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Abstrakt 
Crossfit har genomgått en explosionsartad utveckling och blivit en av de snabbast 

växande träningsformerna under 2000-talet. Det är en träningshybrid som baseras på tre 

kompetenser: gymnastik, olympiska lyft och kondition. Studien syftar till att skapa ökad 

förståelse för den rådande Crossfit-kulturen i Sverige. Mer precist handlar det om att 

undersöka hur aktiva atleter ser på Crossfit-kulturen och dess uttrycksformer med 

särskilt fokus på begreppen gemenskap, språkbruk och kropp. Vad atleterna anser att 

kulturen innebär och hur de förhåller sig till den. Studien utgår från ett kvalitativt 

förhållningssätt där semistrukturerade intervjuer ligger till grund för datainsamlingen. 

Resultatet påvisar att det finns ett starkt kulturskapande inom Crossfit. Det grundar sig i 

den gemenskap och starka vi-känsla som träningsformen skapar genom hård träning och 

positiv attityd. Crossfit-kulturen är öppen och välkomnande, det är en arena som är till 

för alla. Respondenterna är av åsikten att man bör ha ett öppet och ödmjukt 

förhållningssätt gentemot sig själv och andra, för vara en del av kulturen. 
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Kapitel 1: Inledning 
De senaste åren har Crossfit väckt stort intresse, vunnit popularitet och blivit en av de 

största och snabbast växande träningstrenderna under 2000-talet. En anledning är den 

enkla och effektiva träningsformen. Brogan, Benson och Bruner (2017) menar även att 

det kan grunda sig i den gemenskap som kommer från att träna ihop. Träningsformen 

har genomgått en relativt snabb utveckling och marknadsförs som “The sport of fitness” 

(Dawson, 2017). Med tanke på den explosionsartade utvecklingen av Crossfit är det 

intressant att utforska och förstå den kultur som är i skapande. Sedan år 2000, då 

Crossfit grundades har omsättningen överstigit biljontals US dollar. Idag finns det över 

13 000 Crossfitboxar i världen och antalet växer ständigt. Crossfit anses ha en stark 

koppling till gemenskap och enligt Brogan, Benson och Bruner (2017) har även den 

sociala interaktionen betydelse för kulturen. De övertygelser som har identifierats 

omfattar stolthet i boxen och över träningspassen, inkludering och en stark känsla av 

gemenskap, som även sträcker sig utanför boxen. Träningsformen är en kombination av 

olika funktionella rörelser träningspassen är strukturerade, har stor variation och utförs 

ofta i grupp (Brogan, Benson & Bruner, 2017).  
 

Murphy (2012) hänvisar i sin monografi Inside the box till den kultur och det 

förtroendeskapande som genomsyrar Crossfit, han hävdar att den typiska sociala 

struktur som skapas i en Crossfitbox utgör en näst intill religiös dimension och kan 

därför liknas vid en mer etablerad institution i samhället: Kyrkan (Belger, 2012; 

Murphy, 2012). Även Belger (2012) påtalar likheter mellan ett religiöst samfund och 

Crossfit, medan Ornella (2014) skriver om sambandet mellan fysisk lidelse och den 

religiösa samhörighet som finns inom Crossfit community. Det starka samfundet inom 

Crossfit verkar för att göra inverkan på utövarnas identitet, sporten har positionerat sig 

själva på träningsmarknaden och kallar sina utövare för atleter (Woolf & Lawrence, 

2017). Inom Crossfit används följande slogan: “Forging elite fitness”, som syftar till att 

skapa och förbättra människors fysiska förmåga och kondition genom att kunna 

bemästra följande kompetenser: kardiovaskulär och respiratorisk uthållighet, styrka, 

flexibilitet, kraft, hastighet, koordination, smidighet, balans och noggrannhet 

(Glassman, 2002). Huvudsakligen baseras Crossfit på tre kompetenser: Gymnastik, 

olympiska lyft och kondition. Tillsammans skapar dessa en träningshybrid av hård 

träning som överträffar respektive träningsform på egen hand (Powers & Greenwell, 

2017). 
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Sebastian Avindell nämner i sin krönika Den nye Crossfitaren att träningsformen är till 

för alla: Gammal som ung, tränad som otränad, man som kvinna. Crossfit beskrivs som 

en individuell lagsport där utövarna pressar sig till det yttersta och stöttar varandra 

genom de hårda träningspassen vilket skapar en stark vi-känsla (Avindell, 2017a). 

Avindell har skrivit ytterligare en krönika inom ämnet där han belyser fenomen som 

anses självklara för Crossfit-atleter, exempelvis att träna utan tröja, svår terminologi och 

slogans som initierar att träningsformen skapar världens mest vältränade man/kvinna. 

Vidare kan fenomen likt dessa skapa en barriär mellan potentiella utövare och Crossfit, 

vilket öppnar upp för debatten huruvida Crossfit verkligen är till för alla (Avindell, 

2017b). Det väcker ett intresse för att undersöka dess kultur samt om och i sådana fall 

vilka attribut som krävs för att få vara en del av den. 
  

Genom att använda oss av Bourdieus socialisationsteori (Larsson, 2009) ämnar den här 

studien att undersöka den rådande kulturen inom svensk Crossfit med fokus på 

gemenskap, språkbruk och kropp. Studiens respondenter är en del av Crossfit-kulturen 

och har därigenom förmågan att reflektera över den. Tillsammans kan de skapa en 

bredare syn inom ämnet eftersom att de är aktiva Crossfit-atleter med olika 

träningsnivåer samt att de boxar som de tränar på har geografisk spridning. Därigenom 

kan de skapa en god bild av ämnet och definiera studiens syfte. 
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1.1 Syfte 

Studien syftar till att skapa ökad förståelse för den rådande Crossfit-kulturen i Sverige. 

Mer precist handlar det om att undersöka hur aktiva atleter ser på Crossfit-kulturen och 

dess uttrycksformer med särskilt fokus på begreppen gemenskap, språkbruk och kropp. 

Vad atleterna anser att kulturen innebär och hur de förhåller sig till den. Följande 

frågeställningar kommer att användas för att finna djupare förståelse för problematiken:  
  

-    Vilka faktorer bidrar till gemenskapen inom Crossfit? 

-    På vilket vis är språkbruket viktigt för kulturen? 

-    Hur förhåller sig respondenterna till kropp och klädkod? 

  
Det som utgör det centrala i studien är intervjuer om kulturen inom Crossfit. Det som 

ämnas undersökas är hur utövarna ser på kulturen, de kulturella gränsdragningar som 

finns samt på vilka premisser och vilka attribut som krävs för att få vara en del av 

kulturen. 
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Kapitel 2: Bakgrund och tidigare forskning 
Följande kapitel redogör för vad Crossfit är i termer av gemenskap, språkbruk och 

kropp i avseende att förtydliga vår utgångspunkt. Kapitlet inleds med att skapa en bild 

av träningsformen Crossfit för att vidare se över hur det bör förstås utifrån den kontext 

som det studeras inom, kultur, samt hur det bidrar till olika inkluderingsfaktorer för 

atleterna. Vidare kommer utövarna att benämnas som Crossfit-atleter eller atleter, 

oberoende av träningsnivå. Som vi tidigare nämnt finns det forskning om Crossfit som 

fenomen, här kommer vi att leda in dig som läsare på det i förhållande till gemenskap, 

språkbruk och kropp.  
  
2.1 Bakgrund 

2.1.1 Crossfit 

Greg Glassman är grundaren av Crossfit. Glassman är personlig tränare och har 

bakgrund som gymnast (Stoddard, 2011, ref i Powers & Greenwell, 2017). Han ville 

skapa en ny träningsform med syfte att uppnå en ny nivå av träning som skulle 

överträffa respektive träningsform (styrkelyft, kondition och gymnastik) på egen hand 

(Heywood, 2015) och resultatet blev Crossfit - funktionell fitness (Powers & Greenwell, 

2017). Crossfit etablerades officiellt år 2000 och det första Crossfit-gymmet öppnades, 

benämnt som box. Boxen liknar ofta en lagerlokal och är sparsamt utrustad (Herz, 

2014). 
  
Crossfit är en intensiv och okonventionell träningsform. Ett träningspass kan innebära 

flera rundor av olympiska lyft i kombination med konditionsövningar samt en hög 

volym av repetitioner av olika övningar. Exempelvis etthundra pull-ups, tvåhundra 

push-ups och trehundra deep squats (terminologin är på engelska, vilket kommer att 

användas vidare i den här studien). Momenten utförs på tid vilket innebär maximal 

ansträngning och utgör även en bidragande faktor till den stolthet som förenar atleterna. 

Som atlet lär du dig att hantera obehag och smärta vilket bidrar till fysisk och psykisk 

fostran. Ett exempel är följande uttryck som jämför Crossfit med andra träningsformer: 

“Din träning är vår uppvärmning” (Powers & Greenwell, 2017).  
  

Belger (2012) påstår att Crossfit understöds av viljan att förbättra sig själv genom en 

förbättrad fysik och Crossfit Headquarters (HQ) hävdar att “Crossfit is about making 
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your life better” (Citerat i Belger, 2012). Den tidigare ägaren av världens första 

Crossfitbox Greg Amundsen har uttryck sig i liknande termer: “Crossfit literally makes 

better people” (Citerade Amundsen i Feine & Manning, 2013). Crossfit främjar idén av 

att träningen gör utövare till den bästa versionen av sig själva även utanför boxen. 

Många atleter anser att Crossfit inte bara är någonting som de gör, utan även definierar 

vilka de är (Powers & Greenwell, 2017).   
 

Crossfit som träningsform kan beskrivas genom den gemenskap som spontant uppstår 

då individer utövar träningen tillsammans. Boxen har minimalistisk utrustning vilket 

bidrar till att det blir svårt för atleterna att vara autonoma och/eller anonyma. Detta är en 

skillnad från de traditionella gymmen där utövarna har möjlighet att skapa virtuella 

gränser mellan sig själva och andra genom att lyssna på musik eller titta på TV medan 

de tränar på en enskild maskin. Många gym erbjuder ofta gruppträning som spinning, 

yoga och dansklasser vilket ger gymutövarna ett val att träna individuellt eller i grupp. 

Trots detta är det fortfarande möjligt att ha sin egen plats i rummet, en yogamatta eller 

en cykel i spinningsalen. Inom gruppträningen skapas en kultur där individer tränar 

ensamma i grupp (Markula & Pringle, 2006), till skillnad från Crossfit där atleterna inte 

kan avskärma sig från gruppen, varken fysiskt eller mentalt. För dem är gruppträning 

någonting som kräver aktivt deltagande och interaktion, vilket är väsentligt för 

skapandet av gemenskapen. För att exemplifiera använder vi oss av Glassman´s (2011) 

uttalande: “If [the coaches] get a sense that you’re a little bit keeping to yourself, 

they’re going to be in your face”. Crossfitboxens utformning bidrar till interaktion och 

utgör en viktig aspekt i fråga om gemenskap och kultur (Dawson, 2017).   
 

Ytterligare en aspekt som bidrar till kulturskapandet är språket. I tidigare studier talar 

respondenterna om att de delar ett språk, citerat från Belger (2012) “It’s a language that 

only we speak”, uttalade sig Crossfit-atleten Brad Ludden om språkbruket. En Workout 

of the Day (WOD) kan ha ett specifikt namn som är associerat med en specifik 

kombination av övningar. Kunskapen om namnen och innebörden av det oräkneliga 

antalet WODar skiljer Crossfit-atleter från andra. Att tala samma språk sträcker sig 

bortom den bokstavliga tolkningen, det har snarare betydelse för den delade upplevelsen 

som atleterna går igenom under sina träningspass. Här är ytterligare ett talande citat från 

Ludden: “I believe that through challenge, we grow closer. Any time you challenge 
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yourself in a group, you bond strongly with the others. … We put a group of strangers 

through a legitimate challenge, and they immediately bond” (citerat i Belger, 2012). 
 

Enligt Lalich och Langone (2006) har Crossfit blivit näst intill kultförklarat då många 

kultlika karaktärsdrag har identifierats. De har studerat hängivenhet till ledare (Crossfit 

coachen), antaganden av status, oförmåga att relatera till utomstående, viljan att göra 

vad som krävs för att nå uppsatta mål (även om det innebär att kräkas eller att blöda) 

och viljan att värva fler medlemmar. I studien framkommer även att Crossfit-atleter ofta 

refererar till filmen Fight Club och skämtar om att “The first rule about CrossFit is 

always talk about CrossFit”. Många atleter har anammat kultstämpeln och satt den i ett 

positivt ljus genom att exempelvis bära liknande träningskläder samt utveckling av 

språk och terminologi (Herz, 2014). Träningen medför även aspekter som utövarna tar 

med sig i livet utanför boxen, exempelvis det driv och den motivation som krävs för att 

utföra en WOD (Cavallerano, 2012; Dawson, 2017). 
 

2.2 Tidigare forskning 

Trots det faktum att Crossfit är det snabbast växande fitnessfenomenet i världen finns 

det få studier inom ämnet som är kopplat till kultur och sociala aspekter. En anledning 

till detta kan vara att sporten är relativt ny. Däremot är det kvantitativa forskningsfältet 

inom Crossfit mer omfattande, främst i form av skadeprevention och skadeprevalens 

(Dawson, 2017). 
  

2.2.1 Crossfit och kulturskapande 

Dawson (2015) menar att träningsformen skapar ett socialt forum där atleterna 

uppmuntras att dela sina erfarenheter med andra. Kulturen skapar stark sammanhållning 

och sträcker sig ofta utanför boxen (Heywood, 2015). Kulturskapandet kommer från 

teamövningar, publicering och delning av träningstider, träningspass och bilder på 

sociala medier samt webbplatser, till skillnad från den träning som sker i vanliga 

sporthallar (Powers & Greenwell, 2017). 
  
Kultur är ett omdiskuterat begrepp och har ett flertal förklaringar som kan användas i 

olika sammanhang inom flera ämnesområden. Ordet kultur betyder odling och syftar på 

att kultur är någonting som människan odlar fram och är ett resultat av sådant som vi 

har lärt oss. Kultur kan bland annat ses som (1) att det är någonting som vi lär oss av 
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andra, exempelvis inlärda handlingar, tankar och känslor, (2) kultur är föränderligt, (3) 

kultur både skapas och förs vidare av människor, (4) det är något omedvetet som kan 

liknas vid tyst kunskap och (5) det påverkar vårt sätt att tänka (Ringquist, 2010). 

Begreppet kultur är både föränderligt och svårdefinierat, därigenom har dess definition 

varierat genom åren. I följande studie definieras det som: 
 

“Att se på mänskligt liv i kulturella termer är för många av oss en fråga om en betoning av 

kollektivt medvetande och de kommunikationer som bär upp det. Kultur omfattar därmed 

gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och sammanhållande tankemönster.” 

(Hannerz, Liljeström & Löfgren ref. i Liukko 1996).  

 

Någonting som är avgörande för kultur är språk och symboler. Det som skapar ramen 

för den enskilda individen som en kommunicerande kulturskapare är tankegods och 

vanor som redan kan ses som ett livsmönster (Hannerz, Liljeström & Löfgren ref. i 

Liukko 1996). Ett exempel på symboler i ett kulturellt sammanhang är kläder som kan 

ses som en signal av tillhörighet. Det signalerar vilken grupp som en individ tillhör då 

olika kulturer bär med sig olika klädkoder och kan ses som en markering av tillhörighet 

(Ringquist, 2010). 
  
2.2.2 Gemenskap 

I första hand är Crossfit en träningsform men beskrivs även i termer av den gemenskap 

som träningen skapar. En bidragande faktor till gemenskapen är hur atleter driver och 

stöttar varandra under träningen samt att den pådrivande kulturen inte är nedlåtande 

utan anses välkomnande och utgör ett nästintill förväntat inslag under träningen. Det 

handlar om den delade erfarenheten som Crossfit-atleter går igenom under träningen, 

som redan nämnt beskriver Luddens det på följande vis: “I believe that through 

challenge, we grow closer” (Belger, 2012).  
  
Forskningsläget kring den inkluderande gemenskapen inom Crossfit brister i kvantitet, 

däremot går det att dra paralleller mellan den svenska föreningsvärlden, då de tar 

avtryck i liknande värdegrund. Föreningsvärlden står för inkluderande idrott, det 

handlar om att ta tillvara på möjligheter och undanröja hinder. Riksidrottsförbundet står 

för allas lika skyldigheter, rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund. Det bidrar till 

den inkluderande kultur som påstås utgöra den demokratiska idrottsvärlden. Det 

universella språk som finns inom idrotten har en viktig roll för att öka förståelsen 
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mellan människor och grupper. Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: (1) glädje 

och gemenskap, (2) demokrati och delaktighet, (3) allas rätt att vara med utifrån sina 

egna förutsättningar samt (4) rent spel. Idrott bidrar till gemenskap och kamratskap i en 

förening, det kan vara en avgörande faktor för engagemang då föreningen skapar en 

trygg social gemenskap. Föreningsverksamhet bidrar till att barn och ungdomar lär sig 

att respektera och umgås med andra människor över såväl generationsgränser som 

kulturella och etniska gränser. Ledarna blir positiva förebilder och samhörigheten i 

föreningen motverkar social isolering. Därmed ger idrott i förening ett mervärde som 

skall vara tillgängligt för alla (Riksidrottsförbundet, 2009). Idrottens ambition är att 

bidra med utvecklande miljöer och social utveckling bland deltagarna. Ett sådant 

antagande om “Idrottens välsignelse” (Lundvall & Meckbach, 2003) är en internationell 

företeelse och en liknande värdegrund kan ses inom Crossfit. Därför används den 

svenska föreningsidrotten som exempel för att förtydliga gemenskapen inom Crossfit 

(Faskunger & Sjöblom 2017). 
  
2.2.3 Språkbruk 

Tidigare forskning visar att språket utgör en del av identitetsskapandet inom Crossfit. I 

studier har respondenter hänvisat till att språket utgör en viktig aspekt, det skapar en vi-

känsla då terminologin skiljer sig från övriga idrotter (Belger, 2012). Bourdieu skriver 

om hur språk och språkbruk är kopplat till dominans och klasstillhörighet. Att språk 

medför ett slags kapital och en symbolisk vinst. Den sociala verkligheten av 

språkkapitalets existens medför att enbart några få känner sig auktoriserade att tala då 

de har en social försäkran genom att bemästrat språket. Å andra sidan kan språkbruket 

inom Crossfit liknas vid den fria lingvistiska marknaden som inte bidrar till den ovan 

nämnda symboliska vinsten, då många av de termer som används är slang och 

förkortningar (Fowler, 1997). 

 

I Crossfit kan en WOD ha ett eget namn som associeras med en specifik kombination av 

övningar. Vetskapen om innehållet och namnen distingerar Crossfit-atleter från övriga. 

Att tala samma språk sträcker sig bortom den bokstavliga tolkningen och för oss in på 

de kulturella gränsdragningar som finns inom Crossfit.    
 

Exempel på en WOD:  

Badger 3 RFT (rounds for time) 
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30 squat-cleans 

30 pull-ups 

800 m run 

Rx 95 lbs. 

                                                                                  

2.2.4 Kropp 

Det är ett antal olika föreställningar som faller inom Crossfitens definition för hur en 

kropp skall se ut. Dessa sträcker sig förbi det estetiska utseendet då det är den 

kroppsliga prestationen som är i centrum. Många identifierar sig även genom sina 

kläder, som ofta liknas vid en uniform. Kvinnor bär ofta booty shorts (korta och tighta 

shorts) (Herz, 2014), knästrumpor (för att skydda skenbenen från skrapsår och 

blåmärken), träningsskor från Reebok CrossFit´s Nano och ett pannband. För män är 

kläderna inte lika självklara, men märket Reebok CrossFit är det mest populära valet 

(Dawson, 2017).  
  
Howson (2015) visar på hur människor upplever och inlåter sig med andra människor i 

den sociala världen ur ett förkroppsligat perspektiv. Det indikerar att kroppens fysiska 

egenskaper, vårt beteende, vanor och rörelser samt vår form och storlek bidrar till 

uppfattningar och interaktion med andra. Förkroppsligandet blir en avgörande 

beståndsdel i social interaktion då vi ser världen samt opererar inom den utifrån den 

egna kroppen. Vi måste även uppföra oss på ett särskilt socialt sätt som ofta är 

föreskrivet för att skapa ett mjukt flöde i den sociala interaktionen. Vi måste därför 

uppmärksamma det kroppsliga uppträdandet - detta för att ses som kompetenta sociala 

aktörer. För att framstå som kompetenta sociala aktörer engagerar sig många i 

kroppsarbete då det sociala värdet ofta mäts genom det visuella utseendet. Ofta syftar 

det på aktiviteter och praktiker som är sammankopplade med den vältränade kroppen. 

Aktiviteterna skapar en vältränad tillika normerad kropp som får oss att framstå som 

socialt kompetenta och träningen bidrar till identitetsskapande. Tidigare forskning visar 

på att kroppen påverkar tillträdet till träningen och sociala sammanhang eftersom att en 

träningsform kan gynna en viss typ av kropp. Kroppsligt uppträdande och 

utseendemässiga normer är en social konstruktion. Dessa är föränderliga över tid och 

skiljer sig mellan olika kulturer. Det kroppsliga uppträdandet har blivit en viktig aspekt 

för social klassificering samt kategorisering av människor som spenderar tid, arbete och 
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pengar på att sköta om sin kropp. Att visa upp sin kropp är en viktig del av det sociala 

livet (Howson, 2015). 
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Kapitel 3: Teori 
Studiens syfte är att skapa ökad förståelse för den rådande Crossfit-kulturen i Sverige 

och mer precist undersöka hur aktiva atleter ser på Crossfit-kulturen och dess 

uttrycksformer med särskilt fokus på begreppen gemenskap, språkbruk och kropp. Vad 

atleterna anser att kulturen innebär samt hur de förhåller sig till den kan studeras utifrån 

olika perspektiv. När någonting skall undersökas krävs det noggrann övervägning kring 

vilka angreppssätt som är möjliga utifrån studiens frågeställningar. Det finns en uppsjö 

av teoretiska perspektiv i den här typen av samhällsvetenskapliga studier. När man 

väljer perspektiv för sin analys, väljs även vilka metodologiska val som är möjliga, 

vilka frågor som kan ställas och vilka analytiska begrepp som är gångbara. Intresset i 

den här studien är riktat mot vad Crossfit-atleter anser att kulturen kring fenomenet 

innebär, vilka attribut som krävs för att få vara en del av kulturen och hur de själva 

förhåller sig till den. Studien kommer därför att ha ett kultursociologiskt perspektiv. I 

Crossfitboxen befinner sig atleterna, som förutom att vara enskilda individer samtidigt 

ingår i ett socialt sammanhang som inrymmer ett antal gränsdragningar för, och 

föreställningar om, vad som utgör kulturen. För att kunna studera den rådande kulturen 

inom Crossfit hämtar vi inspiration från den franske kultursociologen Bourdieus teorier 

och begrepp. Bourdieus begrepp kommer att användas men även begreppet kultur. Sett 

till kulturskapande är Bourdieu inte intresserad av själva kunskapen kring ett specifikt 

ämne utan snarare hur kulturen uppstår och reproduceras i ett socialt sammanhang, där 

tolkningsföreträde innebär makt att definiera kunskap. Analyser utifrån ett sådant 

perspektiv gör det möjligt att förstå de kulturella gränsdragningar som finns inom 

Crossfit. Användandet av Bourdieus teori möjliggör det faktum att belysa den sociala 

praktikens objektiva egenskaper som atleterna delvis är omedvetna om. Individens 

handlingar är ett resultat av de erfarenheter som har införlivats och de möjligheter som 

objektiva strukturer erbjuder i ett specifikt socialt sammanhang. Det kan överföras till 

Crossfit och förstås som att atleternas handlingar och träningspass är medvetna, men 

inte de införlivade erfarenheter eller de objektiva strukturer som styr handlingarna. Här 

blir Bourdieus begrepp användbart då bland annat hierarkier och polaritet inom en 

social arena studeras (Larsson, 2009). 
  
Att studera Crossfit som en kulturell praktik med hjälp av Bourdieus begrepp gör det 

möjligt att förstå utövarnas handlingar och praktiker utifrån det sociala sammanhang 



  
 

 

 9 

som de befinner sig i. Kapitlet innehåller en redogörelse för det kultursociologiska 

perspektivet och därefter presenteras de begrepp som kommer att användas i studien 

(Larsson, 2009).  
  
3.1 Kultursociologiskt perspektiv 

Bourdieu är intresserad av sociala sammanhang och många av hans nyckelbegrepp är 

inspirerade och utvecklade av bland annat Durkheim och Marx (Törnqvist, 2003). Han 

har inte sin utgångspunkt i den enskilda individens handling utan i relation mellan 

individen och den sociala miljö som hen befinner sig i. Ett av de begrepp som kommer 

att användas i studien är kapitalbegreppet, det handlar om symboliska tillgångar som 

kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital. Någonting som Bourdieu diskuterade var det 

faktum att vi i praktiken kan välja fritt och upplever även detta. Trots det faktum att 

individen ofta väljer i linje med det sociala sammanhang som den är fostrad i och har 

erfarenheter ifrån. Enligt Bourdieu formar livsmiljön människans val i livet och de 

objektiva strukturer som finns både möjliggör och begränsar hur individer tolkar, 

iakttar, väljer och handlar (Larsson, 2009).  
  
Bourdieus begrepp och teorier utvecklades genom hans empiriska undersökningar, 

forskningen handlade till stor del om makt och hur en social ordning upprätthålls i ett 

system av relationer i den sociala världen. Hans teorier och begrepp kan sedan vara 

behjälpliga för att kunna analysera dessa betingelser. Bourdieu påstår att den sociala 

världen består av objektiva strukturer som existerar utanför symboliska system som 

språk. Dessa är beroende av Crossfit-atleternas medvetande och önskningar men även 

av symboliska strukturer som utgör en funktion av de uppfattningar, tankar och 

handlingar som individerna konstruerar. Dessa socialt konstruerade symbolsystem 

fungerar likt ett klassifikationsschema inom den sociala världen och gör att strukturerna 

uppfattas som naturgivna. I sina senare publikationer använder sig Bourdieu av 

beteckningar som reflexiv sociologi och betonar vikten av självreflektion som forskare. 

Forskaren måste systematiskt reflektera över vilket socialt rum samt vilket 

forskningsmässigt rum hen befinner sig i för att kunna göra en vetenskaplig studie. 

Bourdieu använder ofta benämningen agent, istället för agent används benämningen 

atlet i den här studien. Bourdieu använde begreppet i betydelsen av någon som handlar, 

någon som har en position, vilket även vi kommer att göra (Larsson, 2009).     
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3.2 Bourdieus begrepp - mot en teoretisk operationalisering  

För att förstå handlingar och strategier används relationen mellan individ och grupp och 

för det sociala sammanhang som de befinner sig i används Bourdieus begrepp som 

redskap. Bourdieu studerade ofta sociala praktiker i vardagen men även relationen 

mellan livsstil och sociala system. De begrepp som kommer att användas stödjer 

varandra och det är i relationen mellan individer, grupper och sociala sammanhang som 

det går att studera hur kulturen produceras och reproduceras. De begrepp som vi anser 

relevanta för den här studien är habitus, grupphabitus och kapital (Larsson, 2009). 
  
3.2.1 Habitus  

Habitus, ett av Bourdieus mest kända begrepp, förklarar han som ett system av 

förkroppsligande dispositioner som uppstår i samspel mellan individen och det sociala 

sammanhang som hen befinner sig i. Människan lär sig att bemästra olika situationer 

genom att individuella upplevelser, tillika erfarenheter ristas in i kroppen. Det kan 

förstås utifrån att den sociala verkligheten existerar i flera dimensioner; i och utanför 

individen. Han ser kropp och själ som en enhet där det inte finns någon motsättning 

mellan subjekt och objekt. Våra kroppar som utgör vi:et existerar i den sociala världen 

men även i våra kroppar som en form av habitus, vilket medför att våra handlingar blir 

självklara. Det som är av intresse är relationen mellan struktur och subjekt, sett från den 

individuella upplevelsen. Habitus formas hos individen genom vardagliga situationer 

och tar sin början i barndomen genom familj, skola och sedan vidare i livet. Det 

bestämmer hur en individ handlar, tänker, uppfattar och sätter värde till händelser/saker 

i olika sociala sammanhang. Habitus är undermedvetet och går att likna vid en slags inre 

kompass som guidar en individ utifrån de möjligheter som står till buds. Det bestämmer 

skillnaden mellan vad som är gott och ont, bra och dåligt, distingerat och vulgärt osv. 

Eftersom att habitus är formbart och individuellt kan ett beteende eller tillgång framstå 

som distingerad för en individ, medan en annan anser det vara pretentiöst eller 

skrytsamt och den tredje anser det vara vulgärt. Bourdieu menar att vi undermedvetet 

representerar tidigare generationer då kroppen är en lagringsplats för vår historia, på 

samma sätt som att den sociala världen finns i våra kroppar finns även vår historia. 

Varje individ är, i olika omfattning, en del av gårdagens historia, det innebär att varje 

individ frivilligt eller ofrivilligt ständigt producerar och reproducerar den sociala 

ordning efter tidigare levda principer. Även fast många är fria att göra sina egna val 

följer människan gärna vanor. Bourdieu menar att det beror på att individens habitus 
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styr olika val och det är enbart några få val som vi faktiskt reflekterar över. Habitus gör 

det möjligt för människor att agera rätt när de befinner sig i en miljö som korrelerar med 

deras habitus och vi känner oss som hemma, om matchningen inte stämmer överens blir 

effekten istället den motsatta. Förmågan att navigera i tillvaron, exempelvis Crossfit-

atletens sätt att agera i en Crossfitbox, skulle kunna förklaras utifrån habitus (Larsson, 

2009).       
  

3.2.2 Grupphabitus 

Människan konstruerar den sociala världen, både individuellt och kollektivt och för 

skapandet är det sammanhanget som är betydelsefullt. Habitus finns på både individ- 

och gruppnivå och kan vara både “strukturerande och strukturerat”, “differentierande 

och differentierat”. Med det menas att olika grupper har sin specifika habitus, det både 

förenar individer i en grupp och differentierar dem från andra grupper. Grupphabitus ger 

en förståelse för praktiken samt tar hänsyn till och synliggör relationen mellan individer. 

Det går att koppla ämnes- och yrkeshabitus i kontexten av en Crossfitbox, i det givna 

fallet syftar det till att Crossfit-atleter särskiljer dem från andra grupper med annan 

träningsbakgrund. Det kan ses som ett manifest av rutiner, delad förståelse/kunskap, 

attityd och inställning till träning samt lärandeprocesser. För att förstå en grupps habitus 

måste det som är karaktäristiskt och specifikt för gruppen förstås och det kan komma till 

uttryck på ett flertal vis. Ett exempel är individers val och handlingar men även tycke 

och smak som är en markör för grupptillhörighet och den miljö som vi verkar inom. 

Någonting som kan uttryckas på flera olika sätt är smak: smak för olika livsstilar, 

kläder, träning och hur vi inreder våra hem. När en individ uttrycker smak för en sak 

uttrycker den samtidigt avsmak för någonting annat, det är en slags social markör. 

Vidare exempel är tillhörighet som skapar distinktioner och kan fungera likt en 

inträdesbiljett till olika positioner i samhället. Enligt Bourdieu är habitusbegreppet 

dynamiskt eftersom att vi ständigt tillägnar oss nya erfarenheter som införlivas med de 

gamla och medverkar i formandet av ett nytt och förändrat habitus, det är en process 

som ständigt adderas och revideras. Habitus kan ses som en konsekvens av historia men 

även någonting som kan ändras av och med den. Genom att erhålla nya erfarenheter, 

exempelvis genom träning, är förändring möjligt vilket även visar på att erhållen 

kunskap och erfarenheter inte är evigt beständiga. I mötet mellan individers habitus 

uppstår en social verklighet där habitus kan förstärkas eller förändras. Beroende på 

utfallet av mötet bidrar det antingen till att den sociala världen reproduceras 
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(förstärkning av habitus) eller förändras (habitus överensstämmer inte med den sociala 

världen). Habitus vidmakthåller traditioner och seder inom en grupp om det inte sker 

någon förändring i betingelserna. Begreppet kan vara användbart för att upptäcka det 

som är självklart och tas för givet. Det är ett sätt att titta på data genom att tolka det som 

tas för givet, det leder till frågor som hur väl anpassad individen är till den kontext som 

hen befinner sig inom och hur personlig historia skapar förhållningssättet till denna. Är 

strukturella effekter i mindre grupper synliga och vad är meningen med icke-verbalt 

beteende och individers språkbruk? (Larsson, 2009). 
 

3.2.3 Kapital 

Bourdieus kapitalbegrepp är användbart då det finns intresse av att studera varför vissa 

kunskaper inom en kontext betonas på bekostnad av andra och varför visa kunskaper 

värderas högre än andra. I studien har begreppet kapital en symbolisk mening, Bourdieu 

förklarar hur kapital avgör en individs position på fältet genom dess symboliska och 

materiella tillgångar. Det finns olika typer av kapital: Socialt, kulturellt och ekonomiskt. 

Samtliga former av kapital kan ha ett symboliskt värde och verka som kapital så länge 

det igenkänns som värdefullt inom en social grupp. Det är ett relationellt begrepp - 

något som känns igen och tillskrivs värde inom en viss kontext och blir en tillgång 

genom betraktarens ögon. Sammanhanget avgör vad som kan förstås och fungera som 

symboliskt kapital, även habitus kan verka som en form av förkroppsligat kapital. Här 

skiljs individuella tillgångar och en persons habitus på, kroppen måste bäras upp på 

kapital som lagras i form av exempelvis titlar. Kapitalet och tillgångarna måste 

investeras för att ge avkastning i form av positioner och makt. Det personliga kapitalet 

handlar om att kunna föra sig i ett visst sammanhang eller att tala på rätt sätt, uttrycka 

gillande för rätt smak och rätt livsstilsval. Det är ofta kunskap inom ett ämnesområde 

som tillskrivs värde, men för en Crossfit-atlet kan ett symboliskt kapital även handla om 

att ha god fysisk förmåga eller idrottskompetens. För att kapitalet skall ha ett värde 

måste det finnas en marknad där det efterfrågas samt bedöms som en tillgång, någonting 

kan vara ett kapital i ett sammanhang och helt verkningslöst i ett annat. Det kan även 

ackumuleras och konverteras till andra former av kapital, dock enbart om det redan 

finns en existerande marknad där kapitalet går att växla in. Bourdieu menar att det blir 

ett självgenererande system, att symboliskt kapital tilldelas den som redan har kapital - 

makt föder makt. Trots det faktum att begreppet kapital är relationellt är det inte den 
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enskilda individens utan kollektivets tro på, och föreställningar om, vad det är som 

eftersträvas som ger avkastning (Larsson, 2009). 
 

3.2.4 Användning av begreppet 

Bourdieus begrepp är behjälpliga och möjliggör vårt analysarbete av de kulturella 

gränsdragningar som finns inom Crossfit, atleternas habitus samt hur Crossfit kan forma 

och omforma habitus samt reproducera och producera praktiker. För att använda 

habitusbegreppet krävs vissa förutsättningar, exempelvis redan existerande 

maktrelationer och en syn på handlingar som mer praktiskt bemästrande än övervägt 

medvetet kalkylerande. Människan följer olika regler och verkligheten är inte 

observerbar utan den relation som finns mellan olika objektiva strukturer samt 

människans inkorporation av dessa strukturer (Larsson, 2009).  
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Kapitel 4: Metod 
4.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod vilket innebär att vi genom tolkning 

försöker förstå hur människan ser på världen, vilken meningen de ger olika händelser 

och vilken mening de anser att deras liv tillskrivs. Den data som produceras inom den 

kvalitativa forskningen är ofta beskrivande och fokus ligger på det individuella och 

unika, men även på det som skiljer sig åt eller är avvikande, samt att försöka hitta olika 

sammanhang och strukturer, vilket den här studien ämnar undersöka (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Att studien ämnar undersöka förståelse och uppfattning av vissa 

fenomen gör att en kvalitativ metod är ett självklart val. Vi vill få en större klarhet i den 

rådande Crossfit-kulturen i Sverige och undersöka sambandet mellan individ och 

kontext, vilket också är en del i den kvalitativa metoden. Eftersom vi har valt en 

kvalitativ metod ger det oss en närhet till respondenterna och får en uppfattning om 

dennes egna uppfattningar och tolkningar genom egna ord, vilket tidigare nämnts som 

en viktig del. En kvalitativ metod används med fördel om det finns sparsmakad kunskap 

inom området, när man vill få mycket information om få enheter och få förståelse och 

ett helhetsperspektiv för ett fenomen/situation/individ (Jacobsen, 2017). 
 

4.2 Kvalitativ intervju 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att “Den kvalitativa intervjun kan förse oss med 

välgrundad kunskap om vår samtalsverklighet”. Vidare karaktäriserar den kvalitativa 

intervjun av att den nyttjas relativt fritt i syfte att anpassa sig till respondentens 

resonemang kring ämnet. För att exemplifiera det ovanstående behöver vi inte följa 

intervjuguiden ordagrant utan kan skifta mellan de olika frågorna beroende på 

respondentens svar. Användandet av det kvalitativa tillvägagångssättet ger ofta utförliga 

och uttömmande svar, samt skapar utrymme för respondenten att tala fritt utifrån de 

ställda frågorna, därmed finns det möjlighet att få fram det essentiella i studien i fråga 

om respondentens egen uppfattning kring ämnet, berättelser och upplevelser (Bryman & 

Nilsson, 2011). Det kvalitativa tillvägagångssättet nyttjades vid samtliga intervjuer och 

de frågor som ställdes var av öppen karaktär. Ett sådant tillvägagångssätt resulterar i att 

respondenterna stundom besvarar frågor vilka, enligt intervjuguiden, skulle ha ställts 

vid ett senare skede. Vid intervjuerna fördes en öppen dialog, det medförde att 

respondenterna kunde tala fritt kring de olika frågeställningarna. Genom att ha ett öppet 
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förhållningssätt under intervjuerna ökar möjligheten att få så uttömmande svar som 

möjligt samt att fånga respondenternas enskilda upplevelser, uppfattningar samt 

tolkningar av de frågor som ställs (Bryman & Nilsson, 2011).  
  
4.3 Urval 

Urvalet avgör vilken information vi får in, därför bör man vara uppmärksam på vilka 

som utgör urvalet och vilken information de kan ge. Detta för att belysa 

problemställningen och uppfylla syftet med studien (Jacobsen, 2017). Urvalet i studien 

var av målstyrd karaktär, vilket innebär att individer valdes ut på ett strategiskt vis för 

att besvara frågeställningarna. Valet av respondenter är personer som är aktiva inom 

Crossfit med viss erfarenhet, vilket utgjorde ett lämpligt urval för studiens syfte 

(Bryman & Nilsson, 2011). Det var både män och kvinnor som deltog i studien, 

könsfördelningen var relativt jämn med fem stycken kvinnor och fyra män i varierande 

ålder. Från början delade vi in urvalet i tre kategorier: Nybörjare, bredaktiv och elit i 

syfte att få ett så brett perspektiv som möjligt på området. Liknande strategi användes i 

fråga om ålder och kön på respondenterna. Vi valde även ut kriterier för att få delta i 

studien som har styrts av studiens syfte och vilken slags information vi ville få fram, ett 

medvetet val, vilket Jacobsen (2017) menar är viktigt. För att delta i studien skulle 

individen vara medlem i en box och träna aktivt, vilket gjorde att individerna som 

deltog var av båda könen, varierande ålder samt att de befann sig på olika träningsnivå. 

Individerna ansågs kunna tillföra och skapa ytterligare förståelse inom området genom 

denna variation på individer (Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden begränsar även 

antalet respondenter, eftersom datainsamlingen är tidskrävande och väldigt detaljerad, 

vilket gör det svåranalyserat vid för många respondenter och för mycket data (Jacobsen, 

2017). Vår studie hade nio respondenter i åldern 27-55. Träningsnivån på individerna 

varierade, däremot var träningsnivån inte jämt fördelad eftersom att studiens 

tidsbegränsning inte gav oss möjligheten att få tag i tillräckligt många respondenter för 

att ha förmånen att kunna välja. Det finns även en variation rent geografiskt, då de 

tillhörde olika boxar över södra delarna av Sverige. Samtliga respondenter blev 

tilldelade fiktiva namn i studien och heter egentligen någonting annat än det som 

uppges, vidare kommer respondenterna att benämnas som: Freja, Malin, Lotta, Siri, 

Fredrika, Pontus, Mårten, Henrik och Martin. Även de boxar som nämns i texten har 

fiktiva namn: Crossfit Sekten.  
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4.4 Instrument 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer i studien, vilket innebär att vi 

kan anpassa frågorna och ordningen på dem efter situationen. Detta är en fördel och vi 

får även en bredare bild och fler nyanser vilket i sin tur leder till beskrivningar av olika 

situationer, vilket inte hade varit möjligt annars. Vid en kvalitativ intervju har vi även 

möjlighet att öppna upp för nya ämnen och ställa nya frågor under själva intervjun, för 

att möjliggöra ökad förståelse för området (Ahrne & Svensson, 2015). Det finns två 

olika huvudformer av intervjuer, ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuer. Vi 

har alltså valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi har 

skapat en intervjuguide (se bilaga 1) innehållandes frågor som ringar in studiens syfte. 

Frågorna behöver inte komma i ordning och vi har även möjlighet att ställa frågor som 

inte finns i guiden men som ändå anses relevanta för ämnet. Vi utformade även guiden 

efter tre olika teman som utgör studien syfte, samt ett inledande tema om individens 

bakgrund. Det första temat som behandlar respondentens bakgrund, både som individ 

och Crossfit-atlet är viktigt för att vi ska få en tydlig bild av respondentens resonemang 

i förhållande till studiens syfte. Frågorna i intervjuguiden utformades för att kunna ringa 

in studiens syfte utifrån respondenternas eget perspektiv (Bryman & Nilsson, 

2011).                                                                                                                                   

     

4.5 Genomförande 

I syfte att finna respondenter som var insatta i det område som vi ämnade undersöka 

samt få en geografisk variation skrev vi ett inlägg på forumet Crossfit Swedens 

Facebook-sida. Där beskrev vi studiens syfte samt tillvägagångssätt och bad de som var 

intresserade av att delta ta kontakt med oss via Facebooks chatt-funktion Messenger 

eller mail för att få vidare information och informationsbrev (se bilaga 2). De som var 

intresserade av att delta gick vidare i processen och intervjutid bokades in. Vid 

genomförandet av intervjuerna användes Skype då det inte fanns möjlighet att 

genomföra intervjuerna personligt då respondenterna var geografiskt skilda åt, främst i 

Södra Sverige. Med studiens tidsbegränsning i åtanke underlättade ett sådant sätt att 

kontakta samt få tag på respondenter då vi når ut till många Crossfit-atleter på ett 

effektivt sätt.      

 

De intervjuer som genomfördes var semistrukturerade intervjuer, i enlighet med 

Bryman och Nilsson (2011) utformades intervjuguiden i samklang med studiens 
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frågeställningar. Följande teman utformades: gemenskap, språkbruk och kropp. 

Frågorna var av öppen och bred karaktär för att respondenten skulle kunna ge så 

utförliga svar som möjligt. En semistrukturerad intervjuguide ger även utrymme för oss 

att ställa följdfrågor som inte finns med intervjuguiden (Bryman & Nilsson, 2011). Inför 

intervjuerna informerades samtliga deltagare om att deras deltagande var av frivillig 

karaktär och att de hade rätten att avbryta medverkan när som helst samt att de hade 

rätten att välja att inte svara på frågor, utan vidare förklaring. Vidare information om de 

etiska ställningstaganden som har beaktats i genomförandet av studien finns under 

rubriken etik.   
 

Samtliga intervjuer utgick från samma intervjuguide, genomfördes via Skype och 

spelades in. Syftet med att intervjuerna spelades in utgjordes av flera delaspekter. Enligt 

Bryman och Nilsson (2011) underlättar inspelning analysarbetet av intervjuerna genom 

att det går att höra exakt vad som har sagts samt hur det har sagts. Det kan även ses som 

en kvalitetsgaranti då utomstående individer kan tillgå materialet vilket ger dem 

möjlighet att granska huruvida det som resultatet påvisar faktiskt har sagts under 

intervjuerna (Bryman & Nilsson, 2011). Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

värdefull information inte riskerar att falla bort samt att det underlättar intervjuarbetet. I 

samband med intervjuerna fördes kortare noteringar, men inte till den grad att det 

påverkade våran närvaro och intervjuernas kvalitet. Inför intervjuerna har vi sett över de 

punkter som Kvale & Brinkmann (2009) listar i syfte att underlätta förberedelserna. För 

att skapa förståelse för det respondenterna talade om under intervjuerna samt för att 

kunna sätta det i en vidare kontext förberedde vi oss genom att läsa in oss på ämnet. Vi 

använde oss framför allt av Powers & Greenwells (2017) samt Dawson´s (2017) studier 

som ser över Crossfit och dess kultur ur olika perspektiv samt Larssons avhandling 

Idrott och helst lite mer idrott (2009) för att se över Bourdieus kultursociologiska teori. I 

övrigt använde vi oss av litteratur om kulturskapande, gemenskap, språkbruk och kropp 

för att se över de kontexter som ämnet sätts inom. Då intervjuernas struktur och 

uppbyggnad formades var vi tydliga med vårt syfte samt att formulera frågor av konkret 

och kort karaktär. I syfte att ge respondenterna utrymme till att tänka igenom sina svar 

hade vi ett tillmötesgående förhållningssätt samt visade förståelse för det 

respondenterna talade om. Under hela processen bibehöll vi ett empatiskt 

förhållningssätt i syfte att höra vad som sades samt hur det talades kring ämnet. Vidare 

bibehöll vi ett tolkande förhållningssätt till det respondenterna talade om, exempelvis 
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genom att fråga huruvida svaren hade tolkats korrekt, vilket då kan bekräftas av 

respondenterna. Genom att behålla ett tillmötesgående, förstående och tolkande 

förhållningssätt har vi försökt skapa en så rättmätig bild av fenomenet som möjligt.  
 

Resultatet skrevs fram och tolkades genom en tematiserad framställning, där de bärande 

delarna av resultatsammanställningen disponerats i enlighet med studiens 

frågeställningar. Resultatet tolkades och sattes i förhållande till Bourdieus teoretiska 

begrepp (habitus, grupphabitus och kapital) som tar rygg på ett kultursociologiskt 

perspektiv. Vidare leds resultatet in på en diskussion kring huruvida Crossfit-kulturen 

kommer att bestå eller om det enbart är en fluga på väggen.     
 

4.6 Kvalitetskriterier - validitet 

I syfte att skapa en validativ studie inom den givna tidsramen har intervjuer genomförts 

med nio stycken respondenter samt lagt en grund genom en litteraturgenomgång. I syfte 

att skapa en studie med så varierad data som möjligt utifrån den givna tidsramen är 

intervjuerna relativt omfattande samt har frågor av öppen karaktär. Det ger 

respondenten möjlighet att tolka samt ge svar utifrån egna erfarenheter, känslor och 

värderingar. För att säkra valideringen ytterligare har respondenternas uttalanden 

säkerställts under intervjuerna, för att minimera felkällor. Genom att ställa följdfrågor 

som bekräftar deras uttalanden. Inför utformningen av intervjuguiden genomfördes en 

litteraturgenomgång i syfte att se över liknande material som kan sättas i relation till 

studien (Yin, 1994). Efter genomförda intervjuer ställdes respondenternas svar i relation 

till Bourdieus begrepp, i syfte att kunna tolka deras tankar och upplevelser på ett 

rättmätigt sätt i förhållande till studiens syfte.  
 

4.7 Etik 

Inför intervjuerna informerades de medverkande om studiens syfte, de informerades 

även om deras uppgift i projektet och på vilka villkor som deras deltagande baserades 

på. 
  
Respondenterna informerades om att deras deltagande var av frivillig karaktär och att de 

hade rätten att avbryta medverkan när som helst. Den information som delgavs i 

enlighet med informationskravet och omfattade samtliga inslag av den aktuella studien 

som kan komma att påverka respondentens villighet att delta. Samtliga medverkande 
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hade själva rätten över sitt deltagande och deras samtycke samlades in innan studien 

påbörjades. 
  
Respondenternas uppgifter var och är konfidentiella, deras personuppgifter har förvarats 

på ett sådant sätt att obehöriga individer inte kan ta del av dem. Respondenterna har 

blivit tilldelade fiktiva namn i studien och heter egentligen någonting annat än det som 

uppges.  
  
Det uppgifter som har samlats in om de enskilda individerna har enbart använts till 

studiens ändamål. Dessa uppgifter har inte brukats eller lånats ut för kommersiellt bruk 

eller nyttjats för icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet). 
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Kapitel 5: Resultat och diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa studiens resultat och även diskutera resultaten. 

Det sker i form av en tematiserad framställning, där de bärande delarna av 

resultatsammanställningen har disponerats i enlighet med studiens frågeställningar. 

Vilka faktorer bidrar till gemenskap inom Crossfit? På vilket vis är språkbruk viktigt för 

kulturen? Hur förhåller sig respondenterna till kropp och klädkod? Under respektive 

huvudrubrik finns dessutom tre underrubriker som utgår från Bourdieus begrepp 

habitus, grupphabitus och kapital.  
 

5.1 Vilka faktorer bidrar till gemenskapen inom Crossfit? 

Samtliga respondenter var eniga om att den gemenskap som finns inom Crossfit är stark 

och utgör en viktig aspekt för träningen. Det som genomsyrade respondenternas syn på 

gemenskapen var det stöttande och drivande förhållningssätt som de har gentemot 

varandra under träningspassen. Vidare utgör coachernas engagemang en viktig del i 

fråga om att stärka det sociala klimatet i boxen. 
 

5.1.1 Habitus 

Respondenterna ansåg att gemenskapen i en Crossfitbox grundar sig i det öppna klimat 

som skapas genom träningsupplägget, där exempelvis teamwodar är en bidragande 

faktor. Under en teamwod uppstår det ett socialt samspel mellan utövarna och det 

sociala sammanhanget (teamwoden) där det finns en outtalad regel om att stötta och 

driva varandra genom träningen. I skapandet av gemenskapen är det dessa aspekter som 

utgör kärnan där utövarna lär sig att bemästra situationen i ovanstående exempel. Det 

aktiva deltagandet leder till att handlingar som att pressa sig själv och förhållningssättet 

till andra under en teamwod blir mer förståeligt.  
 

Respondenterna uttalar sig om hur gemenskapen stärks genom den tuffa träningen och 

skapar ett nästintill sektlikt sammanhang, vilket bygger på den starka vi-känsla som 

kommer från det socialt öppna och stärkande klimatet. Det tar grund i Murphys (2012) 

liknelse av Crossfitboxen som en kyrka samt den kultstämpel som många atleter har 

anammat i positiv bemärkelse. Respondenterna talar om Crossfit-sekten som någonting 

subtilt, där de som är en del av den förstår det sociala sammanhanget och handlar, 

tänker, uppfattar och sätter värde till olika händelser i det specifika sammanhanget. Det 

kan kopplas till Murphys (2012) resonemang om den religiösa dimension som finns i 
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förhållande till Crossfit och skapas genom den sociala konstruktionen som är öppen, 

välkomnande och stöttande. Det visar sig genom den gemensamma faktorn av att 

utövarna gör sitt bästa utefter sin egen förmåga, oavsett träningsnivå. Det finns en 

drivkraft och en stark vilja som förenar utövarna och bidrar till den sekt-lika gemenskap 

som respondenterna talar om. Utövarna talar om sekten i positiva ordalag och ser det 

som någonting som sätter värde till Crossfiten genom vardagliga situationer i boxen, 

exempelvis teamwodar, stöttande och att våga pressa sig själv och varandra genom den 

tuffa träningen. Respondenterna talar om hur Crossfit skapar ett självförbättrande forum 

som även sätter en social ribba för hur en atlet agerar i och utanför boxen. Deras 

resonemang kring självförbättring tar grund i den tidigare forskning som finns på 

området som visar på att Crossfit främjar idén av att träning gör atleterna till den bästa 

versionen av sig själva, även utanför boxen (Powers & Greenwell, 2017). Det skapar ett 

ödmjukt förhållningssätt gentemot sig själva och andra. Att som vuxen individ ställas 

inför träning och övningar, som för många anses omöjliga till en början kräver mod och 

bidrar till deras förståelse för lärandeprocesser (Larsson, 2009). Detta resonemang 

genomsyrar respondenternas svar samt hur det bidrar till det ödmjuka förhållningssätt 

som florerar inom Crossfit, i och utanför boxen. Det skapar en social kompass för 

handlingar som stärker den redan starka gemenskapen.  
 

5.1.2 Grupphabitus 

För att sätta respondenternas svar i ljuset av Bourdieus begrepp grupphabitus kommer 

atleternas syn på konstruktionen av det sociala klimatet i boxen att ses över, där är 

skapandet av det sociala sammanhanget betydelsefullt både på individuell och kollektiv 

nivå. Ett genomgående tema som respondenterna är eniga om är den starka vi-känsla 

som skapas i boxen. De uttrycker att de tar hand om och stöttar varandra till siste 

man/kvinna är över mållinjen vilket kan kopplas till Avindells (2017) resonemang om 

Crossfit som en individuell lagsport. Den starka sammanhållningen förenar atleterna 

samtidigt som det differentierar dem från andra grupper. Många talar om hur deras 

familjer och partners anser att deras träning är överdriven, tidskrävande och nästintill 

löjlig. Det skapar en vi- och dem-känsla, vilket även utgör en bidragande faktor till den 

starka gemenskap som finns inom Crossfit. Förståelsen för vad Crossfit innebär och står 

för kan vara begränsad hos icke-utövare, nedanstående citat talar för hur anhöriga 

resonerar kring träningsformen: 
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”Min man däremot tyckte att jag var astöntig när jag kom hem och började prata om det här, 

han bara ’herregud, säg marklyft, armhävningar säg...’ ja, vad det nu kan vara nu. Men nu är 

han ju med och tränar så han är ju inne i den snurran också, så att då är det ju inget konstigt”. - 

Freja 

 

Atleternas grupphabitus är karaktäristiskt och kan komma till uttryck på ett flertal sätt, 

exempelvis genom skalbarheten i WODarna vilket bidrar till att alla kan träna efter sin 

egen förmåga. Respondenterna talar om hur de skiljer sig från grupper med annan 

träningsbakgrund genom olika manifest. Exempelvis genom följande rutiner: dagens 

WOD står alltid uppskriven på en whiteboard-tavla när deltagarna kommer till boxen 

samt den delade kunskapen om namnet på olika WODar och övningar. Även attityden 

gentemot varandra och den sociala aspekten är en viktig del och bidrar till 

gemenskapen. Ytterligare en aspekt kan vara situationen då det kommer nya 

medlemmar till boxen, då uttalar sig respondenterna om att de har ett välkomnande 

förhållningssätt, respekterar deras träningsnivå men även bidrar i individens 

utvecklingsprocess.   
 

”Utifrån mig själv skulle jag bara säga hjärtligt välkommen och visst om det är en två och två 

workout och man blir teamad med någon så någonstans kan man känna att okej vi kommer inte 

hålla samma höga tempo som man skulle ha gjort, men det gör ingenting. Vi kommer inte köra 

på samma viktstänger och samtidigt är det så att man ska ta hand om den här personen, den ska 

inte gå därifrån och känna usch vad tråkigt och jobbigt utan tvärtom, det här var kul och jag vill 

komma tillbaka. ... och om det kommer in en ny person så vill vi att den ska känna att det är kul, 

hit vill jag komma tillbaks och det tror jag talar för alla.” - Martin 

 

Martin talar om hur han förhåller sig till nya medlemmar genom att ha en öppen och 

välkomnande attityd samt prioriterar hens upplevelse och träning framför sin egen, det 

genomsyrar ett flertal av respondenternas resonemang om hur de förhåller sig till nya 

medlemmar. Här framgår det tydligt att Crossfit-atleter är måna om varandra och strävar 

efter att inkludera alla i gemenskapen. Det här är ett genomgående resonemang bland 

respondenterna då samtliga strävar efter att upprätthålla det inkluderande klimatet i 

boxen.   
  

Grupphabitus tar även avtryck i smak, där gemenskapen är framträdande genom valet 

av att träna Crossfit, val av träningskläder samt atleternas förhållningssätt till varandra, 

tillsammans skapar dessa en social markör. Det tar sig vidare i den tillhörighet som 
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finns i boxen som skapar olika distinktioner inom boxen och fungerar likt en 

inträdesbiljett till gemenskapen, tillika kulturen. Gemenskapen är dynamisk och adderas 

och revideras ständigt genom inflöde av nya medlemmar men även ur ett 

kunskapsperspektiv. Respondenterna talar om hur de har en ständigt växande 

kunskapsbank då de aldrig vet vilket träningsupplägg och/eller övningar som de 

kommer att ställas inför nästa gång de besöker boxen. De gamla erfarenheterna 

införlivas ständigt med nya övningar och upplägg och medverkar i formandet av ett nytt 

och förändrat habitus. Det är även en bidragande faktor till gemenskapen då samtal 

kring dagens WOD uppstår genom nyfikenheten kring upplägget men även om tidigare 

genomförda WODar. Respondenterna talar om hur gemenskapen bildas och stärks 

genom att gå igenom de tuffa träningspassen. Gruppens habitus adderas och revideras 

då de ständigt utsätts för nya prövningar och WODar vilket även bidrar till den 

gemensamma utvecklingen. Så länge Crossfit-atleter vidmakthåller traditionen av ett 

öppet förhållningssätt och en välkomnande attityd kommer det att bestå. Ett sådant 

förhållningssätt ses som självklart och tas för givet i en Crossfitbox (Larsson, 2009).  
 

5.1.3 Kapital  

De bidragande faktorerna till gemenskapen i en Crossfitbox kan kopplas till Bourdieus 

begrepp socialt kapital, flera av respondenterna påtalar skillnaden mellan det sociala 

klimatet i en Crossfitbox och på ett gym (Larsson, 2009). Crossfitboxen värderas högre 

på bekostnad av det vanliga gymmet, som anses vara en asocial arena. Under 

intervjuerna framgår det att respondenterna anser att individer som tränar på gym går dit 

ensamma och sätter upp virtuella gränser genom att lyssna på musik, titta på TV eller 

träna på en enskild maskin. Någonting som inte förekommer i en Crossfitbox där den 

avskalade miljön istället erbjuder ett socialt forum som bidrar till den öppna 

gemenskapen. Ett flertal av respondenterna hade tidigare tränat på gym men upplevde 

att de ville ha ut någonting mer av sin träning och sökte sig därför till Crossfit. I boxen 

fann de en gemenskap som var mer lättillgänglig och inbjudande än på gymmet. 
 

Däremot så finns det grupperingar även i en Crossfitbox där de som tränar på högre nivå 

särskiljer sig från resten av gruppen. Här får de mer vältränade atleterna ett slags 

symboliskt kapital som de erhåller genom sina kroppar, de har förmågan att utöva 

komplexa övningar som kräver god rörlighet, kondition och styrka. Däremot är 

respondenterna inte missunnsamma utan poängterar att det är legitimt att de har sin egen 
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gemenskap och tar mycket plats då de tränar på så pass hög nivå. Ett genomgående tema 

bland dessa var att de tog mycket plats i boxen genom att slänga vikter, låta och träna 

utan tröja. Här uppstår en naturlig gruppering där motionärer och eliten skiljs åt. Eliten 

erhåller ett symboliskt kapital genom sin erfarenhet och sina vältränade kroppar, det kan 

även innebära sociala, kulturella och ekonomiska aspekter. Ett exempel på de som har 

ett starkt socialt kapital är de som har tränat i boxen länge, dessa är en del av grund-

gemenskapen och utgör därigenom en central del i det välkomnande och stöttande 

klimatet. Även coacherna i boxen har ett stort socialt kapital då respondenterna påvisar 

hur det är dem som skapar, formar och bär ansvaret för det sociala klimatet i boxen. 

Vidare påvisar intervjuerna hur viktigt det är att förstå och ta del av den kultur som 

finns inom Crossfit, när atleterna tar del av kulturen och sprider den även i andra 

sammanhang bidrar det till deras kulturella Crossfit-kapital. Det framkommer att 

gemenskapen utgör en viktig aspekt för kulturskapandet inom Crossfit, det talas om hur 

Crossfit hade förlorat sin identitet utan den starka gemenskapen.   
 

”Jag vill komma tillbaka till det med gemenskapen, jag tycker att det är hjärtat att det är så 

mycket glädje och det är så otroligt välkomnande. Även om du aldrig har rört på dig innan så är 

du exakt lika välkommen som en Crossfittare som kör på elitnivå och är med i Regionals och you 

name it ... det spelar ingen roll. Det vill jag säga att det är hjärtat. Jag märker det när jag har 

varit på Crossfit i Brasilien, jag har varit på Crossfit i Holland, jag har varit i Spanien sådär på 

helt random ställen och det är samma sak.” - Lotta 

 

Det är flera respondenter som kommer tillbaka till att det är gemenskapen som skapar 

kulturen och utgör själva kärnan. Crossfit hade förlorat sin själ utan den stöttande 

gemenskapen, då det utgör en kulturell symbol för Crossfit.   
 

Det ekonomiska kapitalet kan uttryckas genom kläder, det talas om märken som 

Northern Spirit, Reebok CrossFit och Nike. Respondenterna berättar om hur kläderna 

distingerar dem från andra grupper vilket stärker gemenskapen än mer. Dock är det en 

ekonomisk fråga då plaggen ofta är dyra och därigenom blir en slags statussymbol. 

Däremot påtalar Bourdieu att kapitalet måste vara värdefullt inom en social grupp, 

vilket i det givna fallet är tveksamt (Larsson, 2009). Många av respondenterna påtalar 

att det inte är viktigt att ha dessa kläder, det är mer en social faktor, en lyxprodukt utan 

större betydelse. Bourdieu menar att värdet tillskrivs utifrån betraktarens ögon (Larsson 
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2009), därför kan vi fråga oss om kläderna utgör en viktig aspekt för det ekonomiska 

kapitalet inom Crossfit. 
 

Respondenternas svar tyder på att gemenskapen är viktig för Crossfit. Samtliga nämner 

att det som skapar och bidrar till gemenskapen är det stöttande och välkomnande sociala 

klimatet samt den avskalade miljön som öppnar upp för social interaktion. Även 

coacherna är viktiga för gemenskapen då det är dem som sätter ribban för hur det 

sociala klimatet skall se ut: Välkomnande, öppet och inkluderande.  
 

5.2 På vilket vis är språkbruket viktigt för kulturen?  

Det som respondenterna talar om kring språkbruk och terminologi inom Crossfit tar 

stöd i den tidigare forskning som finns på fältet. Språket bidrar till identitetsskapandet 

och utgör en viktig aspekt för kulturen (Belger, 2012). Flertalet nämner även att språket 

skapar en vi-känsla och medför en symbolisk vinst, om man förstår terminologin ökar 

förutsättningarna till delaktighet, tillika en social försäkran genom att bemästra språket 

(Larsson, 2009). Eftersom att terminologin är på engelska bidrar det även till den 

internationella gemenskap som finns inom Crossfit.  
 

”Nej, jag tycker att vi är lika nördiga med vårt språk nu men vad som är extremt fördelaktigt 

som jag upplevde det när jag var på Las Palmas i höstas och tränade, jag fattar inte ett dugg 

spanska men jag fattar Crossfittska. Haha så tack vare att jag förstod vårt eget språk 

Crossfittska så förstod jag vad vi skulle göra, så att det var en jäkla fördel.” - Lotta 

 

I följande del nämns vanlig träningsterminologi, vilket i det här sammanhanget innebär 

termer på svenska. 
 

5.2.1 Habitus 

Respondenterna problematiserar kring processen att bemästra språkbruket. De talar om 

bristande kunskap och tidigare erfarenhet av den terminologi och språkbruk som finns 

inom Crossfit när de började. Det språkliga habitus hos atleterna adderas och revideras 

över tid, det formas genom det aktiva deltagandet och deras språkförråd utvecklas 

ständigt. Efter en tid i boxen beskriver respondenterna språkbruket som en självklar del 

av Crossfit och det blir en naturlig del av det sociala klimatet. Det språkliga habitus 

skapar en social kompass för de som redan är insatta i terminologin vilket bidrar till att 

de anpassar sitt språkbruk efter det sociala sammanhanget. Exempelvis genom att 
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använda sig av mer vanlig träningsterminologi om de skall prata om Crossfit med en 

kollega eller en bekant utanför boxen. Hur respondenterna bemöts när de använder sig 

av det språk som finns inom Crossfit när de befinner sig i ett socialt forum (Larsson, 

2009) (exempelvis hemmet) är talande, för dem själva är språkbruket självklart och en 

del av vardagen medan deras partners och barn anser det vara löjligt och pretentiöst. Det 

visar på hur språkbruket distingerar Crossfit-atleter från andra och bidrar ytterligare till 

den vi-känsla som finns inom kulturen. Språket och terminologin är en del av 

Crossfitens historia, när atleterna använder sig av det bidrar det till att språket 

produceras och reproduceras genom det sociala klimatet. Flertalet respondenter påtalar 

att de i början och än idag, tycker att språket var komplicerat. Trots det tog dem språket 

till sig och använder det aktivt, det blir ett undermedvetet val som utövarna inte 

reflekterar över. Det som framkommer under intervjuerna är att språket är en viktig 

aspekt för kulturen och någonting som ständigt förs vidare, däremot är det inte lika 

viktigt för den enskilda individen. I samklang med den kulturella definitionen finns det 

ett kollektivt medvetande kring språkbruket där det är kommunikationen mellan 

atleterna som både bär upp det och för det vidare, det är en gemensam kunskap och 

erfarenhet Crossfit-atleter emellan.    
 

5.2.2 Grupphabitus 

Olika grupper har specifika habitus och inom Crossfit är gruppnivån av betydelse. Den 

kollektiva gemenskap som finns kring terminologi och språkbruk differentierar Crossfit-

atleter från andra grupper, även om andra sporter också erhåller specifik terminologi. 

Respondenterna påtalar att språkbruket inte är avgörande för habitus på individnivå, 

däremot är det betydelsefullt på kollektiv nivå, tillika kulturell nivå. Språket förenar 

individer inom kulturen då det är karaktäristiskt för Crossfit samtidigt som det ger en 

förståelse för praktiken. Exempelvis genom att delta i en konversation där terminologin 

används eller att förstå övningarna och upplägget i dagens WOD. Det kan ses som ett 

manifest av delad kunskap om språket, vilket ökar förståelsen för träningen och bidrar 

även till träningens lärandeprocess genom aktivt deltagande. Genom att förstå språket 

och terminologin blir man en del av kulturen. Språkbruket är karaktäristiskt och blir en 

markör för grupptillhörighet och den miljö som de verkar inom. Språket stärker 

gruppens habitus och förenar atleterna samtidigt som det verkar som en inträdesbiljett 

till Crossfit-kulturen (Larsson, 2009). Malins resonemang kring huruvida språkbruket 

stärker gemenskapen är talande  
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”Ja, det får man väl ändå säga att det gör, för det blir ju som en egen klubb.” - Malin 

 

Erfarenheten som kommer av att träna i en Crossfitbox ger atleterna nya språkliga 

erfarenheter, genom det och den sociala konstruktion som finns i boxen stärks det redan 

nämnda grupphabituset än mer. Genom att utövarna använder sig av språket förs den 

lingvistiska traditionen vidare och blir till en självklarhet inom kulturen. För att sätta 

respondenternas resonemang kring språkbruk och hur det bidrar till kulturskapande kan 

det sättas i ljuset av kulturbegreppets definition:  

 
“… Kultur omfattar därmed gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och 

sammanhållande tankemönster” (Hannerz, Liljeström & Löfgren ref. i Liukko 1996).  
 

De som tränar i boxen har liknande kunskaper, värderingar, erfarenheter och 

sammanhållande tankemönster i relation till språkbruk och terminologi. Det visar på att 

språket en viktig del av kulturen rent definitionsmässigt men även för stärkandet av 

gemenskapen inom gruppen, någonting som framgår av respondenternas resonemang.   
 

5.2.3 Kapital  

Språket kan förstås utifrån Bourdieus kapitalbegrepp (Larsson, 2009). Ur det perspektiv 

som respondenterna talar om språkbruket påvisar att det finns en underliggande status-

symbol i att behärska terminologin. Samtidigt är det socialt accepterat att använda sig 

av vanlig träningsterminologi, däremot svarar dem med den terminologi som används 

inom Crossfit. Det visar på att kunskapen kring att behärska språket värderas högt och 

används aktivt i boxen. Det språkliga kapitalet är en markör för individens position i 

boxen och är kopplat till dominans och klasstillhörighet inom den givna kontexten, det 

är sammanhanget som avgör värdet av språkbruket (Larsson, 2009). Respondenterna 

talar om att de som är nya i boxen ofta använder sig av vanlig träningsterminologi, 

exempelvis genom att säga marklyft istället för deadlift, vilket beror på bristande 

kunskap om språket. Det kan kopplas till hur den sociala verkligheten bidrar till hur de 

som redan behärskar terminologin känner sig auktoriserade att använda sig av den, då 

de har en social försäkran av att de har förmågan att behärska språket. Vidare pratar ett 

antal respondenter om hur det språkliga kapitalet är till en fördel ur ett internationellt 

perspektiv, då terminologin är på engelska. Exempelvis har det varit till deras fördel när 
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de har befunnit sig i sammanhang där de inte har förstått det officiella språket, men de 

förstår Crossfitska, som Lotta talar om.  
 

Å andra sidan kan språkbruket inom Crossfit liknas vid den fria lingvistiska marknaden 

som inte bidrar till den ovan nämnda symboliska vinsten, då många av de termer som 

används är slang och förkortningar. Det kan tolkas genom den mer fria lingvistiska 

marknaden då respondenterna påtalar att språket ändå inte är av någon större vikt på 

individnivå. De poängterar att det är socialt accepterat att använda sig av vanlig 

träningsterminologi och även om språket är en del av sporten, är det inte avgörande. 

Däremot blir det sociala kapitalet större om man behärskar språket då det blir lättare att 

samspela och interagera med andra i boxen, det blir en tillgång som tillskrivs värde. Det 

blir ett slags personligt kapital, att behärska språket handlar främst om att kunna föra sig 

i ett visst sammanhang eller att tala på korrekt sätt, vilket kan underlätta situationer i det 

specifika sammanhanget, boxen. Däremot krävs det att man är i en box eller ett 

Crossfit-sammanhang för att det språkliga kapitalet skall tillskrivas värde, i andra 

kontexter efterfrågas det inte och blir därigenom verkningslöst.  
 

Språket blir ett självgenererande system, där den som behärskar språket tilldelas 

symboliskt kapital. Inom Crossfit är det kollektivets tro på den kapitala vinsten som ger 

avkastning. Att behärska språket är inte viktigt för den enskilda individen, däremot är 

det viktigt för kulturen och sammanhållningen i boxen. Språket är viktigt för kulturen, 

det skapar en ram för den enskilda individen som en kommunicerande kulturskapare, 

det bidrar till vanan av att använda sig av och förstå terminologin (Larsson, 2009).      
 

5.3 Hur förhåller sig respondenterna till kropp och klädkod? 

Respondenterna talar om kroppen i relation till Crossfit som stark, sund och funktionell. 

Kroppen kan liknas vid ett verktyg som sträcker sig bortanför det estetiska utseendet då 

det är den kroppsliga prestationen som är i centrum. De anser även att deras kroppar får 

ett mervärde genom träningen eftersom att den funktionella Crossfit-kroppen underlättar 

vardagen. Generella svar kring klädkoden tyder på att kvinnorna har långa, mönstrade 

tights eller korta shorts med tillhörande crop-top/linne/t-shirt med tryck medan männen 

har shorts och t-shirt eller bar överkropp. Respondenterna anser att Crossfit har en 

specifik klädgenre som förenar dem som grupp, däremot är det inte ett måste för att ta 

del av kulturen.  
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5.3.1 Habitus 

Utifrån det samspel som finns mellan individen och det sociala sammanhanget inom 

Crossfit lär sig utövarna att acceptera sina kroppar. De är tvungna att lära sig att 

bemästra olika situationer, exempelvis att stå på händer. Genom att ständigt utsättas för 

nya prövningar får de ett ödmjukt förhållningssätt till sin egen kropp. Det som utgör 

vi:et i boxen är att de vill använda sina kroppar för att utmanas, utvecklas och pressa 

sina egna gränser i syfte att se vad kroppen är kapabel till. Mentaliteten formar ett 

individuellt habitus, där handlingar som att pressa sin egen kropp tillslut blir självklara. 

Kropparna formas och fostras in i Crossfiten, således även respondenternas 

förhållningssätt till kroppen som växer fram genom den sociala konstruktion som finns i 

en Crossfitbox (Larsson, 2009). De kvinnliga respondenterna talar om hur deras kroppar 

formas genom träningen, framför allt genom ökad muskelmassa. Till en början kunde 

de känna sig obekväma i sina kroppar men förlikade sig snart med förändringen och 

anammade snart det nya idealet. De såg fördelarna med en funktionell kropp, någonting 

som hjälper dem både under träningen men även i vardagen.             
 

”Min kropp hjälper mig och därför tycker jag om den, på ett sätt som den kanske inte gjorde när 

den inte var lika stark.” - Lotta 

 

Respondenterna sätter värde till och idealiserar en mer muskulös kropp men det anses 

inte vara en avgörande faktor för att träna Crossfit. Under intervjuerna framkommer det 

att det estetiska inte var en anledning till att de började träna, utan är ett resultat av 

träningen. De poängterar att alla kroppar är välkomna, vilket kan stärkas genom 

Bourdieus tankesätt om hur individer frivilligt eller ofrivilligt producerar och 

reproducerar en social ordning (Larsson, 2009). I det givna fallet att alla kroppar, 

oavsett utseende kan träna Crossfit.     
 

I förhållande till kroppen talar respondenterna om att de har genomgått en kroppslig 

förändring. Förhållningssättet till kroppen formas genom habitus, deras träning bygger 

starka och funktionella kroppar och blir till en självklar del av vardagen. Genom 

handling (träning) erhåller utövarna ett nytt tankesätt samt uppfattar sina kroppar ur ett 

mer funktionellt perspektiv än vad de tidigare har gjort. De sätter större värde till den 

kroppsliga kapaciteten. Det uppmärksammas genom vardagliga situationer som tidigare 

har varit ansträngande, exempelvis att lyfta upp väskan på bagagehyllan eller att bära 
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hem matkassarna. Vidare resonerar respondenterna om kroppen i förhållande till 

klädkod. Det ses som en social identitetsmarkör för Crossfit och bidrar till 

kulturskapandet, respondenterna uttrycker att det enbart är Crossfit-atleter som bär 

typiska Crossfit-kläder. Det ses som en indikator på att personen är en Crossfit-atlet. 

Kläderna bidrar till den starka vi-känsla som finns inom Crossfit och är någonting som 

förenar utövarna. Däremot är det inte en avgörande faktor för att vara en del av 

kulturen.  
 

”Egentligen är den fantastiskt fånig. Nej men det är ju det, jävla materialsport även om vi inte 

har någon utrustning ... Så det är på gränsen till lite löjligt men jag har ju svalt det själv med 

hull och hår så absolut. Jag menar hade jag budget för att köpa nya brallor att träna i varje 

månad för 750 kronor så hade jag gjort det, men det har man ju liksom inte. Men man skulle bra 

gärna vilja, någonstans skulle du lika gärna kunna träna lika bra i ett par gamla converse och 

ett par avklippta jeans. Kanske inte så bekvämt med avklippta jeans men alltså, om vi vänder på 

det, vi ser väldigt få personer som tränar i Stadiums märke Soc utan det ska vara dem här 

Northern Spirit eller Reebok … eller allt vad det är och gärna lite tuffa tryck på tishan.” - Martin 

 

5.3.2 Grupphabitus 

Inom Crossfit finns en mentalitet av att kroppen skall vara användbar, sund och 

varierad. Det är även en del av atleternas grupphabitus, det finns ett strukturerat 

tankemönster kring den användbara kroppen vilket även är något som stärker dem som 

grupp. Mentaliteten kring hur atleter ser på kroppen skapar en förståelse för träningen 

och vad den innebär, det handlar om att kunna använda sin kropp i flera syften. 

Respondenterna resonerar kring viljan av att ta hand om sin kropp, inte enbart genom 

träning utan det finns en gemensam ideologi om kroppen som helhet. Det talas om att 

som Crossfit-atlet vill du vara snäll mot din kropp, du är mån om ditt eget välmående. 

Genom bra kosthållning och träning får de hållbara kroppar som förebygger skador och 

sjukdomar. Den delade förståelsen och attityden som finns gentemot kroppen stärker 

även deras grupphabitus. Respondenterna är tydliga med att de är måna om att inviga 

nya medlemmar (i boxen) i den delade attityden och förståelsen. Genom att 

respondenterna uttrycker smak för en funktionell och hållbar kropp tar dem samtidigt 

avstånd från det estetiska förhållningssätt som kan finnas inom andra praktiker. Deras 

förhållningssätt och syn på den användbara kroppen blir en social markör som förenar 

Crossfit-atleter.           
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På det sätt som respondenterna talar om sina kroppar och dess lärandeprocess framgår 

att deras habitus är dynamiskt. De berättar om hur de ständigt tvingas utsätta sina 

kroppar för nya övningar och erfarenheter vilket leder till att det är en process som är i 

ständig rörelse, den adderas och revideras efter och under träningspassen. Deras gamla 

kunskaper och erfarenheter införlivas ständigt med nya, genom detta formar det deras 

habitus och förhållningssätt till kroppen. Genom att ställas inför nya utmaningar inom 

träningen stärker det känslan hos dem att kroppen är föränderlig och deras tidigare 

kunskap och erfarenhet är inte evigt beständiga. Det krävs att de ständigt vågar utsätta 

sina kroppar för nya utmaningar och pressar sig själva och varandra för att den 

kroppsliga förändringen skall vara möjlig. Vidare stärker deras förhållningssätt till den 

egna kroppen gruppens habitus än mer och vidmakthåller traditionen kring den 

användbara kroppen. Inom Crossfit är ett sådant förhållningssätt gentemot kroppen 

självklart, det är någonting som atleterna fostras in i över tid.        
 

Beroende på träningsnivå utvecklas atleternas fysiska förmåga olika. Respondenterna 

talar om olika grupperingar inom respektive box, av naturlig anledning skapar dem som 

tränar för att tävla en egen grupp. De har god fysik och tränar på en nivå som skapar 

distinktioner mellan dem och övriga motionärer i boxen, deras vältränade kroppar och 

träningsnivå ger dem rätten att ta plats och träna utan tröja. Deras förståelse för och 

attityd gentemot kroppen blir till en inträdesbiljett i boxen vilket ger dem högre social 

status. De skapar en sub-grupp inom gemenskapen i boxen, de har ett icke-verbalt 

beteende som de visar genom sina expressiva kroppar och fysiska förmåga. 

Respondenterna tydliggör att de unnar dem att ta plats och visa upp sina kroppar 

eftersom att de tränar på så hög nivå.  
 

Respondenterna talar om hur de förhåller sig till klädkoden, genom att använda typiska 

Crossfit-kläder blir deras yttre normerande i den givna kontexten. De poängterar att 

kläderna utgjorde en viktig faktor när de började träna Crossfit då det fick dem att 

framstå som socialt kompetenta och bidrog till deras nya identitetsskapande. Flertalet 

respondenter talar om Crossfit som någonting mytomspunnet, kläderna blir en social 

markör för tillhörighet och påverkar tillträdet till det sociala sammanhanget. Det är en 

social konstruktion som formar, förenar och stärker atleternas grupphabitus, att bära en 

t-shirt eller munktröja från Northern Spirit är en social markör och påvisar social 

klassificering.    
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”Men jag tror att jag samtidigt gillade det, jag menar säljer dem en munktröja där det står 

Crossfit Sekten över hela ryggen, det är inte så att jag skäms att gå till gymmet i den, jag går 

inte ut i den som vardagsjacka. Någon jävla ordning får det vara men jag kan ju tycka att det är 

ballt att det står det på ryggen för det är fortfarande lite mytomspunnet.” - Martin 

 

”Som till exempel nu i julas så köpte jag kläder till min bror och min man, båda tränar men min 

man tränar Crossfit och min bror gör inte det. Då köper jag ju inte en t-shirt där det står 

Crossfit på till min bror, så det sträcker ju sig till Crossfit-folk tror jag.” – Freja 

 

5.3.3 Kapital 

Förhållningssättet gentemot kroppen inom Crossfit ansåg respondenterna grundar sig i 

synen på den användbara och funktionella kroppen. Det finns ett värde i att se på 

kroppen som ett verktyg som hjälper dem, vikten av att ha en jämn och stark kropp 

betonas på bekostnad av ett mer estetiskt förhållningssätt till kroppen. Det 

utseendemässiga talar respondenterna snarare i termer av ett resultat av träningen och 

kan liknas vid en social bonus. Förhållningssättet gentemot kroppen får en symbolisk 

mening. Ju längre en individ har tränat Crossfit, desto större är förståelsen kring 

förhållningssättet till kroppen som en användbar enhet och bidrar till skapandet av det 

sociala och kulturella kapitalet. Förhållningssättet skapar ett kapital eftersom att det 

tillskrivs värde av gruppen tillika en specifik kontext. Att ha förståelse för kroppen ur 

ett funktionellt perspektiv är någonting som känns igen Crossfit-atleter emellan och 

stärker deras habitus, både individuellt och kollektivt. Det är det sociala sammanhanget 

i boxen som avgör vad som kan förstås och fungera som ett symboliskt kapital i 

förhållande till kroppen. Respondenternas resonemang tyder på att det är den mentala 

inställningen till kroppen som skapar en symbolisk vinst och förståelsen för 

förhållningssättet ger avkastning i form av social status. Förhållningssättet är ett kapital 

som tillskrivs värde även utanför boxen, den sunda inställningen till kroppen utgör ett 

mentalt förhållningssätt som bidrar till utövarnas individutveckling (Larsson, 2009). 

Respondenterna är eniga om hur en Crossfit-atlet bör förhålla sig till sin egen kropp, det 

som eftersträvas är en användbar och funktionell kropp.   
 

Respondenterna talar om kläder i termer av en identitetsmarkör. Det visar på socialt 

kapital och tillhörighet då respondenterna hävdar att en individ inte bär Crossfit-kläder 

om hen inte tränar Crossfit. Det utgör en symbol för tillhörighet och stärker individens 
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status genom materiell tillgång. Det finns ett socialt, kulturellt och ekonomiskt värde 

och kapital i kläderna, däremot uttrycker respondenterna att det inte är tvingande.   
 

”Vi har skor som är ämnade för Crossfit, vi köper Reeboks och sådär så ja absolut det gör det. 

Vi har våra egna tröjor, det är massor som har klubbens tröjor och som vi köper. Men lika 

gärna så kommer folk i sina vanliga träningsskor, vanliga svarta tights, vanliga shorts och det 

är klart att det finns en klädkod någonstans men den är inte tvingande.” - Fredrika 

 

Fredrikas resonemang är talande för respondenternas förhållningssätt till klädkoden 

inom Crossfit. Det finns ett symboliskt värde i kläderna som bidrar till kulturskapandet, 

däremot är det inte avgörande för utförandet eller för att ta del av den gemenskap som 

finns i en Crossfitbox. Det utgör snarare ett ekonomiskt kapital, ett flertal av 

respondenterna resonerar kring kläderna ur en ekonomisk aspekt. De ser det som 

någonting som de unnar sig och som stärker deras tillhörighet både till gruppen och 

boxen men även till Crossfit-kulturen (Larsson, 2009).   
 

Respondenterna för ett genomgående resonemang om att en Crossfit-atlet har ett 

ödmjukt förhållningssätt till sin egen kropp och det är funktionen av kroppen som står i 

fokus. Till stor del är deras förhållningssätt en kollektiv mentalitet där de pressar 

varandra i syfte att utmanas och utvecklas. Det finns ett strukturerat tankemönster kring 

hur kroppen skall vara användbar, sund och varierad som även stärker dem som grupp. 

Inom Crossfit finns det ett värde i att se på kroppen som ett verktyg, vikten av att ha en 

funktionell kropp betonas istället för ett mer estetiskt förhållningssätt till kroppen. De 

kläder som används signalerar grupptillhörighet, respondenterna betonar att en individ 

som inte tränar Crossfit bär inte Crossfit-kläder. Det är en identitetsmarkör som visar på 

socialt kapital och stärker atleternas status genom materiell tillgång. Respondenterna 

anser att kläderna stärker kulturen inom Crossfit, men att det inte är lika viktigt på 

individnivå.  
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5.4 Sammanfattning av resultat 

Respondenterna är enhälliga om att det är gemenskapen som utgör navet i hjulet för den 

svenska Crossfit-kulturen. Gemenskapen grundar sig i det stöttande och drivande 

förhållningssätt som atleterna har till varandra, den gemensamma faktorn ligger i deras 

attityd till träningen. Oavsett träningsnivå gör en Crossfit-atlet det yttersta för att 

komma över mållinjen, vidare kan det tolkas som en individuell lagsport (Avindell, 

2017). Deras gemensamma förhållningssätt till träningen är en bidragande faktor till den 

gemenskap som förenar Crossfit-atleter som grupp. Kulturen ses som öppen och 

välkomnande, det är en arena som är till för alla. Däremot påtalar respondenterna att 

kulturen kunde uppfattas som exkluderande innan dem var en del av den och det förs 

resonemang om att dörren finns där men att du måste öppna den själv. Det 

gemensamma förhållningssättet baseras på att atleterna är måna om kulturen och värnar 

om varandra. Det är någonting som ständigt eftersträvas, coacherna har en viktig roll i 

att stärka den redan starka gemenskapen. Likaså utgör språkbruk och kropp en del av 

den svenska Crossfit-kulturen, däremot är det inte av lika stor betydelse på individnivå. 

Respondenterna talar om språkbruket som en viktig del av kulturen och som ett 

lingvistiskt ramverk för den enskilda individen att verka inom i Crossfitboxen, däremot 

är det inte en avgörande faktor för att få vara en del av kulturen. Utifrån sett kan 

språkbruket ses som pretentiöst och löjligt men förståelsen för dess kulturella betydelse 

ökar i takt med tillämpning av terminologin. Respondenterna talar om kroppen i termer 

som stark, funktionell och användbar. Det är det som är viktigt ur ett kulturellt 

perspektiv, det är inte det estetiska som står i fokus inom den svenska Crossfit-kulturen. 

Det bör poängteras att respondenterna beskriver en Crossfit-kropp i liknande ordalag 

som stark och muskulös men att det är användbarheten av en funktionell och frisk kropp 

som är det viktiga. Det estetiska är snarare ett resultat av träningen än en anledning till 

att träna. Enligt respondenterna finns det en stark kulturell gemenskap inom den 

svenska Crossfit-kulturen som är både öppen och välkomnande.         
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Kapitel 6: Avslutande diskussion 
I följande kapitel kommer vi att diskutera de ställningstagande som har gjorts i studien. 

Följande delar kommer att ses över: Urval, metod, intervju och resultat. Vi kommer att 

diskutera hur urvalet har påverkat resultatet och vad som kunde ha gjorts annorlunda, 

därefter följer en motivering av metodval. Vidare diskuterar vi hur genomförandet av 

intervjuerna ledde till intervjuernas utfall samt dess för- och nackdelar. Avslutningsvis 

förs en resultatdiskussion där vi sätter studiens ämne, Crossfit-kultur, i en vidare 

kontext där vi för ett resonemang kring huruvida Crossfit-kulturen kommer att bestå, då 

kultur är föränderligt som skapas och omskapas genom mänsklig handling.  
 

6.1 Urval 

Samtliga respondenter är aktiva Crossfit-atleter, de medverkande har olika träningsnivå 

och träningserfarenhet och är geografiskt åtskilda i Sverige. Det var relativt jämnt 

fördelat mellan könen och det finns en variation i ålder. Samtliga respondenter är 

medlemmar i forumet Crossfit Swedens Facebook-sida. Vi har förståelse för att de 

individer som valde att delta i studien har ett genuint intresse för Crossfit, därmed kan 

studiens resultat vara av riktad karaktär (Bryman & Nilsson, 2011). För att skapa ett 

lämpligare urval hade det varit till fördel för studien att använda sig av ett mer varierat 

urval av respondenter i form av tre olika kategorier: Nybörjare, bredaktiva och elit 

(Jacobsen, 2017). Detta i syfte att få ett mer omfattande perspektiv på studiens syfte, då 

majoriteten av studiens respondenter är bredaktiva. Däremot var det inte genomförbart 

med studiens tidsbegränsning i åtanke samt att vi inte fick in tillräckligt med 

respondenter för att ha möjligheten att välja. Urvalet innebär att en generalisering av en 

större befolkning inte är möjlig men detta är inte heller syftet med studien (Bryman & 

Nilsson, 2011). Vi hade ingen tidigare relation med någon av respondenterna. Det kan 

ha bidragit till avsaknad av trygghet för respondenterna under intervjuerna, vilket kan 

ha lett till att de inte delgav sanningsenlig information. Däremot kan avsaknad av en 

tidigare relation med respondenterna vara till studiens fördel då den sociala 

önskvärdheten minskar.   
 

6.2 Metod 

Eftersom syftet var att skapa ökad förståelse för den rådande Crossfit-kulturen i Sverige 

i förhållande till gemenskap, språkbruk och kropp var valet av en kvalitativ metod 
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självklar då studien baseras på åsikter, uppfattningar och upplevelser (Hassmén & 

Hassmén, 2008). En studie som genomförs med en kvalitativ metod är inte heller 

replikerbar, eftersom dessa är unika i sin karaktär.  
 

6.3 Intervju 

Samtliga intervjuer genomfördes via Skype, då det inte fanns ekonomisk eller 

tidsmässig möjlighet att boka in personliga möten med respondenterna då dessa var 

geografiskt åtskilda. Fördelen var tillgängligheten, Skype är ett enkelt redskap och 

underlättar för respondenten genom flexibilitet. Däremot kan redskapet bidra till att 

intervjuerna bli tämligen opersonliga vilket kan leda till att svaren inte blir djupgående. 

Däremot upplevde vi inte att det var något problem. Dessutom blev 

internetuppkopplingen stundtals bristfällig vilket störde intervjuerna då respondenterna 

kunde avbrytas i ett resonemang. Det ledde till att intervjuerna blev något 

osammanhängande när en sådan situation uppstod.  
 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär och var indelade i fyra olika teman 

(Bryman & Nilsson, 2011) där vi först ämnade att skapa en bakgrundsbild av 

respondenterna, sedan ett tema som behandlade gemenskap, följt av ett tema som 

handlade om språkbruk och ett avslutande tema som behandlade kropp. Syftet med de 

teman och frågor som användes var att de skulle ringa in syftet med studien. Upplägget 

på intervjuguiden fungerade väl då respondenternas svar ringade in syftet (Bryman & 

Nilsson, 2011). Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det är ett levande 

material vilket möjliggör följdfrågor, vilket även tillämpades för att ringa in syftet än 

mer (Ahrne & Svensson, 2015). Det som upplevdes som bristfälligt i förhållande till 

intervjuguiden var ett antal frågeformuleringar, dessa omformulerades i takt med 

intervjuerna. Intervjuguiden reviderades efterhand då det var en del frågor som vi inte 

ansåg ringade in studiens syfte, dessa ströks för att skapa en mer naturlig känsla under 

intervjuerna. Intervjuguiden var omfattande vilket ledde till att respondenterna kunde 

svara på flera frågor under en fråga då de var av liknande karaktär (Bryman & Nilsson, 

2011). Om en sådan situation uppstod valde vi att inte ställa de frågor respondenten 

redan hade besvarat under ovanstående frågor, de ställdes enbart om vi var i behov av 

ett mer ingående svar. I syfte att underlätta analysen spelades samtliga intervjuer in. 

Genom att spela in intervjuerna kunde vi vara mer närvarande vid intervjuerna då enbart 
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kortare anteckningar behövde göras, det som antecknades var exakta klockslag om 

någonting intressant sades, i syfte att underlätta analysen (Bryman & Nilsson, 2011).    
  
6.4 Avslutande resultatdiskussion 

De bärande delarna av resultatsammanställningen disponerades i enlighet med studiens 

frågeställningar. Detta i form av en tematiserad framställning för att ringa in studiens 

problemformulering. Studiens resultat korrelerade med tidigare forskning där Crossfit-

kulturen framställs i termer av en stark gemenskap. Den tidigare forskning som finns på 

området är av begränsad kvantitet, trots det påvisades liknande resultat för vad Crossfit-

kulturen innebär. Däremot framkommer det att förhållningssättet skiljer sig åt i fråga 

om språkbruk och kropp. I den tidigare forskningen är dessa två avgörande element för 

kulturskapandet inom Crossfit medan resultatet i vår studie visar på att språkbruk och 

kropp är viktiga aspekter för kulturen, men inte för den enskilda individen. Denna 

kulturskillnad kan grunda sig i olika nationaliteter då de tidigare studierna på området är 

genomförda i USA, Sydafrika, Nya Zeeland etc. (Dawson, 2017; Brogan, Benson & 

Bruner, 2017; Powers & Greenwell, 2017) medan vi enbart har studerat det kulturella 

klimatet i svenska Crossfitboxar.   
 

Kulturen i en Crossfitbox skapas och förs vidare av atleterna, den adderas och revideras 

ständigt (Larsson, 2009). Genom sportens explosionsartade utveckling och uppstartande 

av nya boxar är kulturen på ständig fram- marsch (Brogan, Benson & Bruner, 2017). 

Crossfit är ett relativt nytt fenomen inom träningsvärlden och därför blir identitets- och 

kulturskapandet än viktigare i syfte att ta plats på den idrottsliga arenan. Kan det faktum 

att det är ett nytt fenomen vara grunden i att det skall vara tillgängligt för alla, eller 

kommer det inkluderande förhållningssättet att ebba ut i takt med framväxten av 

Crossfit som fitness-fenomen? I dagsläget är den kulturella gemenskapen inom Crossfit 

stark, däremot kan det ifrågasättas om det ständigt kommer att förbli. Eftersom att 

kultur är i ständigt skapande och omskapande hade en etablering av Crossfit kunnat 

bidra till att det som idag ses som deras starkaste länk möjligen försvagas. Dit vi vill 

komma med vårt resonemang är om Crossfit som fenomen är en desperat företeelse som 

enbart vill skaffa sig anhängare och medvetet skapar det inkluderande klimatet, eller 

kommer en etablering av Crossfit omforma kulturen och därigenom inte vara lika öppen 

som den påstås vara idag. Hur länge kommer Crossfit-atleterna att vara en del av sin 

älskade Crossfit-sekt?  



  
 

 

 38 

4.5 Slutsats 

Det är gemenskapen som bidrar till det starka kulturskapande som finns inom Crossfit. 

Atleterna anser att man bör ha ett öppet och ödmjukt förhållningssätt gentemot själv och 

andra för att vara en del av kulturen. Vidare utgör både språkbruket och kroppen 

centrala aspekter i skapandet av den kollektiva kulturen, men är inte avgörande för den 

enskilda individen.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 

Crossfit 

Berätta kort om dig själv (kön, ålder, utbildning, jobb…) 

Varför började du med Crossfit?  

• hur? 

Har du hållit på med någon annan idrott/sport/träning innan?  

Berätta om hur din träning ser ut?  

Varför tränar du Crossfit?  

Vad är det som är lockande/intressant med Crossfit? 

Vad hade du för uppfattning av Crossfit innan du började med det?  

Vad finns det inkluderings- och exkluderingsfaktorer? 

Tycker du att Crossfit är till för alla? 

• Varför? 

• På vilket sätt? 

• Vad är det som bidrar till det? 
 

Gemenskap 

Vad har du för uppfattning av gemenskap inom Crossfit? 

Vad är det som skapar gemenskapen? 

Anser du att gemenskapen är betydelsefull för träningen? 

• Är den betydelsefull för dig? 

• Är det en anledning till att du tränar Crossfit 

• Om ja, på vilket sätt? / Om nej, varför inte? 

• Hade du hållit på med Crossfit om det inte fanns någon gemenskap? 

Hur ser gemenskapen ut? 

• Finns det grupperingar? 

• Finns det gemenskap mellan grupperna (nybörjare, bredaktiv, avancerad?) 

Anser du att gemenskapen skiljer sig från andra sporter? 

• På vilket sätt? 

• Varför tror du att det är så? 

Du nämnde att du tidigare höll på med träning X, hur skiljer sig gemenskapen från det?  

• Varför tror du att det är så?  
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• Vilken gemenskap är starkast?  

• På vilket sätt? 

Anser du att gemenskapen är inkluderande? 

• På vilket sätt? 

Anser du att gemenskapen är exkluderande?  

• På vilket sätt? 

Hur sätter du dig själv i förhållande till det?  

Anser du att du bidrar till inkluderings-/exkludering inom kulturen?  

Hur ser gemenskapen ut mellan boxmedlemmar utanför boxen?  

• Vad tycker du om det? 

• Umgås ni? 

• Vad gör ni? 

• Har du fått några nya vänner/bekantskaper genom träningen?  

• Hur lärde ni känna varandra?  

Hur ser umgänget ut mellan åldrarna?  

• Varför tror du att det är så? 

Hur ser umgänget ut mellan kvinnor och män?  

• Varför tror du att det är så? 

Om det kommer en person som tränar på bredaktiv-/avanceradnivå, blir de accepterade? 

• Blir de en del av gemenskapen? 

• Tar du intiativ till att inkludera nya medlemmar i kulturen? 

• På vilket sätt? 

Föreställ dig följande scenario: du och ditt Crossfit-gäng är i boxen och det kommer in 

en nybörjare. Hur ställer du/ni er till det? (Inbjudande eller avståndstagande?) 

• Avståndstagande: Varför? Vad krävs för att bli mer inbjudande? 

• Inbjudande: Varför? Vad gör ni/du?   
 

Språkbruk 

Vad har du för uppfattning av språket inom Crossfit? 

Är det ett speciellt språkbruk? 

• På vilket sätt? 

Hur upplevde du språkbruket innan du började träna? 

Hur upplevde du det när du började träna? 

Har din uppfattning förändrats? 
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Använder du dig själv av det? varför? 

Anser du att språket är betydelsefullt för kulturen? 

• På vilket sätt? 

• Är det betydelsefullt för dig? 

• På vilket sätt? / Varför inte? 

Anser du att språkbruket skiljer sig från andra sporter?   

På vilket sätt? 

• Varför tror du att det är så? 

Du nämnde att du tidigare höll på med träning X, hur skiljer sig språkbruket från det? - 

Varför tror du att det är så?  

• Vilken kommunikation är mest betydelsefull för träningen?  

• På vilket sätt? 

Tycker du att språkbruket stärker gemenskapen? 

• På vilket sätt? 

• Varför? 

Anser du att språkbruket är exkluderande? 

• På vilket sätt? 

• Varför? 

Måste man använda sig av Crossfit-språket för att vara en del av kulturen? 

• Hur blir man bemött om man använder sig av vanlig träningsterminologi? 

• Varför tror du att det är så? 
 

Kropp 

Beskriv en Crossfit-kropp. 

• Varför tycker du att det är en Crossfit-kropp? 

• Hur betydelsefullt är det? 

• Är det en del av kulturen?  

• Om ja: är det viktigt? 

• På vilket sätt? 

Hur såg din kropp ut när du började träna Crossfit?  

• Hur har den förändrats? 

• Vad betyder förändringen för dig? 

• Är du nöjd eller missnöjd med den? 

• Känner du dig bekväm i din kropp? 



  
 

 

 46 

Hur tänker du på kroppen i relation till Crossfit? 

Var det en anledning till att du började med Crossfit? 

Hur betydelsefullt är utseendet? 

Måste man ha en “Crossfit-kropp” för att hålla på med Crossfit? 

• På vilket sätt? 

Är kroppen en exkluderingsfaktor? 

• På vilket sätt? 
 

Hur ser klädkoden ut inom Crossfit? 

Hur såg du på den innan du började träna Crossfit? 

Är det en viktig del av kulturen? 

Är kläderna en viktig identitetsmarkör för Crossfit? 

Hur förhåller du dig till klädkoden?  

• Är du en del av den? 

Hur såg du på klädkoden innan du började med Crossfit? 

Hur ser du på den idag?  
 

Vad har du för uppfattning av Crossfit-kulturen idag? 

Vad krävs för att få kalla sig en för en Crossfit-atlet? 

Kallar du dig själv för en Crossfit-atlet? 
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Bilaga 2: Informationsbrev  
 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie som ämnar undersöka kulturen inom Crossfit. 

Någonting som bör tas i åtanke är vilken nivå du tränar på (nybörjare: har tränat Crossfit 

i max sex månader, bredaktiv: har tränat Crossfit i två till fyra år och tränar minst två till 

tre pass i veckan, avancerad/elit: har tränat Crossfit i minst 5 år, tränar minst fyra gånger 

i veckan, följer en programmering där samtliga delar som Crossfit innebär finns med). 
      

Det är en kvalitativ studie, data kommer att samlas in genom semistrukturerade 

intervjuer. Du ombeds att delta i studien då vi anser att du kan bidra med sanningsenlig 

information till studien samt skapa en bredd på området. Genom deltagande i studien 

förväntas ni svara på frågor som berör kultur, gemenskap, språkbruk och kropp i 

förhållande till Crossfit. Det finns inga risker med att delta i studien. Intervjun kommer 

att pågå i ca 20-45 minuter beroende på hur djupgående du som deltagare är i dina svar. 

Deltagandet är frivilligt och du kan välja att avbryta intervjun när du vill samt välja att 

inte svara på frågor utan närmare motivering. 
      

Det insamlade materialet kommer att vara konfidentiellt vilket innebär att deltagarens 

svar och resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av det. 

Intervjuerna kommer att transkriberas, materialet finns att tillgå på begäran. 

Källmaterial kommer att sparas på författarens privata telefon och dator under den 

period som studien skrivs samt i några månader efteråt om eventuell 

handledare/examinator vill ha tillgång till det transkriberade materialet. 
 

Om du är intresserad att delta i studien, vänligen skicka ett mail som innehåller namn, 

kontaktuppgifter och vilken träningsnivå du befinner dig på. Intervjun kommer att 

genomföras via Skype. Vi kommer att kontakta dig om en intervju blir aktuell, då det är 

ett begränsat antal som kommer att intervjuas. 
      

Studien kommer att presenteras i uppsatsform (c-uppsats). När studien är färdigställd 

kommer det finnas möjlighet att tillgå dess resultat. 
 

Senaste anmälningsdag: måndag 22/1 2018 
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