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Abstract  

Feedback is a powerful tool for coaches and instructors in the learning process as well 
as an important tool regarding motor skill development. The aim of the study was to 
investigate how feedback is used in a crossfit environment, focusing on what types of 
feedback are used and what the coaches’ approach to feedback is. To achieve this, six 
crossfit coaches were observed and interviewed. The study found that the frequency of 
feedback varied greatly between the coaches. The feedback was given both individually 
and to the whole group, and visual and verbal feedback were often combined. The main 
purposes of the feedback seemed to be to improve the participants’ performance and 
to promote a fun environment. The coaches also seemed to believe that it is important 
to adjust the feedback to the individual participants.   
  

Nyckelord: coaching, kommunikation, lärande, motorisk inlärning  
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Inledning   

Ett av de viktigaste verktygen en coach har för att få sina utövare att utvecklas och 

motiveras är feedback. Feedback kan användas på olika sätt, bland annat för att 

instruera, korrigera och uppmuntra utövare. Det blir allt vanligare att motionera på 

fritiden hos den vuxna svenska befolkningen (Riksidrottsförbundet, 2011), och en av 

de populäraste formerna av motion är ledarledd gruppträning (Riksidrottsförbundet, 

2016). Detta innebär att många svenskar kommer i kontakt med coacher, och därmed 

också med feedback.   

    En form av gruppträning som är relativt ny i Sverige är crossfit, en träningsform som 

lånar övningar från en mängd olika sporter t.ex. löpning, tyngdlyftning och gymnastik. 

Crossfit påminner om klassisk cirkelträning, och kombinerar styrkeövningar med 

snabbhets- och konditionsträning. Crossfit är en träningsform som kan utföras 

individuellt, men det vanligaste sättet att utföra crossfit är i ledarledda gruppass. Oftast 

utförs det i mindre grupper om ca. 5-12 personer och passen är ca 60 minuter långa.  

    Inom klassiska gruppträningsformer som t.ex. spinning, och aerobics deltar ofta 

coachen själv i passen, ofta stående längst fram på en upphöjning där deltagarna kan 

titta på coachen. Det här innebär att feedbacken som ges, ofta ges till hela gruppen och 

att passdeltagarna främst förlitar sig på att härma coachens rörelsemönster och 

utförande. Under crossfit-pass deltar inte coachen själv, utan går istället runt och ger  

individuellt anpassad feedback till deltagarna på passet. Feedbacken inom 

crossfitträningen liknar på så sätt den typ av feedback som ges till individuella 

idrottare, t.ex. boxare och tennisspelare. Detta skiljer crossfitträningen från andra 

gruppträningsformer. Ett crossfit-pass innehåller ofta många olika moment och 

rörelser, vilket innebär att det finns mycket utrymme och behov av instruktioner och 

feedback.  

    Att studera just feedback inom crossfit blir intressant eftersom det är en stor skillnad 

på feedback mellan crossfit och andra gruppträningsformer. Då crossfit är en relativt 

ny träningsform finns det ingen eller väldigt lite forskning på just det specifika ämnet 

feedback inom crossfit. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur crossfitcoacher ser på användadet 

av feedback som ett verktyg samt att undersöka frekvensen av olika typer 

av feedback under crossfit-pass. 

• Hur ser coacherna på feedback som ett verktyg för lärande?  

• Vilka funktioner anser coacherna att feedback har?  

• Vilka typer av feedback används av coacher på crossfit-pass, och hur ofta?  

• Hur föredrar coacherna att ge feedback till deltagarna?  
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Tidigare forskning   

I detta avsnitt presenteras begreppet feedback. Fokus ligger på inre, yttre och negativ 

feedback. Även risken med att ge för mycket feedback beskrivs, samt hur relationen 

mellan coachen och utövaren kan påverka inlärningen. Avsnittet avslutas med en 

redogörelse för tidigare forskning inom crossfit.  

  

Feedback  

När man talar om feedback är det viktigt att klargöra vad man menar med just 

feedback, eftersom detta är en term som kan användas på flera olika sätt både inom 

forskningssammanhang och mer vardagliga sammanhang. Svensk Ordbok definierar 

feedback som ”att (en del av) en utsänd signal går tillbaka till sändaren och reglerar 

den fortsatta aktiviteten” (2009). Alltså att en återkoppling sker på en aktivitet som 

sedan regleras utefter återkopplingen. Zell (2003) definierar däremot feedback som: 

”alla sorters reaktioner mellan människor, det vill säga det är inte bara via det verbala 

språket som feedback förmedlas och tas emot. Även det icke verbala (kroppsspråket) 

ingår i begreppet feedback” (Zell, 2003, 2). Båda definitionerna är ganska breda, och 

Zell påpekar att väldigt mycket kan ingå i begreppet feedback. Feedback kan därför 

fördelaktigt kategoriseras utifrån varifrån feedbacken kommer och vad syftet med den 

är.  

  

 

FIGUR 1 System för att kategorisera sensorisk information och feedback. (Schmidt & Wrisberg, 2008.  

s 285)  

  

Figur 1 visar ett sätt att kategorisera sensorisk information och feedback. Sensorisk 

information är all information individen får från sina sinnen (syn, hörsel, smak, känsel, 
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luktsinne). Denna kan sedan delas in i ej rörelserelaterad information och 

rörelserelaterad information. Ej rörelserelaterad information är information som inte 

är viktig för den aktuella rörelsen eller uppgiften, till exempel att det är kallt i rummet 

man befinner sig i. Rörelserelaterad information är den information från sinnena som 

är aktuell för uppgiften, till exempel att en viss kroppsrörelse orsakar smärta eller 

obehag. Rörelserelaterad feedback kan sedan delas in i två delar; feedback som är 

tillgänglig före utförandet och feedback som ges efter utförandet. Både innan och efter 

utförandet kan man ta del av inre respektive yttre feedback. Inre feedback är feedback 

från deltagarens egna sinnen, vid utförsåkning kan till exempel inre feedback innan 

utförande vara att pjäxorna sitter för löst spända. Efter utförandet kan den inre 

feedbacken vara att en av fötterna gör ont. Yttre feedback ges av någon annan, till 

exempel en coach. Innan utförande kan en coach ge yttre feedback som att utövaren 

ska tänka på att hålla in armbågarna. Efter utförandet kan coachen ge feedback som 

t.ex. ”Du höll in armbågarna jättebra”. (Schmidt & Wrisberg, 2008)  

  

Inre feedback  
Inre feedback är sensorisk information som individen får i form av exteroception och 

proprioception. Exteroception är intryck utifrån som kommer i form av lukt, syn och 

ljud. Den här feedbacken är sällan rörelserelaterad, med vissa undantag. 

Proprioception är feedback från den egna kroppen. När en viss rörelse utförs kommer 

känslan av att muskeln spänner sig eller slappnar av från sensorisk information i 

muskler och leder. (Schmidt & Wrisberg, 2008)  

    Ett sätt för coacher att använda sig av den inre feedbacken är att visa hur en övning 

ska utföras. Individen får då feedback genom synen, alltså genom att titta på coachens 

utförande. När individen sedan härmar rörelsen får denne inre feedback från sin egen 

kropp. (Cassidy, Jones & Potrac, 2004)   

  

Yttre Feedback  

Yttre feedback är feedback som kommer utifrån. Detta kan vara från en klocka, poäng 

i en sport eller en videoinspelning av individen själv. Den kan också komma från en 

annan människa, till exempel kommentarer från en coach. Yttre feedback kan delas 

upp i två olika kategorier; kunskap om resultat (KR) och kunskap om utförande (KU) 

(Schmidt & Wrisberg 2008). KR handlar om att tränaren ger information till utövaren 

utan någon som helst värdering i informationen utan enbart förklarar hur resultatet av 
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en övning blev exempelvis: ”du sprang sträckan x på tiden y”. Den här typen av 

feedback kan vara viktig om individen inte vet vad målet med en övning är, då kan KR 

fungera som ett verbalt bekräftande på att individen har gjort rätt. KR kan vara negativt 

om inte någon uppföljning ges efteråt. Ett exempel kan vara att individen får höra ”du 

gör fel” men inget ytterligare förtydligande från coachen ges (Schmidt & Wrisberg, 

2008).  

    En studie där 46 deltagare fick träna på golf-puttar har genoomförts av Badami, 

VaezMousavi, Wulf och Namazizadeh (2011). De gav deltagarna KR-feedback efter 

antingen deras bästa eller sämsta försök. Deltagarna fick därefter svara på en enkät om 

hur de upplevde övningen och feedbacken. De som fick KR-feedback när de gjorde bra 

ifrån sig hävdade att de kände sig duktigare och mer motiverade än de som fick KR-

feedback efter sina sämsta försök. Badami m.fl. menar att det av denna anledning är 

viktigt att förse utövare med situationer där de kan prestera bra, för att bibehålla och 

öka deras motivation. De menar att det här kommer göra att idrottsutövare som mår 

bra med sig själv och sin förmåga kommer ha högre motivation och sannolikt kommer 

fortsätta öva på uppgiften.  

    Enligt Schmidt och Wrisberg (2008) ger KU, till skillnad från KR, information om 

kvaliteten på själva utförandet och förslag på förändring exempelvis: ”det där var 

ganska bra, prova att göra mer så här nästa gång”. Eller: “du gör fel, men gör så här 

istället”. Den här typen av feedback kan ges både verbalt och visuellt, genom att 

coachen visar hur en övning ska utföras.  

    En annan typ av yttre feedback är den som inte är beskrivande, utan istället syftar 

till att motivera individen eller att uppmuntra och förstärka önskvärda beteenden eller 

utföranden. Den här typen av feedback ges med få ord, exempelvis: ”bra jobbat”. Den 

här typen av feedback användas för att bibehålla utövarens motivation genom 

uppmuntran. Den kan också användas för att förstärka ett visst specifikt beteende. Om 

en utövare får höra ”bra jobbat” när den gör en viss sak ökar chansen att denne kommer 

upprepa saken fler gånger (Schmidt & Wrisberg, 2008).  

  

Negativ feedback som verktyg för lärande  

Negativ feedback innebär att coachen påpekar fel hos deltagarens prestation/utförande 

som bör ändras. Carpentier och Mageau (2013) menar att negativ feedback har två 

viktiga funktioner; den motiverar och hjälper idrottare att förbättra sina prestationer. 

Däremot kan negativ feedback också ge negativa konsekvenser, till exempel ångest, 
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sämre självförtroende hos atleten eller så kan den leda till en försämring i relationen 

mellan coach och deltagare (Carpentier & Mageau 2013, 423). Negativ feedback är 

alltså ett verktyg som är svårt att använda sig av. De föreslår att när negativ feedback 

används bör ett antal punkter uppfyllas för att den ska för önskad effekt. Feedbacken 

ska vara empatisk, kombineras med lösningar och vara baserad på mål som utövaren 

är medveten om och kan uppnå. Den ska också levereras omgående, i en privat 

konversation och med ett omtänksamt tonläge. När negativ feedback används är det 

alltså viktigt att både tänka på vad den negativa feedbacken innehåller och hur den 

förmedlas från coach till individ (Carpentier & Mageau, 2013, 428).  

    Schmidt och Wrisberg (2008) hävdar däremot att mycket forskning pekar på att 

positiv feedback i regel ger bättre resultat än negativ feedback. De spekulerar i att detta 

kan bero på att positiv feedback är lättare att tolka och ta till sig än negativ feedback.  

  

Beroende av feedback  

Feedback är ett verktyg som har många positiva följder, däremot finns det risker med 

att överanvända sig av feedback. Schmidt och Wrisberg (2008) hävdar att utövare kan 

bli beroende av feedback om den ges för ofta. Det kan resultera i att individen börjar 

förlita sig på den yttre feedbacken när rörelser genomförs, snarare än på den egna inre 

feedbacken (Schmidt & Wrisberg 2008, 295). Med detta menas att om en coach ger 

feedback för ofta så kan deltagaren bli för beroende av coachens feedback och därmed 

förlora förmågan att lita till sin inre feedback. Som coach måste man kunna avgöra när 

och i vilken utsträckning feedback ska ges. Schmidt och Wrisberg (2008) påpekar 

också att mindre erfarna deltagare ofta behöver mer feedback från coachen, och när 

deltagaren blir mer erfaren så minskar behovet av yttre feedback.   

   Janelle, Barba, Frehlich, Tennant och Cauraugh (1997) genomförde en studie där tre 

grupper, två testgrupper och en kontrollgrupp fick kasta 200 stycken kast med en 

tennisboll vardera med sin ej dominanta arm. Kontrollgruppen fick ingen yttre 

feedback utan fick enbart använda sig av sin inre feedback.  De andra två grupperna 

fick yttre feedback av en expert. Den ena gruppen fick tips efter var femte kast medan 

den andra gruppen enbart fick hjälp om de bad om det. Feedbacken som gavs var 

videoinspelning av kasten som utfördes samt extra verbala tips. Studien kom fram till 

att gruppen utan någon yttre feedback gjorde sämst ifrån sig, gruppen med 

regelbunden feedback kom på andra plats och gruppen som bara fick feedback när de 

bad om det gjorde bäst ifrån sig. Feedback är alltså ett verktyg som kan användas för 
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att förbättra prestationen, men att överanvända sig av feedback ger inte bättre resultat. 

Schmidt och Wrisberg (2008) kallar detta för ’överbelastning av information’. Detta 

innebär att en coach ger för mycket feedback på en gång och att den som mottar 

informationen får för mycket att tänka på. Om någonting ska läras ut så bör först det 

mest fundamentala för rörelsen läras ut. När sedan detta sitter så går processen sedan 

vidare till den information som är näst viktigast. De fortsätter däremot med att förklara 

att man inte nödvändigtvis är begränsad till att ge en bit information åt gången. Om 

feedback ges på mindre variabler, kan dock flera små instruktioner ges samtidigt 

exempelvis: “testa dra skivstången närmare och snabbare nästa gång”.   

  

Relation mellan coach och atlet  

Nash, Sproule och Horton (2011) genomförde en studie som bestod av 

semistrukturerade intervjuer med 10 coacher på elitnivå för att ta reda på mer om deras 

inställning till coaching och feedback. De fann att coacherna jobbade för att skapa en 

avslappnad och fokuserad miljö när de coachade. Coacherna fokuserade också mycket 

på att skapa bra relationer med atleterna för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. 

Coacherna lät atletens personliga behov och nivå styra hur de gav feedback, och 

anpassade sin egen kunskap och coachingstil efter detta. Väldigt erfarna atleter 

behövde sällan lika mycket feedback som mer oerfarna atleter, utan där blev coachens 

roll mindre framträdande.   

    Mageau och Vallerand (2003) genomförde en litteraturstudie där de undersökte hur 

relationen mellan coachen och utövaren kunde påverka inlärningen och motivationen. 

De menar att i västerländsk kultur ligger mycket fokus på att ge positiv och negativ 

feedback för att förbättra utövarens prestation. Deras studie fokuserade istället på 

relationen mellan coach och utövare. De fann att coacher som är starkt involverade i 

sina utövare och som skapar en strukturerad miljö och stöttar deras självständighet får 

utövarna att känna sig kompetenta och självständiga. Detta i sin tur har positiva 

effekter på motivation och prestation.  

  

Tidigare forskning på crossfit  

Eftersom crossfit är en relativt ny sport så finns det än så länge lite vetenskaplig 

forskning på området. Den mesta forskningen har gjorts inom det idrottsmedicinska 

området där ett antal studier på crossfit främst riktar fokus på vilka 
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hälsofördelar/nackdelar som träningsformen har (Gilmore & Heinrich, 2016; Brown, 

Feito, Price, Bycura, Waugh, Black & Kliszczewicz, 2015).  

    Få studier har gjorts på crossfit utifrån ett idrottsvetenskapligt perspektiv. Sibley 

(2012) genomförde en studie på hur crossfit kunde användas som ett verktyg för att få 

elever på mellan- och högstadienivå mer fitnessintresserade. Han kom fram till att 

genom att introducera fitness i en miljö som uppmuntrar kamratskap, vänskaplig 

tävling och festlighet så blir fitness mer tillgängligt och roligare. Genom att 

implementera crossfit-workouts som går att anpassa efter varje individs nivå i 

idrottsundervisningen blir fitness mer spännande, realistiskt utmanande och 

tillgängligt för eleverna I den studien lyftes alltså pedagogiska fördelar med crossfit 

fram, till exempel att miljön var motiverande och att man kunde anpassa crossfitpassen 

efter varje individs förmåga.  

    Feedback inom crossfit är ett ämne där inga större vetenskapliga studier har gjorts 

ännu. Det finns alltså ingen vedertagen modell för hur man ska närma sig ämnet. 

Istället lutar sig den här studien mot tidigare forskning på feedback inom sport i 

allmänhet. Vi har valt att göra en övergripande studie som undersöker vilka 

feedbackformer som används inom crossfit och hur coacher inom crossfit ser på 

feedback.  

  

Metod   

I detta avsnitt presenteras studiens urval, avgränsningar och genomförande. För att 

uppfylla de olika delarna i studiens syfte valdes observation i kombination med 

semistrukturerad intervju som metod.   

  

Urval  

Studiens syfte är att titta på hur feedback-processen ser ut i en crossfit-miljö. För att 

studera detta valdes gymmet Boxen Umeå som studieobjekt för undersökningen. Detta 

gym valdes då de specialiserar sig på bland annat crossfit och erbjuder klassiska 

crossfit-pass så som de beskrivs i inledningen. Deltagarantalet är begränsat till max 

tolv personer/pass och passen är 60 minuter långa. Antalet coacher som observerades 

var sex stycken, detta är 75 procent av de aktiva coacherna på Boxen då 

undersökningen genomfördes. Två coacher observerades alltså inte då dessa inte 

coachade under perioden då observationen genomfördes.   
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Forskningsetiska principer  

För att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet i Vetenskapsrådets policy 

informerades coacherna på Boxen om observationerna och fick ge sitt samtycke om att 

de skulle bli observerade samt intervjuade efter observationen. Alla coacher är 

anonyma i studien, därmed uppfylls även konfidalitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vi informerade också alla coacher om att nyttjandekravet uppfylls, det vill säga att 

informationen som samlas in under undersökningen endast kommer användas i 

vetenskapligt syfte. Inga personuppgifter eller individuella resultat av intervju eller 

observation kommer lämnas ut till någon annan. Boxen Umeå kommer att få ta del av 

den slutgiltiga rapporten, men anonymiteten bibehålls och det kommer inte påverka 

enskilda coacher. För att bibehålla coachernas anonymitet har de getts fiktiva manliga 

namn i studien, namnen har ingen koppling till coacherna utan är slumpmässigt valda. 

Endast en av coacherna är av kvinnligt kön, och därför fanns inte nog med underlag 

för att göra en jämförelse där man tar hänsyn till könsvariabeln. Könsvariabeln var inte 

heller nödvändig att studera för att besvara syftet i denna studie. Den kvinnliga 

coachen gavs alltså även hon ett manligt namn för att säkerställa att anonymiteten 

bibehålls.  

  

Observationsschema definitioner  

För att besvara syftet med studien och för att förenkla observationen har feedback 

delats in i olika kategorier i observationsschemat. Kategoriseringen nedan är baserad 

på avsnittet tidigare forskning, men definitionerna är mer kortfattade för att förenkla 

för observatörerna. Genom att ha tydligt definierat vad man menar med de olika 

termerna blir det lättare för observatörerna att skilja på de olika feedback-typerna 

under observationen. Detta är termerna och definitionerna som kommer att användas 

fortsättningsvis i denna studie och som återfinns i observationsschemat (bilaga 1).  

  

• Ej beskrivande feedback är pushande ord som enbart motiverar men som ej 

har en inverkan på teknik eller utförande för individen i fråga. Exempel på detta 

är “bra jobbat”, “snyggt”, “kämpa” m.fl.   

• Verbal bekräftande feedback är feedback som konfirmerar att deltagaren 

har gjort rätt. Detta kan ges både i form av en längre förklaring eller bara ett 

kort bekräftande ”bra” etc. från coachen.   
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• Verbal beskrivande feedback är feedback där lärande och utveckling för 

individen är i fokus.   

• Visuellt beskrivande feedback är feedback där coachen själv demonstrerar 

hur övningen eller en del av övningen ska utföras antingen inför helklass eller 

för enstaka personer när de behöver extra hjälp.   

• Negativ feedback utan uppföljning är när deltagaren endast får höra att 

det gör fel.   

• Negativ feedback med uppföljning är när deltagaren efter att de får höra 

att de gjort fel också får en uppföljning på hur denne ska förbättra sitt utförande.   

  

  

Genomförande av observationer  

För att kunna besvara delen av syftet som handlar om vilka olika typer av feedback som 

används och hur ofta, valdes observation som metod. Jarl Backman (2008, 19) skriver 

“vill man veta någonting om verkligheten ska man observera den”. För att få en så 

verklighetstrogen bild som möjligt av hur feedbackprocessen ser ut under ett crossfit-

pass var det nödvändigt att observera passen. Vi valde en ej deltagande observation för 

att inte påverka de andra deltagarna på passet eller coachens metoder. Coacherna 

delgavs inte heller vilken variabel som skulle studeras vid observationen, de visste 

alltså inte att det var just feedback som undersöktes. Detta för att coacherna inte 

medvetet skulle ändra sina feedbackmönster vid observationen. Coacherna på Boxen 

Umeå coachar två pass per kväll, och passen har ett identiskt innehåll. Vid varje 

observation observerades coachen av två personer och två observationsscheman per 

pass upprättades. Schemana jämfördes sedan för att se om båda observatörerna fått 

samma resultat. De tillfällen de inte hade fått det räknades ett medelvärde ut. Vid varje 

pass upprättades antingen två eller tre observationsscheman, ett för varje del av 

passen. De flesta pass bestod av delarna uppvärmning, styrka och fys. Med fys menas 

en del av passet där man blandar konditions- och styrketräning och utför ett antal 

övningar under hög intensitet vilket är typiskt för crossfit som träningsform. Vid vissa 

pass uteslöts fys-delen och bara två observationsscheman upprättades. Detta gjordes 

för att kunna jämföra de olika delarna av passen mot varandra. Vid observationen 

antecknades också exempel på de olika feedbacktyperna, de skrevs ner ordagrant och 

markerades sedan med vilken typ av feedback-typ de tillhörde. Vid varje observation 
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noterades också antalet deltagare på passet, då detta kan tänkas påverka hur mycket 

feedback som ges.  

  

Pilotstudie  

Inför studien togs en intervjuguide och ett observationsschema fram utifrån den 

tidigare forskningen på området feedback samt studiens syfte och frågeställningar. En 

pilotstudie genomfördes sedan där både observation och intervju genomfördes. Syftet 

med pilotstudien var att se om observationsschemat var lätt och tydligt att använda 

och om frågorna i intervjuguiden genererade svar som kunde kopplas till studiens syfte 

och frågeställningar. Efter pilotstudien gjordes några ändringar i både 

observationsschemat och intervjuguiden, dessa finns presenterade i sin helhet i Bilaga 

1 (observationsschema) och Bilaga 2 (intervjuguide).  

  

Genomförande av intervju  

För att komplettera observationerna genomfördes även en intervju med varje coach. 

Varje coach intervjuades direkt efter passet och intervjuerna varade i cirka 10-15 

minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av två separata mobiltelefoner för att 

undvika att data skulle gå förlorad om någon skulle sluta fungera. Intervjuerna 

transkriberades sedan ordagrant och inspelningarna raderades sedan för att bibehålla 

och försäkra anonymitet för alla som deltagit i studien.  

    Semistrukturerade intervjuer användes. En semistrukturerad intervju består av både 

mer generella frågor och mer detaljerade frågor. En semistrukturerad intervju utgår 

också från en mall, i detta fall vår intervjuguide, men det finns utrymme att ställa 

följdfrågor eller att anpassa frågorna utefter den som intervjuas för att en naturlig 

dialog ska uppstå (Kvale & Brinkmann, 2009). Det här utnyttjades för att se till att 

coacherna gav svar och synpunkter som kunde kopplas till studiens syfte. Genom att 

välja en semistrukturerad intervju kunde vi säkerställa att coacherna höll sig till ämnet 

feedback, genom att använda följdfrågor. Det här innebär också att alla intervjuer som 

genomfördes inte var identiska.   

  

Transkribering  

Samtliga inspelningar har transkriberats ordagrant. Därefter har intervjuerna 

bearbetats genom att nyckelord och citat har tagits fram och markerats i fetstil. Detta 

gjordes för att sortera ut relevant data och för att enklare kunna hantera den data som 
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har samlats in. Citaten sorterades sedan in under tre teman som togs fram utifrån 

syftesfrågorna. Detta sätt att bearbeta transkriberingarna är inspirerat av Kvale och 

Brinkmann (2009) som förklarar att man ska sortera in citat under teman för att 

underlätta analysen. Temana som togs fram var; 1: Syftet med feedbacken1, 2: Hur 

coachen ger feedback2 och 3: Relation mellan coach och deltagare.  

  

Metoddiskussion  

Då syftet med studien var att studera frekvensen feedback, samt crossfitcoachernas 

egen uppfattning om feedback, valdes en kombination av observation och intervju. 

Detta gjordes för att öka validiteten. Hade enbart en observation genomförts hade man 

inte kunnat besvara frågan: ”Vad anser coacherna är syftet med att använda feedback 

och hur ser coacherna på feedback som ett verktyg för lärande?”. Hade man däremot 

enbart genomfört en intervju hade man inte fått tillförlitliga svar på frågorna: ”Vilka 

typer av feedback används av coacher på crossfit-pass, och hur ofta?” och ”Hur föredrar 

coacherna att ge feedback till deltagarna?”. Coachen hade kunnat besvara frågor om 

detta under intervjun, dock finns det inget sätt att kontrollera om svaren coachen ger 

motsvarar verkligheten.       

    Ett tydligt observationsschema upprättades för att hjälpa observatörerna under 

observationen. Denscombe (2010) menar att: “Syftet med ett schema är att minimera 

och helst undanröja de variationer som rör data som är beroende av individuella 

uppfattningar om situationer och skeenden. Målet är att ge en ram för observationerna 

som alla observatörer ska använda”. För att uppfylla detta och ge studien högre 

reliabilitet så klargjordes definitionerna av feedback i observationsschemat innan 

observationerna genomfördes. Dessutom utformades observationschemat noggrant så 

att det skulle vara lätt för observatörerna att användas. De båda observatörerna 

använda samma observationsschema. Dessutom testades observationsschemat i 

pilotstudien, så att problem med det skulle kunna upptäckas och åtgärdas. Även detta 

gör att observationen får högre reliabilitet. Något som däremot riskerar att påverka 

reliabiliteten är att det under observationen spelades hög bakgrundsmusik som 

försvårade observationen och möjligheten att höra vad coachen sade. Dessutom rörde 

coachen på sig i rummet vilket också gjorde det svårare för observatörerna att höra vad 

coachen sade.  

   I en intervju är fördelen att följdfrågor kan ställas för att få intervjupersonen i fråga 

att förtydliga sitt svar eller ge en längre utläggning, någonting som inte är möjligt med 
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andra metoder. Det finns även brister med intervju, risken för misstolkningar och 

personlig tolkning är stor enligt Bell (2009). Genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer höjer man validiteten, eftersom man kan försäkra sig om 

att man får svar på frågorna man ställer genom att följa upp med följdfrågor om något 

är oklart. Detta gör att man kan försäkra sig om att man uppfyller frågeställningarna 

för studien. Reliabiliteten påverkas också av att alla intervjuer inte genomförs på exakt 

samma sätt, och studien blir svårare att replikera. Nilsson och Waldermarsson (2007) 

förklarar att det är lätt att misstolka saker som sägs och att vi försöker vårt bästa med 

att tolka människors tal, oavsett hur konstigt eller motsägelsefullt det må vara. 

Dessutom genomfördes en av intervjuerna på engelska, som inte är intervjuarnas 

första språk, vilket också gör att chansen för misstolkningar ökar. Detta kan påverka 

reliabiliteten i studien negativt.   

    Vissa delar av intervjuerna valdes ut som relevanta och detta kan göra studien svår 

att replikera eftersom vilka citat som bedöms som relevant data är en tolkningsfråga. 

Detta motverkas däremot till viss del av att intervjuerna som genomfördes var korta, 

och mycket av intervjun kunde användas och analyseras. Hade man valt att göra längre 

intervjuer hade man varit tvungen att vara mer selektiv i vilka citat man presenterade. 

   Observationerna och intervjuerna genomfördes under två veckor och alla coacher 

observerades två timmar vardera, totalt genomfördes tolv timmar observation. Antalet 

observationer valdes till två för vardera coach på grund av studiens omfattning.  
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Resultat och analys  

Först i avsnittet presenteras Boxen Umeå och coacherna som har observerats och 

intervjuats. Resultaten från observationerna redovisas coach för coach i tabellform 

(Tabell 1-6) tillsammans med en kort beskrivning och analys samt eventuella exempel-

citat från passen. En längre analys av vissa av variablerna som observerades 

presenteras sedan i ett eget avsnitt. Variablerna som valdes för vidare analys var de 

som hade mest variation coacherna emellan, och som bedömdes som mest relevanta i 

förhållande till studiens syfte. Resultaten från intervjuerna sorterades in under 3 

teman, och presenteras tema för tema istället för coach för coach. Resultaten 

presenteras i form av citat från intervjuerna. Citaten som valdes ut fokuserar på att 

besvara studiens syfte och att visa likheter och kontraster coacherna emellan. Analysen 

av intervjuresultaten presenteras tillsammans med resultaten istället för i ett eget 

stycke.  

  

Boxen Umeå  

Boxen Umeå är ett gym som specialiserar sig på bl.a. crossfit och erbjuder gruppass i 

enlighet med den ”klassiska” crossfit-modellen. Deltagarantalet är begränsat till 12 och 

coachen deltar inte själv i passet. Passen börjar alltid med att coachen introducerar 

passet och skriver upp vad som ska göras på en whiteboard-tavla. Passen är ofta 

indelade i tre delar; en uppvärmning, en styrke-del och en fys-del. Under styrke-delen 

får deltagarna utföra en eller två övningar, t.ex. benböj eller ryck. Under fys-delen 

genomförs en s.k. ”workout-of-the-day”, en konditionsbaserad form av träning där 

flera olika övningar genomförs under hög intensitet.  

    Coacherna på Boxen Umeå kommer från olika tränings- och coachingsbakgrunder, 

de är allt ifrån diplomerade massörer, till personliga tränare och pedagoger. Hur länge 

de har coachat varierar också stort, allt från 6 månader till 5-6 år. Boxen Umeå har inte 

heller någon egen utbildning som coacherna måste genomgå innan de får börja jobba 

som coach hos dem.   

       

  

Observation  

Innan uppvärmningen så går coachen igenom upplägget på passet och demonstrerar 

och förklarar alla övningar. Detta leder i sin tur till att mängden feedback under 
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uppvärmningen inte är lika omfattande som de övriga delarna av passet. Detta på 

grund av frågor och oklarheter blir besvarade redan innan passets start.  

  

Tabell 1 Observationsresultat James.  

  Pass 1 (Deltagare: 4)   Pass 2 (Deltagare: 3)   

  Uppvärmning  Styrka  Fys  Uppvärmning  Styrka  Fys  

Ej beskrivande  3  0  7  0  2  15  

Verbal 

bekräftande  15  10  9  18  12  23  

Verbal 

beskrivande  3  6  24  4  6  13  

Visuellt 

beskrivande  3  4  4  6  4  8  

Negativ – utan 

uppföljning  0  0  0  0  0  0  

Negativ – med 

uppföljning  0  0  0  0  0  0  

  

James gav lite ej beskrivande feedback jämfört med de andra coacherna, dock var 

deltagarantalet på passen ganska lågt. James kombinerade ofta verbalt beskrivande 

feedback och visuellt beskrivande feedback för att förtydliga sina instruktioner. 

Exempel på verbal beskrivande feedback som användes var: “Tuck in your tailbone” 

(vinkla in svanskotan), samt “pull the kettlebell closer to your body” (dra kettlebellen 

närmare kroppen). James använde sig inte alls av negativ feedback.  

  

Tabell 2 Observationsresultat Anders.  

  Pass 1 (Deltagare: 6)   Pass 2 (Deltagare: 5)   

  Uppvärmning  Styrka  Fys  Uppvärmning  Styrka  Fys  

Ej beskrivande  10  26  109  2  31  103  

Verbal 

bekräftande  1  15  6  1  5  1  

Verbal 

beskrivande  1  8  7  1  20  17  

Visuellt 

beskrivande  0  6  0  0  3  0  

Negativ – utan 

uppföljning  0  0  0  0  0  0  

Negativ – med 

uppföljning  0  2  0  0  0  0  

Anders gick fram till enskilda individer under fys-delen för att motivera dem, detta 

resulterade i mycket ej beskrivande feedback under den delen av passet. Exempel på 

typen av feedback som användes var: ”bra jobbat”, ”kom igen”, ”snyggt”. Under passets 
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styrke-del så användes ofta visuell feedback i kombination med verbalt beskrivande 

feedback när coachen förklarade olika övningar. Anders förstärkte sin förklaring 

genom att visuellt demonstrera hur rörelsen var tänkt att se ut. Förklaringar som 

“sträck ut hela vägen” kunde följas upp med att coachen gjorde en korrekt utförd del 

av rörelsen för att visa just det tänkta utsträckta läget. Vid två tillfällen under pass ett 

gavs negativ feedback med en förklarande uppföljning direkt efter, t. ex: “när du rycker 

så tenderar du att hoppa fram, testa att dra stången närmare såhär”. Även denna 

feedback kombineras med att coachen visuellt demonstrerade det korrekta utförandet.  

  

Tabell 3 Observationsresultat Johan.  

  Pass 1 (Deltagare: 8)   Pass 2 (Deltagare: 3)   

  Uppvärmning  Styrka  Fys  Uppvärmning  Styrka  Fys  

Ej beskrivande  6    140  8    118  

Verbal 

bekräftande  8    18  8    10  

Verbal 

beskrivande  26    40  17    21  

Visuellt 

beskrivande  4    7  0    1  

Negativ – utan 

uppföljning  0    0  0    0  

Negativ – med 

uppföljning  0    2  1    1  

  

Johan använde sig av mycket verbal beskrivande feedback under passet, den användes 

oftast för att justera deltagarnas rörelsemönster närmare det korrekta utförandet. 

Exempel på denna typ av feedback var: ”blicken upp”, ”böj på benen”, ”glöm inte att 

sträcka ut höften” och ”gör böjen långsammare”. Även den visuella feedbacken 

användes ofta för att korrigera rörelsemönstret hos deltagarna. Johan kombinerade 

verbal beskrivande feedback och visuellt beskrivande feedback ett fåtal gånger. 

Coachen stoppade då deltagaren som gjorde fel för att demonstrera det korrekta 

utförandet. Under fys-delen av passet använde sig Johan av väldigt mycket ej 

beskrivande feedback i form av motiverande ord som t.ex: “bra”, “kom igen”,  

“snabbare” etc. Den här feedbacken gavs oftast till hela gruppen, till skillnad från 

Anders som gav mycket av samma typ av feedback men till enskilda individer. Ibland 

använde sig dock Johan också av denna typ av feedback, t.ex: “snyggt där (namn)!”.   
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Tabell 4 Observationsresultat David.  

  Pass 1 (Deltagare: 4)   Pass 2 (Deltagare: 2)   

  Uppvärmning  Styrka  Fys  Uppvärmning  Styrka  Fys  

Ej beskrivande  3    34  2    28  

Verbal 

bekräftande  2    7  2    5  

Verbal 

beskrivande  5    6  3    4  

Visuellt 

beskrivande  6    1  2    1  

Negativ – utan 

uppföljning  0    1  0    1  

Negativ – med 

uppföljning  0    1  0    1  

  

David använde sig av relativt lite feedback överlag jämfört med de andra coacherna, 

dock hade båda passen få deltagare. Både James och David använder sig av väldigt 

mycket mindre ej beskrivande feedback i form av motiverande utrop än de övriga 

coacherna. Under passets fys-del gav David oftast kortfattad verbal beskrivande 

feedback, t.ex: “långa drag på rodden” och “gå hela vägen ner”. De gångerna coachen 

använde sig av negativ feedback med uppföljning gav coachen längre, mer förklarande 

feedback som t.ex: “Nu går du inte djupt nog i böjen, tänk på att försöka skjuta bak 

rumpan lite till och behåll hälarna i marken”. David var den enda coachen som under 

observationerna använde sig av negativ feedback utan uppföljning.  

  

Tabell 5 Observationsresultat Mattias.  

  Pass 1 (Deltagare: 4)   Pass 2 (Deltagare: 3)   

  Uppvärmning  Styrka  Fys  Uppvärmning  Styrka  Fys  

Ej beskrivande  6    96  2    84  

Verbal 

bekräftande  11    33  7    27  

Verbal 

beskrivande  21    52  18    33  

Visuellt 

beskrivande  4    4  2    6  

Negativ – utan 

uppföljning  0    0  0    0  

Negativ – med 

uppföljning  0    0  0    0  

  

Mattias gav mycket ej beskrivande feedback till hela gruppen, t.ex: “Kom igen nu alla!”. 

Under fys-delen gick dock coachen fram till specifika individer och gav antingen 
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kortfattad ej beskrivande feedback eller kortfattad verbal beskrivande feedback så som: 

“Djupa andetag (Namn)”. Mattias var den coach som använde sig av mest verbal 

bekräftande feedback av alla för att bekräfta att deltagarna gjorde rätt. Mattias och 

Johan kombinerade sällan verbal och visuell feedback, något som de andra coacherna 

gjorde i stor utsträckning. Mattias använde sig inte alls av negativ feedback under de 

observerade passen.   

  

Tabell 6 Observationsresultat Erik.  

  Pass 1 (Deltagare: 8)   Pass 2 (Deltagare: 5)   

  Uppvärmning  Styrka  Fys  Uppvärmning  Styrka  Fys  

Ej beskrivande  0  3  98  0  3  89  

Verbal 

bekräftande  0  12  10  1  10  8  

Verbal 

beskrivande  8  29  16  6  20  13  

Visuellt 

beskrivande  6  16  4  3  10  3  

Negativ – utan 

uppföljning  0  0  0  0  0  0  

Negativ – med 

uppföljning  0  3  0  0  1  0  

  

Erik gav mycket ej beskrivande feedback under passets fys-del, dock gav coachen ingen 

ej beskrivande feedback alls under uppvärmningen och väldigt lite under styrke-delen. 

Erik gav mest visuell feedback gentemot de övriga coacherna som observerades. Även 

här användes den visuella feedbacken oftast i kombination med verbal beskrivande 

feedback för att förstärka det coachen sade. Coachen gav oftast den här typen av 

feedback för att korrigera en del av en rörelse, till exempel att sträcka ut höften mer, 

snarare än att demonstrera hela övningen. Erik använde sig av negativ feedback under 

passens styrke-del, då i kombination med en uppföljning om hur personen ska 

korrigera sitt utförande.  

  
Analys av observationen  

Observationen visade att hur mycket feedback som användes varierade beroende på 

coach och moment. Även typen av feedback som användes varierade mellan coacherna 

och momenten. Till exempel tycks ej beskrivande feedback användas mer frekvent 

under fys-momentet medan den beskrivande feedbacken används mer under styrke-

delen. Detta beror förmodligen på att styrke-delen håller ett lugnare tempo och 
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fokuserar på en övning i taget, och att fokus också ligger på att förbättra teknik och 

utförande under det momentet. Under fys-delen genomförde ofta deltagarna mer 

ansträngande och intensiva rörelser, under ett sådant moment föredrar förmodligen 

coacherna att försöka peppa och motivera snarare än att korrigera deltagarna.  

  

Tabell 7 Mängd verbalt beskrivande feedback.  

   

Deltagare  

James  

4+3=7  

Anders  

6+5=11  

 Johan  

8+3=11  

David  

4+2=6  

Mattias  

4+3=7  

Erik  

8+5=13  

Pass 1  33  16  66  11  73  53  

Pass 2  23  38  38  7  51  39  

 

Totalt  56  54  104  18  124  92  

 
  

    Man kan tänka sig att utöver vilken coach och vilket moment så borde också hur 

många deltagare det var på passen ha en signifikant betydelse på mängden feedback 

som ges. Tabell 7 ovan visar den totala mängden beskrivande feedback som de olika 

coacherna gav under sina pass.  

    Till exempel så kan man se att coacherna James, David och Mattias alla har ungefär 

lika många deltagare på sina pass, trots detta har James ca hälften så mycket feedback 

som Mattias, och David har bara en sjättedel. Coacherna Anders, Johan och Erik har 

ett högre deltagarantal, men även här skiljer sig antalet instanser av beskrivande 

feedback åt. Här verkar det alltså inte finnas någon korrelation mellan antalet 

deltagare och hur mycket feedback som getts.  

   

Tabell 8 Mängd ej beskrivande feedback.  

   

Deltagare  

James  

4+3=7  

Anders  

6+5=11  

Johan  

8+3=11  

David  

4+2=6  

Mattias  

4+3=7  

Erik  

8+5=13  

Pass 1  10  145  146  38  112  101  

Pass 2  17  136  126  38  86  92  

 

Totalt  27  281  272  68  192  193  
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    Även när man tittar på mängden ej beskrivande feedback (pushande och 

motiverande ord) som gavs i tabell 8 ovan så kunde man se samma mönster. Samma 

coacher förutom en följer dessutom samma mönster som i tabell 7, med mycket 

respektive lite feedback till passdeltagarna. Hur mycket feedback coacherna ger verkar 

vara individuellt snarare än att det beror på antalet deltagare.  

  

Intervju  

Utifrån transkriberingarna togs nyckelord och citat fram ur texten utifrån den tidigare 

forskningen och syftesfrågorna. Dessa delades sedan in i tre teman baserat på vad de 

innehöll. Tema 1 är ”syfte med feedbacken”, här samlades resultat där coacherna 

beskrev varför de använde feedback på det sättet de gör, och vad syftet för deltagaren 

är. Tema 2 är ”hur coachen ger feedback” och här samlades resultat om den mer 

praktiska aspekten av hur coacherna gav feedback, t.ex. om de föredrog att ge feedback 

till hela gruppen eller enskilda individer. Tema 3 är ”kommunikation mellan coach och 

deltagare”, där resultat som fokuserade på relationen och kommunikationen mellan 

coachen och deltagaren samlades. Det här var ett tema som coacherna själva tyckte var 

av stor vikt och som alla coacher pratade mycket om under sina intervjuer.   

  

Tema 1 - Syftet med feedbacken  

Feedback för lärande och utveckling  

En av frågorna i intervjuguiden var ”hur ser du på feedback som verktyg för lärande?”, 

här svarade en av coacherna att: “det är jätteviktigt, annars vet man inte hur man ska 

utveckla sig. Alltså, hur jag ska gå vidare, hur jag ska lära mig“ (Mattias).  

Här förklarar alltså coachen att de anser att feedback är ett viktigt verktyg att använda 

sig av när man vill hjälpa deltagarna att utvecklas och förbättras. En annan coach 

uttryckte det såhär: “Med klasserna som jag håller på med så är det största syftet 

coacherna har är att kunna lära och vägleda folk så att dom utvecklas (David). Här 

beskrivs feedback som väldigt viktigt för att hela syftet med passen skulle hjälpa 

deltagarna att utvecklas.  

  

Coachernas syn på negativ feedback  

Vissa av coacherna tycker att positiv feedback är ett måste, och att man inte ska 

använda sig av negativ feedback över huvud taget, Erik säger: “jag försöker att alltid ge 
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feedback så att den känner att det är positivt och lärande. Jag vill aldrig ge någon 

negativ feedback och försöka trycka ner” och ”En bra coach, som ger bra feedback, ger 

ut positiv feedback. Där individen får känna sig duktig och att det gick bra. En dålig 

coach som kommer med kass feedback som bara får individen att känna sig sämre och 

inte vill återkomma”. Motsägelsefullt nog är Erik en av coacherna som har gett mest 

negativ feedback under sina pass, med en total på fyra tillfällen av negativ feedback. 

Även David tycker att man ska försöka ge positiv feedback: ”man ska hela tiden jobba 

fram deras bra sidor så att deras mindre bra inte skiner fram”.  David är också en av 

coacherna som gett mycket negativ feedback.  

    Trots att de här coacherna använder sig av negativ feedback verkar de tolka negativ 

feedback som något dåligt och något som används för att trycka ner deltagarna. Enligt 

dem är detta inte lika nödvändigt som positiv feedback för att deltagarna ska utvecklas.   

   Anders har inställningen att en dålig coach är en för snäll coach som undviker 

tillsägelser och därmed kan orsaka skador hos individen genom att de ej vågar rätta till 

deras bristande teknik: “ofta som coach så är man för snäll ibland och är det någon som 

har problem med något så undviker man det för att vara snäll med individen. Och då 

skadar man egentligen bara den individen” (Anders). Anders gav dock endast negativ 

feedback två gånger under sitt pass.  

  

Feedback för att deltagarna ska ha roligt  

Majoriteten coacherna är väldigt måna om att deltagarna ska trivas och ha roligt i sin 

träning. Ett exempel är när en av coacherna förklarar att alla ska känna sig delaktiga: 

“en bra coach är väldigt anpassningsbar och kan få varje individ att känna sig delaktig” 

(Anders). En annan av coacherna kommer in på samma spår när frågan om vilken 

coachingstil coachen föredrar att använda sig av: ”Jag försöker alltid göra det där med 

glimten i ögat och att se till att ha kul hela tiden” (Erik). Här kan man alltså se att ett 

annat syfte för coacherna där syftet med feedbacken är att få deltagarna att känna sig 

delaktiga och att ha roligt under träningen.  

  

Tema 2 - Hur coachen ger feedback  

Anpassa feedback efter nivå  

När vi frågar hur coacherna föredrar att ge sin feedback så förklarar många att de 

brukar försöka anpassa sin feedback beroende på vilken nivå deltagaren som får 

feedbacken befinner sig. “If it’s someone who is brand new. I will try to talk to them 
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like if I were to explain it to my dad or mom” (James) och “Är de erfarna så blir det 

betydligt mindre enskild feedback och mer pusha gruppen i stort. Om man vet med sig 

att alla är nya så kan man gå igenom saker i grupp och ta det mer större” (Erik). Det 

verkar alltså som att coacherna anser att nybörjare behöver mer individuell feedback. 

En av coacherna anser att “ vissa behöver mer information för att ens ta åt sig 

informationen, medan vissa bara kan behöva en blick. Så jag gillar att variera mig” 

(Johan). Den här coachen menar alltså att mängden feedback inte beror på nivån på 

deltagaren, utan att detta är individuellt.  

  

Överbelastning av information  

Två av coacherna uttrycker också att en bra coach inte ska sväva iväg utan begränsa 

mängden feedback som ges för att individen ska kunna ta till sig den: “Jag tycker att 

man bara kan lägga fokus på ett visst antal saker. Alltså man kanske bara kan hålla två 

saker i huvudet samtidigt, max. Om du är i en workout kanske du kan hålla en sak i 

huvudet” (Mattias) och ”En dålig coach ger inte feedback, eller gör för mycket av 

samma feedback hela tiden. Och inte lyssnar på att individen har förstått” (Johan). Här 

ser alltså coacherna risken med att utsätta deltagaren för överbelastning av 

information. Intressant här är att både Mattias och Johan var några av coacherna som 

gav mest ej beskrivande feedback och verbal beskrivande feedback (se tabell 7 och 8 i 

avsnittet analys av observation). I analysen av respektive observation framkommer 

dock att den feedback som gavs var kortfattad.  

  
Tema 3 – Kommunikation mellan coach och deltagare  

Kroppsspråk  

Många av coacherna anser att kroppsspråket hos passdeltagarna är viktigt för att de 

ska veta om deras feedback har tagits emot: “om jag ger direkt feedback så är jag noga 

med att se om personen reagerar, för då vet jag ju att dom har tagit emot feedbacken” 

(Mattias) och ”man kan se på personens kroppsspråk att det förändras om det går 

fram” (Mattias). En coach är mer specifik här och menar att man kan se deltagarens 

utövande förbättras och att det är en bekräftelse på att feedbacken gått fram: 

“Sometimes you do not really get a sign but they do the movement correct anyway and 

sometimes you can just see it in their face that -okey, he got it” (James). Coacherna 

verkar överlag vara överens om att kroppsspråket är viktigt när man förmedlar och tar 

emot feedback.  
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Relation mellan coach och deltagare  

Coacherna tar även upp att man måste se till att få en relation eller kontakt med 

individen för att kunna anpassa sin feedback efter individens behov. ”en bra coach 

tittar på vad det är för individ man jobbar med, vad svarar den på, vad svarar den inte 

på” (Anders) och ”jag tror att man måste lära känna individen i sig och veta vilken typ 

av feedback som den behöver” (Johan). Det här går även att koppla till tema två, alltså 

hur coachen väljer att ge feedback, där mycket fokus låg på att ge feedback efter varje 

deltagares nivå. Här lyfter dock coacherna fram att för att kunna göra detta behöver 

man som coach ha bra kommunikation och relation med deltagaren. En av coacherna 

tycker att en dålig coach är en som har fastnat i gamla banor och fortsätter ge ut samma 

typ av feedback utan att vidare reflektera över om den är aktuell eller nödvändig för 

den givna situationen och individen: ”Jag tror att en dålig coach ger typ inte feedback, 

eller går på någon sånhär automobil eller vad man ska kalla det.  

Man ger samma feedback till alla liksom. För att man alltid har gjort det” (Anders)  

  

Coachingsstil  

När frågan om vilken coachingstil som coacharna föredrar så får vi olika svar av alla, 

men vi kan däremot dra slutsatsen att många tycks välja ett mellanting mellan en 

pushande och skrikande coach och en mer handhållande och vägledande coach: “Jag 

skulle vilja påstå att jag är nått mitt i mellan, men jag skulle tro att jag är med åt det 

pushande och skrikande hållet. Men jag föredrar nog att vara lite mer åt det här hålla 

handen hållet.” (Johan) och “när jag håller i pass så tycker jag att någonting där 

emellan funkar nästan bäst. Dock funkar det inte bara att vara snäll” (Anders). 

Däremot anser många av coacherna att den mer handhållande och vägledande stilen 

fungerar bättre på gemene man och i ett grupperspektiv: “I would say I am neither but 

in general. More people respond better to handholding” (James). En annan coach 

betonar vikten av att inte pusha för hårt: “Men jag skulle säga att den amerikanske 

fotbollscoach-stilen är bra. Att det händer saker att det liksom ska gå snabbt. Men man 

ska vara åt båda hållen. Folk ska ju inte känna sig skrämda heller, man ska ju liksom 

inte vara militär, men det ska va någon som kan se allihopa (David).  
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Diskussion  

I diskussionen diskuteras datan från resultaten och sätts i relation till tidigare 

forskning. Även tillfällen där intervjun och observationen gav motsägelsefulla resultat 

diskuteras. Slutligen ges förslag till vidare forskning inom ämnet.  

  

Överbelastning av Information  

Observationen visade att det fanns en stor individuell variation mellan coacherna, vissa 

föredrog att ge mer feedback och vissa föredrog att ge mindre. Johan, Mattias och Erik 

gav betydligt mer beskrivande feedback. Risken när man ger mycket feedback är att 

man utsätter mottagaren för det Schmidt och Wrisberg (2008) kallar för 

’överbelastning av information’, detta verkar också coacherna själva vara medvetna om 

eftersom de själva pratar om att man inte ska ge för mycket feedback till deltagarna åt 

gången. Vi uppmärksammade att det var coacherna som gav mycket feedback som 

också pratade om och kommenterade risken med att ge för mycket feedback. Detta kan 

betyda att antingen är coacherna själva inte medvetna om att de ger mycket feedback, 

eller så innebär det att de är noggranna med hur de förmedlar feedbacken. Coacherna 

i fråga ger ofta sin feedback väldigt kortfattat, något Schmidt och Wrisberg (2008) 

menar är bra för att det är lättare att ta till sig.  

  

Beroende av feedback  

En annan risk med att ge mycket feedback är att personer kan bli beroende av feedback 

och sluta förlita sig på sin egen inre feedback (Schmidt & Wrisberg 2008, 295). För 

mycket feedback kan alltså resultera i att mottagaren börjar förlita sig på den yttre 

feedbacken från coachen istället för sin egen inre feedback. Eftersom den här studien 

bara tittar på feedback ur coachernas perspektiv går det inte att veta hur mycket 

feedback som är för mycket feedback. En studie som fokuserar på deltagarnas 

upplevelse hade behövts för att besvara den frågan.  

  

Relation mellan coach och atlet  

Något som framkom under intervjuerna var att många av coacherna tyckte att det var 

viktigt att ha en relation med sina deltagare och att lära känna dem. Det här speglar 

vad Mageau och Vallerand (2003) kom fram till sin studie. De menar att relationen 

mellan coachen och atleten kan påverka atletens motivation och prestation. De trycker 
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också på att det är viktigt att atleten får känna sig självständig, för att detta också ökar 

motivationen. I den här studien så pratade coacherna om att det dock i vissa fall kan 

vara bra att vara mer ”handhållande”, och att alltså inte låta deltagarna vara mer 

självständiga. De verkar dock tycka att detta beror till hög grad på deltagarnas nivå. 

Erik säger till exempel att: ”Många är ju ganska inkörda i denna typen av träning men 

kommer det någon helt ny så ja då kan det vara bra. Att de får lite mer tid”. Det här 

stämmer överens med Nash’s m.fl. (2011) intervjustudie av elitcoacher. Coacherna i 

den studien tryckte mycket på behovet av att anpassa sin egen coaching-stil efter nivån 

på den de coachade. De menade också att mer erfarna atleter sällan behövde lika 

mycket feedback som mer oerfarna.  

  

Feedback-frekvens under olika delar av passet  

Feedback-frekvensen skiljde sig också åt mellan de olika momenten under passet. Den 

mesta verbala beskrivande feedbacken gavs oftast under passets styrke-del. Detta kan 

bero på att den delen av passet syftar till att just bygga upp teknik i vissa övningar och 

att det är viktigare med verbal beskrivande feedback då. Under passets fys-del däremot 

gavs det mer ej beskrivande feedback. Detta kan bero på att intensiteten är högre och 

att det inte finns lika mycket tid för feedback som under styrke-delen. Deltagarna 

kanske inte heller är mottagliga för den typen av feedback under den här delen av 

passet.  

  

Visuell feedback  

Visuell feedback användes nästan helt uteslutande i kombination av någon form av 

verbal feedback. Den visuella feedbacken användes ofta som en förstärkning för att 

förtydliga budskapet som coacherna ger till deltagaren. Exempel på detta kan vara 

“tänk på att hålla hälarna i marken när du böjer” för att sedan snabbt visa skillnaden 

på en knäböj på tårna och på en knäböj där hela foten är i marken. Detta kan bero på 

att enbart ge visuell feedback lämnar mycket utrymme för tolkning, medan visuell 

feedback i kombination med den verbala kan ge ett tydligare budskap, speciellt under 

crossfit-pass där intensiteten ofta är hög. Cassidy m.fl. (2004) menar att visuell 

feedback också hjälper individen att utnyttja sig av sin egen inre feedback. Många av 

coacherna menar att även deltagarens kroppsspråk är viktigt, t.ex. Mattias som säger: 

”man kan se på personens kroppsspråk att det förändras om det går fram”, här får alltså 
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coachen en typ av visuell feedback från deltagaren som signalerar att denne har 

förstått. Visuell feedback är alltså inte begränsad till att bara användas av coachen, utan 

kan också användas av deltagaren.  

    Något som skiljer crossfit från många andra gruppträningsformer är att coachen inte 

själv deltar under passet, detta innebär att deltagaren inte kan utnyttja sig av sin inre 

feedback genom att titta på coachen när de själva föredrar. Under ett aerobicspass kan 

deltagaren när som helst titta på coachen och korrigera sin teknik, medan under ett 

crossfit-pass är detta begränsat till när coachen väljer att demonstrera en rörelse eller 

ett moment.  

  

Negativ Feedback  

Coacherna verkar kluvna till att ge negativ feedback. Som Carpentier och Mageau 

(2013) lyfter fram så är negativ feedback inte negativ att använda sig av utan kan ha en 

plats i inlärningsprocessen men att den är svåranvänd. Negativ feedback kan alltså 

hjälpa deltagaren att förbättras, men det kan också ha negative konsekvenser som att 

det påverkar självförtroendet hos mottagaren eller relationen mellan denne och 

coachen. Detta kan vara anledningen till varför coacherna i studien gärna avstår för att 

använda sig av just negativ feedback. Erik säger: “Jag vill aldrig ge någon negativ 

feedback och försöka trycka ner “. Vissa coacher tycks föredra att enkomt belysa 

deltagarnas prestation när de gör rätt istället för när de gör fel: “man ska hela tiden 

jobba fram deras bra sidor så att deras mindre bra inte skiner fram” (David). Detta 

stämmer överens med vad Badami m.fl. (2011) kom fram till i sin studie där man gav 

feedback till deltagarna antingen när de presterade som bäst eller som sämst. Deras 

slutsats var att personer svarar positivt på feedback när de är duktiga, och att man ska 

ge individerna tillfällen att prestera bra, något som coachen David alltså också verkar 

tycka.  

    Något som analysen visar är att det verkar finnas ett glapp i hur coacherna tänker 

om negativ feedback och hur de faktiskt använder sig av den. Detta kan antingen bero 

på att coacherna helt enkelt inte ”lever som de lär”, men det kan också bero på att det 

definierar negativ feedback på ett annat sätt än vi har valt att göra i den här studien. 

De verkar se på negativ feedback som något som trycker ner deltagaren snarare än 

något som kan vara till hjälp. Det hade kanske varit till fördel för Boxen Umeå att ge 

sina coacher en utbildning eller riktlinjer för vad negativ feedback är och hur man ska 
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använda sig av den. Det hade också varit intressant att se en studie med betydligt mer 

fokus på negativ feedback inom crossfit för att djupare förstå varför det inte används.  

En studie på flera olika crossfit-gym kan vara ett intressant forskningsalternativ för att 

öka förståelsen för om detta är något som är specifikt för Boxen Umeå eller för crossfit 

i allmänhet.   
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Författardeklaration   

Samtliga författare till uppsatsen har bidragit konkret i förberedelsearbete och 

utformning av uppsatsen.  
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Bilaga 1 Observatonsschema  

Schema för observation av CrossFit coacher under 60 minuter CrossFit-pass  

  

Datum: _____________  

Antal deltagare_______  

Nummer på coach____  

Tillfälle nummer _____  

  

  

Uppvärmning, feedback frekvens  

Ej beskrivande 

feedback  
  

Verbal, bekräftande, 

feedback  
  

Verbal, beskrivande, 

feedback  
  

Visuell, beskrivande, 

feedback  
  

Negativ feedback, 

utan uppföljning  
  

Negativ feedback, 

med uppföljning  
  

  
Exempel:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

Styrka, feedback frekvens  

  

Ej beskrivande 

feedback  
  

Verbal, bekräftande, 

feedback  
  

Verbal, beskrivande, 

feedback  
  

Visuell, beskrivande, 

feedback  
  

Negativ feedback, 

utan uppföljning  
  

Negativ feedback, 

med uppföljning  
  

  
Exempel:  
  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

Fys, feedback frekvens  

  

Ej beskrivande 

feedback  
  

Verbal, bekräftande, 

feedback  
  

Verbal, beskrivande, 

feedback  
  

Visuell, beskrivande, 

feedback  
  

Negativ feedback, 

utan uppföljning  
  

Negativ feedback, 

med uppföljning  
  

  

Exempel:  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

Bilaga 2 Intervjuguide  

Intervjuguide  

5-15 minuters semistrukturerad intervju av Crossfit coacher.  

   

Intervjunummer:____________  

   

Frågor:  

Bakgrund:  

1. Hur länge har du varit ledare för gruppass?  

2. Har du tidigare erfarenhet av gruppträning i någon form?   

3. Har du någon form av tränarutbildning? Om ja, hur mycket? Och vad?  

   

Feedback:  

1. Hur ser du på feedback som verktyg för lärande?  

2. Hur föredrar du att använda dig av feedback?  

3. Hur vet du att din feedback går fram till individen?  

4. Har du nog med tid till att ge den feedback du hade velat ge på passen?  

5. Hur många skulle du säga är en optimal gruppstorlek, med feedback i åtanke?  

6. Finns det någon coaching-stil som du föredrar?  

7. Vad skiljer en bra och en dålig tränare åt?  

8. Har du någon person som du verkligen ser upp till som en bra tränare? Om ja, 
hur kommer det sig?  

   

Övrigt:  

1. Någonting du vill tillägga?  
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