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Útdráttur 

Vinsældir CrossFit hafa verið mjög áberandi og árangur Íslendinga hefur einnig verið 

áberandi góður. Tilgangur rannsóknarinnar er að fræðast um hvernig íslenskir iðkendur 

upplifa sinn veruleika og öðlast skilning á því hvað hvetur þá til áhuga annars vegar og 

árangurs hins vegar. Vegna yfirburðaárangurs meðal kvenna var tekið sérstakt tillit til stöðu 

þeirra í rannsókninni. Stuðst var við virknikenningar Emile Durkheim og Robert K. Merton um 

myndun og virkni samfélaga til að skilja félagslegan veruleika CrossFit iðkenda. Framkvæmd 

var eigindleg rannsókn sem byggðist opnum viðtölum við fjóra CrossFit iðkendur bæði á 

áhuga- og atvinnumannastigi. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sterk 

félagsleg tengsl séu milli iðkenda sem mynda mikla samheldni innan CrossFit samfélagsins. 

Iðkendur upplifa mikið frelsi í gegnum fjölbreytni en það framkallar og viðheldur áhuga 

þeirra sem seinna meir þróast í árangur. Viðmið og gildi sem þegnum samfélagsins eru kennd 

framkalla öfluga samþættingu á meðal iðkenda. Smæð Íslands gerir það að verkum að 

auðvelt er að halda utan um samfélagið sem styrkir félagsleg tengsl. Menning Íslands veitir 

iðkendum einnig ákveðið forskot þar sem jafnrétti kynjanna er meira en mælist annars 

staðar, konur upplifa því meira frelsi til íþróttaiðkunar og minni fordóma í garð sterklegrar 

líkamsbyggingar sinnar. 
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1. Inngangur 

Umsvif CrossFit (CF) hafa á undanförnum árum aukist gríðarlega á mjög stuttum tíma um 

allan heim en vinsældir íþróttarinnar hafa verið einna mest áberandi í Bandaríkjunum og á 

Íslandi. Upphafshugmynd CF var æfingakerfi sem átti að hámarka hreysti og líkamlega getu 

en hefur þróast út í mun stærra, vinsælla og ört vaxandi fyrirbæri. Á Íslandi eru fjórtán 

svokallaðar CF stöðvar eða CF Box (e. affiliates) og lauslega reiknað er ein stöð á hverja 

24.000 íbúa á Íslandi. Í samanburði við Lúxemborg, sem er vestrænt ríki að svipaðri 

stærðagráðu, þar sem er að finna eina stöð á hverja 144.000 íbúa og Danmörku þar sem er 

ein CF stöð á hverja 163.000 íbúa er öruggt að fullyrða að vinsældir CF á Íslandi eru miklar 

(CrossFit, e.d. a og The World Bank e.d.). 

Árangur Íslendinga hefur einnig verið áberandi eins og má sjá ef topplistinn yfir 

undanfarin ár á CrossFit-leikunum (e. Reebok CrossFit Games) er athugaður en það er 

stærsta keppnin innan CF og má í raun líkja henni við heimsmeistaramót. Allt frá upphafi 

leikanna hafa Íslendingar skipað sér ofarlegar í sæti á leikunum. Árið 2012 voru fjórar af 

fimm efstu konunum í Evrópu íslenskar. Árið 2015 voru einnig fjórar af fimm efstu konunum í 

svæðiskeppninni (e. regionals) íslenskar og á heimsleikunum sjálfum bæði árið 2015 og 2016 

áttu Íslendingar tvo fulltrúa á verðlaunapalli í kvennaflokki og fyrra árið einn fulltrúa í 

karlaflokki ásamt því að eiga einn heimsmeistara í öldunga-flokki karla árið 2013 (Reebok 

CrossFit Games, e.d.). CrossFit leikarnir og uppbygging þeirra verður ítarlega útskýrð seinna í 

rannsókninni. Þessi stutta tölfræðilega yfirferð veitir ágætis yfirlit yfir árangur Íslendinga í CF 

en fleiri Íslendingar hafa skarað fram úr, til dæmis áttu Íslendingar marga fulltrúa á 

heimsleikunum í fyrri tíð leikanna þegar þeir voru á mun minni stærðargráðu. Eins og má sjá 

hafa konur náð yfirburðaárangri og hlotið mikla og verðskuldaða athygli fyrir (sjá til dæmis 

Boxrox, 2015 og Vice, 2016). 

Bæði árangur Íslendinga á heimsvísu og vinsældir CF á Íslandi eru augljósar 

staðreyndir og eru margar kenningar til um ástæðurnar sem liggja að baki áhuga og 

velgengni í CF almennt. Á vefsíðu CF er til dæmis fjallað um aðferðir við skráningu á stigum 

eða tíma. Mikið er notast við töflur þar sem iðkendur skrá stigin sín eða tíma og bera sig 

saman við aðra ásamt því að halda mjög nákvæmt utan um árangur sinn. Þetta leiðir til þess 

að íþróttafólk greinir æfingastaðlana mjög ítarlega sem skilar sér í skilvirkari æfingunum með 

því markmiði að ná fleiri stigum eða betri tíma. Samkvæmt heimasíðu CF eru þessi nákvæma 



  

6 

tölulega skráning og samanburður gríðarlega mikilvæg fyrir hvatningu og árangur (CrossFit, 

e.d. b). Annað sem kemur fram á vefsíðu CF er að „samfélagið sem myndast sjálfkrafa þegar 

fólk gerir þessar æfingar saman er lykilþáttur í því af hverju CrossFit er svona árangursríkt, og 

það ól af sér CrossFit-stöðvar sem telja yfir 13.000“ (CrossFit, e.d. b). Þetta gefur í skyn að 

ekki einungis líkamlegir og náttúrulegir þættir útskýri líkamlega getu, árangur og vinsældir CF 

heldur gegna samfélagslegir þættir einnig lykilhlutverki.  

Þessi rannsókn fjallar um, eins og titill hennar gefur til að kynna, annars vegar áhuga 

(e. interest) íslenskra iðkenda á CF og hins vegar árangur (e. excellence) íslenskra iðkenda í 

CF. Þegar kemur að áhuga er átt við hversu mikill áhugi er á CF á Íslandi eins og gerð var grein 

fyrir áður og hversu hlutfallslega margir stunda CF á Íslandi samanborið við önnur lönd. Aftur 

á móti þegar kemur að árangri iðkenda er horft til, eins og áður sagði, hversu hlutfallslega vel 

Íslendingum hefur gengið í samanburði við önnur lönd. Árangur iðkenda er þar af leiðandi 

mældur með frammistöðu þeirra í keppnum bæði innanlands og á heimsvísu. Iðkendur hafa 

ekki allir sömu hugmyndir um árangur. Þeir iðkendur sem ekki stunda CF með því markmiði 

að taka þátt í keppnum geta skilið hugtakið árangur til dæmis þannig að komast í betra 

líkamlegt form. Tekið verður tillit til þess að árangur er hugtak sem má skilja á marga vegu en 

fyrst og fremst einblínir þessi rannsókn á árangur sem velgengni í keppnum og aðallega 

stærstu keppninni innan íþróttarinnar, CF leikanna. 

Það eru í raun ótal þættir sem útskýra árangur og áhuga á íþróttum og er erfitt að 

útlista nákvæmlega þessa þætti. Rannsóknir hafa gefið í skyn að árangur í íþróttum sé að 

einhverju leiti útskýranlegur af samfélagslegum þáttum. Þættir eins og frelsi í leikjum og 

íþróttum (e. free play) og mikilvægi óformlegrar íþróttaþátttöku (e. informal sports) ásamt 

samheldni (e. solidarity) (Halldorsson, Thorindsson og Katovich, 2014 og 2017) hafa til dæmis 

komið upp í fyrri rannsóknum og hafi áhrif á áhuga og árangur íþróttafólks, þessir þættir, 

ásamt fleirum, verða betur ræddir í næsta kafla. Þessi rannsókn er leitandi að miklu leiti en 

þó er lagt upp með tvær rannsóknarspurningar: 

- Hafa samfélagslegir þættir einhver áhrif á áhuga íslenskra CrossFit iðkenda og hverjir 

eru þeir? 

- Hafa samfélagslegir þætti einhver áhrif á árangur íslenskra CrossFit iðkenda og hverjir 

eru þeir? 
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Til að svara þessum spurningum verða CF hópar eða samfélög skoðuð, með tilliti til kenninga 

Emile Durkheim um samfélagsgerð og virkni samfélaga, með aðferðum sem verður betur lýst 

seinna. Þessi rannsókn skiptist upp í sex hluta að meðtöldum inngangi inngangi. Annar hluti 

snýr að fræðilegri umfjöllun þar sem fyrri rannsóknir eru ræddar ásamt því að lykilhugtök eru 

útskýrð og í þriðja hluta er CF og fyrirkomulag þess rætt. Fjórði hlutinn fjallar um 

rannsóknaraðferðir og segir hann til um gerð og framkvæmd rannsóknarinnar ásamt því að 

fjalla um þátttakendur. Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar í fimmta hluta þar sem 

ítarlega verður greint frá því sem fram kom í viðtölum við þátttakendur. Í sjötta og seinasta 

hlutanum verður samantekt á niðurstöðum og þeim gerð greinagóð skil sem veita svör við 

rannsóknarspurningum. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í fræðilega hluta verkefnisins verður fjallað um fyrri kenningar sem að miklu leiti snúa að 

viðfangsefni rannsóknarinnar og styðja við niðurstöður hennar. Hluti kenninganna myndar 

grunninn af því sem rannsóknin byggir á, í tengslum við myndun samfélaga. Aðrar kenningar 

snúa að fyrri rannsóknum á svipuðu viðfangsefni eða fræðasviði. 

 

2.1 Félagslegar staðreyndir 

Samkvæmt kenningum Emile Durkheim, sem aðhylltist virknihyggju (e. functionalism), 

byggjast samfélög upp á félagslegum staðreyndum (e. social facts) en það má hugsa um þær 

sem eins konar reglur eða viðmið sem segja einstaklingum hvernig þeir eigi að hegða sér eða 

hvernig æskilegt sé að lifa lífinu. Félagslegar staðreyndir eru sjálfstæðar fyrir utan 

einstaklinginn og þær setja ákveðnar reglur eða þvinganir um hegðun, þær eru því eins konar 

formgerð fyrir samfélög og hópa þar sem fólk sem á eitthvað sameiginlegt kemur saman 

(Durkheim, 1982). Samkvæmt Durkheim eru þessar staðreyndir til staðar í öllum samfélögum 

og hópum og ætti því þeir hópar sem myndast í kringum CF ekki að vera nein undantekning 

frá því. Til að rannsaka og útskýra nánar áhuga og árangur verða iðkendur sem mynda CF 

hópa og þau félagslegu athæfi sem eiga sér stað innan þeirra greind út frá hugmyndum Emile 

Durkheim. Þær hugmyndir eru grundvallarkenningar um myndun, samsetningu og virkni 

samfélaga. CF er, samanborið við aðrar hefðbundnar íþróttir, mjög nýtt fyrirbæri og eru því 

samfélög sem myndast í kringum CF einnig mjög ný og þá er mikilvægt að skoða þau frá 

grunni til að öðlast sem bestan skilning á þeim. Án þess að fara út í ítarlega sögulega nálgun á 

upphafi og uppruna CF verður stuðst við kenningar Durkheim (1982) um félagslegar 

staðreyndir til að öðlast skilning á viðkomandi samfélagi.  

 

2.2 Frelsi og óformlegar íþróttir 

Þátttaka í íþróttum með öðru hugarfari en að vinna eða tapa getur spilað stórt hlutverk í að 

knýja fram árangur hjá íþróttafólki (Halldorsson, Thorlindsson og Katovich, 2014). Börn sem 

til dæmis taka þátt í íþróttaleikjum eingöngu til þess að vera með og gera það af sínum eigin 

vilja eru líkleg til þess að þróa með sér meiri ánægju af íþróttinni sem knýr fram 

áframhaldandi áhuga og ástundun á íþróttinni og seinna meir árangur. Þessir óformlegu leikir 
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eða íþróttir (e. informal sports) eru frábrugðnir hefðbundnum íþróttum að því leiti að 

einstaklingar geta tekið þátt þegar þeir vilja, hætt þegar þeir vilja og einbeitt sér að leiknum 

sjálfum í stað þess að hafa hugann við niðurstöðu leiksins; á því hver vann og hver tapaði. 

Frelsi í leikjum (e. free play) gerir einstaklingum kleift að einblína á sjálfan sig og sína getu án 

þess að hafa áhyggjur af útkomunni. Einstaklingar þurfa ekki að svara fyrir gjörðir sínar og 

það er enginn sem heldur þeim ábyrgum fyrir mistökunum (Halldorsson, Thorlindsson og 

Katovich, 2014). Þessar kenningar snúa að því hvaða áhrif óformlegu íþróttirnar hafa á þróun 

ferils hjá afreksfólki í íþróttum frá barnsaldri til fullorðins. Í tilfelli CF, sem er eins og áður 

sagði tiltölulega ný í samanburði við aðrar hefðbundnar íþróttir, eru ekki mörg börn sem 

stunda CF en hægt er að beita sömu kenningum á unglinga og fullorðna einstaklinga og 

þróun íþróttaferils þeirra. 

 

2.3 Samheldni 

Eitt af því sem Durkheim (1984) skilgreindi sem lykilatriði í virkni samfélaga er samheldni (e. 

solidarity), hann fjallaði um tvenns konar samheldni, annars vegar vélræna samheldni (e. 

mechanical solidarity) sem á við í einföldum samfélagsgerðum eins og bændasamfélögum 

fyrri tíma þar sem það var lítil verkaskipting og fólk gerði að mestu leiti sömu verkin og sömu 

vinnuna. Í þessum samfélögum voru sterkar sameiginlegar hugmyndir og það ríkti mikil 

samstaða meðal einstaklinga innan samfélagsins. Einnig fjallaði Durkheim um lífræna 

samheldni (e. organic solidarity) sem lýsir samfélagsgerð nútímasamfélaga þar sem samskipti 

eru flókin og verkaskiptingin mikil. Í slíkum samfélögum eru einstaklingar háðir hver öðrum 

og mynda þannig samheldni (Durkheim, 1984). Hvort sem hún er lífræn eða vélræn þá er 

samheldnin grundvallaratriði fyrir virkni samfélaga. Samheldnin krefst samþættingar (e. 

integration) einstaklinganna innan samfélagsins og samþættingin fæst með sameiginlegum 

hefðum (e. customs) og gildum (e. values). Slík samheldni hvetur til sterkra félagslegra 

tengsla en Durkheim sýndi meðal annars fram á með sjálfsvígs-rannsóknum sínum að aukin 

samheldni og samþætting meðal þegna samfélagsins, til dæmis sameiginleg trúarbrögð eða 

náin fjölskyldutengsl, drógu úr tíðni sjálfsvíga (Durkheim, 1951). Því er áhugavert að hafa 

samheldni og samþættingu í huga þegar samfélög eða hópar eins og CF iðkendur á Íslandi 

eru rannsakaðir, en þessi hugtök hafa einnig verið tengd við árangur í rannsóknum á 
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íþróttum þar sem samheldnin í liðaíþróttum er mikilvægur þáttur í velgengni (Halldorsson, 

Thorlindsson og Katovich, 2017). 

 

2.4 Duldar og sjáanlegar afleiðingar 

Annar virknihyggjusinni, Robert K. Merton, fjallaði um að allar félagslegar gjörðir í 

samfélaginu hefðu afleiðingar, annaðhvort sjáanlegar afleiðingar (e. manifest functions) eða 

duldar afleiðingar (e. latent functions). Sjáanlegar afleiðingar eru þær afleiðingar sem er 

búist við og eru þekktar á meðal þátttakanda í samfélaginu. Duldar afleiðingar eru, þvert á 

sjáanlegar afleiðingar, það sem er ekki reiknað með og ekki er búist við af ýmsum gjörðum 

eða athæfum í samfélaginu. Eins og nafnið gefur til kynna getur verið erfitt að finna út 

hverjar duldu afleiðingarnar eru og þær geta verið ótal margar og haft mismikil áhrif 

(Merton, 1957). Þegar kemur að því að rannsaka hvað hefur áhrif á áhuga og árangur í 

íþróttum eru, eins og áður hefur komið fram, ótal hlutir sem koma til greina en mögulega eru 

einhver athæfi eða gjörðir sem einstaklingar og CF iðkendur framkvæma sem ýta undir 

áhuga eða árangur án þess að það sé ætlunin og þar af leiðandi er árangur eða áhugi dulinn 

afleiðing þess athæfis.  

 

2.5 Staða kvenna í íþróttum 

Sá árangur sem konur hafa náð í íþróttinni og sú athygli sem fylgir henni hefur haft mikil áhrif 

á samfélagið og er áhugavert að velta því fyrir sér í sambandi við stöðu kvenna í samfélaginu 

og aðrar femíniskar kenningar. Lengi hefur samfélagið haft hugmyndir um hvernig útlit 

kvenna eigi að vera og hefur þeim í miklu mæli verið viðhaldið í gegnum félagsmótun (e. 

socialization). Rannsóknir hafa meðal annars sýnt fram á að allt frá unga aldri hafa stelpur 

verið mótaðar af ákveðnum hugmyndum um aðlaðandi útlit sem geta meðal annars ýtt undir 

sjúkdóma eins og átröskun. Börn geta upplifað þessa félagsmótun frá ýmsum, til dæmis 

fjölmiðlum sem eru einir af sterkustu félagsmótunaraðilum nútímans og þeir segja okkur 

hvernig við eigum að haga okkur og hvernig við eigum að líta út (Ogletree, Williams, Raffeld, 

Mason og Fricke, 1990 og Goffman 1979). Rannsóknir hafa sýnt fram á að íþróttakonur hljóta 

frábrugðna og yfirleitt ekki eins faglega umfjöllun um afrek sín í fjölmiðlum eins og karlkyns 

íþróttamenn (Guðmundur Sæmundsson, 2012 og Kjartan Ólafsson, 2006). Orðræðugreining 

á íslensku íþróttafólki sýndi meðal annars fram á að mun minna er fjallað um íslenskar konur 
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í fjölmiðlum ásamt því að konur hljóta meiri umfjöllun en karlar sem fyrirmyndir og að þær 

hafi mikinn metnað. Karlar birtast sem sterkir og með mikla líkamlega yfirburði, aftur á móti 

eru kvenlegar línur og fegurð í mun meiri brennidepli hjá konum (Guðmundur Sæmundsson, 

2012). Stór evrópsk rannsókn, sem náði til fimm landa þar á meðal Íslands, sýndi einnig fram 

á að karlar eru mun meira áberandi en konur þegar kemur að fjölmiðlaumfjöllun um 

íþróttafólk. Ekki aðeins er fjallað mun meira um karlmenn í íþróttum heldur er fjölmiðlafólkið 

sem skrifar fréttirnar meira eða minna karlmenn (Kjartan Ólafsson, 2006). 

Eins og áður sagði eru hugmyndir um útlit kvenna fyrirfram ákveðnar og 

samfélagslega mótaðar. Vöðvastæltar og sterkar konur hafa oft þurft að gjalda fyrir það eitt 

að vera sterkar sökum þess að það er ekki samfélagslega samþykkt að konur hafi slíka 

líkamsbyggingu og útlit (Brace-Govan, 2004). Ef einstaklingur ætlar að ná árangri í íþróttum á 

borð við lyftingar eða CF er nauðsynlegt að búa yfir miklum líkamlegum styrk og þar af 

leiðandi að brjóta gegn þessum karllægu (e. masculine) hugmyndum. Í innihaldsgreiningu (e. 

content analysis) eða myndgreiningu á ljósmyndum í tímaritinu CrossFit Journal er sýnt fram 

á að þrátt fyrir að karlmenn hafi verið í meirihluta á myndunum þá séu augljósar breytingar 

að eiga sér stað þar sem konum hefur fjölgað gífurlega á síðum tímaritsins en einnig hefur 

ljósmyndum af konum að framkvæma æfingar á borð við lyftingar fjölgað og útskýrir 

rannsóknin þessa fjölgun að miklu leiti með tilkomu CF leikanna (Knapp, 2015). Aðrar 

rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að hugmyndir um íþróttaiðkun kvenna snúast að miklu 

leiti um útlit þeirra frekar en árangur eða heilsu og að konur eigi að stunda hreyfingu með 

útlit að markmiði í stað góðrar heilsu eða vellíðanar (Washington og Economides, 2016). 

Sama grein segir að margt í CF sé valdeflandi (e. empowering) fyrir konur og hvetji þær til að 

sækjast eftir heilsusamlegum lífstíl í stað þess að sækjast eftir að vera grannar og smágerðar. 

Jafnrétti kynjanna, samkvæmt mælingum Alþjóðaefnahagsráðsins (e. World 

Economic Forum), hefur í mörg ár í röð mælst mest á Íslandi (World Economic Forum, 2016). 

Jafnrétti kynjanna veitir konum fleiri tækifæri til að ná árangri og eiga jafna möguleika og 

karlar í öllum hlutum samfélagsin. Aukið jafnrétti þýðir að konur hafa einnig meiri möguleika 

á því að stunda íþróttir og er áhugavert að velta því fyrir sér hvort það hafi áhrif á árangur og 

áhuga íslenskra kvenna í CF. 
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2.6 Íþróttasamfélag 

Fleiri hugmyndir um árangur Íslendinga í íþróttum hafa verið settar fram en ein þeirra er að 

árangur bæði í CF og aflraunum (e. strongmen) á meðal íslenskra iðkenda eigi sér útskýringar 

í sögu og menningu landsins, allt til tíma víkinga og Íslendingasagna. Samkvæmt Wieting 

(2016) hefur íslenskt íþróttafólk ákveðið forskot þökk sé menningu og sögu landsins. Það er 

viðurkennt að stunda íþróttir og í Íslendingasögunum var það mikið afrek og mikil virðing 

sem fylgdi því að vinna íþróttaviðureign og hefur það mótað íslenskt samfélag á þann hátt að 

það sé æskilegt og eftirsóknarvert að stunda íþróttir og að vera sterkur eða sterk. Þessar 

íþróttir snerust ekki endilega um að vinna eða tapa heldur voru þær að miklu leiti flokkaðar 

sem afþreying eða skemmtun í Íslendingasögunum og hefur það mótað hugmyndafræðina á 

bak við hvernig og með hvaða hugarfari íþróttir eru stundaðar í íþróttasamfélaginu Íslandi.  
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3. CrossFit 

Hugmyndafræðin á bak við CF á rætur sínar að rekja til stofnanda og framkvæmdastjóra CF, 

Greg Glassman (CrossFit e.d. b), hann setti saman umrædda æfingaraðferð með því 

markmiði að hámarka hreysti og að auka getu einstaklinga til allrar mögulegrar hreyfingar. 

CF iðkendur eiga að vera við öllu búnir og færir um að framkvæma alla hreyfingu með góðum 

árangri, æfingarnar eru mjög fjölbreyttar sem gerir það mögulegt að skilgreina iðkendur sem 

skara fram úr með þeim hraustustu í heimi (Glassman 2002, apríl & Glassman, 2002, 

október). 

CF er í raun samansett úr mörgum íþróttagreinum og öðrum æfingum, til dæmis 

róðri, fimleikum, hlaupum, kraft- og ólympískum lyftingum. Grunnhugmyndin snýst mikið um 

að framkvæma sem flestar endurtekningar eða að lyfta miklum þyngdum sem oftast eða 

fljótast á sem skemmstum eða tilteknum tíma. Hugmyndin er sú að á hverjum degi sé ein 

æfing eða WOD (Workout Of the Day) sem iðkendur gera og er breytileg frá degi til dags og 

mismunandi milli stöðva. CrossFit gefur einnig út æfingu á hverjum degi á heimasíðu sinni 

(CrossFit e.d. e). Alltaf er lögð mikil áhersla á að skala niður (e. scale down) æfingarnar ef 

þess er þörf, þá er átt við að auðvelda æfingarnar með færri endurtekningum eða minni 

þyngdum þannig að álag æfinganna henti hverjum og einum. 

CF er æfingaraðferð sem stuðlar að betri heilsu og er árangur hennar tölulega 

mælanlegur, með öðrum orðum er ekki aðeins horft á töluna á vigtinni heldur er heilsa og 

hreysti (e. fitness) mæld með fjölda endurtekninga, þyngdum í lyftingum, tíma sem tekur að 

klára tiltekna æfingu og margt fleira (CrossFit e.d. b). Í stuttu máli er CF fyrirbæri sem er 

samansett úr hinum ýmsu íþróttagreinum og stuðlar að alhliða hreysti með fjölbreytni sinni.  

Mikil umræða hefur myndast um það hvort megi skilgreina CF sem íþrótt og eru 

skiptar skoðanir um það eins og má sjá við snögga leit á Veraldarvefnum. CF er ekki hluti af 

Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ) né Alþjóðlegu Ólympíunefndinni (IOC) og er því 

ekki skilgreind sem íþrótt af þeim. Hugtakið íþrótt er skilgreint í flestum orðabókum sem 

athæfi sem krefst líkamlegrar hreyfingar þar sem einstaklingar eða lið etja kappi við hvort 

annað (sjá til dæmis Oxford Dictionaries). Einnig segir í íþróttalögum nr. 64/1998 að íþróttir 

standi fyrir „hvers konar líkamlega þjálfun er stefnir að því að auka líkamlegt og andlegt 

atgervi, heilbrigði og hreysti“. Samkvæmt flestum skilgreiningum á hugtakinu má því flokka 
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CF sem íþrótt en lesendur taka því með fyrirvara að Ólympíu- og fleiri sambönd viðurkenna 

CF ekki sem íþrótt. Í þessari rannsókn verður fjallað um CF sem íþrótt að einhverju leiti. 

 

3.1 CrossFit-stöðvar 

Til að gera grein fyrir virkni og starfsemi CF er ágætt að fjalla um æfingaraðstöðurnar eða 

stöðvarnar sem eru í raun útibú eða samstarfsaðilar CF. Stöðvarnar eru upphaflega hugsaðar 

sem annar kostur í stað stórra hefðbundinna líkamsræktarstöðvakeðja sem innihalda 

aðalega æfingartæki og hlaupabretti. CF stöðvarnar innihalda í grunnin einföld lóð, 

fimleikahringi og upphífingarslár ásamt fleiri einföldum búnaði. Til að mega nota vörumerkið 

CrossFit þarf stöð að borga árlegt gjald og fylgja grundvallarreglum sem eru settar af CF. 

Hægt er að leggja inn umsókn um samstarf í gegnum ferli á heimasíðu CF (CrossFit, e.d. c og 

e.d. d). Þegar stöð hefur fengið leyfi fyrir samstarfi er hún orðin viðurkenndur aðili og getur 

starfað undir vörumerkinu CrossFit. 

 

3.2 CrossFit leikarnir 

CrossFit leikarnir (e. Reebok CrossFit Games) eru stærsta keppnin innan íþróttarinnar en 

sigurvegari hennar er titlaður hraustust/astur í heimi (e. fittest on earth). Fyrirkomulagi 

keppninnar er skipt upp í þrjú skref, til að byrja með er opni flokkurinn (e. open) en það er 

keppni sem fer fram á netinu og allir geta tekið þátt í henni. Einstaklingar skrá sig á vefsíðu 

keppninnar þar sem eru birtar æfingar einu sinni í viku í fimm vikur, þátttakendurnir hafa 

fjóra daga til þess að klára hverja æfingu og skrá stigin sín á vefsíðuna. Á hverju ári taka allt 

að nokkur hundruð þúsund iðkenda þátt og gefst þar tækifæri á að bera sig saman við aðra 

íþróttamenn víðs vegar um heiminn (Reebok Crossfit Games, 2016, nóvember). 

 Næsta skref er eins konar svæðiskeppni (e. regionals) þar sem heiminum er skipt upp 

í nokkur svæði og þeir bestu í opna flokknum frá hverju svæði fá þátttökurétt í 

svæðiskeppninni. Ólíkt opna flokknum þar sem keppnin stendur yfir í fimm vikur þá stendur 

svæðiskeppnin yfir í þrjá daga og er með hraðari keyrslu og meira álagi. Svæðiskeppnin gerir 

ágætlega grein fyrir vinsældum íþróttarinnar eftir landssvæðum, Asía og Ástralía eru 

sameinaðar í eitt svæði, Evrópa og Afríka einnig sameinaðar í eitt svæði en Bandaríkjunum 

einum er skipt upp í sex svæði með Kanada og rómönsku Ameríku (Reebok Crossfit Games, 
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2016, nóvember). Þetta gefur sérstaklega til kynna vinsældir íþróttarinnar í upprunalandi 

sínu, Bandaríkjunum. 

Að lokum eru það Heimsleikarnir (e. games), þar sem fáir og aðeins þeir allra bestu úr 

svæðiskeppninni vinna sér inn þátttökurétt á. Heimsleikarnir taka yfirleitt nokkra daga, árið 

2017 munu þeir til dæmis standa yfir í sex daga, þar sem keyrslan og álagið er enn meira en 

áður hefur verið. Sem dæmi um álagið á Heimsleikunum má nefna að árið 2016 þreyttu 

keppendur fimmtán erfiðar og krefjandi æfingar á sex dögum (Reebok Crossfit Games, 2015, 

desember). Sá karl og sú kona sem standa uppi sem sigurvegar Heimsleikanna eru krýnd 

titlinum hraustasti maður og hraustasta kona í heimi (Reebok Crossfit Games, 2016, 

nóvember). 
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4. Aðferð 

Að öðlast skilning á sjónarhorni annarra, sem tilheyra þeim hópi sem er rannsakaður, er einn 

helsti kostur eigindlegra rannsókna aðferða (e. qualitative research methods), slíkar aðferðir 

byggja að mestu leiti á viðtölum, rýnihópum og annars konar frásögnum eða 

þátttökuathugunum. Andstætt við megindlegar aðferðir (e. quantitative methods) þá gefst 

gott tækifæri á því að kafa djúpt og skilja flókna samsetningu hópa í samfélaginu og það sem 

á sér stað innan þeirra (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

 

4.1 Rannsóknarsnið 

Rannsókn þessi er byggð á eigindlegum rannsóknaraðferðum sem er hentugt fyrir 

viðfangsefnið vegna þess að til þess að skilja hópa eða samfélög er mikilvægt að skilja 

upplifun þeirra sem tilheyra samfélaginu og horfa á samfélagið út frá þeirra sjónarhorni (e. 

verstehen). Rannsóknin er byggð upp á fjórum opnum og hálf stöðluðum (e. semi-

structured) djúp-viðtölum (e. in-depth interview) við íslenska CF iðkendur. Sökum fjarlægðar 

milli viðmælenda og spyrjanda var notast við gagnvirk myndsímtöl (Skype) við gerð 

viðtalanna. Viðtölin byggja á spurningum sem fjalla um daglega upplifun iðkenda af CF og 

hugmyndum þeirra um fyrirkomulag íþróttarinnar.  

Rannsóknin er leitandi og þar af leiðandi aðleiðslumiðuð (e. inductive) þar sem 

raunveruleikinn er skoðaður án fyrir fram ákveðinna kenninga. Viðfangsefnið er þó nálgast 

innan ákveðins kenningaramma þar sem ómögulegt er að hunsa alla áður lærða vitneskju um 

viðfangsefnið. Mikilvægt er að taka fram að rannsakandi stundar sjálfur íþróttina og hefur 

mikinn áhuga á henni, hann er meðvitaður um það og nálgast viðfangsefnið með opnum 

huga og lætur sína fyrri vitneskju ekki hafa áhrif á skilning og túlkun niðurstöðu 

rannsóknarinnar. 

 

4.2 Þátttakendur 

Iðkendurnir, sem tóku þátt í rannsókninni, eru á mismunandi stigum innan íþróttarinnar, frá 

áhugaiðkendum (e. amateurs) til atvinnumanna (e. professionals). Viðmælendur verða að 

falla inn í þýðið sem samanstendur af CF iðkendum á Íslandi en þar sem rannsóknin lagði 

áherslu á árangur innan íþróttarinnar var eftirsótt að hluti viðmælendanna hefðu skarað 
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fram úr með árangri sínum bæði á Íslandi og erlendis. Því var fylgt hugmyndum Hennink, 

Hutter og Bailey (2011) um að velja viðmælendur sem falla inn í þýðið. Leitað var eftir 

einstaklingum sem hafa náð áberandi árangri og haft var samband við það íslenska 

íþróttafólk sem hefur náð mestum árangri í íþróttinni og var rætt við alla sem gáfu færi á sér 

í viðtal. Nálgast var aðra iðkendur með því að auglýsa eftir þátttakendum á stórum hópum á 

samfélagsmiðlum sem tengjast íþróttinni annars vegar og hins vegar með snjóbolta aðferð 

(e. snowball sampling). Þátttakendum hafa verið gefin dulnefni til að þeir þekkist ekki og í 

ljósi þess að hluti þátttakenda eru vel þekktir einstaklingar er tekið tillit til birtingar frásagna 

þeirra þannig að þeir þekkist ekki á eigin frásögnum án þess að það hafi áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. 

Einn þátttakenda, Þór, er hálfatvinnumaður (e. semiprofessional) sem hefur skarað 

fram úr innanlands en ekki enn náð áberandi árangri erlendis. Þór er 21 árs gamall og hefur 

stundaði CF í yfir sex ár. Annar þátttakandi er Freyja, hún er 25 ára og hefur stundað 

íþróttina í yfir sjö ár. Freyja hefur náð áberandi góðum árangri í íþróttinni bæði innanlands 

og á stærstu mótum íþróttarinnar erlendis. Óðinn er 24 ára og hefur einnig náð áberandi 

árangri innanlands sem og erlendis, hann hefur stundað CF í um það bil fimm ár. Fjórði 

þátttakandinn, Baldur, er 31 árs gamall og hefur æft í um eitt ár. Hann æfir ekki til að ná 

langt í íþróttinni sjálfri heldur sér til heilsubótar. Þrír þátttakendanna, Þór, Freyja og Óðinn 

fást einnig að einhverju leiti, en mismiklu, við þjálfun og veitir það rannsakanda innsýn frá en 

einu sjónarhorni á viðfangsefnið. 

 

4.3 Úrvinnsla 

Viðtölin voru mislöng en voru öll á bilinu frá 50-80 mínútur. Eins og áður sagði fóru viðtölin 

fram í gegnum myndsímtöl og heppnuðust þau öll vel. Það má vera að við notkun 

myndsímtala í staðinn fyrir andlits til andlits aðferðar í raunheimi geti valdið því að einhver 

smáatriði varðandi andrúmsloft og túlkun á líkamstjáningu sem sjást ekki í mynd hafi tapast. 

Samt sem áður tókust viðtölin mjög vel og bæði spyrjandi og viðmælandi gátu komið sér vel 

fyrir heima hjá sér eða á rólegum stað þar sem þeim leið vel. Viðtölin voru hljóðrituð og 

síðan afrituð orð fyrir orð, eftir það tók við opin kóðun og þar á eftir ítarleg þemagreining. 

Þemagreiningin leiddi í ljós mörg áhugaverð þemu og verða þau helstu birt og rædd frekar í 

næsta kafla. 
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir helstu niðurstöðum viðtalanna eftir að hafa greint 

þemu þeirra. Mikið af áhugaverðum þemum komu fram í viðtölunum en þau helstu sem 

fjallað verður um eru fjölbreytni, sameiginleg gildi og samþætting, eigin forsendur og smæð 

og menning Íslands. Flest þemun hafa einnig undirþemu sem verða betur kynnt í 

umfjölluninni og sum þemun hafa áhrif á mismunandi sviðum innan rannsóknarinnar, ýmist á 

árangur, áhuga eða bæði. 

 

5.1 Fjölbreytileiki 

Eitt sterkasta þemað, sem kom fram í rannsókninni, var fjölbreytileiki en þemað kom upp hjá 

öllum viðmælendum margsinnis. Viðmælendur nefndu fjölbreytni oft og í tengslum við mörg 

mismunandi atriði og er þemað mikilvægt þegar kemur að bæði áhuga og árangri iðkenda. 

Þemað er því hálfgert yfirþema (e. overarching theme) þar sem það flæðir einnig að 

einhverju leiti yfir í önnur þemu. Fjölbreytnin eykur meðal annars skemmtanagildið í 

íþróttinni og gerir það að verkum að iðkendur bæta sig oftar og upplifa því meiri árangur sem 

eykur og viðheldur áhuga. 

 

5.1.1 Fjölbreytni eykur skemmtanagildið 

Flestir viðmælendur fjölluðu um að skemmtanagildið lægi að miklu leiti í fjölbreytileikanum 

sökum þess að CF inniheldur mikinn fjölda æfinga og því eru iðkendur sífellt að gera nýjar 

æfingar og fá ekki leið á þeim. Baldur sem er búinn að æfa CF í um það bil eitt ár sagði að: 

 

…í CrossFit þá reynir þetta á langflesta vöðvahópana í líkamanum, við tökum 
bara þessar æfingar í dag og einhverjar aðrar á morgun, þó við séum alltaf í 
sömu stöðinni basically þá verð ég bara að segja að ég var á æfingu áðan og 
við áttum að gera einhverjar fimm æfingar og ég kunni ekki neitt af þeim, þú 
veist, þú ert alltaf að gera eitthvað nýtt. 

(Baldur) 

 

Baldur upplifir enn mikla fjölbreytni eftir að hafa stundaði íþróttina í um það bil eitt ár. Óðinn 

hafði svipað að segja og tók móður sína sem dæmi: 
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Mamma æfir og er að verða sextug og það er alltaf eitthvað nýtt á hverjum 
degi þú veist, hún verður aldrei þreytt á því að æfa vegna þess að við erum 
alltaf að láta hana gera eitthvað nýtt, ég get ekkert sagt að öllum ætti að líka 
við CrossFit en ástæðan fyrir að svona mörgum líkar við það er að það er 
pottþétt gott í einhverju, þó það sé slæmt í mörgum öðrum hlutum. Þetta er 
bara svo fjölbreytt að fólk finnur sér klárlega eitthvað sem það er gott í. 

(Óðinn) 

 

Fjölbreytileikinn er að mati allra viðmælenda mjög mikilvægur fyrir skemmtanagildi 

íþróttarinnar á þann hátt að iðkendur fá ekki leið á henni því innan CF eru svo margar 

mismunandi æfingar. Einnig veldur það því að einstaklingar finna sér þætti innan 

íþróttarinnar sem þeir eru góðir í og finnst skemmtilegt að gera þó svo að þeir séu ekki eins 

góðir í öðrum hlutum íþróttarinnar. Iðkendur hafa þá möguleika á því að gera það sem þeir 

vilja, hvort sem það er til að æfa sig í einhverju sem þeir vilja bæta sig í, til að gera það sem 

þeim finnst skemmtilegt eða breyta æfingum með tilliti til meiðsla eins og Freyja orðaði það: 

 

Maður ræður svo mikið hvað maður er að gera, en eins og þegar ég var í 
fimleikum, maður gerði bara hundrað prósent eins og þjálfarinn sagði manni 
að gera, það var bara röð og allir voru að gera það sama, og þannig séð líka í 
frjálsum, þannig maður stjórnar sér alveg meira á CrossFit æfingum. 

(Freyja)  

 

Skemmtun helst að miklu leiti í hendur við áhuga, það er almenn vitneskja að einstaklingur 

hefur áhuga á því sem honum finnst gaman. Skemmtunin sem iðkendur upplifa má túlka sem 

augljósa afleiðingu af fjölbreytileikanum, en það er sú afleiðing sem búist er við (Merton, 

1957). Iðkendur vita og búast við því að fjölbreytnin auki skemmtanagildið. Fjölbreytnin er 

því lykilþáttur í áhuganum sem fylgir CF, Baldur, sem aldrei hefur fundið sig í neinum 

íþróttum áður, sagði; „í fyrsta lagi er þetta íþrótt sem ég get eitthvað í, ég gat aldrei neitt í 

þessu hlaupi, það er svo leiðinlegt að vera í íþrótt þar sem maður getur ekki neitt“ (Baldur). 

Fjölbreytnin gerir það að verkum að Baldri, sem hefur prófað ótal íþróttir fannst hann loksins 

ná árangri í íþrótt, þó svo að honum líki ekki við margar æfingarnar innan íþróttarinnar þá 

eru einhverjar þeirra sem hann hefur gaman af og þær viðhalda áhuganum. Fjölbreytnin 

framkallar áhrif sem hvetur iðkendur til áhuga og árangurs, slík áhrif eru ekki sprottin upp 

innra með einstaklingnum heldur eru þau ytri eða utanaðkomandi hvatning (e. extrinsic 

motivation) sem koma frá samfélaginu eða öðrum utanaðkomandi þáttum (Ryan og Deci, 

2000). Fjölbreytnin sem finnst í æfingakerfi CF virkar því sem ytri hvatningar þáttur á 

iðkendur og ýtir undir áhuga og árangur. Frelsið sem iðkendur upplifa má einnig tengja við 
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kenningar um frelsi í leikjum (e. free play) og óformlega íþróttaiðkun (e. informal sports) þar 

sem iðkandi getur einbeitt sér að því sem hann vill innan íþróttarinnar og fjölbreytnin gerir 

honum kleift að velja úr mörgu, og slíkt frelsi er hvetjandi til frekari áhuga (Halldorsson, 

Thorlindsson og Katovich, 2014). Fjölbreytnin og skemmtanagildið hefur ekki einungis áhrif á 

áhuga heldur einnig árangur. 

 Þeir viðmælendur sem höfðu skarað fram úr í íþróttinni voru sammála um mikilvægi 

skemmtanagildisins þegar kom að árangri þeirra í íþróttinni. Þeir fjölluðu um skemmtun sem 

„…lykilinn af árangri“ (Þór) og höfðu upplifað það að þegar þeir settu of mikla pressu eða 

hugsuðu of mikið um að ná ákveðnum úrslitum að þá gekk þeim verr í keppnum og upplifðu 

að þetta væri orðið verkefni sem þeir væru þvingaðir til að gera: 

 

Það verður að vera gaman að taka þátt í Open-inu, það verður að vera gaman 
að æfa fyrir Open-ið, það verður að vera gaman, þú veist, allur þessi 
undirbúningur verður að vera skemmtilegur því annars bara, annars verður 
þetta bara erfitt, þetta er miklu auðveldara ef þú ert að njóta allrar 
ferðarinnar. 

(Þór) 

 

Þór fjallar í framhaldinu um að hann hafi tekið þátt í ýmsum mótum einungis með því 

hugarfari að skemmta sér og hafa gaman af því og þá hafi honum gengið vel og staðið uppi 

sem sigurvegari á þeim, en: 

 

…svo fer ég í Open-ið og þá ætla ég að gera eitthvað ákveðið, þú veist, það 
verður ekkert annað í boði, lykillinn var ekki að það ætti að vera gaman í 
Open-inu, lykillinn var bara að ég þyrfti bara að gera eitthvað ákveðið til að 
það væri gaman, og þú veist, þá varð það dálítið svona... gekk ekki alveg upp 
og þá fór að verða leiðinlegt […] Ef ég hefði verið að gera þetta upp á gamanið, 
það hefði verið geggjað gaman og stemmningin og svona, þá hefði maður 
hugsanlega getað performað betur. 

(Þór) 

 

Þór hefur því gert sér grein fyrir mikilvægi þess að hafa skemmtanagildið í forgangi, líka þegar 

kemur að stórum keppnum sem honum finnst mikilvægt að standa sig vel á. Þegar hann 

stundar íþróttina með því eina markmiði að ná langt og standa sig vel finnst honum að hann 

nái minni árangri og að árangurinn sé afleiðing skemmtanagildisins.  
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Skemmtunin, og þar af leiðandi fjölbreytnin, er ekki aðeins virkniþáttur á árangur í keppnum 

á meðal atvinnumanna í íþróttinni. Baldur sem mælir árangur sinn með líkamlegri heilsu sinni 

frekar en verðlaunapeningum eða titlum segir: 

 

Þú vilt fara í þetta af því þetta er skemmtilegt og þetta er náttúrulega 
hreyfing, þannig að ástæðan er sú að, já, ég er frekar að fara þarna til 
skemmtunar heldur en að ná einhverjum mega árangri, en árangurinn kemur 
bara með því að mæta. 

(Baldur) 

 

Það er því skemmtanagildið í íþróttinni sem viðheldur áhuga hans á henni og fær hann til að 

mæta aftur en ekki sá árangur sem hann hefur náð. Það má því segja að árangur, hvort sem 

hann er mældur með frammistöðu í CF keppnum eða heilsu tengdum afrekum sé afleiðing 

fjölbreytileikans og skemmtunar. Þetta er afleiðing sem er ekki gert ráð fyrir, dulin afleiðing 

(Merton, 1957). Iðkendur gerðu ekki ráð fyrir þessari afleiðingu en sumir viðrast hafa áttað 

sig á henni eftir að hafa stundað CF í nokkurn tíma. 

Í bók sinni Outliers: The story of success, fjallar Malcom Gladwell um tíu þúsund tíma 

regluna (e. 10.000 hour rule) sem segir til um að ef einstaklingur ætlar að ná yfirburða 

árangri á hvaða sviði sem er krefst það tíu þúsund klukkustunda æfingu (Gladwell, 2008). 

Ekki er nóg að æfa sig á hefðbundinn hátt heldur er nauðsynlegt að gera það vísvitandi og 

markvist. Ericsson, Krampe, og Tesch-Romer (1993) fjölluðu um að það væri ekki nóg að æfa í 

langan tíma heldur er nauðsynlegt að æfingar séu markvissar þegar kemur að því að ná 

framúrskarandi árangri. Samkvæmt kenningum um markvissar æfingar (e. delibarate 

practice), sem fjalla um að æfingar verða að vera skipulagðar og gerðar með markvissum 

hætti, er meðal annars mikilvægt að kerfið sé sérstaklega hannað til þess að auka árangur og 

að iðkendur fái fljót og góð viðbrögð við frammistöðu sinni (Colvin, 2008). Fjölbreytnin innan 

CF gerir það að verkum að iðkendur upplifa miklar bætingar og mikinn árangur, það má því 

segja að hönnun CF æfingakerfisins og fjölbreytnin vinni markvist að því að auka árangur 

iðkenda. 

 

5.1.2 Fjölbreytni knýr fram tíðar framfarir 

Tíðar framfarir þýðir að iðkendur sjá bætingar hjá sjálfum sér mjög reglulega í ýmsum 

æfingum og upplifa því mikla framför. Þegar Freyja var spurð um helstu ástæðuna fyrir því af 
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hverju hún hélt áfram að æfa CF eftir að hún byrjaði, svaraði hún meðal annars: „fólk sem er 

ekkert endilega best í tímanum, það samt finnur alltaf, þú veist, maður finnur alltaf svo mikið 

þegar maður bætir sig, þú veist, maður er stanslaust að mæla allt, ég myndi segja að það 

væri svona helsta ástæðan“ (Freyja). Allir viðmælendur fjölluðu um tíðar bætingar og báru 

saman fyrri íþróttir til að sýna fram á fjölbreytileikann í CF og þeir upplifðu hinar íþróttirnar 

jafnvel einhæfar samanborið við CF. Óðinn sagði að það væri: 

 

…ekkert rosalega mikil fjölbreytni þannig í fimleikum, nema bara að því leiti að 
þú reynir alltaf að gera betra stökk og að mestu snýst það um sprengikraft. […] 
Það er alveg hægt að finna fullt af drillum og eitthvað svoleiðis í fótbolta en 
það snýst bara um að gera þig betri í fótbolta. Af því að fótbolti er bara 
fótbolti skilurðu en CrossFit er bara á svo miklu range-i. 

(Óðinn) 

 

Baldur bar CF saman við sund og sagði að „…í sundinu getur þú alltaf synt hraðar, það er 

alltaf markmið en það er basically ekkert annað sem við erum að gera“ (Baldur). Það má því 

segja að hér viðhaldi fjölbreytileikinn áhuga þar sem erfitt sé að ímynda sér á svörum 

viðmælenda að þeir hafi löngun á að sækja í aðrar íþróttir, hvort sem það er sund, fimleikar, 

fótbolti eða frjálsar, af þeirri ástæðu að þeir upplifa einhæfni í að bæta sig bara í einum hlut í 

staðinn fyrir að hafa margar æfingar til að bæta sig í. „Bætingarnar er það sem fær fólk til að 

koma aftur“ (Óðinn). Kenningar Mertons (1957) um afleiðingar má sjá aftur hér. Augljósar 

afleiðingar fjölbreytileikans reglulegar bætingar þar sem margar greinar finnast innan CF, 

duldar afleiðingar þess eru að bætingarnar viðhalda áhuga iðkenda.  

Samkvæmt rannsóknum Halldorssonar, Thorlindssonar og Katovich (2014) er frelsið 

og óformlegi hlutinn af íþróttunum mikilvægur fyrir þróun áhuga iðkenda á íþróttinni sem 

seinna leiðir til árangurs, þessi óformlega þátttaka á sér stað utan veggja íþróttafélaganna en 

fjölbreytnin innan veggja CF virðist bjóða upp á álíka frelsi sem bæði eykur áhuga og árangur. 

Í markvissri þjálfun er einnig mikilvægt að veita snögg viðbrögð við frammistöðu iðkenda í 

þróun ferils afreksfólks (Ericsson, Krampe og Tesch-Romer, 1993). CF iðkendur upplifa, í 

gegnum samanburð og hvatningu, mikil viðbrögð frá öðrum iðkendum og þjálfurum við 

frammistöðu sinni. Iðkendur túlka hvatningu frá öðrum iðkendum, samanburð við aðra og 

reglulegar sjáanlegar bætingar sem viðbrögð við frammistöðu sinni. Það má því segja að CF 

sé byggt upp sem markviss þjálfun og á að mörgu leiti sameiginleg einkenni með kenningum 

um markvissa þjálfun. 
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5.2 Sameiginleg gildi og samþætting 

Þetta þema inniheldur bæði sameiginleg gildi og samþættingu en hugtökin eru að mörgu leiti 

háð hvort öðru. Samkvæmt Durkheim (1984) fæst samþætting samfélaga með 

sameiginlegum hugmyndum og gildum. Í þessum kafla verða þau sameiginlegu gildi sem 

finnast í CF samfélaginu greind ásamt því að samþættingaraðferðir samfélagsins verða 

greindar. Niðurstöðurnar benda til þess að CF samfélagið sé byggt upp á sterkum 

sameiginlegum gildum og hugmyndum. Til dæmis mæta iðkendur saman til að takast á við 

sömu æfinguna og lýstu þátttakendur æfingakerfinu sem mikilli heild, Óðinn sagði til dæmis: 

 

Það eru fimmtán til tuttugu manns að fara gera hana [æfinguna] með þér og 
allir að gera það sama og það er það sem er svo hvetjandi fyrir fólk, þú veist, 
öllum er startað á sama tíma, það hita allir upp saman, það er þvílíkur andi 
alltaf inni og fólk hvetur hvort annað áfram og fólk gengur mun lengra út fyrir 
sitt comfort zone af því að það er svona mikil stemmning við að hvetja hvort 
annað áfram og það er í raun það sem er sérstakt við CrossFit er hvað það er 
góður andi í þessu öllu saman. 

(Óðinn) 

 

Samheldnin er því mikil innan CF stöðvanna og má ætla að Durkheim (1984) myndi skilgreina 

samfélagið með vélræna samheldni (e. mechanical solidarity), þar sem fólk kemur saman og 

vinnur að sameiginlegu markmiði og gerir meira eða minna sama hlutinn og veitir hvort öðru 

stuðning og hvatningu við framkvæmd æfinganna.  

 

5.2.1 Sameiginleg gildi 

Draga má þá ályktun af svörum viðmælenda að þeir upplifi mikla hjálpsemi og gestrisni (e. 

hospitality) og að þeim líði vel innan veggja CF stöðvanna. Þeim finnst að þeir og allir aðrir 

iðkendur séu velkomnir í stöðvarnar. Þrír viðmælendanna fást einnig við þjálfun að einhverju 

leiti og var því áhugavert að sjá viðfangsefnið annars vegar út frá sjónarhorni þjálfara og hins 

vegar sjónarhorni iðkenda. Eins og áður sagði virðist iðkendum líða sem þeir séu velkomnir í 

CF stöðvum og einnig má sjá út frá sjónarhorni þjálfara að þeir leggja sérstaklega áherslu á 

að iðkendum líði vel. Baldur er einn viðmælendanna sem ekki hefur fengist við þjálfun og til 

að lýsa samskiptum sínum við aðra iðkendur tók hann dæmi: 

 

Ég lenti á strák sem var einhver körfuboltamaður og upphandleggirnir á 
honum voru bara eins og lærin á mér og var bara massa gæi. Þá var ég 
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nýbúinn með grunnnámskeið og var búinn að vera þarna í viku. Hann tók 
140kg á stöngina og ég tók 40kg… og hann bara „ekkert mál, við bara tínum 
lóðin af og setjum þau aftur á“ og við gerðum þetta bara svona, fram og til 
baka allan tímann, skiptir engu! Það var ekkert „þú lyftir svo lágu, er ekki betra 
að þú sért annarsstaðar“, það var bara „ekkert mál, þá bara sýni ég þér 
hvernig á að gera þetta og við erum bara hérna saman“. Þú veist, þetta var 
einhver gaur sem ég hef aldrei hitt áður og mér finnst þetta bara vera svona 
með alla iðkendur. 

(Baldur) 

 

Þessi frásögn Baldurs er lýsandi fyrir það hvernig hann og aðrir þátttakendur upplifðu 

samskipti milli sín og annara iðkenda. Allir viðmælendur lýstu samskiptum sem mjög góðum, 

Þór sagði að: 

 

…þú kynnist fólki ef þú mætir alltaf á sama tíma, þá dettur þú bara inn í 
ákveðinn kjarnahóp og eins og í til dæmis keppnishópnum, þá þekktust bara 
allir vel í hópnum og það var bara geggjað gaman á æfingum […] og þú ert 
bara á æfingu með vinum þínum […] þetta fer fyrir utan í raun og veru 
æfingarstöðina, það eru allir vinir líka fyrir utan. 

(Þór) 

 

Þór upplifir og lýsir myndun smærri hópa innan CF stöðvanna þar sem tengslin verða enn 

sterkari og fólk myndar vináttutengsl sem hafa meiri merkingu en æfingafélagi. Freyja sagði: 

 

Það er sjúklega mikil stemmning í sex hópnum því það er alltaf sama fólkið 
sem mætir klukkan sex og líka mikil stemmning í tólf hópnum, en seinniparts-
hóparnir eru miklu dreifðari […] Þessi tveir hópar eru þekktir fyrir að vera með 
of mikið keppnisskap þannig þau eru næstum því að svindla á æfingum, þetta 
er eiginlega orðið vandamál. En já, þau hvetja hvort annað mjög mikið áfram, 
bæði bara í æfingunum og upp á það að þau séu að mæta alltaf, hvetur þau á 
æfingu og á æfingunum sjálfum. 

(Freyja) 

 

Það eru mikil tengsl sem myndast í þessum smærri hópum og greinilegt að það hefur 

einhverja frekari merkingu fyrir einstaklingana sem tilheyra hópnum að mæta á æfingu en 

að hreyfa sig eða stunda líkamsrækt. Þessi tengsl sem þau mynda eru hvetjandi til þess að 

mæta og standa sig vel og félagsskapurinn er greinilega mikilvægur þegar kemur að 

ástundun og áhuga. Allir viðmælendur voru sammála um það að iðkendur legðu mikið upp 

úr því að hvetja hvern annan áfram og sýndu öðrum virðingu og hjálpsemi alveg sama á 

hvaða getustig eða hvaða kunnáttu viðkomandi hefur. Þessi gildi, hefðir og sameiginlegu 
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hugmyndir virka í raun eins og reglur sem stjórna hegðun og samskiptum iðkenda, þetta eru 

meðal annars þær félagslegu staðreyndir sem finnast í CF samfélaginu (Durkheim, 1982). Á 

svörum viðmælenda má sjá að félagslegar staðreyndir hafa mikil áhrif og stjórna gjörðum 

þeirra að miklu leiti. CF iðkendurnir fjölluðu allir um þessa gestrisni og þetta hugarfar sem 

ríkti innan veggja stöðvanna til að hjálpa öðrum og sýna skilning. Flestir upplifðu mun á 

þessu og í öðrum íþróttum eða líkamsrækt, Óðinn sagði að: 

 

…ef þú ferð inn í World-Class eða eitthvað ef þú ert smá asnalegur þá ertu 
bara hálfviti fyrir að vera asnalegur og þar eru bara ótrúlega miklir… æi ég veit 
það ekki, bara ótrúlega kalt samfélag. Út af ég var að lyfta í venjulegri stöð 
áður og ég ætla ekki einu sinni að reyna að líkja þessu saman. 

(Óðinn) 

 

Hér lýsir Óðinn CF samfélaginu sem opnara og aðgengilegra heldur en fyrirfinnst í 

hefðbundnum líkamsræktar stöðvum. Hann upplifir útlitsfordóma á öðrum stöðum en segir 

umhverfið innan CF stöðva vera „sérstaklega ófráhrindandi“ (Óðinn) þar sem að alls konar 

fólk á öllum aldri æfir saman og iðkendur fá þá upplifun að allir geti stundað íþróttina þegar 

þeir sjá fjölbreytnina á meðal fólksins. Baldur sagði einnig að: 

 

…þeir iðkendur sem hafa verið þarna í tvö til þrjú ár, þeir hika ekki við að 
leiðbeina manni og hjálpa manni og þeir hætta alveg í sinni æfingu eða sleppa 
að gera sína umferð bara til að stilla mig af, eða einhvern annan […] ég hef 
alveg keypt mér eitt og eitt kort í World-Class og maður týnist þarna bara, 
maður kemur bara inn, kann ekkert á þessi tæki og veit ekkert hvernig þetta 
virkar, veit ekkert hvað maður á að gera, nema jújú hlaupabretti og eitthvað 
kann maður á en árangurinn er enginn! 

(Baldur) 

 

Baldur upplifir það einnig að umhverfið er gestrisnara og hjálpsamlegra en tíðkast í 

hefðbundnum líkamsræktarstöðvum og að hans sögn er það árangursríkara. Allir 

viðmælendur lýstu samskiptum á milli iðkenda sem mjög góðum og að allir væru í raun vinir 

og enginn væri óvelkominn. Hjálpsemi, gestrisni, hvatning, umburðarlyndi og margt fleira eru 

gildi og hefðir sem finnast í CF samfélaginu, gildi og hefðir sem eru grundvallaratriði í 

myndun og virkni samfélaga (Durkheim, 1982), sem aðgreinir CF frá öðrum hefðbundnum 

íþróttum og líkamsræktarstöðvum. 
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5.2.2 Samþætting 

Áhugavert er að þeir viðmælendur og CF iðkendur sem fengust einnig við þjálfun voru, að 

einhverju leiti, meðvitað að kynna þessa hegðun og þessi gildi um hjálpsemi og fleira sem 

var fjallað um hér áður, fyrir öðrum iðkendum. Þegar nýir iðkendur byrja að æfa CF þurfa 

þeir að taka þátt í grunnnámskeiði þar sem þeim eru kennd undirstöðuatriðin í æfingunum 

sem notast er við, með þessu aðlagast nýir meðlimir umhverfinu og læra á æfingarnar. 

Grunnnámskeiðið virkar sem samþættingarafl fyrir nýja iðkendur og veitir þeim greiðari leið 

inn í CF samfélagið en samþættingin er lykilatriði í samheldni samfélaga (Durkheim, 1984). 

Baldur sagði að: 

 

Þú getur ekki farið á framhaldsnámskeið [sem er ekkert sérstakt námskeið, 
heldur eðlilegar CF æfingar] fyrr en þú ert búinn með grunnnámskeið og ég 
held það sé miðað við að þú mætir í þrjár vikur, þá er þér bara kennt á þetta, 
þú veist, hérna er stöngin, hérna eru teygjurnar og sippuböndin, þau eru 
svona löng og þau eru hengd þarna, þá var ég bara „vá hvað þetta er flott“. 

(Baldur) 

 

Baldur kunni vel að meta þessa aðlögun sem hann fékk og hversu góðan stuðning hann fékk 

frá þjálfurum og öðrum iðkendum og eru það þættir sem viðhalda áhuga hans á íþróttinni. 

Hann bar CF til dæmis saman við aðra líkamsrækt sem var byggð upp með svipuðum 

æfingum og finnast í CF en þar fékk hann enga kennslu og þurfti að læra hlutina sjálfur: 

 

Ég vissi að ég gat verið með einhverja teygju en ég vissi engan mun á 
teygjunum og það var bara „taktu teygju!“ já ókei… á ég að taka gula, græna, 
rauða eða svarta? Hvað eru þær sterkar og hvað eru þær langar? Maður bara 
fann einhvern veginn út úr þessu sjálfur. 

(Baldur) 

 

Hlutur þjálfara er, eins og áður sagði, að hjálpa að einhverju leiti meðvitað til við 

samþættinguna, þó svo þeir séu ekki endilega með hugann við það að mynda heilsteypt 

samfélag þá hvetja þeir til þessara gilda og hugmynda meðal iðkendanna. Þjálfarar nota til 

dæmis grunnnámskeiðið ekki aðeins til þess að kenna nýjum iðkendum æfingar, tækni og 

hvar hlutirnir eru geymdir heldur læra iðkendur einnig óskrifaðar reglur og gildi samfélagsins 

sem þrífast innan veggja stöðvanna. 
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Grunnnámskeið kynnir þig fyrir CF og kennir þér allar æfingarnar, það er 
myndi ég segja crucial dæmi, það er geggjað að það sé grunnnámskeið, þá 
fáum við þjálfararnir líka tíma með fólkinu sem er nýtt og sumum finnst 
óþægilegt að mæta í hóp og þess háttar. Þá fáum við líka að segja fólkinu að, 
þú veist, hér inni er enginn dæmdur fyrir neitt, það eina sem er í gangi er að 
þér er í raun bara hrósað fyrir að mæta. Þá kemst fólk… kúplar sig bara hægt 
og rólega inn í samfélagið eða þannig. 

(Óðinn) 

 

Nýir iðkendur er því aðlagaðir og samþættir að samfélaginu að hluta til með hjálp frá öðrum 

iðkendum og þjálfurum. Baldur sagði að þegar nýir meðlimir klára grunnnámskeið og færa 

sig yfir í framhaldstímana tilkynni þjálfararnir að „nú var grunnnámskeið að klárast og nú er 

þessi hópur að koma inn og þá verðið þið að gera ráð fyrir því að þau kunni ekki eitthvað“ 

(Baldur). Það er augljóst að mikið er lagt upp úr því að aðlaga nýja meðlimi sem best að 

hópnum í hugmyndafræði CF og má sjá af upplifun þátttakenda þessarar rannsóknar að slík 

aðlögun er vel metin og hjálpar til við að viðhalda áhuga. Án þess að hægt sé að alhæfa yfir 

alla þá virðist þessi aðlögun sem felst til dæmis í grunnnámskeiðinu vera mjög öflugt 

samþættingarafl, Óðinn sagði: 

 

…það er mjög fyndið að sjá þegar grunnnámskeið er að mæta í fyrsta tímann, 
þú veist, það þorir varla að koma inn um hurðina og svo þegar 
grunnnámskeiðið mætir í seinasta tímann. Þá er bara búið að segja þeim 
hvernig þetta er og þá er eins og það sé búið að sleppa öllu stressi og að hafa 
áhyggjur af þessu og hvernig þetta verður allt saman. 

(Óðinn) 

 

Iðkendur verða því mjög fljótt hluti af hópnum því þeim er kennt í upphafi að framkvæma 

æfingarnar og læra á þau tæki og búnað sem þau þurfa en einnig eru þeim kenndar þær 

reglur og gildi sem tilheyra nýja samfélaginu sem þau eru orðin hluti af. Samþættingin er því 

mikil og að einhverju leiti meðvituð hjá þjálfurum. Reglur og gildi CF samfélagsins snúast 

mikið um hjálpsemi, hvatningu og virðingu, þessar reglur læra nýir iðkendur af þjálfurum en 

einnig í gegnum félagsmótun frá öðrum iðkendum og samskiptum sínum við aðra 

þátttakendur í samfélaginu. Samheldni samfélaga, eins og áður sagði, krefst samþættingar 

meðal einstaklinga innan samfélagsins og samheldnin er lykilatriði í myndun og virkni 

samfélaga (Durkheim, 1984). CF stuðlar því að samþættingu þátttakenda CF samfélagsins 

með ýmsum sameiginlegum gildum og aðferðum eins og grunnnámskeiði sem aðlagar nýja 

þegna samfélagsins að því með markvissum aðferðum ásamt því að þjálfarar taka þátt í 
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samþættingunni með því að kenna hegðunina. Þetta styrkir tengsl og samheldnina hjá 

þátttakendum samfélagsins. 

 

5.3 Eigin forsendur 

Eitt þema sem var áberandi í svörum viðmælenda var að iðkendur stunduðu íþróttina á eigin 

forsendum og hafi þar af leiðandi möguleika á því að einblína á sjálfan sig og leggja áherslu á 

það sem þeir sjálfir vilja gera eða vilja æfa sig í. Þeir hafa frelsi til að mæta á æfingar þegar 

þeir vilja og breyta æfingunum eins og þeim hentar. Þór sagði að: 

 

Þú getur bara farið á þínum hraða […] ef þú þarft að fara hægar en hinir þá 
ertu ekkert bara eitthvað miklu lélegri en hinir og það sést ekki. Ef þú ert að 
spila fótboltaleik og það er einn geðveikt lélegur inn á vellinum, þú veist, þá 
sést það geðveikt augljóslega en í CrossFit getur þú breytt bara wod-inu og 
æfingunni eftir þinni þörf þannig allir geta gert þetta […] Þótt þú sért á æfingu 
með einhverjum keppnis, þá getur þú bara verið á þinni einni æfingu á dag 
þótt hann sé á fimm æfingum á dag. 

(Þór) 

 

Iðkandi getur því tekið þátt í æfingum með hverjum sem er án þess að upplifa það að vera 

sjáanlega lélegri og það er enginn sem dæmir viðkomandi fyrir það að vera ekki eins góður. 

Iðkendur njóta því mikils frelsi þar sem þeir stjórna hraða og ferð sinni sjálfir og upplifa ekki 

að þeir séu þvingaðir til einhvers. Túlka má svör viðmælenda á þann hátt að þeir upplifi sig 

þvingaða til þess að reyna að ná árangri í öðrum íþróttum, að áhorfendur og aðrir 

þátttakendur horfi einungis til getu þeirra í íþróttinni því það sé það eina sem aðrar íþróttir 

bjóði upp á. Í CF upplifa iðkendur að þeir hafi frelsi til að gera æfingarnar fyrir sig, Baldur 

nefndi meðal annars að: 

 

…í sundinu eru kannski fjórir eða fimm hlið við hlið að synda og spurningin 
bara að einhver komi fyrstur að marklínunni. Þarna [í CF] er þetta ekki þannig, 
jújú þú getur alveg verið að keppa við einhvern en þú þarft þess ekkert. 

(Baldur) 

 

Hann þarf því ekki frekar en hann vill stunda íþróttina með því hugarfari að vinna einhvern 

annan og má heyra að lokaniðurstaðan þarf ekki alltaf að vera sigur eða tap. Bæði Baldur og 

Þór upplifa utanaðkomandi þrýsting eða álag á að standa sig vel eða að sú hugmynd um að 

vinna eða tapa sé mikilvægust í öðrum íþróttum, í CF geta þeir stjórnað sínum hraða og æft 
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við hliðiná þeim bestu án þess að þeir séu bornir saman. Það er því mikið frelsi til þess að 

gera hlutina á sínum eigin forsendum og fyrir sig sjálfan í CF og samkvæmt Halldorssyni, 

Thorlindssyni og Katovich (2014) er það mikilvægur þáttur í þróun ferils afreksíþróttafólks að 

geta stundað íþróttir með því frelsi að þurfa ekki einungis að hugsa um niðurstöður eða 

úrslit. Það er greinilegt að iðkendur upplifa ekki einungis hvatningu til að ná árangri frá 

utanaðkomandi þáttum heldur upplifa þeir einnig eðlislæga eða innri hvatningu (e. intrinsic 

motivation). Eðlislæg hvatning er þegar einstaklingur hefur vilja til þess að gera eitthvað 

algjörlega af sínum eigin vilja (Ryan og Deci, 2000). Mikilvægi þess að fá frelsi til að æfa fyrir 

sig og af sínum vilja vegur þungt hjá iðkendum og upplifa þeir meira frelsi til þess í CF heldur 

en öðrum íþróttum. 

 Þeir viðmælendur, sem eru lengra komnir, upplifa einnig frelsi sem fellst í því að 

breyta æfingum eftir sínum hentugleika, til dæmis ef þeir eiga við meiðsli að stríða, Freyja 

sagði að: 

 

Þótt að ég sé núna að fylgja prógrammi þá er rosa auðvelt að fara í kringum, 
eins og ef ég er meidd einhvers staðar finnst mér miklu auðveldara að finna 
mér eitthvað að gera, mér fannst ég bara ekki geta mætt á frjálsíþróttaæfingu 
ef mér var illt, mér fannst rosa erfitt að fara í kringum það […] það er bara svo 
auðvelt að breyta hlaupi í róður eða breyta kassahoppum í uppstig eða bara 
breyta æfingum ef maður finnur eitthvað til og líka ef maður er lélegur í 
einhverju þá getur maður bara bætt því inn í. 

(Freyja) 

 

Samanborið við aðrar íþróttir upplifir Freyja frelsi og möguleika til þess að breyta æfingum 

bæði eftir vilja og þörfum, í öðrum íþróttum fannst henni hún vera stopp og ekki geta æft ef 

hún var meidd. Hér hefur fjölbreytnin enn og aftur áhrif og gerir iðkendum kleift, og veitir 

þeim frelsi til þess að breyta æfingunum hvort sem það er vegna líkamlegrar getu, áhuga eða 

meiðsla. Þetta frelsi sem iðkendur upplifa er greinilega mikilvægur þáttur þegar kemur að því 

að viðhalda áhuganum á íþróttinni. Því má segja að uppbygging CF sé frekar óformleg (e. 

informal), þó svo að lagt sé upp með tiltekna æfingu á hverjum degi er alltaf möguleiki á því 

að auðvelda eða breyta æfingunni (e. scale down) eftir þörfum. Því má segja að iðkendur 

upplifi sterka tilfinningu um að þeir stundi íþróttina á eigin forsendum þökk sé því frelsi sem 

þeir upplifa við ástundun íþróttarinnar.  
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5.4 Smæð og menning Íslands 

Þegar viðmælendur fjölluðu um fyrirmyndir eða áhrifavalda nefndu allir viðmælendur 

íslenskt íþróttafólk sérstaklega. Íslenska íþróttafólkið sem hafði þegar náð árangri hafði mikil 

áhrif á viðmælendur til þess að vilja ná árangri í íþróttinni, Þór sagði: 

 

Björgvin [Björgvin Karl Guðmundsson] er er svona fyrsti af þessari kynslóð af 
CrossFit sem er að komast á Games, hann er alveg búinn að ryðja leiðina 
dálítið […] hann hefur alveg opnað veginn fyrir íslensku strákana, svona 
motivation, við erum með svo margar góðar íslenskar stelpur, en ég held að 
svona, Bjöggi í þriðja sæti á Games, þá bara ókei, þetta er hægt! 

(Þór) 

 

Þór upplifir mikla hvatningu frá því að annar samlandi hans hafi náð miklum árangri í 

íþróttinni og það sýni fram á að ekkert standi í vegi fyrir því að hann geti náð sama árangri. 

Freyja fjallaði einnig um íslenska áhrifavalda:  

 

Þegar ég byrjaði í CF var það náttúrulega Anníe [Anníe Mist Þórisdóttir] […] 
Auðvitað er það eiginlega bara að það er mjög mikil hvatning frá þeim af því 
að þær eru íslenskar og eru einhvern veginn nálægt manni, þannig maður 
svona… ef þær geta þetta, ætti maður sjálfur að geta þetta, þú veist, það er 
einhvern veginn þannig sem maður hugsar mest. 

(Freyja) 

 

Hún tekur í svipaðan streng og Þór og segir að þar sem íslenskir iðkendur hafi nú þegar náð 

þessum árangri sé ekkert sem stöðvar þau í að gera það sama. Freyja telur einnig að 

nálægðin við afreksíþróttafólkið hafi mikil áhrif á þessa upplifun um eigin getu til að ná 

árangri. Óðinn nefnir einnig Anníe sem brautryðjenda fyrir stelpur í íþróttinni og að hún hafi 

verið hvatning fyrir stelpur að byrja að æfa og hafa vilja til að ná langt. Þór fjallar en fremur 

um mikilvægi þess að umkringja sig öflugu íþróttafólki með svipuð markmið ef maður vill ná 

langt í íþróttinni og segir hann að: 

 

…þess vegna hjálpar þetta geggjað mikið Íslandi, þú ert á Íslandi, þetta er lítið 
land og þú ert í raun alltaf með einhverjum sem er búinn að keppa á 
heimsleikunum eða evrópuleikunum (svæðiskeppninni) og þú ert bara, þú 
veist, þetta er bara mjög eðlilegur gæi, af hverju ætti ég ekki að geta þetta, 
þannig þú ert alltaf umkringdur þessu fólki sem hefur náð þessum árangri og 
áttar þig á því að þetta fólk er ekkert óraunverulegt. 

(Þór) 
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Þór leggur mikla áherslu á smæð Íslands, hann segir það veita Íslendingum forskot að á 

Íslandi ertu umkringdur íþróttafólki sem hefur skarað fram úr á heimsvísu og þetta fólk er 

jafn eðlilegt og annað fólk. Það er því orðið eðlilegt viðmið (e. norm) að vera umkringdur 

afreksíþróttafólki og það sé hvetjandi til árangurs að umgangast og æfa með einstaklingum 

sem hefur gengið vel í íþróttinni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að góður árangur 

íþróttamanna hefur áhrif á iðkun viðkomandi íþróttar í sama landi. Mutter og Pawlowski 

(2014) sýndu fram á smávægileg aukin umsvif í áhugamanna knattspyrnu í Þýskalandi í 

kjölfar árangurs landsliðsins en mikil aukning varð á æfingum á meðal þeirra sem þegar 

stunduðu íþróttina. Áhrif þeirra sem hafa náð árangri í CF hafa mikil áhrif á aðra iðkendur 

sem sjá markmiðið ekki eins fjarlægt þegar þeir sjá og umgangast annað framúrskarandi 

íþróttafólk í þeirra eigin raunheimi. Óðinn fjallar einnig um smæð Íslands og hvernig það 

hefur áhrif á áhuga og árangur íslenskra CF iðkenda, hann segir: 

 

Íslendingarnir virka svona pínulítið eins og ein heild, þó svo að allir æfi svo 
innan mismunandi stöðva […] svona íslenskt CrossFit community eða þannig, 
er þú veist miklu meira öðruvísi en í til dæmis Bandaríkjunum. Þú veist, við 
erum með CFSÍ sem er CrossFit samband Íslands sem er, þú veist, bara innan 
stöðvanna […] þetta myndi aldrei vera gert eins og í Kaliforníu eða eitthvað, 
þú veist, CFSÍ Kaliforníu… það myndi aldrei meika neinn sens af því að þú veist, 
það er bara svo mikið af fólki þarna. Þannig þess vegna er svo þægilegt á 
Íslandi að halda utan um og vera í svona góðum tengslum við hinar stöðvarnar 
og sjá hvað er að gerast í CrossFit á Íslandi. 

(Óðinn) 

 

Smæð landsins gerir það mögulegt að veita betra utanumhald í kringum íþróttina, til dæmis 

eins og Óðinn nefnir með tilkomu CFSÍ en megintilgangur félagsins er að styðja við þróun og 

uppbyggingu íþróttarinnar á Íslandi (CFSÍ, e.d.). Hann telur einnig að CF samfélagið á Íslandi 

sé frábrugðið öðrum á þann hátt að það sé meiri heild og sterkari samfélagsleg tengsl. 

Fámenni Íslands og utanumhaldið er það sem knýr fram þessi sterku tengsl milli stöðva og 

iðkenda.  

 Sterkustu vísbendingarnar um sérstakan árangur íslenskra kvenna fram yfir árangur 

erlendra kynsystra þeirra liggja í menningu landsins. Þór sagði að það væri: 

 

…ekkert litið illa á sterkar konur á Íslandi […] það er bara mjög viðurkennt þótt 
þú sért einhver sterk kona og þótt þú sért í einhverjum kraftlyftingum þá er 
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engum sem finnst eitthvað að því, við eigum drullu mikið af sterkum konum 
og það finnst það öllum eðlilegt. 

(Þór) 

 

Það er því samfélagslega samþykkt í menningu Íslands að vera sterk kona. Þetta gefur 

íslenskum konum forskot því að vera sterkur og vöðvastæltur þykir oft á tíðum í mörgum 

samfélögum karllægt (e. masculine) og óeftirsóknarvert fyrir konur. Jafnrétti á Íslandi á sinn 

þátt í að útskýra þennan menningarmun. Óðinn deilir þeirri skoðun með Þór og telur það 

einnig samþykkt í menningu Íslands að vera sterk kona: 

 

Ímynd stelpna á Íslandi er allt öðruvísi en til dæmis stelpna á norðurlöndunum 
og kannski eins og til dæmis líka í Bandaríkjunum. Það hefur aldrei verið neitt 
issue með það að stelpa sé með vöðva, þannig það hefur verið mjög auðvelt 
fyrir þær að verða bara sterkar […] og það er bara litið allt öðruvísi á það hér 
heldur en í Bandaríkjunum […] það er enginn að fara dæma þær fyrir að vera 
með six pack, það er bara töff hér skilur þú, en í Bandaríkjunum… þetta hefur 
kannski verið litið meira hornauga þar. 

(Óðinn) 

 

Freyja hefur einnig upplifað þetta frá eigin reynslu, hún sagði: „enda finnur maður það bara 

þegar maður er úti, fólk vill bara snerta mann, eða skilur þú, maður verður fyrir miklu meira 

áreiti úti í útlöndum, eins og bara þegar ég mæti þarna á heimsleikana“ (Freyja). Hún upplifir 

meira áreiti vegna sterklegrar líkamsbyggingar sinnar erlendis en á Íslandi og bendir það til 

þess að það sé eðlilegra og samfélagslegra samþykktara að vera sterk kona á Íslandi en í 

öðrum löndum. 

 Það var athyglisvert, en kom ekki á óvart, að Anníe Mist Þórisdóttir kom upp hjá 

öllum viðmælendum. Það að hún náði miklum árangri hefur tvímælalaust haft áhrif á 

íslenska iðkendur, Freyja fjallaði um hana sem „frumkvöðul fyrir íslensku stelpurnar“ (Freyja), 

og er því óhætt að segja að íslenskar stelpur og strákar eigi hana að fyrirmynd sem veitir 

þeim hvatningu til að ná jafn langt eins og fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á þegar miklum 

árangri er náð í íþróttum (Mutter og Pawlowski, 2014).  
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6. Samantekt og umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að CF iðkendur á Íslandi myndi mikla og sterka 

heild. Þeir myndi samfélag sem byggist á sameiginlegum hefðum og gildum. Það sem þegnar 

samfélagsins eiga sameiginlegt er augljóslega íþróttin sem þeir stunda en einnig deila þeir 

sameiginlegum hugmyndum um hvernig eigi að hegða sér og eiga samskipti við aðra. 

Rannsóknin bendir til að þessi hegðun sé lærð og að einhverju leiti kennd innan 

samfélagsins. Vel má beita kenningum Durkheim (1982) um félagslegar staðreyndir á CF 

samfélagið þar sem finnast ákveðnar formgerðir um það hvernig eigi að haga sér. Það er því 

augljós samheldni og samfélagsmyndun meðal iðkenda CF. Þessar félagslegu staðreyndir eða 

gildi og reglur CF samfélagsins eru til dæmis hjálpsemi, gestrisni, hvatning og margt fleira.  

Niðurstöðurnar gefa einnig til kynna að þrátt fyrir gríðarlega fjölbreytni innan 

íþróttarinnar þá vinni CF iðkendur saman sem heild við gerð æfinganna og þar sem allir vinna 

að sömu æfingunum mætti ætla að Durkheim myndi skilgreina samheldnina sem fyrirfinnst í 

CF samfélaginu sem vélræna samheldni (e. mechanical solidarity) eins og tíðkaðist í 

einföldum bændasamfélögum. Því má segja að iðkendur fari úr sínu daglega lífræna nútíma 

samfélagi og inn í stöðvarnar í lítið og einfaldara vélrænt samfélag. Durkheim (1984) taldi 

einnig að samheldni samfélaga krefjist samþættingar þátttakenda innan samfélagsins, 

samþættingin er lykilatriði en hún fæst með sameiginlegum hefðum og gildum. Eins og áður 

sagði má finna sterkar sameiginlegar hugmyndir um hvernig eigi að haga sér innan CF 

samfélagsins. Það sem kom einnig í ljós er að CF æfingarkerfið virðist að mörgu leiti byggt 

upp á þann hátt að mikið sé lagt upp úr samþættingu iðkenda. Grunnnámskeið, sem allir 

iðkendur þurfa að ljúka, virka til dæmis sem samþættingarafl sem mótar nýja iðkendur inn í 

samfélagið hratt og örugglega.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að fjölbreytni og frelsi iðkenda er 

þeim mikilvægt og viðheldur það áhuga iðkenda að einhverju leiti á íþróttinni. Það má segja 

að fjölbreytni CF veiti iðkendum frelsi til að sníða hana að sínum þörfum, iðkendur hafa tök á 

því að breyta æfingunum eða bæta við æfingum ef þeir vilja æfa sig í tilteknum æfingum. 

Einnig kom fram að enginn heldur iðkendum ábyrgum eða dæmir þá fyrir mistök þeirra. 

Iðkendur upplifa heldur ekki utanaðkomandi álag eða sérstaka áherslu á sigur eða tap í 

íþróttinni eins og þeir höfðu reynslu af í öðrum íþróttum. Þetta gerir iðkendum kleift að 

einbeita sér að sjálfum sér og sínum veikleikum eða sínum hæfileikum. Samkvæmt fyrri 
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rannsóknum eykur þetta frelsi og óformleigheit áhuga iðkenda á íþróttinni sem seinna meir 

þróar með sér árangur (Halldorsson, Thorlindsson og Katovich, 2014). Þegar iðkendur upplifa 

þetta frelsi og stjórna því sjálfir að einhverju leiti hvað og hvenær þeir æfa þá finnst þeim 

þeir stunda íþróttina á eigin forsendum og séu ekki þvingaðir til að gera neitt sérstakt. 

Fjölbreytnin og frelsið sem felst í henni hefur sterk áhrif þegar kemur að því að knýja fram og 

viðhalda áhuga á íþróttinni. Það má segja að fjölbreytileikinn sé hvetjandi og virki sem ytri 

hvatning á áhuga iðkenda. 

 Eins og fram hefur komið er mikil áhersla á fjölbreytni og er hún mjög áberandi í 

umfjölluninni um CF. Í raun má segja að afleiðingar fjölbreytninnar séu margar. Til að byrja 

með eru augljósar afleiðingar (e manifest functions) fjölbreytileikans þær að hann eykur 

skemmtanagildið og knýr fram tíðar framfarir hjá iðkendum og viðheldur þar af leiðandi 

áhuga þeirra á íþróttinni. Svo má segja að árangurinn sem næst í kjölfar þess að einstaklingar 

upplifa frelsi í íþróttinni og mikilvægi skemmtanagildisins fyrir árangur sé dulin afleiðing (e. 

latent function) fjölbreytninnar og skemmtunarinnar. Iðkendur höfðu uppgötvað, eftir að 

hafa stundaði íþróttina í langan tíma, að ef þeir einblíndu of mikið á að ná árangri og vera þar 

af leiðandi farnir að stunda íþróttina fyrir eitthvað annað en sér til skemmtunar gekk þeim 

verr í keppnum. Þegar æfingaraðferðir CF eru bornar saman við kenningar um markvissar 

þjálfunar aðferðir má finna margt sameiginlegt. CF vinnur til dæmis markvist af því að bæta 

árangur og upplifa iðkendur mikinn árangur í gegnum fjölbreytileikann. Iðkendur fá einnig 

snögg og góð viðbrögð við æfingum og frammistöðu sinni sem er mikilvægur þáttur í 

markvissri þjálfun. Það eru fleiri þættir sem Ericsson, Krampe, og Tesch-Romer (1993) 

fjölluðu um og skipta máli í markvissri þjálfun en þeir tveir sem fjallað var um í þessari 

rannsókn eru mest áberandi í CF. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig fram á að smæð Íslands og fámenni þess 

hafa umtalsverð áhrif, þrátt fyrir marga iðkendur á Íslandi miðað við höfðatölu er þjóðin 

fremur fámenn samanborin við flestar aðrar þjóðir. Þessi smæð gerir það mögulegt að veita 

íþróttinni öflugt utanumhald og eykur það samþættinguna og samheldnina gríðarlega. 

Rannsóknin benti einnig til mikilvægi þess að umkringja sig íþróttafólki með svipuð markmið 

og því veiti smæð landsins íslenskum iðkendum forskot því þeir umgangast afreksíþróttafólk 

reglulega í sínu eðlilega æfingaumhverfi. Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að árangur 

annarra hvetur aðra til frekari áhuga og virkar sem hvatning (Mutter og Pawlowski, 2014). 
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Árangur íslenskra CF iðkenda hefur því framkallað mikinn áhuga hjá öðrum samlöndum 

þeirra.  

 Áhugavert er að velta fyrir sér hver áhrif af árangri Anníe Mist í  CF hafi haft á 

hugmyndir um útlit kvenlíkamans og stöðu kvenna í íþróttum. Rannsóknir hafa sýnt að staða 

kvenna í íþróttum og hugmyndir um íþróttaiðkun þeirra hafi ekki verið jákvæð (Brace-Govan, 

2004 og Washington og Economides, 2016). Svör viðmælenda benda til þess að þetta hafi að 

miklu leiti breyst og að meira umburðarlyndi sé í íslensku samfélagi þar sem þeir upplifa að 

það sé ekki neinum vandkvæðum bundið að vera sterk kona á Íslandi, samanborið við önnur 

lönd. 

Það sem helst útskýrði árangur íslenskra kvenna í rannsókninni var að menning 

íslensks samfélags er umburðarlyndari fyrir líkamsbyggingu og útliti kvenna almennt. 

Samkvæmt viðmælendum hafa konur meira frelsi á Íslandi til að vera sterklega byggðar eða 

líta út eins og þær kjósa. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að birtingamynd kvenna í íþróttum 

er oft á tíðum allt önnur en hjá körlum og konur hafa oft þurft að lúta í lægra haldi því 

samfélagið viðurkennir ekki líkamlega sterkar konur (Guðmundur Sæmundsson, 2012, 

Kjartan Ólafsson, 2006 og Brace Govan, 2004). Það er áhugavert að niðurstöður þessarar 

rannsóknar stangast að hluta til á við fyrrnefndar rannsóknir sem fjalla um birtingamynd 

kvenna í íþróttum í fjölmiðlum þar sem niðurstöðurnar sýndu fram á að það væri viðurkennt 

að vera sterk kona á Íslandi. Miðað við svör viðmælenda má ætla að fjölmiðlar birti ekki rétta 

mynd af íþróttakonum í íslensku samfélagi en eins og Knapp (2015) benti á er myndbirting 

kvenna í íþróttinni CF að breytast til hins betra. Samanborið við önnur lönd hefur jafnrétti 

kynjanna mælst mest á Íslandi síðastliðin ár (World Economic Forum, 2016) og veitir það 

íslenskum konum eflaust forskot á þær sem búa í löndum þar sem jafnrétti er ekki eins 

mikið. Því má velta fyrir sér hvort árangur íslenskra kvenna, sem hafa jafnréttissinnaðri 

hugmyndir og venjur, séu að breyta því hvernig fjölmiðlaumfjöllun um konur í íþróttum sé 

háttað, það er einnig áhugavert viðfangsefni fyrir frekari rannsóknir. 

Samkvæmt Wieting (2016) hefur menning á Íslandi einkennst af íþróttum og börn 

stunda íþróttir frá unga aldri. Áhugavert er fyrir frekari rannsóknir að gera samanburð á 

ástundun barna í íþróttum milli landa með sérstakri áherslu á stelpur. Þó það hafi ekki komið 

fram sem sérstakt þema í þessari rannsókn stundaði allt íþróttafólkið aðrar íþróttir frá unga 

aldri og hafa flestar íslensku stelpurnar, sem hafa náð góðum árangri, stundað fimleika áður. 
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Því má velta fyrir sér hvort félagsmótun íslenskra CF íþróttakvenna sé frábrugðin því sem er 

hjá erlendum kynsystrum þeirra.  

Til þess að svara rannsóknarspurningunum um hvort samfélagslegir þættir hafi áhrif á 

annars vegar áhuga íslenskra CF iðkenda og hins vegar árangur og hverjir þessir þættir eru er 

gott að byrja á því að nefna að áhugi og árangur haldast að einhverju leiti í hendur. Eins og 

samantektin hér að ofan sýnir er greinilegt að samfélagslegir þættir hafa mikil áhrif bæði á 

áhuga og árangur, má þá helst nefna mikla samheldni og samþættingu innan CF samfélagsins 

sem veitir aðhald og stuðning. Þær félagslegu staðreyndir sem finnast í samfélaginu eru 

aðlaðandi og auðvelda nýjum iðkendum að falla inn í samfélagið. Fjölbreytileikinn hefur 

margar afleiðingar, sýnilegar og duldar sem knýja fram bæði áhuga og árangur, til dæmis í 

gegnum skemmtun en einnig hefur smæð og menning samfélagsins mikil áhrif á 

samþættingu og samheldni samfélagsins og þar af leiðandi áhuga og árangur. 

Þrátt fyrir að alhæfingargildi sé ekki sterkt sökum stærðar úrtaks og aðferðar við 

gagnasöfnun (eigindleg aðferð) eru niðurstöður rannsóknarinnar öflug viðbót við fyrri 

rannsóknir tengdar íþróttinni CF. Viðfangsefnið hefur ekki verið mikið rannsakað áður enda 

íþróttin tiltölulega ný, litlar sem engar rannsóknir eru til á Íslandi um viðfangsefnið og er því 

þessi rannsókn mikilvæg, sérstaklega í því ljósi hve Ísland og íslenskir íþróttamenn og konur 

eru áberandi í umræðunni innan íþróttarinnar. Einnig bætir þessi rannsókn þekkingu við 

félagsfræði íþrótta (e. sociology of sports) og breikkar rannsóknir á því sviði með innliti í lítið 

rannsakaðan veruleika CF iðkenda. Niðurstöður rannsóknarinnar er mögulega hægt að nýta á 

hagnýtinn (e. practical) hátt við þróun íþróttaferils iðkenda. Hvort sem það er til að þróa og 

viðhalda áhuga hjá hinum hefðbundnu iðkendum eða knýja fram árangur meðal 

afreksíþróttafólks þá hafa niðurstöður þessarar rannsóknar gefið til kynna ýmis atriði sem 

hægt er að leggja áherslu á við daglega iðkun sem viðheldur eða eykur áhuga og árangur. 
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