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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hvernig íslenskar afrekskonur í Crossfit nýta sér 

samfélagsmiðlinn Instagram til þess að skapa sína eigin ímynd í íþróttinni. Tilgátan sem 

sett var fram er sú að þær nýti samfélagsmiðilinn til þess að ýta undir ímynd ofurkonunnar 

sem hefur mikinn líkamlegan og andlegan styrk. Kenningar fræðimannanna George 

Herbert Mead, Charles Horton Cooley og Erving Goffman um sjálfið og birtingarmyndir 

þess eru hafðar að leiðarljósi við rannsóknina, sem og fyrirliggjandi rannsóknir á Crossfit.  

Framkvæmd var þemagreining á Instagram prófílum fimm íslenskra afrekskvenna í 

Crossfit, til þess að skoða hver birtingarmynd afrekskvenna í Crossfit á samfélagsmiðlinum 

Instagram er. Afrekskonurnar eru Annie Mist Þórisdóttir, Katrín Tanja Davíðsdóttir, 

Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir, Þuríður Erla Helgadóttir og Sólveig Sigurðardóttir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að Instagram prófílar þeirra voru allir nokkuð 

svipaðir. Þær birtast fylgjendum sínum sem einhverskonar ofurkonur og hafa þær ögrað 

fyrri hugmyndum um kvenleika, með því að sýna mikinn líkamlegan styrk.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til B.A. gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. Ég vil 

þakka leiðbeinanda mínum Arnari Eggert Thoroddsen fyrir það tækifæri sem hann hefur 

gefið mér, með því að gera mér kleift að skrifa um jafn áhugavert efni og mér þykir þetta 

vera. Einnig vil ég þakka honum fyrir mikla hvatningu og jákvæðni, sérstaklega á þeim 

tímum þar sem efasemdir um lok verkefnisins voru sem hæstar hjá mér. Sérstakar þakkir 

fær vinkona mín og íslenskukennarinn, Fanney Úlfarsdóttir fyrir yfirlestur og hjálp við 

uppsetningu ritgerðarinnar. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir mikla 

hvatningu, skilning og stuðning, einna helst á lokasprettinum. 
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1 Inngangur  

Sjálfið er eitthvað sem gerir okkur sérstök, það er eitthvað sem einkennir okkur og gerir 

okkur frábrugðin öðrum. Félagsfræðilegar kenningar sýna fram á hvernig sjálfið þroskast 

og mótast í samskiptum við aðra. Við erum sífellt að reyna að birtast öðrum í sem 

jákvæðasta ljósi og notum ýmsar leiðir til þess að reyna að stjórna því hvernig aðrir sjá 

okkur. Því út frá þeim viðhorfum sem aðrir hafa af okkur, mótum við sjálfið okkar. Ýmsar 

leiðir eru til þess að stjórna birtingarmynd sjálfsins og fjalla kenningar George Herbert 

Mead, Charles Horton Cooley og Erving Goffman hver um sig hvernig virkni einstaklingsins 

hefur áhrif á sjálfið, en þær kenningar verða hér hafðar að leiðarljósi. 

Með tilkomu samfélagsmiðla spratt upp ný leið fyrir fólk til þess að eiga samskipti. Við 

erum í stöðugum samskiptum, sem þó eru ekki í persónu. Samfélagsmiðlar skapa nýjan 

vettvang fyrir framsetningu sjálfsins. Samfélagsmiðlar eins og Instagram bjóða upp á 

fullkomna stjórn á því hvernig við viljum birtast öðrum. Þar ráða einstaklingar alfarið hvað 

birtist öðrum og hvað ekki, einskonar ritskoðun sem ekki er möguleiki á í samskiptum sem 

fara fram í persónu. Viðfangsefni rannsóknarinnar tengist félagsfræðilegum hugmyndum 

um sjálfið og birtingarmynd afrekskvenna í Crossfit.  

Þegar ég byrjaði að æfa Crossfit fyrir nokkrum árum hafði ég ekki hugmynd um hvað 

ég væri að fara út í. Mér varð fljótt ljóst að Crossfit var öðruvísi en venjulegir hóptímar í 

líkamsrækt. Crossfit var eitthvað miklu meira en hreyfing og ég áttaði mig á því að ég var 

komin inn í nýtt samfélag, sem ég vissi ekki að væri til. Þar lærði ég nýjan orðaforða, sem 

einungis þeir sem samfélaginu tilheyrðu skildu. Tískan var meira að segja öðruvísi, þú 

þurftir að eiga sérstaka Crossfit æfingaskó og lyftingaskór sem ég hefði áður fyrr hlegið 

að, en voru allt í einu partur af skósafninu mínu. Allt í einu þótti mér það flott að konur 

fengju stóra vöðva og lyftu þyngdum sem karlkyns vinir ættu ekki séns í að lyfta. Ég fékk 

nýja ímynd af hlutverkum kynjanna og sérstaklega hvað það væri heillandi þegar konur 

eru sterkar.  

Efni lokaritgerðarinnar hafði lengi vafist fyrir mér og það var eitt janúarkvöldið að ég 

var stödd í Crossfit Reykjavík, þar sem ég æfi, að ég áttaði mig á því að það kom ekkert 

annað til greina en að skrifa um Crossfit. Þar sat ég og horfði á stelpu ná sínu fyrsta 

„muscle up-i“ (æfing gerð í fimleikahringjum, að ná að framkvæma hreyfinguna er stór 

áfangi). Gleðin skein úr andliti hennar og ljóst var að markmiði var náð. Það sem mér 
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fannst hins vegar áhugaverðast við þetta var að vinkona hennar stóð þarna með símann 

á lofti og tók allt upp á myndband. Því í Crossfit samfélaginu fara áfangar eins og þessir 

nánast undantekningarlaust á Instagram prófíl viðkomandi. Þar sjá aðrir meðlimir 

samfélagsins árangurinn og setja hjarta við myndbandið og skrifa falleg hvatningarorð í 

skilaboð. 

Ég þurfti að þrengja efnið töluvert og fannst mér við hæfi að rannsaka toppinn á 

ísjakanum og valdi því Instagram prófíla frá íslenskum afrekskonum.  Íslenskar 

afrekskonur í Crossfit eru meðal þeirra allra bestu í heiminum í þessari amerísku íþrótt og 

eru þær allar með mjög virka Instagram prófíla. Það virðist haldast í hendur að vera 

afreksmaður í Crossfit og vera virkur á Instagram. Því er það mín löngun að rannsaka hvað 

það er sem þessar afrekskonur deila, hverju þær vilja koma á framfæri og hvernig þær vilji 

birtast öðrum. Það virðist vera svo að þær vilji sýna sínar allra bestu hliðar. Jákvæðni, 

styrkur og dugnaður, oft virðist sem þær séu ofurkonur. Allar virðast þær hafa tileinkað 

sér ákveðna „ameríska“ hegðun eða tal, þar sem aðdáendur skipta þær miklu máli og eiga 

þær oft í samtölum við þá í gegnum Instagram. 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hvernig íslenskar afrekskonur í Crossfit nýta 

sér samfélagsmiðilinn Instagram til þess að skapa sitt sjálf. Tilgáta mín er sú að þær nýti 

Instagram til þess að ýta undir ímynd um ofurkonu. Ofurkona sem hefur allt og getur allt; 

styrk, þol, hraða, fegurð og jákvæðni, hún hefur í raun allt sem þarf því ofurkonan er 

fullkomin. Fjallað verður um fimm íslenskar afrekskonur í Crossfit, sem eiga það 

sameiginlegt að hafa allar keppt á Heimsleikunum í Crossfit, og þeirra Instagram prófílar 

rannsakaðir. Crossfit og Instagram gæti verið mörgum ókunnugt og því verður 

samfélagsmiðlinum og íþróttinni bæði gerð góð skil í upphafi rannsóknarinnar. Því næst 

verður fjallað um kenningarlegar forsendur rannsóknarinnar og fyrirliggjandi rannsóknir 

á tengdu viðfangsefni. Því næst verður lögð fram rannsókn á Instagram prófílunum fimm 

og þar á eftir niðurstöður rannsóknarinnar greindar og í lokin eru umræður.  

 

1.1 Hvað er Instagram? 

Samfélagsmiðillinn Instagram var stofnaður í október árið 2010 af þeim Kevin Systrom og 

Mike Krieger (Instagram, 2019), og er hann í dag einn af vinsælustu samfélagsmiðlunum. 

Sérstaða Instagram er sú að hann er vettvangur fyrir sjónræna frásögn, þar sem myndir 
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og myndbönd eru í forgrunni. Einstaklingar eða fyrirtæki stofna aðgang og stjórna alfarið 

hverju deilt er. Allir geta get fylgst með notendum Instagram, nema þegar einstaklingar 

velji að hafa aðgang sinn lokaðan almenningi. Þá geta einungis þeir sem notandinn 

samþykkir sérstaklega séð hverju hann deilir á samfélagsmiðlinum sem er aðallega 

notaður í snjalltækjum á borð við síma og spjaldtölvu.  

Með tilkomu samfélagsmiðla spruttu upp nýyrði og til varð nýr orðaforði sem reynst 

hefur erfitt að íslenska. Orðaforðinn í kringum Instagram gæti reynst þeim sem ekki til 

þekkja illskiljanlegur. Höfundi er ekki kunnugt um þýðingu á þessum orðum á íslensku, og 

munu orðin vera þýdd hér eftir fremsta megni af höfundi. Helstu hugtök sem notuð eru í 

tengslum við samfélagsmiðlinn Instagram eru hugtök á borð við prófíl (e. profile) en það 

er einskonar forsíðumynd sem notandinn dregur upp af sér til að sýna öðrum notendum. 

Á þessum svokallaða prófíl velur notandinn forsíðumynd og hefur möguleika á því að 

skrifa stutta lýsingu um sig, æviágrip (e. bio), og er þetta sú kynning sem blasir við öðrum 

notendum. Í því samhengi eru aðrir notendur kallaðir fylgjendur (e. followers). Sem 

fylgjendur hafa aðrir notendur valið að fá reglulegar uppfærslur frá ákveðnum notanda á 

Instagram. Notendurnir birta svo myndir eða myndbönd á sínum prófíl og eiga möguleika 

á að skrifa myndatexta (e. caption) við innleggin, sem yfirleitt eru hnitmiðaðir textar og 

tengjast myndinni á einhvern hátt.  

Misjafnt er hversu mikla dreifingu innlegg frá notendum á Instagram fá en með 

ákveðnum leiðum er hægt að auka birtingadrægni (e. views). Það er jú gert með því að 

safna sem flestum fylgjendum en slíkt getur reynst flókið. Ein leið til að auka vægi sitt á 

miðlinum er að merkja myndirnar með svokölluðum myllumerkjum (e. hashtag #). 

Myllumerkið virkar þannig að myndin, eða myndbandið, sem viðkomandi notandi dreifði 

með myllumerki fer í flokk með öðrum myndum sem merktar eru með sama myllumerki. 

Með því er auðvelt fyrir alla notendur Instagram að sjá allar þær myndir, eða myndbönd, 

á einum stað sem tengjast ákveðnu þema, eða myllumerki. Þannig er að hægt að ná til 

mun breiðari hóps og auka til muna virkni sína á miðlinum. Sem dæmi þá er hægt að finna 

rúmlega 48 milljón innlegg undir myllumerkinu #Crossfit. Þetta eru færslur frá fólki 

hvaðan af úr heiminum sem kaus að merkja myndir sínar og myndbönd með þessu 

myllumerki. Til samanburðar má nefna að önnur vinsæl keppnisíþrótt, UFC, er aðeins með 

11,4 milljón innlegg á Instagram. 
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1.2 Uppruni Crossfit 

Fyrirtækið Crossfit var stofnað árið 2000 af Greg Glassman (The Box Mag, 2012). 

Glassman stundaði ungur fimleika og þar hóf hann að þróa Crossfit. Hann áttaði sig á því 

að hann vildi verða betri á fleiri sviðum en einungis þeim er fimleikarnir kröfðust. Úr varð 

það sem við í dag þekkjum sem Crossfit. Fyrsta Crossfit stöðin var opnuð árið 1996 í Santa 

Cruz í Kaliforníu-ríki í Bandríkjunum. Á heimasíðu Crossfit (Crossfit, e.d., a) er íþróttin ekki 

einungis skilgreind sem æfingaraðferð heldur er því haldið fram að Crossfit sé lífsstíll sem 

einkennist af öruggum, árangursríkum æfingaraðferðum og heilbrigðu mataræði. Crossfit 

er sagt vera fyrir alla þá sem vilja ná einhverju markmiði, hvort sem það er að léttast, auka 

heilbrigði eða vera í betur stakk búinn til að takast á við allar þær áskoranir sem á vegi 

verða í daglegu lífi. Þetta myndi á íslensku kallast lífstílsíþrótt (e. functional fitness).  

Crossfit er fyrir alla, börn og fullorðna, sama í hvers konar líkamlegu ásigkomulagi 

þeir eru og óháð reynslu. Crossfit æfingar fara fram á fyrirfram ákveðnum tímum á 

Crossfit-stöðvum um allan heim. Æfingarnar eru blanda úr ýmsum íþróttagreinum, til 

dæmis fimleikum, hlaupi, sundi, kraftlyftingum og ólympískum lyftingum. Allir þjálfarar 

Crossfit þurfa að ljúka þjálfaranámskeiði hjá fyrirtækinu Crossfit áður en þeir mega kenna 

tíma. Á hverri æfingu er ein æfing kynnt og kallast hún WOD (e. Workout of the Day) sem 

allir iðkendur gera og er hún breytileg dag frá degi. Æfingarnar eru gerðar í hópum undir 

handleiðslu þjálfara. Getustig einstaklinga í hópunum skiptir ekki máli en lögð er áhersla 

á að skala niður þá æfingu sem er á hverjum degi þannig að hún henti hverjum og einum. 

Hvort svo sem það sé að skala niður þyngdir í lyftingum eða fjölda endurtekninga. Þannig 

geta afreksíþróttafólk og byrjendur verið í sama tíma og gert sömu æfinguna.  

Starfsemi Crossfit fer fram í sérstökum Crossfit stöðvum (e. affiliates). Alls eru um 

15.000 Crossiftstöðvar um allan heim. Til þess að geta rekið íþróttamiðstöð undir 

vörumerkinu Crossfit þarf að uppfylla ákveðin skilyrði sem sett eru af fyrirtækinu Crossfit. 

Sækja þarf um leyfi (e. franchise) og ef það er samþykkt þarf að greiða gjald á ári hverju 

til að viðhalda þessu leyfi (Crossfit, e.d., b). Á Íslandi eru tólf Crossfit stöðvar víða um land, 

þar af helmingurinn á höfðuborgarsvæðinu (Crossfit, e.d., c).  

Meirihluti iðkenda Crossfit stunda íþróttina sem líkamsrækt en lítill hluti iðkenda 

eru afreksfólk eða atvinnumenn. Það fólk keppir reglulega og er markmiðið að fá 

þátttökurétt á Heimsleikum Crossfit (e. Crossfit games) sem er virtasta Crossfit keppnin. 

Þar standa sigurvegarar uppi sem „Hraustasta konan í heiminu“ eða „hraustasti 
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karlmaðurinn“ (e. Fittest on earth). Þær afrekskonur sem fjallað er um í þessari ritgerð 

hafa allar unnið sér inn þátttökurétt á mótinu, og tvær þeirra hafa sigrað mótið. Þótt 

Crossfit teljist vera íþrótt verður hún að flokkast sem jaðaríþrótt því Crossfit er ekki aðili 

að ÍSÍ og hefur nokkur umræða skapast í kringum það. Í þessu verkefni verður hins vegar 

fjallað um Crossfit sem íþrótt, eða jaðaríþrótt, og afreksmenn þess skilgreindir sem 

íþróttamenn. 
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2 Kenningar og fyrirliggjandi rannsóknir 

Til þess að varpa ljósi á hvernig íslenskar afrekskonur í Crossfit nota Instagram til þess að 

skapa sína eigin ímynd verða félagsfræðilegar kenningar um sjálfið notaðar við 

útskýringar á niðurstöðum ritgerðarinnar. Tilkoma samfélagsmiðla gefur okkur nýjar 

samskiptaleiðir og vettvang til að koma okkur sjálfum á framfæri. Kenningar um sjálfið 

sem myndast í samskiptum við annað fólk, voru settar fram löngu fyrir okkar tíma, en 

njóta nú mikilla vinsælda til útskýringar á hegðun einstaklinga á samfélagsmiðlum (Hogan, 

2010). Kenningar George Herbert Mead, Charles Horton Cooley og Erving Goffman verða 

notaðar hér en þeir settu hver um sig fram kenningar um sjálfið og hvernig samfélagið 

hefur áhrif á það.  

Enn sem komið er, er lítið til af rannsóknum á afreksfólki í Crossfit á samfélagsmiðlum. 

Ég mun greina frá þeim sem tengjast beint inn á fókus þessarar ritgerðar auk þess sem 

stuðst verður við fyrirliggjandi rannsóknir á atvinnumönnum í öðrum íþróttum og hvernig 

þeir beita sér í samfélagsmiðla-ímyndasköpun. 

2.1 Félagssjálfið 

Hvað er það sem gerir okkur að þeim einstaklingum sem við erum og hvernig erum við 

frábrugðin öðrum? Sjaldan hefur þessi spurning verið jafn mikilvæg og í tengslum við þá 

ímynd sem við birtum af okkur sjálfum á samfélagsmiðlum. Á Instagram birtast íslenskar 

Crossfit stjörnur okkur sem hálfgerðar ofurkonur. Samkvæmt George Herbert Mead er 

sjálfið ekki meðfætt en við fæðumst með eiginleikann til að þróa sjálfið og gerum það í 

gegnum samskipti við aðra (Mead, 1925). Í því samhengi er virkni einstaklingsins gagnvart 

umhverfi sínu einna mikilvægust en fyrir tíð Mead höfðu hugmyndir innan 

félagsfræðinnar lagt áherslu á formgerð samfélagsins og hvernig hún stýrir einstaklingum 

eins og óvirkt viðfang (e. subject). Hugmyndir Mead þóttu því á þessum tíma nokkuð 

róttækar. Samkvæmt honum er ferlið sem skapar sjálfið endurspeglun; hæfileikinn til að 

setja sig ómeðvitað í spor annarra. Þannig getur fólk séð sig með augum annarra rétt eins 

og hægt er að ímynda sér að afrekskona í Crossfit myndi gera þegar hún skapar sitt sjálf á 

Instagram og birtir mynd af sér lyfta hundrað kílóum upp fyrir haus. Þá má gera ráð fyrir 

að afrekskonan hafi þegar ímyndað sér hver viðbrögð annarra verða við myndinni rétt 

eins og við gerum í daglegum samskiptum samkvæmt Mead en samkvæmt honum er eina 
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leiðin til að öðlast sjálf að komast út fyrir sig sjálfan. Þá ertu að meta þig og hefur gert þig 

sjálfa að viðfangi, eins og hann kallar það. Þú ert að meta þig í augum annarra.  

Mead skiptir þróun sjálfsins í þrjú stig, undirbúningsstig (e. prepatory stage), 

leikstig (e. play stage) og spilstig (e. game stage). Undirbúningsstigið hefst snemma í 

barnæsku, þegar börn eru farin að geta skilið tákn eins og myndir og orð. Á þessu stigi 

herma börn eftir því fólki sem er í kringum þau,  foreldrum og öðrum fjölskyldumeðlimum. 

Næstu tvö stigin eru þau mikilvægustu til að öðlast sjálfsskilning (Mead, 1925, bls. 269). 

Á leikstiginu er barnið sífellt að taka sér eitthvað eitt hlutverk, sem það hefur upplifað 

með einhverjum ákveðnum hætti og fer að endurskapa það sem það hefur séð. Það tekur 

til dæmis að sér hlutverk mömmu, pabba, lögreglu eða afgreiðslukonu. Barnið tekur að 

sér hlutverk þeirra sem tilheyra samfélagi þess. Á þessu stigi fær barnið upplýsingar um 

hvaða persóna það er og fer að geta sér í hugarlund viðhorf og væntingar annarra í sinn 

garð og haga sér í samræmi við það. Spilstigið er örlítið flóknara og tekur barnið ekki 

einungis á sig eitt hlutverk eins og það gerði á leikstiginu. Á þessu stigi áttar barnið sig á 

því að samskipti er ekki einleikur heldur samspil margra þátta og þarf barnið að taka á sig 

mörg hlutverk í einu en ekki einungis hlutverk tiltekinna mótleikara eins og á fyrra stigi. 

Mead líkti þessu gjarnan við hafnarbolta, barnið verður að skilja hlutverk allra leikmanna 

og haga sér samkvæmt því til þess að leikurinn gangi upp.  

Spilstigið gefur af sér eitt af aðalhugtökum Mead, alhæfður mótleikari (e. 

generalized other). Hinn alhæfði mótleikari verður til í gegnum þann þroska sem 

spilastigið inniheldur og í gegnum það geta einstaklingar sett sig í spor hins alhæfða 

mótleikara. Alhæfði mótleikarinn er í raun og veru öll hlutverk í tilverunni (Mead, 1934, 

bls. 154). Einstaklingar geta séð fyrir sér hver viðhorf alls þess samfélags eða félagshóps 

sem þeir eru að takast á við í hvert skipti. Mead nefnir sem dæmi að ef við erum hluti af 

hópi íþróttaliðs þá er liðið í þeim aðstæðum alhæfði mótleikarinn. Hópurinn gæti einnig 

verið fjölskyldan, vinir eða félagasamtök. Einstaklingar eru í samskiptum við mörg 

samfélög og hópa og myndar hvert samfélag alhæfðan mótleikara. Því eru einstaklingar 

með marga mótleikara. Hver hópur býst við ákveðinni hegðun og því haga einstaklingar 

sér í takt við þær væntingar hverju sinni. Fjölskyldan býst við öðru af þér en vinahópurinn. 

En hafa ber í huga að sjálf einstaklings hefur einhvern rauðan þráð sem breytist að 

einhverju leyti eftir því við hvern hann er í samskiptum við. Í þessari ritgerð gæti alhæfði 

mótleikarinn verið Instagram og einstaklingurinn Crossfitafrekskonan sem fjallað verður 
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um síðar en Mead myndi tala um tvær hliðar sjálfs viðkomandi einstaklings. Það er ég (e. 

I) og mig (e. me). Ég hlutinn sem bregst við viðhorfum annarra með svörun eins og sjá má 

svo oft á samfélagsmiðlinum Instagram. Mig hlutinn hins vegar er sá hluti sem býr yfir 

huglægu skipulagi á því hvað einstaklingurinn telur sameiginleg viðhorf samfélagsins 

(Mead, 1934, bls. 175). Við fáum því líklega ekki að kynnast mig hlutanum á 

samfélagsmiðlum þar sem þessi hluti á í þessu innra samtali við sig og metur viðbrögðin 

á miðlinum og bregst svo við eftir niðurstöðunni. Mig er því þessi félagsmótaða hlið 

sjálfsins, inngrip alhæfða mótleikarans og ég virka hliðin.  

2.2 Spegilsjálfið 

Sjálfið er í stöðugri mótun, allt frá bernskuárum fram til æviloka, vegna þess að fólk er í 

stöðugum samskiptum allt sitt líf og meðtekur upplýsingar um sjálfið út frá samfélaginu 

(Cooley, 1902, bls. 184). Einstaklingurinn byggir sjálfið á þeim hugmyndum sem hann telur 

að aðrir hafa á honum. Ætla má að afrekskonur í Crossfit telji aðra hafa mikið álit á þeim, 

því þær geta gert hluti sem aðra órar ekki einu sinni til að reyna. Þær nýta því Instagram 

til þess að koma ofurkonunni á framfæri og ýta undir hugmyndir samfélagsins, í raun 

staðfesta þær. Þetta er ein af grunnstoðum kenningar Charles Horton Cooley (1864-1929) 

spegilsjálfið (e. looking glass self). Hugmyndir Cooley um félagssjálf svipa að einhverju 

leyti til kenninga Mead um hinn alhæfða mótleikara. Samkvæmt Cooley er sjálfið afurð 

félagslegra samskipta. En spegilsjálfið er félagssjálf og mótar sjálfshugmynd (e. self idea) 

okkar út frá því hvernig við ímyndum okkur að aðrir sjái okkur (Cooley, 1902, bls. 184). 

Sjálfshugmynd okkar eða spegilsjálfið byggist á þremur þáttum sem mynda ákveðið ferli. 

Fyrsti þátturinn er framkoma okkar, hvernig við birtumst öðrum og ímyndum okkur 

hvernig aðrir sjá okkur. Annar þátturinn er hvernig við ímyndum okkur að aðrir dæmi 

framkomuna. Síðasti þátturinn í þessu ferli er einhver tilfinning sem einstaklingurinn fær 

um sjálfan sig (e. self-feeling), eftir að hafa ímyndað sér hvað aðrir sjá og hvernig þeir 

dæma framkomu okkar. Þessar tilfinningar geta til dæmis verið stolt eða niðurlæging 

(Cooley, 1902, bls. 184). Cooley taldi að hegðun okkar væri breytileg eftir því hvernig við 

ímyndum okkur að aðrir sjái okkur en það er augljóst að með tilkomu samfélagsmiðla á 

borð við Instagram verða viðbrögðin og það hvernig aðrir sjá okkur enn stærri þáttur í 

hvernig við hegðum okkur. Á Instagram er til dæmis mikilvægt að safna hjörtum, en það 

er þegar einhverjum líkar við myndina þína og velur að sýna velvild sína með því að ýta á 
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hnapp sem er hjarta, og fá frægustu íslensku Crossfitkonurnar um 50 þúsund hjörtu á 

hverja færslu. Þær geta með þessu vitað hvaða ímynd sé best fyrir þær að sýna á 

samskiptamiðlinum og þannig mótar miðillinn hvaða ímynd þær sýna á honum.  

2.3 Framsetning sjálfsins 

Framsetning sjálfsins er ólík eftir því hvort samskiptin eru í persónu eða á netinu 

(Papacharissi, 2002). Eins og áður segir er sjálfið í sífelldri þróun og eru samskipti lykilatriði 

í mótun þess. En það er tvennt ólíkt, bein samskipti í eigin persónu eða samskipti í gegnum 

samskiptamiðla á borð við Instagram. Samkvæmt Erving Manual Goffman (1922-1982), 

einum áhrifamesta félagsfræðingi síns tíma, eru einstaklingar sífellt að gefa frá sér 

ákveðnar upplýsingar um sig. Þessar upplýsingar fást með tvenns konar tjáningu (e. 

expression). Annars vegar tjáning sem einstaklingur gefur frá sér (e. expression given) og 

hins vegar  tjáning sem einstaklingur gefur af sér (e. expression given off) (Goffman, 1956). 

Tjáning sem einstaklingur gefur frá sér vísar til þess sem einstaklingur segir og gerir og 

gefur þannig ákveðnar upplýsingar um sig. En sú tjáning sem einstaklingur gefur af sér er 

óbein staðfesting á það sem við segjum og gerum, það eru merki eins og klæðaburður 

eða látbragð. Framsetningu sjálfsins er stjórnað af þörfinni til þess að stjórna bæði þeirri 

tjáningu sem einstaklingur gefur frá sér og sem hann gefur af sér. Ef þetta tvennt fer ekki 

saman er hætta á að framkoman fari í uppnám og einstaklingurinn verði tekinn í efa af 

öðrum í samskiptunum. Auðveldara er að koma í veg fyrir slíkt uppnám á 

samfélagsmiðlum en í samskiptum augliti til auglitis. Crossfit afreksmenn geta til dæmis 

nýtt samfélagsmiðla til þess að birta myndir eða myndbönd af mistökum, til þess að koma 

í veg fyrir að ef þeir gera mistök í keppni að það verði ekki jafn mikið áfall. 

Goffman líkir samskiptum við leikrit (e. dramaturgy), með handriti (e. scripts), 

leikendum (e. actors) og hlutverkum (e. parts). Goffman taldi einstaklinga leika 

mismunandi hlutverk á hverjum degi eftir því í hvaða félagslegum aðstæðum þeir eru, en 

þeim aðstæðum fylgja ákveðin handrit. Þessi handrit mótast af væntingum samfélagsins, 

við höfum lært og mótað hvaða hlutverk leika skal í hverri sýningu, í gegnum samskipti 

okkar og félagsmótun. Í samlíkingu sinni á leiksýningu við hin hversdagslegu samskipti 

taldi hann framkomu einstaklings skiptast í tvö mismunandi leiksvið (e. stage), annars 

vegar framsvið (e. frontstage) og hins vegar baksvið (e. backstage) (Goffman, 1956, bls. 

69). Framsviðið eru algengar aðstæður, vettvangur framkomu einstaklingsins, þar sem 
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aðstæður eru stofnanabundnar og hlutverkin eru fyrirfram ákveðin. Til að mynda 

skólastofa, þar sem hlutverk kennara er eitt og hann hegðar sér samkvæmt því og hegðun 

nemenda er annað, það er óskrifað handrit að ganga inn í skólastofu en einstaklingurinn 

veit hvaða hlutverki hann gegnir og við hverju er búist við af honum. Bakviðið er hins 

vegar vettvangur þar sem áhorfendur eru hvergi nærri, í þeim aðstæðum eru 

einstaklingar að skipuleggja framkomu sína á framsviðinu.    

Í samskiptum eru einstaklingar að reyna að birtast öðrum í jákvæðu ljósi og fylgja 

því þessum formföstu hlutverkum til að koma í veg fyrir að hegðunin verði vandræðaleg. 

Goffman gerði því ráð fyrir að í samskiptum vilja allir leikarar að leiksýningin gangi 

áfallalaust fyrir sig, sem hún gerir oftast. Einstaklingar eru meðvitaðir um að auðvelt getur 

verið koma framkomunni í uppnám, því beita þeir svokallaðri áhrifastjórnun (e. 

impression management). Hugtakið áhrifastjórnun er meginhugtak í kenningu Goffman. 

Áhrifastjórnun vísar í tjáninguna sem við gefum af okkur og frá okkur til þess að reyna að 

birtast öðrum sem viðeigandi. Einstaklingar reyna að stjórna því hvernig aðrir sjá sig, 

Goffman byggir þarna að einhverju leyti á hugmynd Mead að við sjáum okkur sem hlut 

(e. object). Förum út fyrir okkur, horfum á okkur og sjáum eða í raun ímyndum okkur 

hvernig aðrir líta á okkur (Goffman, 1956). 

2.4 Fyrirliggjandi rannsóknir 

Crossfit og samfélagsmiðlar er enn nokkuð lítið rannsakað viðfangsefni. Hugsanlega gæti 

það þó færst í aukana með auknum vinsældum og útbreiðslu íþróttarinnar. Hins vegar má 

finna einhverjar fyrirliggjandi rannsóknir og vitneskju um Crossfit og þá sérstaklega þau 

samfélagslegu áhrif sem íþróttin hefur haft. Crossfit opnaði nýjar leiðir fyrir almenning til 

þess að stunda hreyfingu í frítíma sínum. Ólympískar lyftingar sem áður þóttu ekki 

viðeigandi nema fyrir stóra karla eða konur, eru nú stundaðar af hinum „venjulega“ 

manni. Hugmyndafræðin um að vera besta útgáfan af sjálfum sér kom í stað þess að 

einblína einungis á að grennast eða horfa á tölurnar á vigtinni lækka sem einhvers konar 

heilsutengdur árangur.  

Í grein sinni Crossfit: Fitness cult or reinventive institution færði Dawson (2017) rök 

fyrir því að Crossfit væri endurskapandi stofnun (e. reinventive institution). Með 

hugtakinu endurskapandi stofnun er verið að meina að Crossfit umhverfið bjóði upp á 

tækifæri til þess að endurbæta sig og endurskapa líkama sinn og sjálfið almennt. Það gera 
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einstaklingar ekki algjörlega sjálfir, heldur undir handleiðslu þjálfara og með jafningjum 

sem hvetja þá áfram. Stór hluti þess að æfa Crossfit og vera partur af því samfélagi er að 

hvetja aðra áfram og vera hvattur áfram. Það er því hægt að hugsa sér Instagram sem 

vettvangur jafningja til að hvetja hvorn annan áfram í að verða betri útgáfa af sjálfum sér. 

Rannsóknir hafa einnig skoðað áhrif Crossfit á staðalímynd kvenna. Að vera 

„mössuð“ kona þótti ekki kvenlegt, heldur þveröfugt. Með því að rannsaka Youtube-

myndbönd af konum stunda Crossfit, komust rannsakendur að þeirri niðurstöðu að 

Crossfit hefur á einhvern hátt víkkað þessa hugmynd samfélagsins um kvenleika. Titill 

rannsóknar Washington og Economides (2016) inniheldur setninguna Strong is the new 

sexy, sem vísar í ný viðhorf hvað samfélagið telur kynþokkafullt. Massaðar konur er nú 

heillandi, en ekki karlmannlegar eins og áður þótti. Íþróttin hefur á sama tíma sýnt fram 

á nýja möguleika og styrkleika kvenkyns líkamanns.  

Önnur rannsókn sem einnig skoðaði áhrif Crossfit á staðalímynd kvenna, komst að 

svipaðri niðurstöðu. Niðurstöðurnar sýndu að Crossfit ögrar hugmyndum samfélagsins 

um kvenleika en á sama tíma viðheldur þeim á einhvern hátt (Knapp, 2015). Með því að 

rannsaka myndbirtingar í Crossfit tímariti mátti sjá mikinn mun á fjölda mynda eftir kyni, 

og þar voru myndir af konum í minnihluta. Í tímaritinu mátti til dæmis finna myndir af 

konum lyfta lóðum en þó í pilsi, konu með kórónu eða einungis klædd bikiníi. Ekki voru 

birtar svipaðar myndir af körlum. Í sama tímariti fundu rannsakendur greinar þar sem 

fjallað var um hvernig Crossfit hjálpaði hópi kvenna að styrkjast bæði andlega og 

líkamlega. Einnig mátti finna umfjöllun um ófrískar konur í Crossfit, sem sýnir fram á 

hversu sterkur og magnaður kvenlíkaminn er. Þessi umfjöllun styrkir staðalímyndir 

kvenna samkvæmt Knapp.  

Mikið er fjallað um íþróttamenn í hinum almennu fjölmiðlum og geta íþróttamenn 

á einhvern hátt reynt að stjórna þeirri umfjöllun (Smith og Sanderson, 2015). Það er þó 

ekki þar með sagt að þeim takist það og hafa tilvik komið upp þar sem álit aðdáenda hafa 

komið í veg fyrir áframhaldandi samning við félagslið. Segja má að tilkoma samfélagsmiðla 

breyti leiknum (e. game changer), en með þeim geta íþróttamenn haft meiri stjórn á 

framsetningu sjálfsins og komið persónueinkennum sínum beint til aðdáenda.  

Hins vegar ekki fá ekki allir afreksíþróttamenn jafna umfjöllun í fjölmiðlum og hafa 

konur til dæmis orðið þar nokkuð undir í faglegri umfjöllun um þeirra árangur í íþróttum 

(Calvio og Eagleman, 2011). Konur eru frekar hlutgerðar í umfjöllun en karlar. Rannsóknir 
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hafa  sýnt fram á mikilvægi þess að þeir íþróttamenn, eða konur sem fá ekki jafn mikla 

umfjöllun nýti sér samfélagsmiðla og það sem þeir hafa uppá að bjóða (Lebel og 

Danylchuk, 2014). Með samfélagsmiðlum geta þeir byggt upp ákveðna ímynd sem þeir 

vilja að almenningur hafi á sér. Rannsókn Knapp (2015) sýndi fram á að ekki væri jafnrétti 

í umfjöllun karla og kvenna í Crossfit tímariti, það er því eins í þessari íþrótt og öðrum. 

Niðurstöður Smith og Sanders (2015) sýndu að lítið hlutfall þeirra innleggja sem 

íþróttamenn deila með aðdáendum sínum á Instagram tengist íþróttinni þeirra. Þeir nýta 

þennan vettvang fremur til að sýna frá öðrum hliðum lífsins eins og frá fjölskyldulífinu, 

áhugamálum eða góðgerðarstörfum. Sem gæti að einhverjum hluta verið skýrt út frá því 

að íþróttamennirnir vilji sýna líkindi sín með aðdáendum, að þeir séu bara eins og 

venjulegt fólk. Aðrar rannsóknir sýna fram á svipaðar niðurstöður (Geurin-Eagleman og 

Burch, 2014).  
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3 Rannsóknin 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á birtingarmynd íslenskra kvenna, sem eru 

afreksíþróttafólk í íþróttinni Crossfit, á samfélagsmiðlinum Instagram. Aðferðin sem 

notast er við í rannsókninni flokkast undir gagnagreiningu. Aðferðin kallast þemagreining 

(e. thematic analysis). Greind verða ákveðin þemu sem birtast í þeim myndum, 

myndböndum og myndatextum (e. caption) sem íþróttakonurnar deila með fylgjendum 

sínum. Þessi þemu mynda ákveðin mynstur og út frá þeim er hægt að túlka hver 

birtingarmynd afreksíþróttakvennanna er á Instagram. Eins og fjallað hefur verið um eru 

þessi mynstur útskýrð út frá kenningum um félagssjálfið og fyrri rannsóknum á 

birtingarmynd íþróttamanna á samfélagsmiðlum.  

Ákveðið var að greina bæði myndir og texta vegna þess að aðaláhersla Instagram er 

hin sjónræna frásögn og því mikilvægt að greina myndirnar. Hins vegar má bæta mörgu 

við myndir með textum og myllumerkjum og því var ákveðið að greina textanna líka til 

þess að fá sem bestar niðurstöður.  

3.1 Gögn 

Ákveðið var að greina þrjátíu innlegg á hverjum Instagram prófíl fyrir sig, bæði myndir og 

myndbönd. Unnið var í gagnasöfnun þann 25. mars 2019 og voru þrjátíu nýjustu 

innleggjum hvers Instagram prófíl fyrir sig safnað saman. Rannsakandi tók skjáskot af einu 

innleggi í einu og vistaði í tölvu sinni. Næsta skref var að afrita myndtextana undir 

innleggjunum og vista í Word-skjali. Samtals eru þetta 150 innlegg sem eru til skoðunar.  

3.2 Framkvæmd 

Áður en rannsóknin hófst voru  valdar fimm afreksíþróttakonur í Crossfit, sem allar þurftu 

að uppfylla ákveðin skilyrði. Skilyrðin sem rannsakandi setti voru nokkur. Í fyrsta lagi vildi 

rannsakandi rannsaka íslenskar konur í Crossfit. Í öðru lagi þurfa þær að flokkast sem 

afreksíþróttafólk, en það er engin ein leið til að flokka afreksíþróttafólk í Crossfit frá 

öðrum iðkendum. Því var það skilyrði var sett að íþróttakonan hafi keppt á 

Heimsleikunum í Crossfit (e. Reebook Crossfit games), sem er stærsta og virtasta Crossfit 

keppnin í dag. Sigurvegari mótsins fær titilinn hraustasta kona í heimi (e. fittest on earth). 

Í þriðja lagi þurftu þessar afreksíþróttakonur að vera með opinn og virkan Instagram 

prófíl. Útkoman var því sú að til rannsóknar eru þær Annie Mist Þórisdóttir sem er með 

um eina milljón fylgjendur á Instagram, Katrín Tanja Davíðsdóttir sem er með 1,4 milljónir 
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fylgjendur, Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir sem er með 1,3 milljónir fylgjendur, Þuríður 

Erla Helgadóttir sem er með tæplega 120 þúsund fylgjendur og Sólveig Sigurðardóttir sem 

er með rúmlega 100 þúsund fylgjendur.  

Eins og sjá má eru Annie Mist, Katrín Tanja og Ragnheiður Sara með mun fleiri 

fylgjendur en Þuríður Erla og Sólveig en áhugavert verður að sjá hvort það hafi einhver 

áhrif á birtingarmynd þeirra á Instagram. Þess má geta að Annie Mist, Katrín Tanja og 

Ragnheiður Sara hafa allar lent í efstu þremur sætum á heimsleikunum og því nokkuð 

þekktari en Þuríður Erla sem keppt hefur nokkrum sinnum en ekki lent á verðlaunapalli 

og Sólveig sem hefur keppt í liðakeppni.  

3.2.1 Annie Mist Þórisdóttir 

Annie Mist Þórisdóttir er með um eina milljón fylgjendur á Instagram síðunni sinni. Það 

má því ætla að meirihluti fylgjenda hennar séu ekki íslenskumælandi, en allur texti sem 

hún skrifar á Instagram er á ensku (Annie Thorisdottir, e.d.). Efst á síðunni eru 

grundvallarupplýsingar um hana. Lýsingin hennar er einföld og tengist einungis Crossfit, 

þar skrifar hún: Tvisvar sinnum hraustasta kona í heimi og fimmta hraustasta kona í heimi 

árið 2018. Fyrir neðan þennan texta nefnir hún alla styrktaraðila sína, sem óþarfi er að 

telja upp hér. Forsíðumyndin er af henni að keppa í Crossfit. Það má því sjá strax að 

Crossfit er aðalatriði á Instagram síðu íþróttakonunnar. 

Þrjátíu innlegg eru hér til skoðunar og var þeim deilt á tímabilinu 8. febrúar 2019 

til 25. mars 2019. Af þessum þrjátíu innleggjum deildi hún átta myndböndum og restin 

voru myndir. Sex myndbönd af þessum átta eru af henni á æfingu, hin tvö eru auglýsingar 

sem tengjast að einhverju leyti Crossfit.  

 

Crossfit 

Meirihluti þess sem Annie Mist deilir á Instagram reikning sinn tengist Crossfit á einn eða 

annan hátt, eða alls tuttugu og tvö innlegg af þrjátíu. Annie er þar alltaf í aðalhlutverki, í 

myndböndum er hún að taka æfingu (WOD), lyfta þungum þyngdum eða gera einhvers 

konar styrktaræfingu. Myndirnar eru að jafnaði af Annie í keppni, á æfingu eða eftir 

æfingu eins og sjá má á mynd 1, sem er nokkuð lýsandi fyrir þær myndir sem hún deilir. 

Einnig deilir hún nokkrum uppstilltum myndum af sér ásamt æfingafélögum og vinkonum, 

Katrínu Tönju og Sólveigu sem báðar eru hér til umfjöllunar. Annie á það til að deila þeim 
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æfingum sem hún gerir sjálf með fylgjendum sínum og á það til að gefa góð ráð fyrir þá 

sem munu gera æfinguna.  

 

 

Mynd 1. Annie Mist í keppni á Heimsleikunum  

 

Myllumerki 

Annie er dugleg að nota myllumerki undir myndirnar sínar. Það myllumerki sem kemur 

hvað oftast fyrir er #enjoythejourney, eða njóttu ferðalagsins. Ferðalagið vísar í  þá miklu 

vinnu sem hún leggur í íþróttina sína. Hún leggur mikinn metnað í það sem hún gerir og 

leggur áherslu á að njóta hverrar stundar, erfið jafnt sem góð tímabil sem að lokum skilar 

henni árangri á Heimsleikunum. Eins og sjá má á mynd 1 þar sem hún deilir mynd af sér 

keppa á Heimsleikunum og skrifar þar undir góð ráð og merkir síðan #enjoythejourney. 

Dæmi um fleiri myllumerki sem má sjá bregða fyrir eru: #allsmiles, #getbetter og #grateful 

sem þýða má sem eintómt bros, verða betri og þakklát.  
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Jákvæðni og hvetjandi skilaboð 

Myndatextar Annie Mistar eru án undantekningar nokkuð jákvæðir og innihalda oft 

hvetjandi skilaboð til þeirra sem lesa. Myndatextarnir innihalda orð eins og elska (e. love), 

þakklát (e. grateful), nógu gáfuð (e. smart enough), nógu sterk (e. strong enough), verða 

betri (e. get better). Mynd 2 sýnir dæmi um jákvæð skilaboð frá íþróttakonunni, þar er 

hún þakklát fyrir að geta æft.  

 

 

Mynd 2. Annie Mist þakklát eftir æfingu 

 

Styrktaraðilar 

Styrktaraðilar eru nokkuð áberandi, eins og áður kom fram nefnir hún alla sína 

styrktaraðila á upphafssíðunni. Hún merkir myndirnar sínar með þeim fyrirtækjum sem 

styrkja hana, annað hvort á myndina sjálfa eða í myndatexta eins og sjá má á mynd 2.  

3.2.2 Katrín Tanja Davíðsdóttir 

Katrín Tanja Davíðsdóttir er með flesta fylgjendur af þeim konum sem rannsakaðar eru 

hér, eða um 1,5 milljónir. Allur texti sem Katrín birtir á Instagram reikningi sínum er á 
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ensku (Katrín Tanja Davíðsdóttir, e.d.). Hún lýsir sér á einfaldan hátt: 2015 og 2016 

hraustasta kona í heimi frá Íslandi. Fyrir neðan tekur hún fram alla sína styrktaraðila. 

Forsíðumyndin er andlitsmynd af Katrínu og tengist á engan hátt Crossfit.  

 Þrjátíu innlegg eru til skoðunar og voru þau birt á tímabilinu frá 11. febrúar 2018 

til 25. mars 2018. Einungis þrjú innlegg eru myndbönd og því myndir í miklum meirihluta. 

Myndböndin tengjast öll Crossfit, á tveimur þeirra er hún að taka æfingu en í því þriðja er 

Katrín að gera létt grín af sér en í klippunni á hún að kynna sig með nafni og hvar hún er 

að taka æfinguna. Hún hins vegar segir vitlausan stað og gerir hún grín af sér fyrir það í 

textanum, þar sem hún segir frá því að erfitt sé að muna hvaða dagur er eða hvar í 

veröldinni hún sé stödd. Sem vísar í það að hún er mikið á flakki. Með því að skoða þetta 

myndband og lesa textann má ætla að hún taki sjálfri sér ekki of alvarlega og er ófeimin 

við að gera grín af sér. 

 

 

Mynd 3. Katrín Tanja á æfingu 

 

Crossfit 

Fjórtán innlegg af þrjátíu tengjast Crossfit, það eru myndir eða myndbönd þar sem hún er 

bersýnilega að taka æfingu eða inni í Crossfit stöð. Fleiri myndir eru af henni í 

íþróttafötum en þær eru ekki teknar með inn í þessa tölu þar sem það eru uppstilltar 

myndir af henni í ljósmyndastúdíói. Af því sem tengist Crossfit er Katrín Tanja nær alltaf í 
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aðalhlutverki, hins vegar eru tvær myndir þar sem á eru fleiri en hún. Á annarri eru tveir 

aðrir Crossfit afreksíþróttamenn en á hinni er hún með umboðsmanni sínum. Innleggin 

eru margskonar, hún að lyfta, gera grín af sér, liggur á jörðinni eftir erfiða æfingu eða stillir 

sér upp ásamt fleirum og hnyklir vöðva í góðu gríni.  

 

Fjölskylda og vinir 

Crossfit er áberandi á Instagram aðgangi Katrínar, hins vegar er hún dugleg að deila öðrum 

hliðum lífsins með fylgjendum sínum. Þar eru fjölskylda og vinir aðalatriðið. Þar má meðal 

annars finna sjálfur (e. selfies) af henni og vinkonum hennar eða mynd af Katrínu ásamt 

föður sínum skellihlægjandi á góðri stundu, sjá mynd 4. Myndatextinn er afmæliskveðja 

til hans. Einnig deilir hún myndum af nýfæddri frænku sinni og afmæliskveðjur til vinkonu 

sinnar, umboðsmanns og þjálfara. Fallegar og hnyttnar kveðjur til þeirra sem eru henni 

kærir.   

 

 

Mynd 4. Katrín Tanja ásamt föður sínum 
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Jákvæðni og hvetjandi skilaboð 

Það er nokkuð áberandi mynstur að myndir og myndatextar Katrínar Tönju eru oftast 

jákvæðir og jafnvel má finna vott af góðfúslegu gríni hér og þar. Vanalega er hún sjálf 

brosandi eða hlægjandi á þeim myndum sem hún birtir, sjá mynd 4. Textana er hún dugleg 

að skreyta með allskonar tjámerkjum (e. emoji), sem gerir yfirbragð Instagram aðgangsins 

hennar glaðlegra og litríkara.  

 

Styrktaraðilar 

Styrktaraðilar Katrínar eru nokkuð áberandi. Hún deilir gjarnan myndum úr myndatökum 

og merkir þau fyrirtæki sem um ræðir en einnig notar hún myndir úr hversdagslífinu til 

þess að koma vörum og öðru á framfæri. Katrín deilir nokkrum myndum úr myndatökum, 

þar sem hún er uppstillt inni í myndastúdíói en í íþróttafötum. 

3.2.3 Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir 

Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir betur þekkt sem Sara Sigmundsdóttir í Crossfit 

heiminum er með um 1,4 milljónir fylgjendur á Instagram. Í grundvallarupplýsingum (e. 

bio) er ekki hægt að finna miklar upplýsingar um hana. Þar setur hún einungis táknmerki 

(e. emoji) íslenska fánans og síðan telur hún upp alla styrktaraðilana sína. Forsíðumynd 

hennar er af henni fagna á Crossfit móti (Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir, e.d.).  

 Þau innlegg sem eru til skoðunar deildi hún með fylgjendum sínum á tímabilinu 

25. janúar 2019 til 24. mars 2019, alls eru þau þrjátíu. Þrjú myndbönd og tuttugu og sjö 

myndir. Ragnheiður er á Crossfit æfingu, eða að gera einhverskonar Crossfit hreyfingu á 

myndböndunum þremur.  

 

Crossfit 

Crossfit er mest áberandi af því sem Ragnheiður Sara deilir, eða alls eru það nítján innlegg 

af þeim þrjátíu sem eru hér til skoðunar. Hins vegar má sjá að hún er dugleg að stunda 

aðra hreyfingu utan Crossfit stöðvarinnar. Það má ætla að það sé til þess að vera við öllu 

búin þegar að næstu Crossfit keppni kemur. Samtals eru því tuttugu og tvö innlegg sem 

tengjast Crossfit eða annarri hreyfinu. Oftast er Ragnheiður Sara eini einstaklingurinn á 

myndinni, en á það til að deila myndum af sér ásamt öðrum íþróttamanni eða æfingahópi. 

Ragnheiður Sara er dugleg að deila myndum af sér í keppni, ekki að gera framkvæma 
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hreyfingu heldur frekar að gera sig tilbúna í næstu æfingu, eins og sjá má á mynd 5, eða 

að fagna. Ragnheiður Sara er gjarnan að lyfta þungum þyngdum á þeim myndböndum 

sem eru á Instagram reikningnum. 

 

 

Mynd 5. Ragnheiður Sara í keppni 

 

Skopskyn 

Myndatextarnir tengjast oftast því sem á myndinni eða á myndbandinu er. Hins vegar má 

finna myndatexta sem tengjast því ekkert sem er að gerast á myndinni, þá má gjarnan sjá 

einhvers konar grín, eins og sjá má í myndatexta á mynd 5. Hún hefur líka gaman af því 

að gera grín af klaufaskapnum í sjálfri sér og deilir myndbandi úr myndatöku þar sem hún 

dettur við það að hoppa upp á kassa. Ætla má að hún taki sér ekki of alvarlega og hefur 

gaman af því að grínast.  

 

Einkalífið 

Þó svo að Crossfit sé hvað mest áberandi deilir hún einnig reglulega myndum af fjölskyldu 

og vinum. Hún á það líka til að deila myndum af sér þar sem hún er í sparifötum, mjög 

ólíkt því hvernig hún klæðist dag frá degi á æfingum. Það sem er nokkuð áhugavert er að 

hún deilir mynd af sér með pítsukassa og segir frá því að hún sé að fara að horfa á bardaga. 

Áhugavert að því leyti að afreksíþróttamenn í Crossfit eru þekktir fyrir strangt og hreint 
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mataræði. Þarna sýnir hún hlið af sér sem kannski fáir hefðu búist við og gerir hana líkari 

almenningi. Einnig deilir hún mynd af sér ásamt frændsystkinum sínum.  

 

 

Mynd 6. Ragnheiður Sara sinnir heimanáminu á milli æfinga 

 

Styrktaraðilar 

Ragnheiður Sara gerir grein fyrir styrktaraðilum sínum efst á Instagram reikningi sínum og 

eru þeir nokkuð áberandi. Myndir og myndbönd eru flest merkt styrktaraðilum hennar 

enda er hún iðulega klædd fötum frá styrktaraðilum eða að nota vörur þeirra á því sem á 

Instagrami prófíl hennar er að finna. Einnig deilir hún gjarnan myndum úr myndatökum.  

3.2.4 Þuríður Erla Helgadóttir 

Fjórði íþróttamaðurinn er Þuríður Erla Helgadóttir en hún er með um 121 þúsund 

fylgjendur. Þuríður stundar Crossfit en samhliða því keppir hún í ólympískum lyftingum 

sem er sér íþrótt, en er þó hluti af Crossfit (Þuríður Erla Helgadóttir, e.d.). Í 

grundvallarupplýsingar skrifar hún: íslensk, staðsett í Sviss. Þar fyrir neðan skrifar hún 
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Crossfit og lyftingar, allur texti er á ensku. Einnig tekur hún fram alla sína styrktaraðila, 

líkt og allar hér að ofan. Forsíðumyndin er af Þuríði í íþróttafötum, líklegast úr myndatöku. 

Innleggin sem hér eru til skoðunar eru þrjátíu talsins og voru birt á tímabilinu frá 15. 

janúar 2019 til 26. mars 2019. Þuríður birti á þessu tímabili sjö myndböndum og 23 

myndir. Myndböndin tengjast flest öll Crossfit eða lyftingum, bæði af henni að keppa og 

einnig á æfingum. Á tveimur myndböndum gerir hún grín af sjálfri sér og þeim mistökum 

sem komið hafa upp á æfingum og í undankeppni fyrir heimsleikana.  

 

 

Mynd 7. Þuríður Erla á æfingu 

 

Crossfit 

Mikill meirihluti þess sem Þuríður deilir með fylgjendum sínum tengist Crossfit, lyftingum 

eða annarri hreyfingu. Eða alls tuttugu og sjö innlegg af þeim þrjátíu sem hér eru til 

skoðunar. Þuríður er nánast alltaf í aðalhlutverki, en hún á það til að deila myndum af sér 

ásamt öðrum íþróttamönnum í keppnum. Myndirnar eru bæði af henni á æfingum eða í 

keppnum, að lyfta, taka æfingu (WOD), fagna, bíða eftir niðurstöðum eða að jafna sig eftir 
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mikil átök. Þuríður gefur fylgjendum sínum gjarnan hugmyndir af æfingum og á það til að 

skrifa í myndatexta hvað hún gerði hverju sinni á æfingum. Þuríður deilir einnig góðum 

ráðum og hvað hún gerir til þess að ná árangri í íþróttum sínum. Á mynd 7 má sjá mynd 

af Þuríði á æfingu, lyftan sem hún er að framkvæma kallast snörun (e. snatch) og er sú 

æfing hluti af báðum hennar íþróttum; crossfit og ólympískum lyftingum. 

 

Myllumerki 

Þuríður eru dugleg að merkja innleggin sín með myllumerkjum, til dæmis #crossfit og 

#weightlifting, eða Crossfit og lyftingar sem eru þær íþróttir sem hún stundar. Það 

myllumerki sem hún er hvað duglegust að nota er #smallbutmighty,  smágerð en öflug 

skrifar hún. Myllumerkið notar hún sem einhvers konar sérkenni og á það að vísa til þess 

hversu smágerð hún er en þrátt fyrir það er hún gríðarlega öflug. Lyftir þungum þyngdum 

og tekur á móti allskyns erfiðum áskorunum sem verða á vegi hennar í íþróttinni. Sjá má 

á mynd 7 og mynd 8 hvernig hún notar myllumerki.  

 

 

Mynd 8. Þuríður Erla í keppni 
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Samtal við fylgjendur 

Eins og áður sagði er Þuríður dugleg að deila æfingum og hugmyndum með fylgjendum 

sínum. Þegar myndatextarnir eru skoðaðir má oft sjá spurningar við enda textanna. Þar 

sem hún spyr fylgjendur sína að einhverju sem tengist þeirra frammistöðu. Einnig er hún 

dugleg að hvetja fylgjendur sína áfram, eins og sjá má á mynd 8.  

 

Styrktaraðilar 

Styrktaraðilar Þuríðar eru áberandi á Instagram aðgangi hennar. Myndir og myndbönd 

eru oftar en ekki merkt styrktaraðilum, með myllumerki eða öðru slíku. Hún er dugleg að 

deila þeim vörum sem hún notar og hvernig hún notar þær til að bæta frammistöðu síða.  

3.2.5 Sólveig Sigurðardóttir 

Sólveig Sigurðardóttir er fimmti og jafnframt síðast íþróttamaðurinn sem fjallað verður 

um. Hún er með um 105 þúsund fylgjendur á Instagram. Sólveig setur íslenska fánann í 

grundvallarupplýsingar, aldur, merkir Crossfit Reykjavík sem er hennar Crossfit stöð og 

nefnir síðan árin þrjú sem hún keppti á Evrópuleikunum (Sólveig Sigurðardóttir, e.d.). 

Neðst merkir hún styrktaraðila sína. Forsíðumyndin er sjálfa (e. selfie) af henni, myndin 

tengist Crossfit ekki neitt. 

Þau þrjátíu innlegg sem eru til skoðunar á Instagram aðgangi Sólveigar deildi hún á 

tímabilinu 26. desember 2018 til 26. mars 2019. Helmingur þess sem Sólveig deildi eru 

myndbönd og hinn helmingurinn myndir. Myndböndin tengjast Crossfit alltaf, nema í einu 

tilviki. Þar er hún líklegast á leið í veislu eða annað tilefni þar sem hún er klædd upp í fín 

föt.  

 

Crossfit 

Íþróttamaðurinn og Crossfit er aðalatriði á Instagram reikningi Sólveigar. Tuttugu og sjö 

innlegg sem hún deilir á þessu tímabili tengjast Crossfit eða annarri hreyfingu, sjá mynd 

10 en á henni nýtir hún hvíldardaginn sinn í fjallgöngu. Þegar Sólveig deilir myndum ásamt 

öðrum eru það aðrir íþróttamenn, til að mynda með Annie Mist og Ragnheiði Söru sem 

fjallað hefur verið um hér að ofan. Sólveig deilir frekar myndböndum af sér á æfingum en 

myndum. Á þeim er hún í miðri æfingu eða lyftu og deilir gjarnan hver æfingin er í 
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myndatexta eða góðum ráðum um hvernig best sé að framkvæma sérstaka æfingu eða 

hreyfingu. Þær myndir sem hún deilir eru oftast úr myndatökum eða tengt styrktaraðilum, 

eins og sjá má á mynd 9.   

 

 

Mynd 9. Sólveig á opinni æfingu hjá styrktaraðila sínum 

 

Hin hlið íþróttamannsins 

Sólveig á það til að sýna aðra hlið af sér en sú sem er í aðalhlutverki, íþróttakonan Sólveig. 

Það má finna ákveðið mynstur þar sem Sólveig deilir myndum úr veislum eða öðru slíku, 

þar sem hún er klædd í fín föt og stillir sér upp fyrir myndina. Þær myndir gera það að 

verkum að Sólveig er ekki jafn fjarlæg fylgjendum sínum og á það til að lyfta sér upp eins 

og almenningur. Sólveig er einnig óhrædd við að sýna frá veikleikum sínum og deilir með 

fylgjendum ef hún þarf að skala æfingar sem eru henni erfiðar, eins og flestir þurfa gjarnan 

að gera sem stunda Crossfit.  

 



32 

 

Mynd 10. Sólveig í fjallgöngu 

 

Styrktaraðilar 

Sólveig gerir grein fyrir styrktaraðilum sínum efst á Instagram reikningi sínum líkt og hinar. 

Hún er hins vegar ekki jafn dugleg að tala um þær vörur sem hún notar, það gerist þó. 

Hún á það til að merkja styrktaraðila sína þegar við á og því eru alls ekki öll hennar innlegg 

merkt styrktaraðilum, sjá mynd 9.  

3.2.6 Sameiginleg einkenni 

Mikill munur er á fjölda fylgjenda hjá Annie Mist, Katrínu Tönju og Ragnheiði Söru annars 

vegar og Þuríði Erlu og Sólveigu hins vegar. Fyrri þrjár hafa náð lengra í Crossfit og eru 

meðal skærustu stjarna í Crossfit samfélaginu um allan heim, það eru fáir Íslendingar sem 

ná þeim fjölda fylgjenda sem þær hafa. Seinni tvær hafa náð góðum árangri en eru 

óneitanlega ekki jafn stórar í þessu samfélagi og er fjöldi fylgjenda eftir því.  

Gríðarleg líkindi eru milli Instagram prófílana fimm og þessi mikli munur á fjölda 

fylgjenda virðist ekki hafa áhrif. Íþróttin þeirra er í aðalhlutverki og deila þær að mestu 

þeim hluta er tengist Crossfit, frekar en þeirra persónulega lífi. Það er þó áherslumunur 

milli íþróttakvennanna. Sumar eru duglegri að deila persónulegri innleggjum ásamt 

fjölskyldu eða vinum á meðan hinar einblína alfarið á Crossfit og heilbrigðan lífstíl. 
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Íþróttamaðurinn er oftar en ekki miðpunktur myndanna og er það frekar undantekning 

þegar fleiri eru á myndunum. Oftast eru það þá aðrir íþróttamenn eða þjálfarar.   

Allar deila þær hugmyndum af æfingum og hvernig best sé að framkvæma þær með 

fylgjendunum sjálfum. Þar fá fylgjendur því góð ráð frá nokkrum af skærustu Crossfit 

stjörnum heims.  

Jákvæðni og grín er eitthvað sem finna má á flestum prófílunum. Katrín Tanja, 

Ragnheiður Sara og Þuríður Erla eru sérstaklega ófeimnar við að gera grín af sér og birta 

myndbönd af mistökum sínum. Sem gerir þær aðeins mannlegri. Allar eru þær þó 

jákvæðar og senda oft hvetjandi skilaboð til þeirra sem fylgja þeim.  

Styrktaraðilar íþróttakvennanna eru mjög áberandi á prófílunum fimm. Hvort sem 

þær birta myndir úr myndatökum styrktaraðilanna eða merkja innlegginn sín fyrirtækjum 

sem styrkja þær. Flestar eru þær með nokkra styrktaraðila sem þær gera allar grein fyrir. 

Margar hverjar deila löngum textum undir myndirnar sínar afhverju þær nota ákveðnar 

vörur og hvað þær gera til þess að auka frammistöðu.  

3.2.7 Sérkenni 

Katrín Tanja er sú íþróttakona, af þeim fimm sem eru til umfjöllunar, sem deilir mestu af 

fjölskyldu og vinum. Katrín deilir reglulega myndum af sér ásamt vinkonum sínum eða 

fjölskyldumeðlimum. Það gefur henni ákveðna sérstöðu miðað við hinar. Hún verður að 

einhverju leyti „mennskari“ og fylgjendur fá einhverja ímynd af hennar einkalífi. 

Fylgjendur sjá þá að þrátt fyrir gríðarlega góðan árangur í Crossfit og alla þá vinnu sem 

hún leggur í það, á hún eitthvað einkalíf og sinnir því greinilega reglulega.  

 Þuríður Erla notar myllumerkið #smallbutmighty til þess að einkenna sig. Með því 

að nota það fá fylgjendur og aðrir sem skoða prófílinn hennar sterka ímynd af því hver 

hún er. Þuríður nær þannig að stjórna ímynd sinni með myllumerkinu einu og sér. En nýtir 

það auðvitað til þess að ýta undir þessa ímynd sem birtist einnig á þeim myndum og 

myndböndum sem hún deilir. 

 Annie Mist notar einnig myllumerki, #enjoythejourney. Það gefur einnig ákveðna 

ímynd, öðruvísi en sú sem Þuríður dregur upp af sér. Það má ætla að Annie leggi mikið 

upp úr upplifuninni, að njóta ferðalagsins sem tekur hana alla leið á Heimsleikana í 

Crossfit og hefur tvisvar leitt hana til sigurs á mótinu. Einnig er hún dugleg að nota fleiri 

jákvæð myllumerki sem öll snúa að tilfinningum eða upplifun, ekki endilega að útliti. 
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 Ragnheiður Sara og Sólveig eiga það til að deila myndum af sér klæddum í fínum 

fötum, eins og þær séu á leið til veislu eða einhvers konar gleðskap. Slíkar myndir eru hins 

vegar ekki algengar, en á þeim má sjá að þær hafa aðra hlið en einungis þá sem snýr að 

íþróttinni. 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöður þemagreiningu á fimm Instagram prófílum hjá íslenskum afrekskonum í 

Crossfit, benda til þess að íþróttakonurnar fimm vilji birtast öðrum fyrst og fremst sem 

afreksíþróttakonur í Crossfit. Yfirbragð Instagram prófílanna einkennist alltaf af myndum, 

myndböndum og myndatextum tengdu Crossfit, lyftingum, fimleikaæfingum og annarri 

hreyfingu. Íþróttakonurnar deila myndböndum þar sem þær lyfta tugum kílóa upp yfir 

höfuðið, toga sig upp, ýta þyngdum, hlaupa hratt, hoppa hátt, eða ganga á höndum. Á 

myndum má oftar en ekki sjá glaðlegar íþróttakonur í gríðarlega góðu líkamlegu ástandi, 

magavöðvar og upphandleggsvöðvar eru oftar en ekki áberandi. Þær eru að fagna eftir 

keppni, uppgefnar á gólfinu eftir erfiða æfingu. Hvíldardaga nýta þær í auðveldari 

hreyfingu, svo sem fjallgöngur, en fyrir hinn almenna mann er það jafnt og góð æfing í 

stað hvíldar. Þær leggja mikinn metnað í Instagram prófílana og eru duglegar að deila öllu 

því sem fylgir því að vera afrekskonur í Crossfit. Sumar eru duglegar að deila mataræði 

sínu, aðrar leyfa fylgjendum að fá einhverja innsýn í hugarheim afrekskonu í Crossfit.  

Einstaklingar byggja sjálfið út frá þeim hugmyndum sem þeir telja að aðrir hafi á sér, 

sjálfið er ekki meðfætt en við fæðumst með eiginleikann til að þróa sjálfið í gegnum 

samskipti (Mead, 1925; Cooley, 1902 og Goffman, 1956). Með þemagreiningu er 

takmarkað hægt að rannsaka samskipti, hins vegar væri hægt að meta viðbrögð annarra 

út frá fjölda fylgjenda eða fjölda hjarta (e. like) við hverja mynd. Íþróttakonurnar eru 

vinsælar á samfélagsmiðlinum og eru duglegar að deila myndum og myndböndum tengdu 

Crossfit. Miðað við vinsældirnar eru þetta jákvæð viðbrögð og sú ímynd eða hugmynd 

sem fylgjendurnir hafa af íþróttakonunum fimm er einmitt þessi ofurkona, sem þær birta 

á Instagram. Það gerir það að verkum að þær stjórnast af þessum jákvæðu viðbrögðum á 

þann hátt að þessi ofurkona verður sjálfið þeirra.  

Þær eru bæði duglegar að deila myndum og myndböndum ásamt því að skrifa 

myndatexta. Oftast eru þeir nokkuð venjulegir og tengjast myndinni en oft eru þetta 

jákvæð eða hvetjandi skilaboð, af myndatextunum að dæma má ætla að þær leggi einnig 

áherslu á andlegan styrk, því það er augljóst að líkamlegi styrkur þeirra er mikill. Með því 

að bæta textum við myndirnar eru þær að gefa frá sér enn meiri upplýsingar um sig sem 

fylgjendurnir síðan dæma. Þær eru því að nýta sér þær tjáningar sem Goffman (1956) 

talaði um. Bæði tjáning sem þær gefa frá sér (e. expression given) og tjáning sem þær gefa 
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af sér (e. expression given off). Tjáning sem þær gefa af sér eru það sem þær gera, lyfta 

lóðum og þungum hlutum, hlaupa, þær eru að gefa fylgjendum sínum upplýsingar að þær 

eru sterkar líkamlega. En einnig í því sem þær skrifa undir myndir og myndböndin. Þar 

fáum fáum við smá hugmynd um það hvernig þær hugsa. Flestar eru þær jákvæðar, 

meðvitaðar um hvað þær eru að gera, vinnusamar og klárar. Þar sem þær deila úr sínum 

viskubrunni má ætla að þær viti meira um Crossfit en flestir aðrir. Þær eru því ekki 

einungis líkamlega sterkar, heldur andlega sterkar lika. Þær nýta því tjáninguna til þess að 

sýna styrkleika sinn.  

4.1 „Strong is the new sexy“ 

Íþróttakonurnar eru duglegar og ófeimnar við að sína mikinn styrk. Eins og áður sagði 

bæði líkamlegan og andlegan styrk. Þrjár af skærustu stjörnum Crossfit heimsins eru hér 

til skoðunar, Annie Mist, Katrín Tanja og Ragnheiður Sara. Þuríður Erla og Sólveig eru 

óneitanlega ekki jafn stórar, þær eru hins vegar vel þekktar í Crossfit samfélaginu hér á 

landi. Það má því ætla að þær séu allar miklar fyrirmyndir fyrir konur og karla á öllum 

aldri. 

Fyrirliggjandi rannsóknir hafa sýnt fram á hvernig Crossfit hefur breytt 

hugmyndum um kvenleika, í raun víkkað staðalímynd kvenleikans. (Washington og 

Economides, 2016 og Knapp, 2015). Þær eru allar óhræddar við að segja frá þeim 

þyngdum sem þær lyfta, sýna áberandi upphandleggs- og magavöða, stór og sterk læri. 

Sem áður fyrr hefði ekki talist kvenlegt. Það er ekki annað að sjá en að íþróttakonurnar 

séu stoltar af styrk sínum og útliti. Þær eru óhræddar við að sýna líkama sinn, með því að 

æfa og keppa í stuttum bolum og buxum og deila því á Instagram. Áður fyrr hefðu stórir 

vöðvar og mikill styrkur þótt karlmannlegt, og hvað þá konur sem eru sterkari en flestir 

„venjulegir“ karlmenn. Annie Mist talar gjarnan um að vera nógu sterk (e. strong enough). 

Með því að vera stoltar af þessum styrk sínum og deila honum með fylgjendum sínum 

sýna þær hversu öflugur kvenlíkaminn getur verið. Að einhverju leyti eru þær að sýna 

fram á getu kvenlíkamans, kannski höfðu konur áður fyrr haldið styrk sínum í skefjum af 

hræðslu við að vera ekki nógu kvenlegar. Þuríður undirstrikar þetta með því að nota 

myllumerkið #smallbutmighty, þar sem hún sýnir fram á getu og styrk smágerðs 

kvenlíkama síns.  
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 Þær eru hins vegar ekki algjörlega að umbreyta staðalmynd kvenna. Knapp (2015) 

sýndi fram á að Crossfit ögrar þessum hugmyndum en á sama tíma viðheldur þeim. Allar 

eru þetta fallegar konur og ætla má að þær hugsi um útlit sitt. Með því að vera alltaf 

snyrtilegar á æfingum og keppnum. Með snyrtilegar hárgreiðslur, oftast nær, sést varla á 

þeim að þær hafi verið að taka mikið á því, þær eru sveittar en hárið enn þá í fullkomnu 

tagli. Sumar hverjar eru farðaðar, með naglalakk, lita á sér hárið og fleira í þeim dúr sem 

enn í dag má telja kvenlegt. Þó þær séu sterkar með stóra vöðva eru þær samt „sætar 

stelpur“. 

4.2 Crossfit sem endurskapandi stofnun 

Sýnt hefur verið fram á að Crossfit umhverfið bjóði uppá tækifæri til þess að endurskapa 

sjálfið (Dawson, 2017). Sú birtingarmynd sem íþróttakonurnar birta á Instagram 

prófílunum sínum styðja þetta. Hluti af því að endurskapa sjálfið í Crossfit er að þú ert 

aldrei einn, þjálfarar og aðrir iðkendur hvetja þig áfram og þú hvetur þá áfram. Þær eru 

allar duglegar að setja inn hvetjandi og jákvæð skilaboð til fylgjenda sinna. Oft eru þessi 

skilaboð ætluð þeim sem æfa Crossfit. Þær deila allskonar æfingum til þess að bæta 

líkamlegan og andlegan styrk. Annie Mist er þar fremst í flokki og minnir fólk á að njóta 

ferðalagsins #enjouthejoyrney og hvetur fólk áfram til að verða betri #getbetter, skrifar 

hún. Einnig eru þær duglegar að varpa fram spurningum til fylgjendanna, til dæmis 

hvernig þeim gekk að taka ákveðna æfingu. Þetta er það sem gerir Crossfit samfélagið svo 

sérstakt, nálægðin milli afreksíþróttafólksins og þeirra sem stunda þetta sem áhugamál 

er svo stutt. Þannig má ætla að þær séu hluti af því ferðalagi sem fólk leggur í þegar það 

byrjar í Crossfit, að verða að betri manneskju almennt.  

Útskýra mætti að hluta til þetta „ameríska“ yfirbragð Instagram prófílanna út frá 

þessari kenningu enda er Crossfit að uppruna amerískt og er litað af amerísku samfélagi. 

Eins og áður sagði er Annie Mist duglegust af íþróttakonunum fimm að deila 

hvatningarorðum (e. inspirational quotes). Það gæti þótt nokkuð væmið í íslensku 

samfélagi, sem og einlægnin sem þær sýna gjarnan á Instagram. En það er viðurkennt í 

Crossfit samfélaginu, enda er það umhverfi sem hefur það að markmiði að bæta sjálfið. 
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4.3 Skopskyn 

Það sem áhugavert var að sjá í rannsókninni er að flestar eru þær duglegar að gera grín af 

sér. Óhræddar við að birta myndir af mistökum sínum og hlægja af því. Ragnheiður Sara 

birtir til dæmis myndband þar sem hún dettur við að hoppa upp á kassa í myndatöku. 

Fleiri slík dæmi má finna hjá hinum íþróttakonunum og ætla má að þær taki sig ekki of 

alvarlega. Hins vegar gæti verið að með þessu séu þær að koma í veg fyrir uppnám og 

nota þar með áhrifastjórnun (Goffman, 1956). Ef þær myndu einungis birtast sem hin 

fullkomna ofurkona með mikinn líkamlegan og andlegan styrk, væri það áfall ef í keppni 

eða í viðtölum á opinberum vettvangi myndi eitthvað klikka. Sólveig er sú eina sem 

viðurkennir veikleika á Instagram síðu sinni, þar sem hún þurfti að skala niður æfinguna 

til þess að geta framkvæmt hana. Þar nýtir hún einnig þessa áhrifastjórnun. 

 

4.4 Crossfit og aðrir íþróttamenn 

Rannsóknir á íþróttamönnum sem stunda aðrar íþróttir en Crossfit, hafa sýnt fram á 

mikilvægi Instagram og annarra samfélagsmiðla fyrir íþróttafólk. Umfjöllun í fjölmiðlum 

snúa oftast að því hlutverki sem íþróttafólkið gegnir, en ekki einkalíf þeirra. Íþróttafólk er 

því almennt duglegra að deila persónulegri hlið og birta aðra hlið sjálfsins, eins og hlutverk 

þeirra sem móður eða dóttur (Smith og Sanderson, 2015). Það er því virkilega áhugavert 

að afrekskonurnar sem þessi ritgerð fjallar um nýti samfélagsmiðilinn á annan hátt. Sem 

útskýra mætti bæði vegna þess að helstu tekjur Crossfit íþróttamanna koma frá 

styrktaraðilum en einnig vegna þess hvernig Crossfit er frábrugðið öðrum íþróttum, eins 

og áður sagði, hugmyndin um Crossfit umhverfið sem endurkapandi stofnun. 
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5 Lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að varpa ljósi á íslenskar afrekskonur í Crossfit á Instagram. 

Tilgátan var sú að þær myndu nýta Instagram til þess að birtast sem einhvers konar 

ofurkonur, með mikinn líkamlegan og andlegan styrk. Fjallað var sérstaklega um 

kenningar Cooley, Mead og Goffman um sjálfið og hvernig það myndast í félagslegum 

samskiptum. En einnig byggir rannsóknin á fyrirliggjandi rannsóknum um Crossfit og 

hvernig íþróttin hefur breytt hugmyndum um kvenleika. Kenningarnar og fyrri þekking 

voru bornar saman við þemagreiningu á Instagram reikningum Annie Mist Þórisdóttur, 

Katrínar Tönju Davíðsdóttur, Ragnheiðar Söru Sigmundsdóttur, Þuríðar Erlu Helgadóttur 

og Sólveigar Sigurðardóttur. 

Helstu niðurstöður sýndu fram á að rannsókn þessi styður tilgátuna sem sett var fram 

í byrjun ritgerðarinnar. Þær birtast sem ofurkonur með gríðarlega mikinn styrk og eru 

óhræddar við að sýna hann og þar af leiðandi ógna fyrri hugmyndum um kvenleika. Hvort 

sem það er vísvitandi eða ekki er spurning sem ekki hægt er að svara í þessari ritgerð. 

Afreksíþróttamenn í Crossfit og samfélagsmiðlar eru lítið sem ekkert rannsakað efni. 

Þessi ritgerð varpar fram ákveðnum niðurstöðum og nýrri þekkingu á efninu. Hins vegar 

er það svo að mörgu er ósvarað hvað varðar þetta efni. Því vona ég að þessi ritgerð verði 

hvatning fyrir aðra að rannsaka þetta áhugaverða efni frekar. Gaman væri að taka viðtöl 

við íþróttakonurnar til þess að átta sig á því hvernig þær horfa á Instagram og hvort það 

sé mikilvægt fyrir afreksíþróttamenn í Crossfit að hafa virkan miðil eða er hvatningin til 

þess að deila mest megnis vegna krafa styrktaraðila þeirra. Áhugavert væri að rannsaka 

nánar hvers vegna Instagram prófílarnir eru svona líkir, sama hversu langt 

íþróttakonurnar hafa náð. Einnig væri áhugavert að rannsaka hvort munur sé á 

samfélagsmiðlum hjá íslenskum og erlendum afrekskonum í Crossfit.  
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