 3 
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Träningsstången som beskrivs i citatet ovan är en mycket mindre stång än de normala herr och 

dam skivstängerna som väger 20 respektive 15 kilo och används bara av nybörjare. Som citatet 

visar är det svårt att utföra en del övningar överhuvudtaget men än svårare är det att bemästra. 

Detta är den andra delen av det svåra i övningar, eftersom att övningar som double unders (att 

hoppa hopprep med dubbelhopp) eller jerk (stöt över huvudet med skivstång) kräver att man 

utvecklar koordination och rytm tar det lång tid innan man lyckas göra övningarna bra. När jag 

frågade ägaren om hur det var att lära sig övningarna svarade han: 

 
Men det tar tid. Det tar tid. Det måste jag faktiskt säga att det gör, kanske inte att utföra övningen men att utföra 

den korrekt tar tid. - Intervju Boxägaren 
 

Dock är inte denna inlärningskurva bara jobbig utan är även en källa till motivation och en 

anledning till att man kommer tillbaka då man ser att man klarar ny saker och fortsätter att 

utvecklas. Att lära sig dessa nya saker ansåg ägaren vara viktigt i att få ytterligare en kick: 

 
Man vågar göra något som man inte gjort förut. Våga klättra i ett rep, det skulle du aldrig våga göra på ett gym. 

Ta dig till nästa nivå hela hela tiden för att få den här kicken det tror jag. - Intervju Boxägaren 
 

Det tuffa, jobbiga och svåra är en del av Crossfit. Men det är också en del av att man kommer 

tillbaka då lidandet skapar ett sug efter mer lidande för att nå endorfinkicken och det svåra blir 

motivation att klara av och utvecklas. 

 

1.3 Användningen av gruppen  
En annan aspekt inom Crossfit är att träningen för de som går på pass alltid sker i grupp. Man 

är aldrig ensam utan har andra som gör samma sak som du och en coach som vägleder er. Att 

ha andra med sig ger motivation i form av att man ser andra klara av det jobbiga man själv 

håller på att utföra. Man finner även motivation i att man inte vill vara sämre än någon annan 

vilket var något som gick att återfinna i mina observationsanteckningar när jag blev passerad 

av någon jag ansåg vara mindre vältränade än mig: 

 
När vi kom till våra toes to bar [magövning där man från en hängande position nuddar räcket med sina tår] var 

jag redo att ge upp, de brann i hela kroppen och killen som låg sist kom ikapp och började direkt med sina. Jag 

tänkte att vafan om han kan så kan väl jag. - Observationsanteckning 3 
 

När han gick om och passerade mig skapades en ny motivation till att fortsätta. De andra blir 

en konstant påminnelse om att det går att klara av, det går att fortsätta även om det gör ont. 

Effekten andra människor har på träningen ställdes på sin spets under den sista observationen 

som gjordes då det var ett teampass där man gjorde wodden tillsammans två och två. För min 

del var det värsta rädslan över att göra personen man tränade med besviken: 

 
Direkt kom en känsla över mig att jag inte fick hålla på att bryta, vad skulle hon tänka om mig om jag började 

släppa bollen för tidigt så hon var tvungen att göra mina ogjorda repetitioner. - Observationsanteckning 4 
 

Ständigt under det passet tryckte jag och sköt gränsen för vad jag kände att jag klarade av längre 

och längre framför mig endast för att inte göra min partner besviken. Att Crossfit sker i grupp 

spelar en stor roll i att mentalt klara av och orka med den tuffa träningen som man ställs inför. 

 

Ägaren förklarade att det var en markant skillnad på passen när de inte var så många som var 

och tränade. Man klarar inte av att ge lika mycket och trycka lika hårt när det inte är så många 

som är med och tränar på passet. Sättet som de andra deltagarna hjälper menar ägaren vara: 
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Att människan vill ju inte misslyckas. Gör den andra någonting vill ju jag också göra det och så klarar man det 

då får man den där kicken och då kommer man tillbaka. Så tror jag. Det är svårt att göra PB [Personbästa] i 

knäböj själv, det är svårt att motivera sig. Men står andra och kanske tittar och sen får man applåder och får 

ringa i en klocka. Då vill man köra igen. Det tror jag spelar stor roll, att det är många liksom. - Intervju Boxägare 
 

I citatet bekräftas det jag själv kände att de andra som är med och tränar hjälper till att motivera 

och ger en den extra kraften att göra lite till som man inte klarat av om man tränade själv. 

 

2. Den sociala miljön 

Crossfitboxen är en ytterst social miljö och det kommer inte ta många sekunder från det att man 

tar sitt första steg innanför dörren fram tills att någon välkomnar en med ett “Hej!”. I denna del 

lyfts de två centrala teman fram: Fritidsgården och En egen värld och förklaras mer detaljerat 

i underteman. 

 

2.1 Fritidsgården 

När man går in i Crossfitboxen är det en helt annan känsla än vad det är att gå in på ett vanligt 

gym. Man möts direkt av hej-rop från flera olika håll och snart kommer någon att ha kommit 

fram och börjat prata med dig, antagligen för att ni är vänner eftersom att ni är här varje dag 

och tränar tillsammans. Boxen är en plats man går till för att få träningen gjord men ger en 

också möjlighet att socialisera vilket även jag gjorde innan och efter mina pass vid samtliga 

tillfällen jag var där. Nästkommande citat är ett exempel på hur detta kunde se ut: 

 
Jag och killen jag kört med satte oss och började stretcha och småprata. Jag frågade om han alltid tränade 

morgon då han varit där i tisdags också och han svarade att det var bäst, lika bra att gå upp och ta smärtan direkt 

på morgonen så att man kunde ta det lugnt efter jobb. - Observationsanteckning 2 
 

Denna händelse följde direkt efter att vi var klara med wodden och satte oss ner för att stretcha. 

Att ringa in den social aspekten som finns i en Crossfitbox för någon som inte spenderat tid i 

en där är svårt. Jag har kommit fram till att den bästa förklaringen är att boxen är som en 

fritidsgård för vuxna. Min förklaring möttes av stor entusiasm och medhåll från ägaren som 

först själv hade beskrivit det som en lekpark: 

 
Exakt! Fritidsgård för vuxna. Och det säger folk, det är så det är, fritidsgård för vuxna. Glädje och kaffe. Alla 

är glada här, det är sällan man ser någon som är butter. Är den butter när den kommer in hit är den glad när den 

går härifrån. Tror aldrig jag sett någon gå härifrån sur faktiskt. - Intervju Boxägaren 
 

Även om citatet kan vara något av en skönmålning av det hela finns det ändå en poäng, lycka 

och glädje var en stor del av upplevelsen när man var i boxen. Man såg ständigt medlemmar 

som skrattade och skämtade med varandra eller stod och dansade till musiken. 

 

Fritidsgårdstämningens två underteman presenteras nedan under rubrikerna Att lära känna 

varandra och Att aktivt skapa stämning. 

 

2.1.1 Att lära känna varandra 

En viktig aspekt i känslan av en fritidsgård är att coacherna och medlemmarna känner varandra. 

De lär känna varandra framförallt genom att de interaktioner som sker inte är på en ytlig nivå 

utan att de ständigt försöker nå varandra på det personliga planet. Detta är en uttänkt strategi 

som används av framförallt coacherna: 
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Jag vet vad dem gör, jag vet att de har nya skor som jag såg imorse. Bara såna grejer som att: Sara har du nya 

skor idag? Aa. Det kommer hon komma ihåg. Att jag sade så. Det tror jag är viktigt. Det gör de andra också 

(coacherna) liksom. Blir personliga. Veta vad medlemmarna gör på fritiden. - Intervju Boxägaren 
 

Denna strategi av att uppmärksamma det personliga och bryta isen var något som var lätt att 

hitta i mina observationsanteckningarna när jag fick reda på att det var en strategi som användes. 

Vid första passet jag var med på hände detta flera gånger: 

 
Mitt i uppvärmningen stannade han upp och frågade om jag kände Rasmus från min gamla box vilket jag sade 

att jag gjorde. Han kommenterade att det var en trevlig kille och fortsatte uppvärmningen för alla - 

Observationsanteckning 1 
 

Detta citat är bara en del av det som hände då det härrör från en fråga som uppkom från en 

konversation om vilken box jag tränat i innan jag flyttade som vi pratat om när jag precis hade 

kommit. Samma sak hände senare under samma pass: 

 
Efter att han påpekat att jag skulle behålla spänningen i toppen av min press [Axelpress med skivstång] frågade 

han om inte Packers (som stod på min tröja) var ett amerikanskt fotbollslag och jag bekräftade. - 

Observationsanteckning 1 
 

Detta citatet blev sedan grund för en konversation vi hade efter passet då jag fick frågan om jag 

spelade amerikansk fotboll, vilken position jag spelade och om jag kände olika personer som 

coachen visste hade spelat i mitt lag. Från det att jag kom in i boxen till det att jag lämnade vid 

mitt första pass pågick en kontinuerlig frågestund och inventering om vem jag var av coachen. 

 

Men det är inte bara coacherna som gör detta utan även medlemmarna. Vid teampasset jag 

medverkade på blev jag bemött av en tjej som undrade om jag ville köra tillsammans med henne 

och efter jag tackat ja hände det här: 

 
Jag fick en komplimang för min dialekt och hon frågade var jag kom ifrån och om jag var här på semester eller 

om jag pluggade här. - Observationsanteckning 4 
 

Detta var inte en engångsföreteelse utan jag fick flera gånger under de fyra pass jag medverkade 

på frågor om var jag kom ifrån, om jag tränat Crossfit förr, var jag tränat, varför jag gjorde 

denna undersökning och vilket program jag studerade. De var genuint intresserade och hjälpte 

mig att komma in i gemenskapen vilket ägaren också lyfte under intervjun: 

 
De är väl att de är så öppna med varandra, de pratar med varandra. Tar hand om alla. Kanske du märkte också, 

trots att du var helt ny så pratade dom ju med dig och liksom hjälpa dig in så att de inte stänger ute. Och det 

tycker jag alla gör. Mer eller mindre. - Intervju Boxägaren 
 

Öppenheten som coachen förklarade upplevde jag under samtliga pass och det var få av de 

andra på passen som man inte hade någon form av interaktion med. Att alla kände varandra och 

hade gemensamma referenser syntes även i boxen där man på olika ställen hade satt upp ansiktet 

på en medelålders man: 

 
Jag uppmärksammade att det fanns en medelålders mans ansikte på några delar av riggen och på ställningen 

med magnesium där det även stod ‘ha överseende med att det är jag som städar här’. - Observationsanteckning 

1 
 

Mannen i fråga var inte städare utan en vanlig medlem och när jag frågade om denna herre fick 

jag ett stort leende och förklaringen: 
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Det är våran gubbe i boxen. Han är så rolig och så, så vi var tvungna att sätta dit han på någonting. Nej men så 

han höll på med alla andra, det var open [kvaltävling till Crossfit Games] och vi hoppades på wallballs [knäböj 

och kast med medicinboll] så att vi skulle kunna kasta på han men det vart aldrig det. Det var en medlem som 

gjorde det faktiskt. - Intervju Boxägaren 
 

Medlemmarna och coacherna hade en gemensam bild av denna person som brukade busa och 

göra hyss med andra och svarade med samma mynt. Jag uppfattade bilden på denna herre som 

ett bevis på den närhet och de tighta relationer som fanns i boxen. Att en medlem som fallit 

offer för denne herres tidigare hyss valde att hämnas på ett roligt sätt och att de fått sitta kvar 

månader efter att Open tävlingen var över. 

 

2.1.2 Att aktivt skapa stämning 

Stämningen som finns i boxen är en aktivt uppmuntrande och uppmärksammande stämning. 

Som skrevs i inledningen till denna del av det sociala tar det inte lång tid från det att man går 

in till att någon hälsar på en och man lämnar aldrig boxen utan att få ett hejdå. Det är ett enkelt 

knep som används och får effekten att man känner sig uppmärksammad och sedd varje gång 

man är där. Även under tiden man gör passen får man alltid någon form av feedback av coachen, 

antingen att man får någon korrigering eller att denne bara kommer förbi och peppar en att 

fortsätta kämpa på. Detta syns i samma citat som lyfts fram under den tuffa träningen: 

 
Coachen var idag mycket mer peppande än korrigerande och såg mest till att folk höll igång och rörde på sig så 

att det inte stod och vilade för mycket. - Observationsanteckning 2 
 

Beroende på vad wodden kräver av deltagarna tar coachen olika roller, vilket går att utläsa ur 

ovanstående citat, som antingen någon som hjälper med att rätta till så att man gör rätt och vid 

passen som bara är att tuta och köra är han där och hejar på en. Gemensamt för båda roller som 

coachen kan ta är att hen ser en, man är aldrig osynlig varken när man kommer till boxen eller 

när man tränar. Efter varje pass sker en ritual som ytterligare uppmärksammar en då coachen 

går runt till var och en av alla de som gjort passet och ger denne en high five och säger att det 

var bra kämpat. 

 

Att heja på de som tränar är inte något som endast är reserverat för coachen utan detsamma görs 

av de andra på passet som blir klara med wodden, de kommer och hejar på de andra som 

fortfarande kämpar. Tydligt exempel på detta gick att återfinna i observationsanteckningarna: 

 
På det pågående passet började de första personerna bli klara med sin wod och ställde sig då bakom någon 

annans roddmaskin och hejade på. - Observationsanteckning 3 
 

I citat ovan ser man att bli sedd och uppmuntrad är något som ständigt sker när man befinner 

sig i boxen. Det leder till att man hälsar på de andra som kommer in och hejar på de som tränar. 

Vilket skapar en enormt välkomnande stämning oavsett om man är helt ny eller inte. 

 

Medlemmarna är även väldigt prestigelösa och skryter inte, tvärtom försöker de som är duktiga 

och presterar bra försöka förminska sina egna insatser eller referera till att de är dåliga på någon 

annan övning: 

 
Den killen som gjorde flest dips fick glada ord från de andra deltagarna i närheten och han svarade med 

kommentaren ‘men det är bara för att jag är så lätt’. - Observationsanteckning 2 
 

I ovanstående citat försöker båda medlem att skaka av sig berömmet med en ursäkt och 

bortförklaring. Ödmjukheten är en viktig del i att skapa en bra och inbjudande stämning då 

dessa personer som är duktiga annars hade kunnat ställas upp eller ställa sig själv på piedestaler 
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som bättre än de andra medlemmarna. När jag frågade om ödmjukheten uttryckte coachen hur 

viktigt den var: 

 
Exakt, det är det som är viktigt. Är de inte det, då får man dra ner dom på jorden. Då sätter man en wod så att 

dem inte är så kaxiga längre. Men det tycker jag är bra här - Intervju Boxägare 
 

Som syns i citatet är det viktigt att hålla alla på samma nivå. Annars hade den stämning som 

finns inte kunnat fortsätta om inte alla var lika i varandras ögon vilket ägaren är medveten om 

och är beredd att korrigera om någon skulle bryta normen.  

 

Så för att uppnå den trevliga fritidsgårdsmiljön som Crossfitboxen är arbetar alla som rör sig i 

boxen med att lära känna varandra på ett personligt plan och hjälper till att uppmärksamma och 

heja på varandra för att skapa en trevlig stämning. 

 

2.2 En egen värld 

Att komma in i en Crossfitbox är som att lämna delar av världen där ute bakom sig. Man släpper 

många av de sociala normer som finns ute i samhället och ersätter dem med det som är okej i 

boxen. Den viktigaste av dessa är att Crossfit är oerhört inkluderande, vem du än är och vad du 

än klarar av att göra är du välkommen in i gemenskapen. Vi var på passen olika individer med 

olika förutsättningar men bemöttes inte annorlunda på något sätt. Ägaren förklarade den filosofi 

de har under intervjun: 

 
Vi har ju också som filosofi att alla kan träna Crossfit. Kan du inte göra burpees [övning där man nuddar bröstet 

i marken och sedan reser sig upp och hoppar] då kan du göra burpees på låda. Det gäller att få medlemmen att 

röra sig bra i alla övningar. Därför har vi att Crossfit kan tränas av alla, man kan skala så himla mycket. - 

Intervju Boxägare 
 

Citatet visar hur alla övningar går att korrigeras och göras om så att den svagaste eller stelaste 

individ iallafall kan gör en variant av övningen. En annan punkt som Crossfitkulturen också 

skiljer sig från resten av samhället är öppenheten kring kroppen. Denna egna värld som finns 

inom Crossfit utvecklas i två underteman. En inkluderande zon och Den egna kroppen. 

 

2.2.1 En inkluderande zon 

Crossfitboxen är en väldigt heterogen plats när det gäller aspekterna kön och ålder och det är 

ett stort åldersspann mellan medlemmarna. Alla medlemmar får plats i denna inkludernade zon 

och oberoende av de aspekter som finns mellan medlemmarna ställs inte annorlunda krav utan 

inom Crossfit utför var person exakt samma träningspass som alla de andra. Det enda som 

skiljer sig åt i passen är hur mycket vikt man har på stången och om man behöver ett gummiband 

som hjälp för att klara av sina pullups eller inte. Jag fick uppleva detta under teampasset: 

 
En kortvuxen tjej kom fram och frågade om jag ville köra, värt att nämna kan vara att jag var störst av de 

befintliga killarna. - Observationsanteckning 4 
 

I citatet syns att jag som är nästan två meter lång körde teampasset med en tjej som var en 

halvmeter kortare än mig. Och jag blev totalt krossad under wodden! För när man tränar Crossfit 

spelar storlek ingen roll då det finns så många olika aspekter inom träningen och av övningarna 

som man kan vara bra eller dålig på. Efter passet var detta något vi pratade om: 

 
Vi satte oss på en låda som stod där vi hade tränat och pratade lite om hur det hade gått, hon nämnde att hon 

hatade wallballs [knäböj och kast med medicinboll] eftersom att det var så lång väg att kasta bollen. Och jag 

påpekade att det inte var så farligt för mig eftersom att jag var ganska lång. - Observationsanteckning 4 
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Citatet visar att trots vår fysiska skillnader gjorde vi under wodden exakt samma övningar men 

ställdes inför olika utmaningar, för hennes var det långt att kasta medicinbollen när vi gjorde 

wallballs och för mig blev det att bibehålla det höga tempot under övningarna. 

 

Att Crossfit är för alla blev som tydligast under intervjun då coachen berättade om några 

medlemmar och sedan om hur man löser träningen för de som inte klarar av att röra sig på olika 

sätt: 

 
Vi har till och med två som är handikappade och sitter i rullstol fast kan gå lite. Dom gör burpees [övning där 

man nuddar bröstet i marken och sedan reser sig upp och hoppar], dom gör knäböj fast på sin nivå. - Intervju 

Boxägaren 
 

Det är därför vi har så mycket prylar. Kan du inte springa så kan du cykla. Kan du inte cykla kan du ro. Kan du 

inte gå då har vi stakmaskinerna så de som är funktionshindrade får göra en sån. Det finns variationer och måste 

finnas variationer för att kunna göra vissa grejer. Kan du inte göra en full knäböj så får du sätta dig på den här 

(slår på lådan). Man får skala till personens nivå. - Intervju Boxägaren 
 

Man kan i citatet se att det är inte bara så att alla är välkomna utan det finns anpassningar för 

alla som vill träna Crossfit. I boxen är du bara en av alla andra oavsett hur din fysiska förmåga 

ser ut. 

 

2.2.2 Den egna kroppen 

Kroppen har en väldigt stor frihet i Crossfitboxen, den enda ram som ställs upp är för hur den 

får utöva övningarna annars är det fritt fram att se ut som man vill. En aspekt av det hela är att 

medlemmarna ibland under passen drar av sig sina tröjor. Vilket hände ett par gånger under 

tiden jag var i boxen, bland annat i denna observationsanteckning: 

 
En annan interaktion var mellan en kille som stod och pratade med en tjej och under samtalet drog av sig sitt 

svettiga linne och fortsatte konversationen som att ingenting hade hänt och stod där barbröstad, tjejen han 

pratade med reagerade inte heller utan fortsatte pyssla med sina grejer som hon gjort innan. - 

Observationsanteckning 1 
 

Som går att utläsa av medlemmarnas avslappnade reaktion till händelsen kan man utläsa att det 

är något som är vanligt förekommande i boxen. Det var inte bara män som gjorde detta utan 

även tjejen jag körde mitt teampass med drog av sig sitt linne: 

 
Efter mitt första set tittar jag upp och ser att hon dragit av sig sitt linne och nu bara står i sport-bh och tights. - 

Observationsanteckning 4 
 

Dessa observationer fick ägaren en fråga om under intervjun och svarade att det var något som 

kunde göras av alla medlemmar oavsett kön eller utseende. Detta bekräftade mina tankar om 

att dra av sig tröjan görs av medlemmar av båda könen och görs även av medlemmar som inte 

är speciellt vältränad. Att dra av sig tröjan görs inte i första hand för att visa upp kroppen utan 

för att det är skönare att träna utan än med en tröja som är dränkt i svett. 

 

Den kvinnliga kroppen får ta plats på samma sätt som männens får ute i boxen. Man verkar inte 

heller ha några problem med att vara öppna med alla delar av kvinnligheten då det på de 

gemensamma toaletterna var stora tydliga skyltar om vart bindorna fanns om man skulle behöva 

dessa. Något som jag endast sett ett fåtal gånger förr. 
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I den egna lilla värld som Crossfitboxen är behandlas alla lika oavsett förmåga, det enda kravet 

som finns är att man ska kämpa så gott man kan. Och oavsett hur man ser ut är man välkommen 

att använda och visa upp sin kropp i boxen. 

 

3. Sammanvävningen av fysiskt och socialt  
Träningsgemenskapen eller det som man inom Crossfit kallar för community sker i mötet 

mellan träningen och den sociala miljön. Dessa två delar påverkar och får effekter på varandra. 

Eftersom att Crossfit i grunden handlar om träningen kommer träningens effekt på det sociala 

först att belysas.  

 

Om vi börjar med temat Verktyget kroppen och ser till dess undertema Röra sig korrekt vore 

det lätt hänt att kravet på att röra sig på det specifika sätt som krävs av alla medlemmar skulle 

kunna vara en grund för uteslutande för de som inte klarar av detta. Men så är inte fallet. Istället 

har detta krav inom Crossfit fått effekten att man skapat variationer eller enklare varianter av 

övningar så att alla ska ha möjlighet till att kunna röra sig på ett korrekt sätt oavsett vem man 

är. Att det finns så många variationer får den sociala effekten att ingen lämnas utanför utan att 

alla bjuds in och hjälper till i att ytterligare bygga på temat En egen värld. 

 

Vidare syns det även hur träningen påverkar det sociala när man ser till temat Den svåra 

träningen och speciellt effekterna som undertemat Den tuffa träningen ger. När man ständigt 

håller en så hög intensitet i träningen, ger så mycket och tvingas lida tillsammans, får det 

effekter på relationerna man har till de andra som gör passet samtidigt som en själv. Vart pass 

blir en delad erfarenhet som gör att man kommer närmare varandra då man kan förstå varandras 

lidande. Detta förklarades av ägaren i intervjun: 

 
Att svettas tillsammans och ta i tillsammans bidrar att man kommer närmare personerna. Än att du ska stå i ett 

hörn och göra lite bicepscurl och inte titta på någon. Så tror jag att du kommer ner närmare av att du lider 

tillsammans. Båda gör lika ont i kroppen oavsett om du gör knäböj på 100 och hon gör på 70 men det är samma 

procent. Båda lider lika mycket. Ni ska göra 40 kalorier var på cykeln. Båda kommer lida lika mycket. Ni vet 

hur den andra känner. Därför kommer man närmare varandra. - Intervju Boxägaren 
 

Det ägaren förklarar ovan är en väldigt intim upplevelse då man på ett fysiskt plan kan förstå 

varandra i och med att man går igenom samma sak. Det betyder att allt annat i livet som står 

mellan mig och en annan individ så som ålder, bakgrund eller andra intressen, som skulle gjort 

att vi inte hade kunnat mötas ute i vanliga världen försvinner. Vi kan i boxen och efter ett pass 

i och med vår nu delade erfarenhet och gemensamma smärta kunna tala till och ta till sig 

varandra. Då kan vi skapa en relation som inte hade varit möjlig att skapa någon annanstans på 

grund av våra skillnader. Detta leder ytterligare till en stark gemenskap då man varje dag delar 

dessa erfarenheter med nya medlemmar och bygger nya relationer i boxen. 

 

Ytterligare en effekt träningen har på det sociala syns i temat Användningen av gruppen. 

Förutom det som förklarades i temat att de andra medlemmarna ger en motivation i och med att 

man ser att de klarar av träningen innebär Användningen av gruppen även att man blir del av 

en grupp som man kommer lära känna på djupet. Det faktum att man tillsammans gör träningen 

skapar ett samförstånd som sker bortom det verbala utan är fysiskt. Att kunna förstå varandra 

utan att samtala. Detta upplevde jag under ett av passen: 

 
Därefter var det ännu fler armhävningar, när vi började göra detta så började killen som hade gjort mest dips att 

skratta och alla andra började fnissa med honom i referens till hur extremt jävla jobbiga armhävningarna var då 

vi precis gjort en himla massa dips. Det kändes mysigt att vi alla som låg där på marken direkt förstod varför 
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han skrattade, då de kändes komiskt att en armhävning kan vara så jävla jobbig, man var på exakt samma 

våglängd liksom. - Observationsanteckning 2 
 

Ovanstående citat är talande för mig då de två första passen gjordes med de som tränade på 

morgonen där den sociala effekten av denna känsla av tillhörighet var som mest påtaglig. I och 

med att träningen sker så tidigt är det inte många konversationer som uppstår men ändå 

upplevde jag att gänget jag tränade med var oerhört tighta. Majoriteten av de jag tränade med 

på detta andra pass hade även varit där vid mitt första och jag kände mig direkt som en i gruppen 

när jag förstod varför han skrattade. Vi var inte bara trötta i musklerna på grund av det vi hade 

gjort idag utan även från passet vi gjort tillsammans för två dagar sen. Träningen man gör 

tillsammans och de delade erfarenheter man har i kroppen skapar en känsla av tillhörighet till 

den grupp man tränar med som stärks var varje pass man gör tillsammans. 

 

Som syns ovan har träningen en effekt på det sociala, men det sociala påverkar även träningen. 

Detta sker på två olika nivåer där den första nivån syns i temat Fritidsgården. 

Fritidsgårdsstämningen ger varje dag motivation till att träna och glädje i att göra det då man är 

och tränar med sina vänner i en uppmuntrande och trevlig stämning. Tydligt syntes detta under 

en av mina observationer:  

 
Jag kollade runt lite till och lade märke till två tjejer som stod på open gym ytan och tyngdlyfte och mellan sina 

repetitioner stod och dansade till musiken och drog skämt för varandra. Det slog mig hur mycket glädje som 

ändå fanns på detta ställe där man mår så himla dåligt. – Observationsanteckning 3 

 

I citatet syns hur glatt och roligt man har när man tränar vilket gör att man blir taggad till att 

träna. När man går och tränar på ett vanligt gym är man själv den som måste vara motiverad 

och ha energin till att orka. Men i Crossfitboxen bär man inte detta ansvar själv då det redan 

finns där i boxen och hjälper en om man inte har motivationen just den dagen. Det innebär att 

fritidsgårdsstämningen får en effekt på träningen där och då när man är i boxen för att träna och 

det hjälper en att prestera varje dag. 

 

Den andra nivån som det sociala påverkar träningen på är ramverket som man befinner sig i när 

man tränar och som hjälper en att komma tillbaka. Detta syns i temat En egen värld då den egna 

världen och dess underteman En inkluderande zon och Den egna kroppen bjuder in 

medlemmarna att träna på sin nivå och även att få röra och visa upp sin kropp på det sätt som 

de är bekväma med. Man får en plats att tillhöra oberoende vem man är. Det var något som 

lyftes av en av coacherna när jag berättade vad jag arbetade med i studien: 
 

Jag förklarade att jag jobbar med sociologi och har mer fokus på det sociala, då lös han direkt upp och sa att 

Crossfit är hur socialt som helst, det kvittar ju hur gammal eller ung man är man kan ju snacka med alla till 

skillnad från hur det är på vanliga gym. - Observationsanteckning 4 

 

I citatet syns att när tränar i en Crossfitbox innebär det att man är del av och välkommen in i en 

gemenskap. Boxen blir som en frizon där man får vara som man är och får effekten att man 

fortsätter att komma och träna då man känner sig välkommen och accepterad för den man är. 

 

 

Diskussion 
Under denna diskussionsdel kommer resultatet att diskuteras i relation till problemformulering 

och syfte och tidigare forskning. Sedan lyfts den etnometodologiska teorin fram. Avslutningsvis 

lyfts metodologiska reflektioner, självkritik och framtida forskning. 
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Diskussion av syfte och frågeställning 
Studiens syfte var att ta reda på vad träningsgemenskap inom Crossfit är och konkretiseras 

genom frågeställningen Vad innebär träningsgemenskapen inom Crossfit? Frågeställningen 

fick sitt svar genom modellen som jag skapat under analysen. I modellen delade jag upp Crossfit 

i dess två beståndsdelar Träning och Den sociala miljön då dessa behöver förklaras för att man 

ska kunna förstå effekterna de sedan har på varandra som förklaras i den sista delen 

Sammanvävningen av fysiskt och socialt.  

 

Beståndsdelen Träning innefattade tre teman varav vissa även hade underteman. Det första 

temat Verktyget kroppen innebär att man inom Crossfit använder kroppen som verktyg för att 

klara av de fysiska utmaningar man ställs inför i livet. Detta tema hade två underteman där det 

första var Ta hand om verktyget vilket innefattade allt det arbete man gör inom Crossfit för att 

kroppen inte ska gå sönder. Det andra undertemat Röra sig korrekt visar på hur coacherna är 

nitiska i att alla medlemmar ska röra sig på rätt sätt för att inte skada sig, för om man skadar sig 

kan man inte använda sitt verktyg. 

 

Nästa tema var Den svåra träningen som visar att Crossfit är jobbigt och svårt i och med att 

man ständigt får nya utmaningar i form av nya woddar i olika former. Temat innehöll två 

underteman, det första Den tuffa träningen förklarar att den höga intensiteten som man tränar 

med leder till många olika typer av smärta. Men den höga intensiteten är också det som leder 

till att man får endorfinkicken efter att man är klar. Det andra undertemat Den komplicerade 

träningen förklarar att det är svårt och tar ett tag att lära sig alla övningar och språket som man 

använder inom Crossfit. Och ännu längre tid tar det innan man lyckas bemästra övningarna. 

 

Det tredje temat inom beståndsdelen Träning är Användningen av gruppen. I Användningen av 

gruppen förklaras att de andra deltagarna som är med en på passet är en källa till motivation 

och ett bevis på att träningen går att klara av. Det är även så att man inte ville svika sin partner 

i teamwoddar där man tränar två och två och då tänjer på sina gränser för vad man tror att man 

kan prestera. 

 

Beståndsdelen Den sociala miljön innefattade två teman som i sin tur innehöll underteman. Det 

första temat Fritidsgården förklarar den glada och lyckliga stämningen som finns i boxen. 

Temat innehöll två underteman, det första Att lära känna varandra tar upp hur coacherna och 

andra medlemmar bemöter en som ny på ett personligt plan och att det svar de får sedan blir 

grund för framtida konversationer. Det andra undertemat Att aktivt skapa stämning förklarar 

hur coacherna och medlemmarna uppmärksammar varandra genom att hälsa och säga hejdå. 

De uppmuntrar även varandra genom att heja på de som inte är klara med sina woddar. De 

medlemmar som är duktiga är väldigt prestigelösa och skryter inte med sina prestationer vilket 

ytterligare bidrar till en trevlig och glad stämning. 

 

Det andra temat En egen värld tar upp att vara i en Crossfitbox är att släppa delar av de normer 

som finns ute i samhället och ersätta dem med de som är okej i boxen. Temat innehöll två 

underteman. Det första En inkluderande zon förklarar att alla individer är välkomna att träna 

Crossfit oberoende kön, ålder eller fysisk förmåga. Om det är så att man inte klarar av eller kan 

göra någon övning byts den ut till något man kan göra så att alla kan vara med och träna. Det 

andra undertemat Den egna kroppen visar att kroppen har en stor frihet och visas upp då det är 

accepterat att dra av sig sin tröja i Crossfitboxen. Detta görs av både kvinnor och män och görs 

eftersom att det är skönare att träna utan tröja än med en som är dränkt i svett.  
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Efter att de två beståndsdelarna blivit förklarade kommer den sista delen Sammanvävningen av 

fysiskt och socialt. I Sammanvävningen av fysiskt och socialt förklaras hur Träning dess teman 

Verktyget kroppen, Den svåra träningen och Användningen av gruppen och några av deras 

underteman påverkar det sociala. Verktyget kroppen och dess underkategori Att röra sig korrekt 

har påverkan att alla kan vara med fast på sin nivå och fungerar inkluderande vilket ytterligare 

bygger på temat En egen värld. Den svåra träning och dess undertema Den tuffa träningen får 

påverkan på det sociala då man genom den intensiva träningen delar en erfarenhet som river 

ner de väggar som finns mellan människor. Användningen av gruppen får effekten att man 

genom träningen skapar en känsla tillhörighet till den grupp man tränar med.  

 

Sedan förklaras hur Den sociala miljön och dess teman Fritidsgården och En egen värld i sin 

tur påverkar träning. Fritidsgården har en effekt på träningen där och då eftersom att 

stämningen som finns i boxen hjälper i att skapa motivation och känna glädje i träningen. En 

egen värld påverkar genom att det är ramverket som gör att man kommer tillbaka. Eftersom att 

alla är välkomna vilket förklaras i En inkluderande zon och får vara som de vill. Samt att man 

kan använda eller visa sin kropp på det sätt man vill som förklaras i undertemat Den egna 

kroppen vill man komma tillbaka till boxen vilket leder till att man fortsatt kommer dit och 

tränar. 

 

Modellen visar upp att Crossfit består av både träning och en social miljö för att sedan visa hur 

beståndsdelarna påverkar varandra. Både det fysiska och sociala i träningen är konstant 

närvarande och har en effekt på varandra i skapandet av träningsgemenskapen.  

 

Diskussion av tidigare forskning 
I temat En förkroppsligad ideologi i den tidigare forskningen ser man att utövarna inom Crossfit 

införlivar ideologin som skapats av Crossfit, inc där man rör sig på ett specifikt sätt och äter en 

speciell diet. Man ser även att Coacherna är de som står främst i ledet för att ge mandat till 

Crossfits tankar om fysisk och psykisk självförbättring. Resultatet i denna studie och i synnerhet 

undertemat Att röra sig korrekt går inte emot någon av dess punkter men stärker vissa av dem. 

Att utövarna införlivar Crossfits ideologi blir stärkt i aspekten av att man tar till sig och 

korrigerar sitt rörelsemönster vilket styrs av coacherna. Aspekten diet var inget som 

undersöktes och det uppkom inget som gav resultat för eller emot detta. Att coacherna är främst 

i ledet för att införliva tankarna om fysisk och psykisk självförbättring stärks vad det gäller det 

fysiska. Coacherna var extremt drivande i att alla skulle utföra övningarna på det sättet dem 

ansåg vara korrekt och använde argumentet att det var för att skydda utövarna som man gjorde 

övningarna så specifikt vilket syns i undertemat Att röra sig korrekt men i förlängningen också 

i Att ta hand om verktyget då medlemmarna främjar sin fysiska självförbättring genom att 

stretcha och tänja ut sina muskler redan innan passen börjar för att göra kroppen redo. 

 

I den tidigare forskningen såg man inom området Gemenskap att deltagarna hade en hög social 

identitet som Crossfitutövare men att de inte såg sig själv som atleter. Man såg även att man 

inom Crossfit hade en mycket högre känsla av sammanhang än inom någon annan 

träningskontext. Det går i enlighet med resultatet i denna studie där det går att utläsa att 

medlemmarna är väldigt när varandra och känner varandra väl vilket förklaras i temat 

Fritidsgården och dess underkategori Att lära känna varandra. Ytterligare stöds den tidigare 

forskningen i känslan av sammanhang då det i delen Sammanvävningen av fysiskt och socialt 

förklaras hur samspelet mellan träningen i grupp och det sociala skapar en känsla av tillhörighet. 

Utifrån mina resultat bör medlemmarna inneha både en hög social identitet som Crossfitutövare 

och en hög känsla av sammanhang i boxen. I resultatet uppkom inget som talade för eller emot 

att utövarna såg sig själv som atleter. 



31 
 

 

Temat Könen inom Crossfit såg att man inom Crossfit hjälper och hindrar kvinnors femininitet 

då den får utvecklas och innefatta kvinnornas fysiska styrka men samtidigt objektifieras och 

sexualiseras deras kroppar. Resultatet i denna studie styrker att de får ta vara på sin fysiska 

styrka då man som man och kvinna förväntas utöva samma övningar och kämpa lika mycket 

vilket visas upp i temat En egen värld och dess två underteman En inkluderande zon och Den 

egna kroppen. Mitt resultat i undertemat En inkluderande zon och Den egna kroppen går emot 

att kvinnorna skulle objektifieras eller sexualiseras då de bemöts och behandlas på samma sätt 

som alla medlemmar och har möjlighet visa upp och använda sin kropp utan att bli dömda. 

Dock saknar min studie ett kvinnligt perspektiv vilket studierna i den tidigare forskningen har. 

 

Som avslutande reflektion kring den tidigare forskningen har min egen studie hjälpt att fylla 

det kunskaps hål som förklarar vad Crossfit är. Området är dock fortfarande väldigt tomt och 

outforskat vilket innebär att det resultat som jag kommit fram till inte berörde den tidigare 

forskningen mer än ytligt kring vissa aspekter. 

 

Teori och diskussion av dess användning 
Etnometodologin togs fram och sågs som värdefull att använda då jag som gammal 

Crossfitutövare såg att mycket av det man gör i en Crossfitbox, både träningsmässigt och 

socialt, är agerande som görs i skapandet av en social ordning. Tanken var från början att 

etnometodologin skulle användas analytiskt men så blev inte fallet då etnografin tog så stor 

plats. Dock kommer den etnometodologiska teorin att provas mot resultatet för att ytterligare 

belysa området. Nedan kommer först etnometodologin att placeras inom sociologin och sedan 

kommer teorins begrepp att förklaras och användas, avslutningsvis förs en reflektion om 

etnometodologin i studien. 

 

Etnometodologin och dess plats inom sociologin 

Etnometodologin grundades på 1950-talet av Harold Garfinkel då han var med i ett projekt som 

studerade jurygrupper. Här såg han att jurymedlemmarna hade ett metodiskt sätt att resonera 

sig fram till ett beslut. Sättet jurymedlemmarna resonerade skiljde sig från hur advokater eller 

vetenskapsmän gör. Ur insikten om att människor har olika metoder för att förstå och hantera 

de sammanhang som de befinner sig i såddes fröet som utvecklades till etnometodologi.  

 

Det etnometodologiska synsättet skiljer sig från traditionella sociologiska teorier där man 

menar att de bestämmande faktorerna för hur en individ agerar och beter sig i en social situation 

ligger utanför personen i samhällets olika strukturer. Man ser inom etnometodologin istället att 

all social interaktion är socialt strukturerad och att en handling från en person ger riktning till 

vilken handling som kan eller bör användas för att fortsätta upprätthålla en social ordning 

(Francis & Hester, 2004:3). Inom etnometodologin menar man att observationen inte är en 

sociologisk och etnografisk kompetens utan något som görs av alla människor. Men sättet man 

använder observationen på skiljer sig. Medan sociologen och etnografen gör det för att 

undersöka bakomliggande strukturer gör gemene man det för att klara av var situation man 

ställs inför (Francis & Hester, 2004:23). Garfinkel (1967:1) själv skriver om hur hans studier 

hanterar de praktiska aktiviteter, praktiska omständigheter och praktiska sociologiska 

resonemang som ämnen för empiriska studier och tittar på de allra mest ordinära i vardagslivet 

som fenomen i sin egen rätt. 

 

Även om etnometodologin har ett annat synsätt än andra traditionella samhällskunskaper menar 

Garfinkel inte att etnometodologin står utanför samhällskunskapen och sociologin utan att de 

är relaterade till varandra. Han menar att etnometodologin belyser ämnen på ett sätt som 
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samhällskunskapen inte klarar av och att de tillsammans ger en större förståelse till fenomen än 

vad de gör var för sig (Kumlin, 2011:169). 

 

Livingston (1987) använder två definitioner för att förklara vad det etnometodologiska synsättet 

är, där den första definition säger att etnometodologin är studiet av det vanliga, vardagliga 

naturligt förekommande, vardagliga metoder som används av människor för att producera och 

hantera de vanliga vardagliga aktiviteter i den vardagliga sociala världen. Detta är aktiviteter 

som att stå i kö eller att skaka hand. Den andra definitionen säger sedan att etnometodologin är 

studiet av produktionen av den sociala ordning. Denna sociala ordning exemplifieras som en 

kö till kassan i en mataffär där kön ser ut att uppvisa en egen ordning som verkar vara helt 

frånkopplad från det vardagliga metoder personerna i kön använder.  Men samtidigt är det så 

att utan personerna i kön så kan det inte existera en kö. Utan personerna har tillsammans 

organiserat sig, hanterat och övervakat sina egna och de andra personernas handlingar för att 

kunna producera denna sociala ordning. Livingston menar att de två definitionerna är utbytbara 

då den sociala ordningen är inkorporerad i de praktiska handlingar och tankegångar som utförs 

och används i den vardagliga sociala världen. Och när man undersöker olika sociala ordningar 

i världen involverar det att se produktionen av de praktiska handlingarna och resonemangen i 

den specifika ordningen (1987:10-18).  

 

Etnometodologisk begreppsram 

Centralt i Garfinkels teori ligger begreppet metoder. Metoder är strukturerade och detaljerade 

sätt att göra saker och är riktade mot en social ordning av något slag. De medlemmar som är 

kompetenta inom denna sociala ordning kommer att ta dessa metoder för givet och använda 

dem vanemässigt eller som Garfinkel menar vara på ett “sett men inte uppmärksammat sätt”. 

Dessa metoder används av medlemmarna som då skapar och återskapar sociala ordning de 

befinner sig i. Medlemskapet i en social ordning uppstår då man kan använda de metoder som 

krävs i den specifika sociala ordningen på ett vanemässigt sätt, att man blir kompetent med de 

rätta metoderna (Kumlin, 2011:171). Utifrån mitt resultat kan man se metoderna och 

medlemskapet i undertemat Röra sig korrekt. Att röra sig på det specifika sätt som man ska 

göra inom Crossfit är en tydlig metod som används inom denna sociala ordning. När man sedan 

kan röra sig korrekt får det också effekten att man blir medlem då man klarar av att hantera de 

metoder som krävs av medlemmarna. Vidare syns metoderna och medlemskapet också i Den 

komplicerade träningen då att förstå och kunna utföra woddarna kräver kunskap och färdighet 

i alla de metoder som ingår i varje wod. Man måste behärska metoder så som språket, 

övningarna och taktiken. Genom att behärska alla metoder visar man även upp sin kompetens 

och får sitt medlemskap. 

 

Alla metoder används ömsesidigt och kräver tillit mellan medlemmar. En medlem som möter 

andra medlemmar inom en viss social ordning förväntar sig bemötas med liknande eller 

kompletterande metoder. Det tillitsfulla användandet av metoder gör i de allra flesta fall så att 

situationen blir förklarbar relativt en viss social ordning. Förklarbarhet handlar inte om att en 

situation är förklarad utan om att den ska upplevas som möjlig att förklara. Dock är metoderna 

också redan förklarbara då de används av en medlem, metoden måste förstås som rätt för den 

sociala ordning som de befinner sig i (Kumlin, 2011:174). Att se och göra Crossfit förklarbart 

genom metoder syns framförallt i träningen. Dock är det svårare att se när man är i en 

Crossfitbox då man står i bubblan men det syns om Crossfit uppkommer någon annanstans. Om 

man vet vad Crossfit är och tränar på ett vanligt gym är det lätt att identifiera andra 

Crossfitmedlemmar då övningarna man gör inte görs av vanliga gymmedlemmar och det 

specifika sättet man utför dem. Man knäböjer eller gör på ett specifikt sätt för att skydda knän 

och axlar från skada. Tilliten och förklarbarheten syns i undertemat Den tuffa träningen. Man 



33 
 

blir inom Crossfit förklarbar genom att man ständigt i vad man än gör vad det gäller träning ger 

allt. Oavsett om det handlar att lyfta tungt eller springa fort ger man allt. Man har även tillit till 

att de andra på passet, eller den man tränar med i teampass ger sitt allt. Det spiller över och syns 

ytterligare i undertemat En inkluderande zon då man kan träna på många olika sätt och göra 

många olika varianter av övningar men blir ändå förklarbar om man ger allt. Oavsett om man 

har ett funktionshinder eller är gammal eller stel och inte klarar av att göra alla övningar blir 

man ändå förklarbar som Crossfitutövare om man tränar med en hög intensitet. 

 

Till skillnad från den normala sociologiska synen att se normer som något som finns utanför 

individen och dennes handlingar menar Garfinkel att dessa snarare är invändiga. Han menar att 

normerna är direkt i metoderna och att de görs genom metodiskt arbete som normativa 

förväntningar. För att visa detta tar Garfinkel upp ett exempel med att klappa i takt där 

metronomen får symbolisera normen. Om vi hade följt normen hade klappen hela tiden landat 

efter metronomens klick då man hade varit tvungen att se och höra den först innan den går att 

följa. Men det vi gör är att klappa i takt med, vi förväntar oss klicket av metronomen på samma 

sätt som vi förväntar oss normen. Detta innebär att det sedan blir omöjligt att skilja på vad 

normen och metoden är då det sker samtidigt, normerna både finns i och döljs av våra metoder. 

I alla situationer vi bemöter förutsätter vi en social ordning genom användandet av de metoder 

som används, vi skapar sedan den en social ordning med dessa metoder, detta kallar Garfinkel 

för reflexivitet. Han menar att reflexiviteten är ett grundläggande krav som inte går att vara 

utan, för om vi inte har en förförståelse för de sociala ordningar vi rör oss inom hade vi inte 

kunnat agera i dem på ett tillitsfullt och förklarbart sätt. Vidare menar Garfinkel att 

reflexiviteten är något vi känner, räknar med och använder dock så är det inte något som vi 

lägger tid eller intresse på då det inte hade gått att verka socialt om man ständigt funderade över 

vilken social ordning man var påväg in i eller hur denne skulle skapas (Kumlin, 2011:177-181). 

Tydlig syns normerna och reflexiviteten i undertemat Ta hand om verktyget där jag förklarar 

hur medlemmarna innan passen börjar stretchar och tänjer ut sina muskler i förberedande syfte. 

Redan innan coachen samlat oss och börjat leda oss igenom den viktiga uppvärmningen finns 

det i Crossfitutövarna redan en norm man följer och gör när man börjar ta hand om sitt verktyg 

innan man blivit ombedd att göra det. Att ta hand om kroppen är en norm som är djupt rotad i 

medlemmarna och som följs och återskapas konstant. Ytterligare en djupt rotad norm som 

reflexivt följs och återskapas är hälsandet som återfinns i undertemat Att aktivt skapa stämning. 

Ständigt hälsar man och blir hälsad på utan att någon bett en att göra det. Det är något som sker 

naturligt och som görs av alla medlemmar och coacher för att det är det man borde göra när 

någon kommer in eller lämnar boxen.  

 

För att förstå hur metoderna får mening använder Garfinkel begreppet indexikalitet. Hela 

språket och alla metoder är indexikala, vilket betyder att ett indexikalt uttryck eller en indexikal 

metod är ett uttryck eller metod som inte går att förstås utan att det refererar till någon slags 

sammanhang.  När ett indexikalt uttryck eller metod är vagt reparerar vi detta genom att sätta 

det i ett sammanhang som vem som sade eller gjorde något, under vilka omständigheter eller i 

relation till vilken diskurs som det sades eller gjordes i. Garfinkel säger att vi försöker bestämma 

de indexikala uttryckens och metodernas mening genom att ersätta dem med objektiva uttryck 

men glömmer då att meningen alltid är kontextbunden. Genom att sätta de indexikala uttrycken 

och metoderna i större sammanhang eller i relation till en diskurs eller ett sammanhang går det 

att skapa mening ur nästan vad som helst. Garfinkel och etnometodologins intresse ligger i att 

se metoderna i spänningsfältet mellan det indexikala oförståeliga och det objektiva då det är här 

som det går att förstå hur metoderna skapa den sociala ordningen i sociala situationer (Kumlin, 

2011:183). Indexikaliteten syns som allra tydligast i undertemat Den egna kroppen när 

medlemmarna tar av sig sina tröjor. På nästan alla andra platser i samhället hade detta setts som 
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ett konstigt beteende och varit direkt olämpligt. Men i Crossfitboxen handlar det inte att ta av 

sig tröjan om att visa upp sin kropp utan förstås som ett medel för att göra det mer bekvämt att 

fortsätta träna då man slipper ha på sig sin svettiga tröja. Även i undertemat Att lära känna 

varandra syns indexikaliteten. Om man hade varit lika öppen och ställt lika personliga frågor 

som man gör till varandra i en Crossfitbox i samhället hade man snabbt blivit misstänkliggjord 

och uppfattats ha någon form av agenda bakom frågorna. Men i boxen förstås frågorna som ett 

sätt att bli vän med någon och är inte en utfrågning med någon form av agenda. 

 

Crossfits etnometodologiska metoder 

De etnometodologiska metoderna inom Crossfit är som allra mest synliga i utförandet av 

övningarna på det sätt som man tvingas utföra dem inom Crossfit. I och med att alla som utövar 

Crossfit har en gemensam uppfattning om hur övningar ska göras och i vilken intensitet de 

sedan ska utföras i är det enkelt för någon som är medlem och känner till metoderna att 

identifiera när någon annan håller på att träna Crossfit. Tydligast hade det blivit om man sett 

någon träna Crossfit någon annanstans än i boxen då Crossfitträningen skiljer sig mot hur man 

vanligtvis tränar på gym. Ytterligare metoder som syns tydligt är de som hör till det sociala 

samspelet mellan medlemmarna. För att passa in i en Crossfitbox krävs det att man är social 

och trevlig oavsett om man är blyg som människa eller har en dålig dag. Metoderna som syns 

är att man alltid hälsar och säger hejdå till de som kommer och går. Man är öppen och 

intresserad i konversationer med andra medlemmar samt att man aktivt söker dessa 

konversationer då det är en viktig del i att bibehålla den trevliga och familjära stämningen som 

finns i boxen. 

 

Reflektioner kring etnometodologin 

Etnometodologin kan lätt belysa den sociala ordning som finns och hjälper i att sätta begrepp 

på de handlingar som sker i boxen. Som visats ovan syns det tydligt hur de etnometodologiska 

begreppen hjälper till att förklara händelserna som sker. Etnometodologin fungerar och hjälper 

i att belysa området och hade i framställandet av resultatet kunnat göra modellen mindre 

abstrakt än vad den för tillfället är. Modellen är nu uppbyggd på en analytisk uppdelning av 

träningen och det sociala vilket är något man med användning av etnometodologin inte hade 

behövt göra. Detta då träningen och socialitet hade blivit ett och samma i den tillitsfulla och 

förklarbara användningen av metoder inför varandra. För att etnometodologin skulle fått full 

effekt borde teorin ha använts som metod då den innehåller en mängd metodologiska 

grundantaganden och kräver ett specifikt fokus i observationerna för att man till fullo ska kunnat 

upptäcka alla nyanser i en ordning.   

 

I denna uppsats används den dock som teori och var tänkt som ett medel för att få bukt på 

problemet med min förförståelse och de förutfattade meningar som jag som forskare besatt 

kring ämnet. Tanken var att genom att använda etnometodologin som teori skulle det ge riktning 

och hjälp i att skapa nya infallsvinklar kring området genom att fokusera på de specifika 

metoder som används, och att jag därigenom inte skulle fastna i gamla uppfattningar och tankar 

som hade kunnat hända om endast en etnografisk syn hade använts. Dock blev inte detta fallet. 

Väl på fältet hände det aldrig att jag som etnograf hamnade i gamla hjulspår och trampade i min 

tidigare negativt vinklade förförståelse. 

 

Metodologiska reflektioner  
Efter att det ämnesområde jag valt att undersöka hade fastställts var etnografin den metod som 

kändes mest lämplig för området Crossfit då dess fokus på den deltagande observationen kunde 

ge en djupare förståelse kring området. Den största svårigheten med användandet av etnografin 
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var att skriva tillräckligt beskrivande och målande observationsanteckningar som sedan skulle 

gå att använda i resultatet som empiri för den teori jag skapat. Trots denna medvetna tanke om 

att jag behövde skriva fylligt blev ändå en del av observationsanteckningarna något tunna vilket 

blev en utmaning i framställningen av resultatet. Idag hade jag i skrivandet av anteckningar 

fokuserat mindre på miljön och de konversationer som uppstod och mer på hur de olika 

medlemmarna agerar och beter sig.  

 

Ytterligare problematik uppstod då en av intervjupersoner inte längre hade möjlighet att ställa 

upp på intervju vilket gjorde att jag tappade ett värdefullt perspektiv. Den som var tänkt att 

intervju var nämligen en medlem i boxen som jag identifierat som kunnig och kompetent inom 

området och om denna intervju hade genomförts hade möjligen resultatet kunnat få ännu mer 

styrka. Detta innebar att ägaren fick en större roll än vad som var planerat i resultatet, dock 

upplevde jag inte hans svar på mina frågor som vinklade eller förskönade. Svaren gick inte 

heller emot något från min förförståelse kring området.  

 

En annan svaghet är att man inom etnografin vill spendera en hel del tid på fältet vilket jag inte 

hade möjlighet till att göra. Mer tid på fältet hade med största sannolikhet inneburit ett rikare 

resultat och i förlängningen även en starkare modell. Mitt urval av pass var lyckat då det fanns 

en viss skillnad i stämning men resultatet och modellen stämmer för både de som tränade där 

på morgonen och de som var där på kvällen. 

 

Självkritik 
En styrka och en svaghet i studien är att jag redan innan undersökningen startade hade 

erfarenhet och en bild av området som skulle studeras. En svaghet blir det då min förförståelse 

ofrånkomligen påverkar resultatet och hur jag uppfattade det som hände under tiden jag gjorde 

mina observationer. Men det blir en styrka då någon som kommit helt ny till fältet inte hade 

lyckats lära sig alla övningar på den tidsram som fanns för undersökningen. Att jag redan kunde 

göra träningen gav mig möjlighet att lägga fokus på upplevelsen av träningen och inte själva 

utförandet av övningarna, samt att jag kunde fokusera på de andra medlemmarna mer än vad 

jag annars kunnat. 

 

Att uttala sig om resultatets generaliserbarhet är svårt att säga något om då alla boxar skiljer sig 

åt. I och med att det inte finns något fast recept för hur en box ska drivas finns där säkerligen 

en variation i andra boxar och på andra orter. Dock är det samtidigt så att det jag själv upplevt 

utifrån mina tidigare erfarenheter inte ligger långt ifrån det jag upplevde i denna box. Mitt 

resultat kan i min mening gälla för stora delar av de Crossfitboxar som finns i Sverige, men för 

att verkligen kunna påstå att det finns en stark generaliserbarhet behövs ytterligare forskning 

att göras. 

 

Framtida forskning 
Crossfit är fortfarande ett brett och outforskat ämne med många möjliga angreppssätt och 

infallsvinklar. Jag hade rekommenderat att fler studier gjordes med etnografin som metodansats 

då mitt resultat visar att det inte går att förstå och greppa Crossfit om man inte upplever det i 

första hand. Även att använda en etnometodologisk metod hade kunnat ge en ny vinkel i de 

konkreta agerande som medlemmarna använder. Sedan anser jag att det hade varit intressant att 

undersöka skillnader mellan Crossfitboxar både i frågan om hur man lägger upp och planerar 

träningen såväl som hur det sociala skiljer sig åt från box till box. Är alla Crossfitboxar snarlika 

eller skiljer de sig markant från varandra? Vidare är medlemmarna intressanta att undersöka, 

mycket fokus har lagts på att titta på kvinnorna inom den tidigare forskning om Crossfit men 
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frågor om etnicitet, ålder och socioekonomiska förhållanden är fortfarande obesvarade. 

Framförallt är det socioekonomiska relevant då det är en stor kostnad att träna i en Crossfitbox 

vilket gör det otillgängligt för den grupp människor som inte har pengar att lägga på ett så dyrt 

medlemskap varje månad. Även coacherna och deras roll bör ytterligare ringas in då det är 

dessa som till stor del utgör grunden i boxen då det är coacherna som sätter ribban för hur man 

beter sig och hur träningen på passen ska utföras. Att undersöka dessa hade gett en ytterligare 

kunskap kring Crossfitkulturen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Observationsanteckning direktiv 
Skriv rikligt om upplevelsen. 

 Välkomnande 

 Prat innan 

 Pass start 

 Passet mitt 

 Passet slut 

 Efter passet 
 

https://www.theboxmag.com/community/crossfit-community-9476
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du tränat Crossfit? 

Hur kom det sig att du började med Crossfit? 

 

Finns där någon tanke bakom att man rör sig så mycket? 

Hur gör ni för att kropparna inte ska gå sönder 

Har ni/du någon träningsfilosofi om vad man ska klara av? 

Är målet att alla ska klara allt? 

 

Hur viktig är uppvärmningen? 

Hur tänker du kring uppvärmningen? 

Vad är tanken bakom styrkedelen i varje pass? 

Vem är det som programmerar i boxen? 

 

Vad baseras rörelsens utformning på? 

Är det viktigt att alla gör lika? 

Är det ett medel för att minska skadorna? 

 

Vad är jobbigast med att träna Crossfit? 

Hur spelar det mentala in i träningen? 

 

Att träna Crossfit innebär att man behöver handskas med en hel del smärta, varför väljer man 

att fortsätta hålla på med det?  

Varför tror du att folk kommer tillbaka? 

Tror du att det sociala spelar någon roll i att man kommer tillbaka? 

 

Är det svårt att börja med Crossfit? 

Tar det lång tid att lära sig alla övningar? 

Hur väl behöver man känna sin kropp? 

Brukar ni hjälpa med att lägga upp taktik inför woddar? 

 

Finns det i boxen någon uttalad inställning som ni har till träningen? 

Vem skrev upp citatet? 

Vad betyder det? 

 

Upplever du att det tävlas under passen? (Mot klockan och andra) 

Tävlar du även när du tränar själv? (mot dig själv?) 

 

Anser du att det lättast att träna själv eller i grupp? 

Tror du att de andra passdeltagarna hjälper i träningen? 

På vilket sätt? 

 

Hur hade du själv förklarat boxen? 

Min bästa förklaring var att det var som en fritidsgård, håller du med? 

Spenderar medlemmarna mycket tid i boxen? 

Har alla en egen box i hyllan? 

Hur resonerar ni kring att alla hänger sina grejer öppet? 

Har det skett några stölder? 
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Är Crossfit är en viktig del i livet för dig? 

Upplever du att Crossfit är en viktig del i livet för medlemmarna? 

Hur syns detta? 

 

Vem är herren på magnesiumhinken och wallballplattorna? 

Varför sitter han där? 

Umgås (du med) medlemmarna även utanför boxen? 

Blir medlemmarna vänner med varandra? 

Pratar ni coacher alltid med nya medlemmar? 

Pratar de andra medlemmarna med nya medlemmar? 

 

Är det uttalat att man alltid hälsar när man kommer och säger hejdå när man går? 

Hur hade du förklarat stämningen i boxen? 

Hur gör du för att skapa en bra stämning i boxen? 

Vad gör de andra coacherna för att skapa en bra stämning i boxen? 

Hur bidrar medlemmarna till att skapa stämningen i boxen? 

 

Upplever du att alla behandlas lika i boxen? 

Hur ? Varför/varför inte? 

Ser du att det finns någon skillnad i hur män och kvinnor bemöts? 

Hur justerar ni träningen för de som inte kan springa eller göra andra övningar? 

 

Brukar medlemmar tränar utan tröja? 

Brukar du själv dra av dig tröjan när du tränar? 

Skiljer sig crossfitutövares bild på kroppen från resten av samhället? 

Vems ide var det att sätta upp lappen om bindor på toaletten? 

 

Tror du att Crossfitträningen påverkar den sociala delen? 

Hur/Varför? 

Hur ser detta samband ut? 
 

 


