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Útdráttur 

Hvaða áhrifaþættir stuðla að því að nota Crossfit sem æfingaplan? Það 

er viðfangsefni ransóknarinnar sem er gerð með eigindlegri aðferð. 

Opin viðtöl tekin við einstalinga sem hafa stundað Crossfit í meira en 

5 ár. Gagnaöflun fór fram frá 1. apríl til 30. apríl árið 2019. 

Meginmarkmið rannsóknar var að rannsaka upplifun iðkenda í 

Crossfit, hvernig þau byrjuðu í Crossfit og hvað hefur hvatt þau áfram 

til dagsins í dag. Niðurstöður veita innsýn inn í veruleika þátttakenda, 

hindranir sem þau standa frammi fyrir og hver áhugahvöt þeirra er. 

Aukinheldur benda niðurstöður til þess að Crossfit sé fjölþátta og virkt 

æfingaplan sem felur í sér að iðkendur takist á við að yfirstíga 

líkamlegar og andlegar áskoranir með því að vinna að markmiðum 

sínum. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar í tengslum við Crossfit þar 

sem það er nýlegt æfingaplan. 

 

Lykilorð; áhugahvöt, hindranir, yfirstíga, samfélagsmiðlar, 

samanburður, jafnrétti, lífsstíll, Crossfit. 
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Formáli 

Frá unga aldri hef ég haft mikinn áhuga á íþróttum og öllu sem þeim tengist. Ég var svo heppinn 

að eiga foreldra sem studdu við bakið á mér þegar kom að íþróttaiðkun sem og öðru. Stuðningur 

þeirra gerði mér kleift að æfa bókstaflega allar íþróttirnar sem voru í boði í Rangárþingi ytra. 

Þegar framhaldsskólaganga mín hófst var ég ungur og efnilegur fótboltamaður með stóran 

draum um að komast í atvinnumenskuna. Sá draumur lifði ekki lengi vegna slæmrar tæklingar 

sem batt endi á ferilinn. Nokkur ár liðu þar sem félagslífið var í fyrsta sæti og skólaganga gekk 

illa, þangað til að góður vinur minn bauð mér á grunnnámskeið í Crossfit Hengli. Lífið tók 

gjörsamlega U-beygju, ég fann fyrir svipaðri tilfinningu og þegar ég var í íþróttum á yngri 

árum. Ég kláraði framhaldsskólann leikandi og lífið varð einhvern veginn miklu auðveldara. 

En afhverju? Reynsla mín á Crossfit og áhrif þess á mig er það sem hvatti mig til þess að vinna 

þetta verkefni. 

 Ritgerð þessi gildir 12 ETCS einingar og er lokaverkefnið mitt til B.Sc gráðu í 

íþróttafræðum við íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík. Leiðbeinandi minn var Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir og ég vil þakka henni fyrir hjálpsemi og jákvæða leiðsögn í gegnum 

ferlið. Viðmælendum mínum vil ég þakka fyrir að hafa gefið hluta úr deginum sínum til þess 

að koma í viðtöl í þágu ransóknarinnar. Síðast en ekki síst vil ég flytja þakkir til þeirra sem 

lásu yfir verkefnið og gáfu mér ábendingar. 
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Inngangur  

Vinsældir Crossfit hafa aukist mikið síðastliðin ár. Á stuttum tíma hefur þessi tegund 

hreyfingar náð umtalsverðum vinsældum meðal afreksfólks sem og almennings (Claudino o.fl., 

2018). Crossfit er í stuttu máli fjölbreytt æfingaplan með hagkvæmum en jafnfram ögrandi 

æfingum sem reyna á styrk og úthald (Greg Glassman, 2002). Ekki er leitast við að sérhæfa 

iðkendur í einum ákveðnum þætti þjálfunar heldur er verið að byggja upp líkama þeirra og hug 

til þess að vera undirbúin fyrir hvað sem er (Greg Glassman, 2007). 

Umsvif Crossfit hafa orðið meiri undanfarin ár hérlendis og erlendis og geta 

einstaklingar mætt á æfingar í Crossfit-stöðvum daglega, óháð kyni, aldri eða bakgrunni („Yes, 

you can do crossfit“, 2018). Á Íslandi eru í dag 17 Crossfit stöðvar og fjöldi Íslendinga í 

kringum 340 þúsund manns (Worldometers, 2019a). Lauslega reiknað er það ein Crossfit stöð 

á hverja 20 þúsund íslendinga í samanburði við nágrannalönd okkar til dæmis Danmörku þar 

sem búa í kringum 5,8 milljónir manns eru aðeins 66 Crossfit stöðvar samkvæmt heimasíðu 

crossfit (Worldometers, 2019b). Það gerir eina Crossfit stöð á hverja 87 þúsund íbúa. Í Svíþjóð 

eru 141 Crossfit stöðvar og um 10 milljónir íbúa, lauslega reiknað er það í kringum eina stöð 

á hverja 71 þúsund íbúa (Worldometers, 2019c). Það er óhætt að segja að vinsældir Crossfit á 

Íslandi virðast vera töluvert meiri heldur en í nágrannalöndum okkar (Crossfit, 2019a). 

Margir telja Ísland vera farsæla íþróttaþjóð. Miðað við höfðatölu er landið hlaðið 

afreksíþróttamönnum sem mörg hafa komist á verðlaunapall á stórmótum víðsvegar í 

heiminum. Íslendingar eru stoltir og horfa á þjóð sína sem íþróttaþjóð, en flest allar íþróttir á 

Íslandi taka sér stað á áhugamannastigi. Helstu íþróttir sem Íslendingar stunda eru boltaíþróttir 

á við fótbolta, handbolta, körfubolta og komast þær næst því að vera á stigi atvinnumanna. Það 

eru ekki margir sem geta haft atvinnu af því að stunda sína íþrótt hérlendis, en þeir fáu sem 

komast á hátt stig í sinni íþrótt fara yfirleitt erlendis í atvinnumennsku. Algengt er að 

íþróttaiðkendur finni sér aðra líkamlega hreyfingu eftir að íþróttaferli þeirra lýkur (Halldorsson, 

Thorlindsson og Katovich, 2014). Farsældir Íslendinga í Crossfit hafa verið mjög áberandi í 

íslenskum og erlendum fjölmiðlum. Frá upphafi hafa íslenskir keppendur skipað efstu sætin á 

Crossfit leikunum (e. Crossfit Games) og svæðiskeppnum (e. Regionals). Þar á meðal er einn 

heimsmeistari í öldungaflokki árið 2013 og einn karlkynskeppandi sem hefur ávallt verið í efstu 

10 sætunum frá árinu 2015 (Crossfit, e.d.-a). Kvenkyns keppendur frá Íslandi hafa sérstaklega 

vakið athygli erlendis og er talað um ,,The Dóttirs” í erlendum fjölmiðlum (Boxrox, 2015). 

Íslensku stelpurnar sem hafa unnið heimsleikana fjórum sinnum af tólf skiptum síðan 
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heimsleikarnir hafa verið haldnir og hafa þær ávallt verið í báráttunni um efstu sætin (Crossfit, 

e.d.-a). 

Það eru í raun ótal áhrifaþættir sem gætu stuðlað að því Íslendingar stundi Crossfit og 

er erfitt að greina nákvæmlega þá þætti sem hafa áhrif. En afhverju stundar fólk Crossfit? Til 

þess að lifa heilsusamlegum lífstíl, keppa á stórmótum, uppfæra Instagram eða einfaldlega til 

þess að líta vel út nakið? Fólk stundar Crossfit af mismunandi ástæðum fyrir mismunandi 

niðurstöður. Þessi rannsókn fjallar að hluta til um forsendur einstaklinga og áhugahvöt þeirra 

til Crossfit iðkunar.  

Hér á eftir verður fjallað um hvaða áhrifaþættir stuðla að því að Íslendingar noti Crossfit 

sem æfingaplan, hvernig hafa samfélagsmiðlar áhrif, jafnrétti kynjanna, lífstíll, áhugahvöt og 

aðra áhrifaþætti á þátttöku einstaklinga í Crossfit. Einnig verður fjallað um Crossfit almennt 

og keppnir. Rannsóknin er eigindleg og notast er við viðtöl til þess að kortleggja mögulega 

áhrifaþætti sem stuðla að Crossfit iðkun. Viðtalsarammi var gerður til þess að rannsaka þessa 

þætti út frá einstaklingum sem hafa stundað Crossfit lengur en fimm ár. 

 

- Hvaða áhrifaþættir stuðla að því að nota Crossfit sem æfingaplan? 

- Hefur Crossfit áhrif á lífsstíl og félagsskap? 

- Eru hindranir við ástundun Crossfit? 

- Hafa samfélagsmiðlar áhrif á iðkendur? 

 

Til að svara þessum spurningum verða íslenskir iðkendur innan Crossfit-stöðva skoðaðir, með 

tilliti til kenninga eins og kenningu Deci og Ryan um áhughvöt sem kallast ,,Self-determination 

Theory” og kenningu Festinger um félagslegan samanburð (e. Social Comparisation Theory). 

Þessi rannsókn skiptist upp í sjö hluta að meðtöldum inngangi. Annar hluti snýst um fræðilega 

umfjöllun þar sem farið er yfir jafnrétti kynjanna, samfélagsmiðla, lýðheilsu og áhugahvöt. 

Þriðji hlutinn snýst um Crossfit og fyrirkomulag þess rætt. Í fjórða hluta verður greint frá 

markmiði og rannsóknaspurningum verkefnisins. Í fimmta hluta verður farið yfir 

rannsóknaraðferðir, gerð rannsóknarinnar og framkvæmd, ásamt því að fjalla um þátttakendur. 

Niðurstöður rannsóknar verða svo kynntar í sjötta hluta þar sem rannsóknarefnið verður greint 

út frá viðtölunum við þátttakendur rannsóknarinnar. Í sjöunda og seinasta hlutanum verður 

samantekt á niðustöðum og gerð greinargóð skil sem veita svör við rannsóknarspurningu.  
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Kynjajafnrétti innan íþrótta 

Þeir sem hafa setið í áhorfendastúku á Crossfit keppnum hafa takið eftir því að stúkan er 

yfirleitt full óháð því hvort keppendur eru karlar eða konur. Crossfit er oft mjög dramatísk 

íþrótt þar sem keppendur vinna sig inn í hjörtu aðdáenda sinna með hetjudáðum sem sýndar 

eru með styrk, úthaldi og ákveðni. Konurnar takast á við sömu æfingar og karlar og fá sömu 

umfjöllun í útsendingum og samfélagsmiðlum (Progenex, 2016).  

Frá fyrsta degi hefur Crossfit alltaf stuðlað að jafnrétti kynjanna. Á fyrstu 

heimsleikunum árið 2007 í Aromas, Kaliforníu var sama verðlaunafé fyrir karla og konur en 

það var 500 amerískir dollarar. Stjórnandi heimsleikanna Dave Castro sá ekki ástæðu til þess 

að gera upp á milli karla og kvenna þegar kemur að verðlaunafé, en slíkt þekkist í öðrum 

íþróttagreinum og þá sérstaklega í hópíþróttum. Verðlaunafé hefur hækkað frá ári til árs í 

Crossfit, en árið 2018 fengu sigurvegarar heimsleikanna í Crossfit 300 þúsund ameríska dollara 

(„Why men and women are always equal in crossfit“, 2018).  

Forbes gaf út lista árið 2018 yfir 100 tekjuhæstu íþróttamenn yfir árið. Á þem lista var 

ekki einn kvennmaður. Undanfarin ár hafa þó alltaf verið ein til þrjár konur á listanum. Þeir 

sem náðu sæti á listanum voru helst karlmenn sem stunda hópíþróttir svo sem fótbolta, 

körfubolta og hafnarbolta (Badenhausen, 2018). 

Íþróttir sem hafa stuðlað að jafnrétti kynjanna eru íþróttir eins og skvass, blak, 

brimbretti og tennis sem stendur sérstaklega upp úr þegar það kemur að því að verðlauna konur 

og karla með jafn háu verðlaunaféi. Golf er sú íþrótt sem á lengst í land hvað varðar jafnrétti 

kynjanna. Árið 2014 í PGA mótaröðinni, þar sem einungis karlmenn taka þátt, var samanlagt 

verðlaunafé 340 milljón dollarar. Til samanburðar var kvennamótið, LPGA, með fimmfalt 

lægra verðlaunafé eða 61,6 milljón dollara (Brennan, 2016).  

Crossfit stöðvar koma fram við alla iðkendur sínar sem keppendur óháð 

einstaklingsgetu. Í Crossfit eru allir á sama plani og sömu kröfur eru gerðar til allra á öllum 

sviðum. Hvort sem einstaklingur er stór eða lítill, karl eða kona, feitur eða grannur  þá er ætlast 

til þess að allir æfi sig í öllu. Crossfit er íþrótt þar sem margir iðkendur sjá hvers megnugir þeir 

eru líkamlega og hvernig þeir geta byggt líkama sinn upp svo að þeir ráði við þann fjölda 

æfinga sem þeir kunna að þurfa takast á við í Crossfit. Crossfit einblínir á frammistöðu iðkenda 

en ekki á ákveðna líkamsímynd sem fólk sækist oft eftir („Why men and women are always 

equal in crossfit“, 2018). 
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Samfélagsmiðlar og samanburður 

Samfélagsmiðlar hafa á undanförnum árum rutt sér til mikils rúms í lífi fólks á skömmum tíma. 

Instagram sem dæmi er mjög vinsæll samfélagsmiðill í dag og eru nú yfir 1 milljarður virkra 

notenda sem deila myndum og myndböndum á þeim miðli (Instagram, 2018). Iðkendur Crossfit 

eru engin undantekning, þar sem þeir elska að tala um Crossfit. Einstaklingar í Crossfit uppfæra 

Instagram, Facebook og fleiri samfélagsmiðla með færslum sem innhalda sögur (e. stories), 

myndbönd og myndir af sínu daglega lífi (Rasczyk, 2015).  

Kenning Festinger um félagslegan samanburð (e. Social Comparison Theory) leggur til 

að félagslegur samanburður gerist ósjálfrátt þegar einstaklinga skortir hlutlæg viðmið á eigin 

getu og skoðunum í kringum sig. Einstaklingar velja sér ákveðna hópa og einstaklinga sem 

virðast vera svipaðir og þeir sjálfir og  gera sjálfsmat út frá þeim (Festinger, 1954). 

Frá því að Festinger setti fram kenningu sína hefur hún þróast mikið. Það er talað um að 

einstaklingar geti borið sig saman við aðra á tvo vegu, upp á við (e. Upward comparison) eða 

niður á við (e. Downward comparison). Þegar samanburður á sér stað upp á við eru þeir að 

bera sig saman við einstaklinga sem eru betri en þeir sjálfir á þeim sviðum sem þeir skoða. 

Þessi samburður leiðir oft til betri árangurs hjá viðkomandi. Þegar samanburður á sér stað niður 

á við eru einstaklingar að bera sig saman við aðra sem eru lélegri eða verr settir. Slíkur 

samanburður getur leitt til sjálfsupphafningar (e. Self-enhancement) ásamt því að auka 

sjálfstraust (Wood, 1989).  

Samfélagsmiðlar hafa búið til stökkpall fyrir Crossfit sem stuðlar að gagnvirku 

samfélagi, ýtir undir þátttöku og býr til ákveðið umhverfi fyrir iðkendur. Það er algengt að 

karlar beri sig saman við vöðvastælta karlmenn á meðan konur bera sig saman við kvenlegar 

grannar konur (Grogan, 2017). En í tilfelli Crossfit ber fólk gjarnan saman líkamshreysti, 

árangur og lífsstílsvenjur frekar en útlit (Rasczyk, 2015). Samfélagsmiðlar er kjörinn 

vettvangur fyrir einstaklinga í Crossfit til þess að bera sig saman við aðra iðkendur hvort sem 

það eru æfingafélagar í stöðinni þeirra eða keppendur á heimsleikunum. Einstaklingar eru 

stöðugt að meta sjálfa sig út frá æfingum, mataræði, árangri, persónulegum sigrum o.fl. sem 

aðrir setja inn á samfélagsmiðla. Crossfit iðkendur geta nýtt sér þetta til verða betri í Crossfit, 

sem sjálfhvatningu og bætt ímyndina af sjálfum sér. Slíkur samanburður gæti líka haft neikvæð 

áhrif eins og til dæmis öfundsýki, þunglyndi og kvíða (Wood, 1989). 
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Heilsuefling og bætt lýðheilsa 

Það er gott að fara aðeins yfir lýðheilsu mál, þar sem það er ein af megin stefnum Crossfit að 

draga úr lífstílstengdum sjúkdómum og auka almennt heilsu iðkenda (Glassman, 2016). 

Útgjöld heilbrigðiskerfisins á Íslandi eru í kringum 200 milljarðar ár hvert, sem samsvarar 

8,7% af vergri þjóðarframleiðslu Íslendinga. Langvinnir sjúkdómar eru stórt vandmál í 

samfélaginu og er talið að yfir 70% dauðsfalla í heiminum í dag megi rekja til langvinnra 

sjúkdóma að mati Alþjóðarheilbrigðismálastofnun (WHO). Helstu sjúkdómar af þessum toga 

eru hjarta- og æðasjúkdómar, krabbamein, lungnasjúkdómar, sykursýki og geðsjúkdómar 

(Alþingi, 2018). 

Offita er einnig vaxandi vandamál í okkar samfélagi í dag, bæði hjá börnum og fullorðnum. 

Offita getur haft alvarlegar afleiðingar á heilsufar og félagslega þætti. Lýðheilsuvísar Embættis 

landlæknis sýna að um fjórðungur þjóðarinnar hefur líkamsstuðul (BMI) yfir 30 en það er 

skilgreint sem offita (Alþingi, 2018). 

Undirstaða Crossfit (e. The Crossfit Foundation) er einskonar herferð sem sýst um það 

að bæta heilsu og hreysti í gegnum menntun, rannsóknir, heimspeki og málsvörn. Crossfit 

styður samfélög og vinnu sem Crossfit stöðvar halda úti fyrir iðkendur til þess að stuðla að 

heilsu og hreysti um allan heim. Undirstaða Crossfit vinnur með Crossfit Inc. og fleiri þúsund 

Crossfit stöðvum í forvarnarherferðum. Markmið þeirra er að koma í veg fyrir heimsóknir á 

spítalann, stuðla að heilsusamlegum lífsstíl til dæmis með bættu matarræði, hreyfingu og að 

taka þátt í samfélaginu. Hægt er að tileinka sér þessa lífshætti sem geta dregið úr líkum á 

langvinnum sjúkdómum ásamt fleirum þáttum sem heilbrigðiskerfið glímir við (Glassman, 

2016). 

Áhugahvöt 

Áhugahvöt hefur áhrif á hvernig einstaklingar haga sér og getur komið fram í ýmsu formi. Það 

er hægt að skipta áhugahvöt í tvo hluta, þ.e. innri áhugahvöt og ytri áhugahvöt (Deci og Ryan, 

2002). Innri áhugahvöt er skilgreind sem hegðun einstaklings til áskapaðrar ánægju. Þegar 

hegðun einstaklings einkennist af innri áhugahvöt upplifir hann mikið skemmtanagildi, 

sýningu á hæfileikum sínum, persónulega sigra og spennu. Að sama skapi hafa þeir 

einstaklingar sem nýta sér íþróttir og hreyfingu sér til afþreyingar almennt ánægju af því og 

hafa gaman af því að takast á við áskorunina (Deci og Ryan, 2010). Aftur á móti er ytri 

áhugahvöt þegar einstaklingur tekur þátt til þess að upplifa viðurkenningu, umbun, félagslegt 

samþykki eða forðast refsingu sem tengist ekki beint athöfninni sem hann tekur þátt í. Þegar 

einstaklingur tekur þátt í athöfn vegna ytri áhugahvatar getur það breyst í innri áhugahvöt með 
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tímanum. Þessi ytri áhugahvöt sem stjórnaði athöfnum einstaklings fer að skipta minna máli 

eftir því sem ánægjan við athöfnina eykst og það leiðir til þess að einstaklingur stundar 

athöfnina vegna innri áhugahvatar. Þegar einstaklingi tekst að breyta ytri áhugahvöt í innri 

áhugahvöt aukast líkurnar á því að hann nái árangri til lengri tíma og viðhaldi þeim árangri 

(Silva o.fl., 2010).  

,,Self-determination theory” (STD) er kenning sem var sett fram af Deci og Ryan. 

Kenningin er notuð til þess að greina hvernig áhugahvöt einstaklinga hefur mótast. STD gefur 

til kynna að hugtakið um undirstöðu sálfræðilegra þarfa sé skilningur á bæði ánægju og 

stuðningi sem er nauðsynlegur fyrir hágæða og sjálfstæða áhugahvöt. STD heldur því fram að 

grundvöllur sálfræðilegra þarfa sé sjálfstæði (e. autonomy), hæfni (e. competence) og 

tengslanet (e. relateness). Þessir þættir eru nauðsynlegir til þess að bæta sálfræðilega heilsu og 

auka innri áhugahvöt. Að fullnægja þessum grundvallar þörfum getur gefið einstaklingum 

meiri orku og aukna velferð (Deci og Ryan, 2002). Þátttaka í íþróttum eða hreyfingu getur 

hjálpað til við að skilja sálfræðilegar þarfir einstaklings. Sem dæmi, gæti það verið að upplifa 

eigin hæfni til þess að klára eða mistakast ákveðið verkefni sem tekur á líkamlega eða að fá 

endurgjöf frá þjálfara eftir frammistöðu einstaklings. Að skynja persónuleg tengsl við aðra eins 

og æfingafélaga eða fólk sem fylgir sama æfingaplani, getur skipt miklu máli til þess að skapa 

félagslegt umhverfi og trúa því að þátttaka í hreyfingu eða öðrum athöfnum sé gerð að frjálsum 

vilja (Deci og Ryan, 2002).  

Það fer ekki á milli mála að flest allir sem stunda hreyfingu hafa bæði innri áhugahvöt 

og ytri áhugahvöt, en þessir einstaklingar eru þó líklegri til að stunda hreyfingu vegna innri 

áhugahvatar heldur en ytri. Fredrick og Ryan gerðu rannsókn á innri áhugahvöt á móti ytri til 

þess að gera greinarmun á milli áhugahvatar einstaklinga sem taka þátt í einhverskonar 

hreyfingu. Rannsóknin sýndi fram á það að mismunandi tegundir hreyfingar draga að fólk með 

mismunandi gerðir áhugahvatar. Það tóku 367 manns þátt í ransókninni sem snéri að 

einstaklingum sem stunduðu einstaklingsíþróttir, svo sem tennis og siglingar, eða líkamsrækt 

og hreyfingu, svo sem hlaup, þrekþjálfun og hreyfingu í líkamsræktarstöðvum. Fredrick og 

Ryan notuðust við Áhugi á líkamlegri hreyfingu mælikerfið (e. Motivational for Physical 

Activities Measure, MPAM) sem er 24 spurninga listi sem metur áhugahvöt einstaklinga (Ryan 

og Frederick, 1997). Rannsakendurnir skoðuðu muninn á hreyfingu og íþróttum út frá þremur 

gerðum áhugahvatar, ánægju, hæfni og líkamsímynd. Þeir töldu að ánægja og hæfni 

einstaklinga væri aðallega flokkuð sem innri áhugahvöt og líkamsímynd sem ytri áhugahvöt. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að einstaklingar sem hreyfðu sig í þeim tilgangi að upplifa ánægju 

og hæfni stunduðu íþróttir, en fólk sem vildi bæta líkamsímynd sína stunduðu frekar 
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líkamsrækt. Það var þó athyglisvert að það var neikvæð fylgi á milli líkamsímyndar 

áhugahvatar og lengd tíma sem var varið í ræktinni. Því oftar sem fólk fór í ræktina og tók 

lengri æfingar þeim mun meiri ánægju virtist það upplifa, meiri hæfni og í heildina var það 

sáttara með hreyfingu sína. Ryan og Fredrick lögðu því fram að einstaklingar sem stunduðu 

líkamsrækt með innri áhugahvöt væru líklegri til að vera orkumeiri, sjálfsöruggari og ánægðari 

með sína hreyfingu. En aftur á móti að þeir sem stunduðu líkamsrækt vegna ytri áhugahvatar 

væru síður líkleg til þess að upplifa aukna orku, sjálfsöryggi og ánægju (Ryan og Frederick, 

1997). 

Einstaklingum með litla áhugahvöt sem stunda ekki reglulega hreyfingu er hægt að 

skipta í tvo flokka. Annars vegar eru einstaklingar sem hafa enga tilhneigingu til þess að hreyfa 

sig og meta jákvæð áhrif hreyfingar ekki nógu mikið til þess að setja hreyfingu í forgang í sínu 

lífi. Margir telja tíma sínum betur varið með fjölskyldu eða við vinnu og menntun heldur en í 

líkamsrækt. Hins vegar eru einstaklingar sem upplifa að hæfni sín til þess að stunda líkamsrækt 

sé ekki nægilega góð. Þeir telja sig ekki hafa nógu gott líkamlegt hreysti, hæfileika til 

ástundunar eða glíma við heilsutengd vandamál sem skapa ákveðnar hindranir (Teixeira, 

Carraça, Markland, Silva og Ryan, 2012).  Kvíði og lítið sjálfsöryggi eru einnig algengir þættir 

sem hindra fullorðið fólk í því að fara á æfingar. Það að þekkja ekki aðra iðkendur, slæm 

líkamsímynd og að óttast að passa ekki inn í líkamsræktarmenninguna voru meðal helstu 

áhyggjuefna einstaklinga sem stunduðu ekki líkamsrækt (Teixeira o.fl., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Crossfit  

Crossfit er nýlegt æfingaplan sem stuðlar að því að auka úthald og styrk (Glassman, 2002). 

Crossfit blandar saman ólympískum lyftingum, kraftlyftingum, hlaupum, plýómetrískum 

æfingum, fimleikaæfingum og hindrunabrautum ásamt öðrum æfingum sem er erfitt að setja 

undir ákveðinn flokk eins og til dæmis kaðlaklifur. Oftar en ekki stendur Crossfit æfing ekki 

lengur yfir en í 20 mínútur, þær eru frekar stuttar og henta vel inn í Crossfit tíma sem stendur 

yfir í 60 mínútur. Æfingarnar eru gerðar við háa ákefð og eru síbreytilegar hagnýtar hreyfingar 

sem reyna bæði á loftfirrt og loftháð orkukerfi (Bergeron o.fl., 2011). Crossfit felur ekki í sér 

neina sérhæfingu heldur er horft á alhliða hreysti þar sem hægt er að bæta sig á tíu sviðum 

líkamshreysti sem eru loftháð- og loftfirrt þol, styrkur, liðleiki, kraftur, hraði, samhæfing, 

snerpa, jafnvægi og nákvæmni (Glassman, 2002). 

Greg Glassman er upphafsmaður Crossfit, ásamt konu sinni Lauren Jenai. Þetta byrjaði 

allt saman í bílskúr í Santa Cruz heima hjá Greg Glassman, þar sem hann var með líkamlega 

þjálfun fyrir hermenn. Crossfit er æfingakerfi sem Greg Glassman hefur þróað yfir nokkra 

áratugi. Greg Glassman er fyrsti eintaklingurinn í heiminum til þess að flokka líkamlegt hreysti 

á mælanlegan hátt: increased work capacity across broad time and modal domains 

(Washington og Economides, 2016). Greg Glassman skilgreinir hagnýtar hreyfingar (e. 

functionals movements) sem hreyfimynstur framkvæmt af endurteknum vöðvasamdráttum frá 

miðlínu líkamans til liðamóta líkamans. Einstaklingur getur með þessum hætti klárað allar 

líkamlegar áskoranir sem eru settar fyrir á æfingu dagsins, eins og til dæmis ólympískar 

lyftingar, upphýfingar, kaðlaklifur og færa þungan hlut á milli staða (Greg Glassman, e.d.). 

Með líkamlegri þjálfun af þessum toga undirbýr Crossfit iðkendur sína fyrir mögulega óvænta 

atburði sem tengjast líkamlegu og andlegu atgervi, eins og til dæmis að bera ástvin úr eldsvoða 

eða hlaupa í burtu frá hættu. Crossfit hefur fengið mikla athygli hjá starfsstéttum eins og til 

dæmis lögreglum, slökkviliðsmönnum og íþróttaiðkendum (Glassman, 2002). 

Crossfit leikarnir 

Heimsleikarnir í Crossfit (e. Crossfit Games) voru í fyrsta skipti haldnir árið 2007 og voru 70 

keppendur skráðir til leiks. Heimsleikarnir voru búnir til með það í huga að finna hraustustu 

einstaklinga heims. Þessi keppni hefur vaxið ört síðastliðin ár og keppnin um að vera haustasti 

einstaklingur heims orðin rosalega hörð. Frá árinu 2010 hafa verið haldnar svæðiskeppnir um 

allan heim til þess að finna keppendur fyrir heimsleikana. Árið 2018 kepptu 40 karlar, 40 konur, 
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40 lið og 240 einstaklingar, en einnig er keppt í aldursflokkum og unglingaflokkum (Crossfit, 

e.d.-b).  

  Fyrirkomulag keppninnar skiptist í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn er opni flokkurinn (e. The 

Open) en það er undankeppni sem fer fram á internetinu og allir í heiminum geta tekið þátt í. 

Keppendur skrá sig á heimasíðu Crossfit, þar eru tilkynnt ein æfing vikulega í fimm vikur, 

keppendur hafa 4 daga til þess að framkvæma æfinguna og skila inn stigunum sínum á 

heimasíðuna þar sem þeim er raðað í stigatöflu. Þátttakendur skipta hundruð þúsunda og gefst 

þeim tækifæri til þess að bera sig saman við keppendur innan sinnar stöðvar sem og keppendur 

um allan heim (Wittkamp, 2016). 

 Næsti hluti er nú orðinn úreltur en hann kallaðist svæðiskeppni (e. Regionals) og þar 

var heiminum skipt upp í nokkur svæði og þeir bestu úr opna flokknum (e. The Open) komust 

inn á mótið. Svæðum var skipt niður í keppnir eftir vinsældum Crossfit á hverjum og einum 

stað. Þessar keppnir stóðu yfir í 3 daga samfleytt þar sem keppendur þurftu að mæta á mótsstað 

og kepptu samhliða andstæðingum sínum um hverjir komust alla leið á heimsleikana (Crossfit, 

e.d.-b). 

 Til þess að komast á heimsleikana árið 2019 geta keppendur komist á Crossfit 

heimsleikana (e. Crossfit Games) í gegnum opna flokkinn (e. The Open) eða í gegnum 

viðurkenndar keppnir (e. sanctioned events). Til þess að komast í gegnum opna flokkinn (e. 

The Open) verður einstaklingur að ná fyrsta sæti í sínu landi eða lenda í 20 efstu sætunum í 

öllum heiminum. Til þess að komast í gegnum viðurkenndu keppnirnar verður keppandi að 

lenda í fyrsta sæti á viðurkennda mótinu til þess að vinna sér inn miða á heimsleikana (Crossfit 

rule book). Segja mætti að hérðaskeppnirnar séu nýju svæðiskeppnirnar. Til þess að vinna sér 

inn þátttökurétt á héraðskeppnirnar er haldin forkeppni á netinu líkt og í opna flokknum (e. The 

Open). Það er mismunandi á milli móta hversu margir komast inn á mótið en oftast komast 30-

70 einstaklingar sem áfram úr forkeppninni á netinu. Síðasti möguleikinn til þess að komast á 

heimsleikana er að fá boð frá Crossfit til þess að koma á heimsleikana, en slík boð eru að 

hámarki fjögur (Crossfit, 2018). 

 Enginn veit fyrir víst hvernig heimsleikarnir munu koma til með að vera frá og með 

árinu 2019 vegna nýja fyrirkomulagsins. Síðastliðin ár hefur þetta verið 5-6 daga keppni þar 

sem keppendur verða að klára þrautir sem eru lagðar fyrir þau. Þrautirnar eru í formi æfinga 

sem reyna mikið á líkamlegt og huglægt atgervi og hafa keppendur undirbúið sig allt árið í 

kring. Sá karl og sú kona sem standa uppi sem sigurvegarar eru krýnd hraustasti maður og kona 

í heiminum (Crossfit, e.d.-b). 
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Crossfit stöðvar 

Til þess að mála betri mynd af því hvernig Crossfit gengur fyrir sig er ágætt að fjalla um 

Crossfit stöðvarnar. Frá byrjun hefur Crossfit leitast eftir öðrum möguleikum til 

líkamsþjálfunar heldur en hjá stórum líkamsræktarkeðjum þar sem helsta markmiðið er að 

stækka vöðvana í líkamsræktartækjum. Crossfit vill notast við siðfræðina og fagurfræðina sem 

bílskúrslíkamsrækt hefur upp á að bjóða og henta betur til líkamsþjálfunar á borð við Crossfit 

(Crossfit, e.d.-c). Crossfit einkennist af hárri ákefð, síbreytilegri og hagnýttum hreyfingum sem 

þarfnast yfirleitt búnaðar sem má finna í Crossfit stöðvum. Æfingarnar fara fram í 15.000 

Crossfit stöðvum eða boxum eins og þau eru kölluð um allan heim (Crossfit, 2019b). Crossfit 

stöðvar eru töluvert ólíkar almennum líkamsræktarstöðvum þar sem algengasti búnaðurinn eru 

hlaupabretti og tæki sem einangra vöðvahópa með eksentrískum og konsentrískum 

hreyfingum. Crossfit stöðvar líta oft frekar tómlega út miðað við venjulega líkamsrækt, en í 

augum Crossfit iðkenda er þetta himnaríki. Algengasti búnaðurinn í Crossfit stöðvum er til 

dæmis upphýfuslár, ólympískar lyftingastangir, veggboltar (e. Wall ball) og róðravélar 

(Crossfit, e.d.-c). Iðkendur mæta í tíma sem eru undir leiðsögn Crossfit þjálfara og gera æfingu 

dagsins (e. WOD, workout of the day). Klassískur tími tekur yfirleitt um klukktíma og 

samanstendur af kynningu á tímanum, almennri upphitun, sérhæfðri upphitun og yfirferð á 

réttum hreyfiferlum ásamt sýnikennslu á sérhæfðari hreyfingum eins og til dæmis snörun. 

Tímarnir enda svo á æfingu dagsins eða WOD, þar sem iðkendur reyna að klára ákveðin fjöld 

endurtekninga innan tímamarka (e. RFT, Reps/Rounds For Time) eða eins margar 

endurtekningar og þau geta á tíma (e. AMRAP, As Many Reps/Rounds As Possible) (Emily 

Beers, 2018).  

Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að veita dýpri skilning inn í veruleika hjá iðkendum sem hafa 

stundað Crossfit í meira en fimm ár. Leitast var eftir að varpa ljósi á upplifun iðkenda og 

mögulegar hindranir sem standa í vegi fyrir. Lagt var upp með fjórar rannsóknarspurningar 

sem verður leitast við að svara í þessari ritgerð. 

- Hvaða áhrifaþættir stuðla að því að nota Crossfit sem æfingaplan? 

- Hefur Crossfit áhrif á lífsstíl og félagsskap? 

- Eru hindranir við ástundun Crossfit? 

- Hafa samfélagsmiðlar áhrif á iðkendur? 
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Aðferð og gögn  

Rannsóknarsnið 

Í rannsókninni var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research methods). 

Eigindleg rannsóknaraðferð hentar vel til þess að skilja sjónarhorn þeirra sem tilheyra hópnum 

sem á að rannsaka. Slíkar aðferðir byggjast á rýnishópum, frásögnum og þátttökuathugunum 

(Patton, 2005). Með eigindlegri rannsóknaraðferð fær rannsakandinn mynd af lífi og aðstæðum 

annarra. Leitast er að við að skoða hvernig eintaklingur skynjar veruleika sinn með því að afla 

sér upplýsinga um skilning og merkingu sem fólk leggur í líf sitt og athafnir. Markmið 

rannsakandans er að skilja hlutina út frá viðmælanda og hans sjónarhól (Taylor, Bogdan og 

DeVault, 2015). 

Rannsóknin er byggð á fimm opnum viðtölum við íslenska Crossfit iðkendur. 

Rannsóknin er aðleiðslumiðuð og því leitandi, þar sem raunveruleikinn er skoðaður án 

fyrirfram ákveðinna kenninga (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Þátttakendur 

Viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni eru á svipuðu stigi innan íþróttarinnar. Þeir flokkast 

undir áhugarmannastig þrátt fyrir að hafa öll keppt á Crossfit mótum sér til skemmtunar. Leitast 

var eftir iðkendum sem höfðu reynslu af íþróttinni, höfðu stundað Crossfit í meira en eitt ár og 

eru enn að. Þátttakendum var öllum gefið dulnefni í rannsókninni svo ekki væri hægt að rekja 

neinar upplýsingar til þeirra. Ef nöfn annarra komu upp í viðtölunum var þeim einnig breytt. 

Ef viðmælendur töluðu um einhverja ákveðna staðsetningu eða fyrirtæki er einungis talað um 

hverskonar starfsrekstur eða einkenni staðarins. 

Rós Jónsdóttir er 26 ára og hefur stundað Crossfit í kringum 5 ár, hún hefur tekið þátt í 

nokkrum mótum á áhugarmannastigi. Rós stundaði ekki mikla hreyfingu á yngri árum en var í 

fótbolta í um 2 ár. Áður en Rós byrjaði í Crossfit fór hún í ræktina sér til heilsueflingar. 

Orri Bogason og er 30 ára. Orri stundar Crossfit sem áhugarmaður og hefur verið í 

Crossfit í næstum 10 ár. Orri hefur farið á level 1 þjálfaranámskeið en hefur þó ekki þjálfað 

upp á síðkastið. Orri hefur ekki mikinn bakgrunn í íþróttum en var í körfubolta og handbolta í 

nokkur ár í bernsku. Orri fór í ræktina í um 5 ár áður en hann byrjaði í Crossfit. 

Olga Káradóttir, hún er 31 árs gömul og hefur stundað Crossfit í um 6 ár. Olga er á 

áhugamannastigi í Crossfit og hefur keppt á mörgum mótum frá því að hún byrjaði. Olga er 

með level 1 þjálfararéttindi og þjálfar í dag. Olga byrjaði í fimleikum þegar hún var ung og 
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stundaði þá alveg til 20 ára aldurs. Eftir fimleikaferilinn byrjaði hún að fara í ræktina af og til 

og byrjaði svo í Crossfit. 

Freyr Finnsson er 29 ára gamall og hefur stundað Crossfit í 5 ár. Freyr stundar Crossfit 

á áhugamannastigi og hefur keppt á mótum í takt við það. Hann hefur farið á level 1 

þjálfaranámskeið og hefur atvinnu af því að þjálfa Crossfit. Freyr stundaði karate og fótbolta á 

yngri árum og byrjaði að fara í ræktina eftir það þangað til hann byrjaði í Crossfit. 

Elsa Aradóttir er 34 ára gömul og hefur stundað Crossfit í 5 ár. Elsa er á 

áhugarmannastigi í Crossfit og hefur keppt á nokkrum mótum fyrir áhugamenn. Elsa hefði 

engan sérstakan íþróttabakgrunn í æsku. Hún byrjaði að fara í ræktina á fullorðinsárum og var 

mjög dugleg þar. Í framhaldinu fór hún í ketilbjölluþjálfun og þar á eftir Crossfit. Elsa er með 

level 1 þjálfararéttindi og hefur mikinn áhuga á Crossfit. 

Framkvæmd og úrvinnsla 

Rannsakandi hitti þátttakendur í eigin persónu og tók viðtöl sem voru á bilinu 50-90 mínútur. 

Viðtölin voru framkvæmd í næði í lokuðu rými, annað hvort heima fyrir hjá viðmælendum eða 

á skrifstofu á vinnustað. Tímabilið þar sem upptökur áttu sér stað var frá 9. apríl til 30. apríl. 

Sími var notaður til þess að hljóðrita viðtölin og var viðtalsrammi hafður til hliðar til að styðjast 

við. Símaforritið ,,Voice memos” var notað í Apple síma til hljóðritunar. Viðtölin tókust öll 

mjög vel og voru síðan skrifuð upp orð fyrir orð í Word í tölvu. Eftir afritun fór svo fram 

skimun og þemagreining gagna. Þemagreiningin var áhugarverð og leiddi í ljós áhugaverð 

þemu sem verða birt og rædd hér á eftir. 

Rannsóknin og ég 

Rannsóknin braust út frá áhuga mínum á Crossfit almennt. Ég byrjaði sjálfur í Crossfit fyrir 

fimm árum og hef ekki stoppað síðan. Að byrja í Crossfit er besta ákvörðun sem ég hef tekið 

fyrir mitt líf og hefur ótrúlega margt gott sprottið út frá henni eins og félagsskapur, bætt 

líkamleg- og andleg heilsa og ferðalög svo dæmi sé nefnt. Ég hef mikið velt því fyrir mér 

hvernig aðrir einstaklingar hafi upplifað sitt Crossfit ferðalag enda ólíklegt að allir hafi sömu 

upplifun á sportinu. 

 Það er vert að nefna þar sem Crossfit er tiltölulega nýtt fyrirbæri að við gagnaöflun kom 

í ljós að takmarkað magn af rannsóknum hafa verið gerðar sem tengjast Crossfit. Mikilvægt er 

að taka fram að rannsakandinn stundar sjálfur og þjálfar Crossfit. Rannsakandi er meðvitaður 

um það og reynir eftir fremsta megni að láta fyrri reynslu og skoðanir ekki hafa áhrif á 

framkvæmd eða niðurstöður rannsóknarinnar til þess draga ekki úr trúverðugleika hennar. 
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Niðurstöður 

Þessi kafli greinir frá helstu niðurstöðum úr viðtölunum eftir að hafa greint þemu þeirra. Það 

var mikið af áhugaverðum þemum sem komu í ljós í viðtölunum, en þau helstu sem verður 

fjallað um eru áhugahvöt, samanburður, lífsstíll og hindranir. 

 

 

Mynd 1: Þemu og undirþemu rannsóknar. 

 

Áhugahvöt 

Hvatning til ástundunar 

Viðmælendur voru á því að það væri margt sem hvetur þá áfram og mikil fjölbreytni var í 

svörum þeirra. Allir voru sammála um að bætingar hafi hvatt þau til ástundunar að einhverju 

leiti. Eins og einn viðmælandi kom inn á ,,mér finnst ótrúlega gaman að bæta mig í einhverju” 

og að standa sig betur á æfingu heldur en hann bjóst við. Í viðtölunum kom fram að ,,það eru 

svo ótrúlega margar breytur í þessu” og það væri alltaf hægt að bæta sig einhvern veginn í 

Crossfit. Með mörgum breytum er átt við alla flóruna af æfingum sem Crossfit hefur upp á að 

bjóða, æfingar sem reyna á loftfirrt- og loftháð þol, vöðvaþol, styrk og fleira sem eru útfærðar 

á marga vegu.  

Olga greinir frá því ,,að vera í fínum íþróttafötum” á æfingu sé ákveðin hvatning. Henni 

finnst gaman að líta vel út á æfingum og versla sér það sem er nýjast í tísku. Hún telur sig eyða 
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meira en meðalmaður í íþróttaföt, þó svo að það gefi henni ekki neina ,,lífsfyllingu” að líta vel 

út. 

Samanburður við aðra kom fram í viðtölunum sem hvatning til ástundunar. Að ,,vinna 

aðra á leaderboardinu” á æfingum þar sem iðkendur í öllum tímunum yfir daginn gefst kostur 

á því að skrá árangur sinn eftir æfingu dagsins. Þar gefst iðkendum tækifæri til þess að bera 

saman þyngdir og tíma við aðra eftir frammistöðu sinni á æfingu dagsins. 

Það kom fram í viðtölunum ,,að vera betri í dag heldur en í gær” bæði líkamlega og 

andlega. Það er mikilvægt að horfast í augu við óttann sinn og geta sigrast á honum. 

Viðmælandi greindi frá andlegum áskorunum sem hún hefur þurft að takast á við eins og að 

,,sigrast á óttanum” og ögra sjálfum sér. Það var aðallega það sem heillaði við Crossfit og 

hefur hvatt hana áfram til ástundunar. Tveir viðmælendur nefndu ,,litlu sigrana” ekkert 

endilega stór persónuleg met sem allir elska og gerast frekar sjaldan. Þó svo að þyngdin á 

stönginni verði ekki meiri getur tæknin orðið betri. Rós greinir frá að það hljómi kannski einfalt 

að koma stönginni upp fyrir fyrir höfuð ,,en það eru svo margar leiðir til þess”. Uppáhalds 

lyftingaræfingin hennar er snörun, en það er ein af tæknilegustu og flóknustu hreyfingunum 

sem Crossfit hefur upp á að bjóða. Það er alltaf hægt að prófa að breyta einhverju varðandi 

tæknina í snörun og sjá hvort það skili árangri. Það er ekki nóg að vera sterkur til þess að lyfta 

þungu í svona tæknilega flóknum æfingum. Því geta litlir sigrar á við tæknilega framför í 

lyftingum hvatt einstaklinga áfram. 

Opni flokkurinn (e. The Open) 

Iðkendurnir sem rætt var við höfðu öll tekið þátt í Opna flokknum (e. The open) nema einn 

viðmælandi sem tók ekki þátt útaf meiðslum og skorts á tíma. Það kom fram hjá viðmælendum 

að þeir tóku þátt í Opna flokknum til þess að bera sig saman við fyrrum frammistöðu í 

keppninni. Einn viðmælandi greindi frá að ,,maður er alltaf miklu betri heldur en maður 

heldur” í þessum keppnum. Þar sem hún var búin að vera æfa allt árið í kring í þeim tilgang að 

bæta sig. Viðmælendur upplifðu þetta tímabil sem ,,stressandi og skemmtilegt” og  einnig  

,,mjög erfitt andlega og líkamlega” þar sem einstaklingar lögðu sig allan fram yfir þetta fimm 

vikna tímabil. Það kom fram að það væri ,,óþarfa” pressa sem þau settu á sjálf sig á meðan 

keppnin stendur yfir. Flestir viðmælendur tóku open æfingarnar tvisvar sinnum, á föstudögum 

og mánudögum. Þegar einstaklingar náðu að bæta sig í seinna skiptið sem þau tóku æfinguna, 

þó það væri ekki nema ein endurtekning, þá gleymast ,,öll leiðindin og stressið” sem er búið 

að vera í gangi síðustu daga þangað til næsta æfing er tilkynnt. 
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Freyr tók þátt í Opna flokknum í ár til þess að sjá hvar hann stendur, hann er frekar að 

bera sig saman við aðra iðkendur í stöðinni heldur en fyrri árangur. Það var mikið að gera í 

vinnuni hjá Frey í ár á þessu tímabili, hann náði ekki mikið að æfa fyrir utan æfingarnar sem 

voru í Opna flokknum. Freyr greindi frá ,,það voru einhverjar tvær vikur þar sem ég tók bara 

tvær æfingar í viku og það voru bæði open æfingar” því tók hann sömu æfinguna tvisvar 

sinnum í tvær vikur og engar aðrar æfingar. Hann tók ,,eiginlega ekki heila æfingu” heldur bara 

eitt ,,ógeðslega erfitt wod” og búið. 

Elsa greinir frá Opna flokknum sem fimm vikum þar sem æfingarnar ,,fara bara svolítið 

bara einhvernvegin”.  Hún útskýrði að æfingarplanið sem hún fylgir er ekki í forgangi heldur 

eru það æfingarnar í Opna flokknum sem öll athyglin beinist að. Þegar þrjár vikur eru liðnar af 

Opna flokknum finnst henni hún ,,ekki búin að vera æfa neitt”. Hún tók þátt til þess að sjá 

hvernig hún myndi standa sig í keppninni og sagði ,,bara til að sjá hvar ég væri skiluru” í 

samburði við aðra og fyrri árangur. 

Þegar einn viðmælandi var spurð af hvaða forsendum hún tók þátt í Opna flokknum í 

ár, greindi hún frá ,,æ ég sagði bara fokk it”. Henni fannst hún alveg eins geta verið með og 

séð hvað hún sé orðin ,,léleg núna”. Þegar hún skráði sig í Opna flokkin hugsaði hún ,, þú 

getur ekki falið þig í einhverjum sweet spot” og að hún verði að fá ,,staðreyndirnar blákaldar 

í andlitið”. Þar sem henni finnst hún ekki búin að vera standa sig vel á æfingum upp á síðkastið. 

Undanfarin ár hefur hún tekið þátt og náð að vera ofarlega á stigatöflunni í Evrópu, en í ár tók 

hún bara þátt til þess að hafa gaman og vera með. 

Andrúmsloft í tímum 

Aðspurðir um andrúmsloftið í tímunum sem þau fóru í svöruðu viðmælendur almennt jákvætt. 

Viðmælendur eru ekki allir að æfa á sömu stöðum og því höfðu þau mismunandi upplifun á 

tímunum sem þau mæta í. Einn viðmælandi mætir í tíma þar sem 40-50 manns koma á æfingar 

og lýsir hann andrúmsloftinu sem ,,margslungið” en oftast er það tiltölulega jákvætt miðað við 

hversu margir eru í tíma. 

 Andrúmsloftið er þægilegt og skemmtilegt í tímunum, greinir annar viðmælandi frá.  

Það þarf að vera smá gleði og glens í tímunum sem hún mætir í. Æfingarnar eiga að vera 

skemmtilegar, fólkið sem mætir í tíma á ekki bara að lyfta og þegja. Það er mikilvægt að tíminn 

sé ekki of ,,alvarlegur”, það þarf að hafa létt yfir tímanum, smá spjall og fjör.  Það mæta á 

bilinu 5-10 manns í þá tíma.  

Það kom fram í viðtölunum að andrúmsloftið í tímum sé ,,ógeðslega gott” og 

,,ólýsanlegt”. Það var algengt hjá viðmælendum að það mættu á bilinu 15-25 manns í tíma. 
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Það mætir allskonar fólk á æfingar, á öllum aldri, það allir eru í góðu skapi og eru tilbúnir til 

þess að vera þarna. Iðkendurnir sem nenna ekki að vera þarna koma ekki á æfingar, þetta er 

alltaf ,,mjög peppandi” umhverfi. Það skiptir voða litlu máli hvor maður mætir einn í tíma og 

þekkir engan, það er alltaf einhver sem klappar á bakið á manni og gefur manni ,,high five. Rós 

greindi frá að þetta er eitthvað sem hún hefur ,,aldrei fundið fyrir áður”. 

Andrúmsloftið í tímum er  ,,yfirleitt mjög gott” greinir Freyr frá. Það myndast ákveðin 

,,hópstemning” því fólk er komið saman til þess að gera sama hlutinn með sama markmið. Allir 

eru einhvernvegin í ,,sama mission-inu” að gera sömu upphitun, lyftingar og enda svo á því að 

taka æfingu dagsins saman. Æfing dagsins er oftast erfitt verkefni sem tekur bæði á andlega og 

líkamlega. Það er algengt að það myndist hópar innan stöðvarinnar sem mæta alltaf í sömu 

tímana eins og Freyr nefndi um hádegistímana, það er ,,meira og minna” sama fólkið sem 

mætir í þá tíma. Þetta eru orðnir ,,þéttari hópar” innan stóra hópsins, þá myndist oft ,,góð 

stemning” að mati Freys. 

 

Samanburður 

Jafnrétti/Hitt kynið 

Enginn af viðmælendunum hafði upplifað einhverskonar kynjamisrétti í tengslum í Crossfit og 

telja að Crossfit sé mjög framarlega hvað varðar jafnrétti miðað við aðrar íþróttir. Allir 

viðmælendur höfðu æft með andstæðu kyn og greindu frá því að það hafði hvetjandi áhrif á 

iðkun þeirra þó svo að karlmenn hafi líkamlega yfirburði yfir kvenmenn. 

Karlkyns viðmælandi kom inn á að honum finnist ,,mjög gaman“ að æfa með andstæðu 

kyni. Því fleiri sem eru á æfingu því betra, það er ,,ógeðslega gaman“ að horfa yfir fullan sal 

og sjá alla flóruna af fólki ,,sem hefur sama áhugamál og maður sjálfur“. Það skiptir litlu máli 

hvort það séu karlar eða konur með á æfingu en viðmælandi telur sig hafa mögulega einhvern 

tímann staðið sig betur á æfingu ef honum finnst hitt kynið fylgjast með. Hann telur sig hafa 

fengið ,,eitthvað svona auka testasterón boost“ út frá því að stelpurnar hafi verið að fylgjast 

með.  

 Mér finnst það mjög eðlilegt, því ég er orðinn vanur því. Þannig talaði annar karlkyns 

viðmælandi um að æfa með andstæðu kyni. Það er aukin keppni bæði fyrir stráka og stelpur. 

Stelpurnar græða hugsanlega meira á því, í eiginlega öllum öðrum íþróttum æfa strákar og 

stelpur með sínu kyni. Karlar eru betri í ákveðnum hreyfingum eins og róðri, þeir eru sterkari 

og betur líkamlega byggðir fyrir þær hreyfingar, geta togað og lyft þyngra. Viðmælandi greindi 
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frá að hann hafi einhvern tímann hugsað ,,okey, ég ætla ekki að láta neina stelpu vinna mig 

sko“ bara af því það er róður í æfingunni. 

Það kom fram hjá kvennkyns viðmælendum að þeim finnist yfirleitt mjög skemmtilegt 

að æfa með strákum, jafnvel skemmtilegra. Strákarnir eru yfirleitt sterkari og hafa ákveðna 

líkamsyfirburði í sumum æfingum vegna líffræðilegra þátta. Ef það hefur einhver áhrif, þá eru 

þau jákvæð. Rós greindi frá að strákarnir komist hraðar í ákveðnum æfingum eins og 

armbeygjum sem hvetur hana áfram til þess að fara hraðar, gera betur og reyna halda í við þá. 

Það að strákar og stelpur geti æft saman ,,lýsir sportinu svo vel” hvað allir geta verið saman í 

þessu. Það eru allir á sama plani að gera sömu æfingarnar, hvort sem það verið er að keppast 

við sjálfan sig, æfingarfélaga, hitt kynið eða jafnvel móður sína eða föður. 

Kvenkyns viðmælandi greinir frá því að það sé enginn munur á milli karla og kvenna í 

Crossfit því ,,þetta er meira bara persónan“ sem skiptir máli. Henni finnst oft talað um að 

strákar séu ekki eins ,,dramatískir“ og að þeir séu ,,harðari“ af sér. Hún þekkir stelpur sem 

eru ,,grjótharðar“ og ekkert síðri en strákar hvað það varðar. Það skiptir engu máli hvort að 

þú sért stelpa eða strákur, skiptir meira máli hvernig persónan tekst á við hlutina. 

Samfélagsmiðlar 

Allir fimm viðmælendur eru á samfélagsmiðlum sem þeir nota í mismunandi tilgangi. Helsti 

samfélagsmiðillinn sem var notaður í tengslum við Crossfit var ,,Instagram“ miðillinn. Þau 

fundu bæði fyrir neikvæðum og jákvæðum áhrifum frá samfélagsmiðlum í tengslum við 

Crossfit.  

 Einn viðmælandi kom inn á að hann notast aðallega við Instagram og Youtube til þess 

að fylgjast með Crossfit stjörnunum. Honum finnst það ,,mjög hvetjandi“ og telur það hafa haft 

eingöngu jákvæð áhrif á Crossfit iðkun sína. Hann talar um að hann þekki sín takmörk og viti 

hvað hann getur og hvað hann getur ekki. Ef hann sér myndband af einhverjum jafningja sínum 

gera eitthvað sem hann er ekki búinn að ná að gera finnst honum það meira ,,mótiverandi“ og 

upplifir þá tilfinningu að þetta ætti að vera eitthvað sem hann gæti gert. Rós hefur svipaða 

upplifun, henni finnst líka hvetjandi að sjá einhvern sem er jafngóður og hún bæta sig eða 

,,jafnvel taka fram úr” henni, það hvetur hana áfram til þess að gera betur.  

Annar viðmælandi talar um að hann setji voða lítið sjálfur inn á samfélagsmiðla en hann 

fer einstaka sinnum að ,,lurka“ á Instagram og skoðar story hjá öðrum. Honum finnst hvetjandi 

að fylgjast með öðrum, sérstaklega þegar einhver er að lyfta þungt. Viðmælandi greinir frá því 

þegar hann flutti til útlanda og var að fygljast með jafningjum sínum á Instagram. Honum 

fannst eins og allir vinir sínir á Íslandi væru komnir fram úr honum og að allir væru orðnir betri 
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en hann. Þá varð hann smá ,,leiður“ að sjá alla stöðugt að bæta sig. En þegar hann flutti aftur 

heim og fór að æfa með vinum sínum aftur þá fannst honum skemmtilegra þegar einhver setti 

sér nýtt persónulegt met og var glaður fyrir þeirra hönd. Hann telur sig samgleðjast vinum 

sínum meira ef hann er viðstaddur á svæðinu heldur en að hann ,,myndi sjá það á Instagram“. 

Viðmælendur greindu frá því að þeim finnst gaman að fylgjast með Crossfit 

stjörnunum, þessum allra bestu og ,,dást af þeim”. En aftur á móti sýna þau einungis einhverja 

,,glansmynd” af sjálfum sér, þau setja bara ,,inn það góða en ekki það vonda”. Það eiga allir 

lélega daga, þar sem maður til dæmis ,,sefur lítið eða borðar illa” en það setur enginn það inn. 

Tveir viðmælendur greina frá því að finnast það ,,brjóta sig niður” þegar aðrir eru alltaf svo 

góðir samkvæmt Instagram. Sama hvort þetta séu jafningjar eða frægir einstaklingar í Crossfit, 

þá getur það haft slæmt áhrif. 

Einn viðmælandi reynir stundum að ná ákveðnum afrekum eins og nýju persónulegu 

meti í snörun eða bakhnébeygju ,,bara til þess að monta sig aðeins” sem er fín hvatning að 

reyna að ná einhverju bara til þess að setja á Instagram og fá likes en að sama leiti ,,smá 

geðveiki”. 

 Það kom fram í viðtölunum að það væri gott að nota Instagram í þeim tilgangi að finna 

sniðugar æfingar sem hægt er að ,,apa eftir” eins og teygjuæfingar, upphitun og hreyfiteygjur 

til þess að bæta sig. Elsa greindi frá að hún hefur farið ,,fýlu“ þegar hún sér einhverja aðra gera 

,,geðveikt mikið og sterkt“ á samfélagsmiðlum. Hún telur sig ekki gera það ,,vísvitandi“ þegar 

hún fylgist með einhverjum. Hún hugsar ,,óhjákvæmilega“  hvernig hún myndi standa sig sjálf 

við framkvæmdina á sömu æfingu eða lyftu hvort sem hún þekkir viðkomandi eða ekki. Þetta 

er ekki eitthvað sem Elsa leitast eftir að gera. Hún greinir frá því að hún hafi verði svekkt út í 

sjálfa sig þegar hún sér aðra gera æfingar sem hún getur ekki gert sjálf. Hún bætir við að það 

þýði ekkert að ,,rífa sig niður“ þó að einhver annar sé búinn að vera duglegur að æfa sig, sá 

aðili hefur lagt mikla vinnu á sig og fær ,,ávöxt þessara æfinga“. 

Karlar vs konur í keppnum 

Allir viðmælendur hafa mikinn áhuga á Crossfit og fylgjast reglulega með keppnum á borð við 

heimsleikana í Crossfit og alveg niður í minni keppnir á landsvísu. Viðmælendur voru spurðir 

hvort þeim fyndist skemmtilegra að fylgjast með körlum eða konum keppa. Olga lýsir því hvað 

það eru ,,margar góðar konur á Íslandi“ því er erfitt að vera hlutlaus í þeim málum. Hún talar 

um að heimsleikarnir karlamegin hafi ekkert verið spennandi upp á síðkastið því Mat Fraser 

vinnur alltaf. En í kvennamegin í keppninni gátu allavega fimm eða sex konur unnið og taldi 

hún því þá keppni meira spennandi undanfarin ár. Henni fannst líka skemmtilegra að fylgjast 
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með konum því hún ,,tengir” betur við þær. Ef hún sér konu taka 90 kíló, getur hún sagt ,,ég 

tek þetta”. Hún samsvarar sér betur við konurnar og getur borið sig meira saman við þær. 

Orri talar einnig um íslensku stelpurnar sem hafa staðið sig svo vel á heimsvísu. Hann 

telur sjálfan sig fylgjast almennt jafnt með báðum kynjum á heimsleikunum í Crossfit. Hann 

segið að undanfarið hefur þetta verið ,,drullu leiðinlegt” báðum megin þar sem tveir 

einstaklingar hafa verið afgerandi bestir  karla- og kvennamegin. En á minni mótum fylgist 

hann meira með körlunum því hann getur ,,sett sig í aðstöðu þeirra” og honum finnst það 

mikilvægt upp á áhugann. Orri greinir svo frá ,,maður hefur miklu meiri áhuga á konum í 

Crossfit heldur en í öðrum íþróttum” því flest allar íþróttir hafa meiri áhorf karla heldur en 

konur. 

 Elsa heldur því fram að það sé vinsælla að fylgjast með konum en körlum. Mikið af 

hreyfingunum í keppnum eru auðveldari fyrir karlmennina og því tilþrifameira að sjá konur 

takast á við sömu þrautir og karlana. Elsa segist fylgjast frekar með konum heldur en körlum 

því hún er kona. 

 Freyr greinir frá að á Íslandi fylgist hann með konum sérstaklega síðustu tvö ár. Það er 

meiri samkeppni hjá konum heldur en körlum á heimsleikunum. Ísland hefur fjögur stór nöfn 

í sportinu þar af eru þrjú þeirra kvennanöfn og eitt karlanafn ,,umfjöllunin verður þrefalt meiri 

fyrir konur”.  Hann lýsir hjólreiðakeppninni sem var á heimsleikunum síðasta ár þar sem 

áhorfið var jafn mikið hjá körlum og konum. Hann sagði ,,það hefur aldrei gerst í sögu Tour 

de France” að það sé meira áhorf hjá konum en körlum. Að sama bragði finnst Frey líka 

skemmtilegra að fylgjast með konum. 

 

Hindranir 

Að byrja í Crossfit 

Þátttakendur ransóknarinnar greindu frá upplifun sinni þegar þau byrjuðu í Crossfit, sumum 

viðmælendum fannst það erfitt en öðrum fannst það ekkert mál, eins og upplifun Elsu. Hún var 

búin að vera í líkamsrækt í langan tíma ásamt því að hafa verið í allskonar hóptímaþjálfun. 

Hinir viðmælendurnir voru frekar hræddir við að byrja eða fannst svo ,,auðvelt að skrá sig ekki 

á námskeiðið” eins og Freyr orðaði það. Freyr vissi voða lítið hvað Crossfit var áður en hann 

byrjaði en mamma hans var í Bootcamp og að reyna að fá hann með. Frey langaði ekki  ,,að 

vera 24 ára og fara að æfa með mömmu” það var ekki eitthvað sem heillaði hann, þannig hann 
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valdi frekar að skrá sig í Crossfit. Vinur Freys var að þjálfa í Crossfit stöðinni sem hann fór á 

grunnámskeið hjá og honum fannst það hafa hjálpað honum til að byrja. 

Rós var með svolítið öðruvísi upplifun en Freyr, en mæður þeirra beggja höfðu áhrif á 

hvernig þau byrjuðu í Crossfit. Rós talar um að móðir sín eigi allan heiðurinn af því að hún 

byrjaði í Crossfit. Þetta sport heillaði hana voða lítið en ,,mamma dró mig bara í þetta”. Móðir 

Rósar og faðir voru búin að stunda Crossfit í mörg ár sem henni fannst ,,skrítið”. Rós sagði 

,,mér fannst þetta svo hardcore” og hélt að ,,þetta væri ekki fyrir alla” en hún vissi voðalega 

lítið um Crossfit nema það að Annie Mist varð heimsmeistari einhvern tímann. Hún talaði um 

að hún hafi séð þá allra bestu í fjölmiðlum ,,maður sá bara einhver skrímsli þá, en síðan er 

þetta bara ógeðslega nice lið í góðu formi”. Rós var ,,skíthrædd við að byrja” en hún hafði 

ekkert um að velja, mamma hennar dró hana bara á grunnnámskeið og það var ekki aftur snúið.  

Olga greindi frá því að henni fannst þetta ,,scary stuff” áður en hún byrjaði í Crossfit. 

Henni fannst eins og hún þyrfti svolítið að taka sig á í ræktinni áður en hún byrjaði í Crossfit. 

Hún vildi ekki láta sjá sig eins og einhverja ,,lufsu” í kringum þetta sterka og hrausta fólk. 

Þegar Olga var byrjuð í Crossfit var upplifun hennar sú að hún ,,þyrfti bara svolítið að kyngja 

smá stolti”. Hún hafði mikla reynslu úr fimleikum og var mjög góð á því sviði, en ,,var bara 

svolítið léleg í ólympískum lyftingum” sem var mesta áhyggjuefnið hjá Olgu. Hún byrjaði á því 

að forðast þær æfingar sem höfðu ólympískar æfingar, því hún vissi að hún væri ekki góð í 

þeim. Síðan hugsaði Olga ,,hey Olga, þú verður aldrei góð í ólympískum lyftingum ef þú mætir 

ekki á æfingarnar” sem að innihalda ólympískar lyftingar, þá byrjaði hún að ná árangri í þeim.  

Orri fann ekki fyrir neinum hindrunum þegar hann byrjaði í Crossfit. Hann og þrjá góða 

vini hans í háskólanum langaði að byrja að æfa eitthvað saman. Valið stóð á milli þess að fara 

í ,,box eða Crossfit” og Crossfit varð fyrir valinu ,,líklegast útaf einhverri umfjöllun um Annie 

Mist”. Orri lýsti því samt að hann hafi verið ,,stressaður að byrja” en ,,það hefur alveg hjálpað 

mér að byrja með félögunum”. Orri taldi það vera stóran part af því að byrja í Crossfit og það 

að halda áfram beint eftir grunnnámskeiðið skipti miklu máli. 

Erfiðir dagar 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu upplifað dag þar sem þau nenntu ekki að fara á 

æfingu en fóru samt. Það kom í ljós að allir hefðu upplifað slíka daga. Meðal annars hefur 

félagsskapur drifið viðmælendur áfram til þess að mæta á æfingar. Að mæla sér mót við 

æfingafélaga er góð leið til þess að staðfesta mætingu á æfingu, sérstaklega á morgnanna. Þó 

svo að ,,æfingin verði ömurleg” og það er voða lítið gert á æfingunni sjálfri þá er gott að ,,koma 

blóðflæðinu af stað” og ,,hitta fólkið sem þér þykir vænt um”. 
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Einn viðmælandi lýsir dögum þar sem hann er ,,illa sofinn” eða ,,búinn að vera að æfa 

of mikið” og hefur miklar harðsperrur í kjölfarið sem erfiðustu dögunum. Hann greinir frá því 

hvað hann er ,,þrjóskur” og ef hann er búinn að ákveða að fara á fimm æfingar í vikunni, þá 

fer hann á fimm æfingar. Hann heldur því fram að æfingarnar geta bæði verið góðar og slæmar 

ef hann er illa stemmdur, oft er það þannig að ,,maður rífur sig bara í gang einhvernvegin”. 

Félagsskapurinn hjálpar oft til, að hita upp með öðrum og byrjar að lyfta með öðrum þá ,,kemst 

maður í gang”.  

Annar viðmælandi talar um að hann hafi verið að forðast æfingar upp á síðkastið vegna 

meiðsla í baki, sérstaklega æfingar sem reyna á bakið eins og réttstöðulyftu. Hann sannfærir 

sjálfan sig um að vera ekkert að mæta, síðan talar hann um ,,innra samtalið” sem hann á við 

sjálfan sig um hvort hann eigi að mæta eða ekki. Þegar hann hefur mætt eftir þessar innri 

sæmræður við sjálfan sig hefur hann alltaf verið sáttur. 

Langar vaktir og erfiðir vinnudagar geta komið í veg fyrir að viðmælendur mæti ekki á 

æfingar, en það kemur ekki oft fyrir. Einn viðmælandi er í mjög mikilli álagsvinnu og lýsir 

dögum þar sem hún vaknar ,,þrotuð” eða ,,þunn”. Hún segir að hún sé mjög skyldurækin, þar 

sem hún kemur úr þannig umhverfi. Viðmælandi greinir frá því að hún hafi verið í fimleikum 

og að ,,það var ekki í boði að beila á æfingum, sama hversu lítið þér langar á æfingu, þá ferðu 

á æfingu”. Það er stundum freistandi að leggjast í sófann, en þá á hún smá innra samtal við 

sjálfan sig ,,nei, þú ert að fara á æfingu” og fer. Hún lýsir svo upplifun sinni á leiðinni á æfingu 

og á æfingunni sjálfri og sagði. 

 

...maður fer og hugsar allan tíman oh, ég verð léleg í dag og ég er 

eitthvað bara að lufsast. En svo oft þegar maður er einhvernvegin 

svona. Ég hef alveg bara PR-að á svona degi sko, það finnst mér það 

svo magnað. Hversu lítið sem þu varst peppaður að mæta, svo ertu 

mættur og dettur í eitthvað groove og stendur þig vel. 

 

Eftir að hún mætir á æfingar breytist ýmislegt, þó henni hafi alls ekki liðið vel um morguninn 

eða á leiðinni á æfingu breytist það allt þegar hún er mætt á svæðið. Hún talar um að hafa slegið 

persónuleg met í lyftingum á svona degi. 

Það kom fram í viðtölunum að viðmælendur vita að þeim muni líða betur eftir á hvort 

sem þá langi á æfingu eða ekki. Það er mikilvægt að stokka upp í þessu og ekkert vera fylgja 

einu prógrammi endalaust, taka sér frídaga og fara út að hlaupa, kíkja í sund eða ,,labba upp á 

Esjuna” til þess að breyta aðeins til. Það er eðlilegt að áhuginn sveiflist aðeins til en hann 
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kemur alltaf aftur. Mikilvægt er að leggja mikla áherslu á að þetta sé skemmtilegt, ekki einungis 

hugsa um bætingar eða ná markmiðum. Það má ekki gleyma að ,,njóta” þá eru minni líkur á 

því að fólk langi á æfingu. 

 

Lífstíll 

Lifnaðarhættir og félagslegt umhverfi 

Þegar spurt var hvernig Crossfit hefur haft áhrif á lífsstíl viðmælenda voru allir viðmælendur 

sammála um að þetta hafi haft jákvæð áhrif á þeirra lífsstíl. Það er ljóst að Crossfit hefur haft 

mikil áhrif á lifnaðarhætti og félagslegt umhverfi. Þrír viðmælendur tóku fram að Crossfit hafði 

haft áhrif á áfengisneyslu þeirra og að ferðum niður í bæ á djammið hafði fækkað. Nokkrir 

viðmælendur sögðust hafa byrjað í Crossfit þegar þeir voru í háskóla og töluðu um að 

vísindaferðir og drykkja með vinum væri mjög algengt á þessu tímabili í lífi fólks.  Það kom 

fram í viðtölunum að ,,Djamm og drykkja skemmir fyrir æfingum”. Það er skemmtilegra að 

mæta ferskur á æfingarnar daginn eftir heldur en að fara á djammið. Þegar farið er út á lífið á 

kvöldin og fengið sér í glas getur það haft slæm áhrif á æfinguna daginn eftir. Heilsan fer í 

fyrirrúm, hugsað er um hana í stærra samhengi til þess að bæta getu sína í Crossfit og hollari 

kostir voru valdir yfir þá óhollari. Mataræði, dagleg hreyfing og góður svefn eru efst á dagskrá. 

Þetta eru bara ,,svolítið mikil forréttindi” að skemmtilegasti partur dagsins sé að fara á æfingu. 

Það eru margir sem ,,upplifa kvöl og pínu” við það að fara í ræktina fyrir eða eftir vinnu.  

Einn viðmælandi kom inn á að hann hafi byrjað í Crossfit á sama tíma og hann byrjaði 

í háskóla. Hann var í yfirþyngd á þessu tímabili í lífi sínu og var búinn að vera mæta í ræktina, 

en það entist aldrei lengur en 5 mánuði í senn. Hann greindi frá að Crossfit væri ,,svo sniðugt 

til þess að vera betri í lífinu einhvern veginn” og að þetta væri svo miklu meira heldur en bara 

hreyfing. Hann talaði um að áhugi á náminu í háskólanum jókst á sama tíma og hann byrjaði í 

Crossfit og að sama leiti urðu svefn- og matarvenjur betri, en það gæti hugsanlega verið útaf 

tímamótum eins og hann orðaði það. Hann talaði um að vinir sínir voru ,,rosa mikið vakandi á 

nóttunni, borðandi snakk og pizzu, nammi og gos og eitthvað, djamm allar helgar” sem honum 

fannst ekki gott fyrir sig. Hann byrjaði að umgangast þá minna eftir að hann byrjaði í Crossfit 

því hann vissi að þetta væri ekki gott fyrir sinn lífstíl og fór að umgangast annað fólk. Annar 

viðmælandi hafði álíka upplifun, en hún sagði ,,Það hefur haft mest áhrif á félagsskap og 

svoleiðis”, hún fór að umgangast annað fólk með svipuð markmið eftir að hún byrjaði í Crossfit 

og var ekki jafn mikið með ,,gömlu vinkonunum”. Hún bætti við að ,,þá basically byrjaði líf 
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mitt” þar sem henni fannst Crossfit hafa áhrif á allt annað líka ,,þetta er svo miklu meira heldur 

en bara hreyfing”. 

Elsa taldi sig almennt lifa heilbrigðum lífsstíl áður en hún byrjaði í Crossfit. Hún sagði 

,,að velja sér hollari kosti fram yfir þá óhollari er lykilatriði”. Hún minntist einnig á að hún 

vildi ekki bregðast æfingafélögunum og greinir frá ,,ég spái alveg helling í því ef ég er að fara 

eitthvað út eitt kvöldið hvort ég fái mér í glas eða ekki svo ég sé ekki þunn daginn eftir”. Hún 

fer ekki á djammið því hún vill frekar fara á æfingu daginn eftir og taka góða æfingu með 

æfingafélögum. Hún telur einnig að ,,gott matarræði, góðar svefnvenjur og fleira” geti bitnað 

á æfingafélögum sínum. Hún vill vera í sínu besta formi þegar hún tekur æfingu með 

æfingafélögunum.  
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Umræður 

Rannsóknin sem hér er greint frá skoðar þá þætti sem hvetja einstaklinga áfram sem hafa 

stundað Crossfit lengur en fimm ár og þeirra reynslu á Crossfit sem íþrótt og sem æfingaplani. 

Markmið rannsóknarinnar er að auka við þekkingu Crossfit, þar sem leitast var eftir að því að 

svara rannsóknarspurningum rannsóknarinnar. 

Niðurstöðurnar styðja kenninguna um áhugahvöt, Self-Determination Theory (STD) 

eftir Ryan og Deci (2002). STD gerir ráð fyrir þrem nauðsynlegum sálfræðilegum þáttum, 

þegar einstaklingur ber alla þessa þrjá þætti STD er hann líklegri til þess að lifa betra lífi og 

vera þrautseigari til þess að ná markmiðum sínum í þeim verkefnum sem hann tekur sér fyrir 

hendur. Þessir þrír þættir eru hæfni (e. competence), stjálfstæði (e. autonomy) og tengslanet (e. 

relatedness) (Deci og Ryan, 2002). Hæfni er að hafa trú á því að geta klárað ákveðið verkefni 

með góðum árangri, sjálfstæði er að hafa trú á því að taka þátt í hreyfingu eða öðrum athöfnum 

sjálfviljugur og tengslanet er að upplifa það að tilheyra einhverjum ákveðnum hóp (Deci og 

Ryan, 2002). 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að Crossfit sé fjölþátta og virkt æfingaplan 

sem felur í sér að iðkendur takist á við að yfirstíga líkamlegar og andlegar áskoranir með því 

að vinna í markmiðum sínum. Þátttakendur upplifðu í gegnum þetta ferli alla sálfræðilegu 

þættina sem STD gerir grein fyrir. Að tilheyra hóp í samfélaginu (tengslanet) sem í raun ýtti 

undir aukið sjálfstraust (sjálfstæði) og að einstaklingur er viljugur til að ná bætingum (hæfni). 

Sem dæmi, að mæla sér mót við æfingafélaga til þess að mæta að morgni til. Þar af leiðandi 

upplifa báðir einstaklingar þörf til þess að mæta á æfingu til þess að bregðast ekki hvorum 

öðrum. 

Þegar helsta þema áhugahvatar er borið saman við rannsókn Ryan og Fredrick (1997) 

kemur í ljós að Crossfit iðkendur hreyfa sig meira til ánægju og hæfni sem flokkast til innri 

áhugahvatar. Þátttakendum fannst skemmtilegt að mæta á æfingar og það að ná árangri eða 

persónulegum metum var mjög hvetjandi. Ekki kom fram að iðkendur í Crossfit stunduðu 

Crossfit til að bæta líkamsímynd. Ryan og Fredrick halda því fram að einstaklingar sem 

stunduðu hreyfingu vegna innri áhugahvatar væru líklegri til þess að vera orkumeiri, 

sjálfsöruggari og ánægðari með sína hreyfingu (Ryan og Frederick, 1997). 

Crossfit er ekki skilgreint sem íþróttagrein en samt sem áður er keppt í því. Hægt er að 

taka þátt í mótum af ýmsum toga sem gerir iðkendum óháð getustigi að keppa sér til 

skemmtunar eða til þess að sigra aðra. Keppnir á við opna flokkinn (e. The Open) get hvatt 

iðkendur til bætinga á milli ára ásamt því að gera þeim kleift bera sig saman við aðra. 
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Niðurstöður benda einnig til þess að samfélagsmiðlar auðveldir Crossfit iðkendum að 

bera sig saman við aðra, bæði áhugamenn sem og atvinnumenn. Niðurstöður rannsóknarinnar 

styðja kenningu Festingar (1954) um félagslegan samanburð þar sem þátttakendur 

rannsóknarinnar báru sig saman við aðra einstaklinga, bæði upp á við og niður á við. 

Samanburður getur átt sér stað ómeðvitað á samfélagsmiðlum, þar sem einstaklingur ber sig 

saman við annan einstakling eftir getu á ákveðinni æfingu.  Einstaklingar í Crossfit fylgjast 

með atvinnumönnum í Crossfit og var það almennt hvetjandi fyrir þá. Notendur 

samfélagsmiðla sýna aðallega frá því góða en ekki því slæma sem gerist í þeirra lífi. Það getur 

haft neikvæð áhrif á aðra notendur sem sjá einungis ,,glansmyndina” af lífi annarra og ekki 

neitt annað. Samfélagsmiðlar geta ýtt undir framfarir eða persónuleg met einungis í þeim 

tilgangi að deila með öðrum á samfélagsmiðlum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að félagsleg tengsl hjálpa til við að byrja í Crossfit. 

Upphaf Crossfit iðkunar getur reynst erfið fyrir suma þar sem þetta er nýtt umhverfi. 

Einstaklingar sem eru ekki byrjaðir geta fengið ranga mynd af sportinu í fjölmiðlum þar sem 

þeir bestu eru ávallt í sviðsljósinu. Kunningjar, vinir eða fjölskylda sem stunda Crossfit geta 

auðveldað aðlögun Crossfit sem heilsueflandi hreyfingu. Skráning á grunnnámskeið með 

vinum getur auðveldað ferlið til þess að byrja. Reynsla á hóptímaþjálfun getur einnig auðveldað 

ferlið þar sem einstaklingar takast á við sama verkefnið í tímunum líkt og í Crossfit. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig fram á að félagslegi þátturinn er mikilvægur 

og virðist hafa umtalsverð áhrif á ástundun einstaklinga. Andrúmsloftið sem myndast í tímum 

er hvetjandi og skemmtilegt þar sem þéttir hópar geta myndast innan Crossfit stöðvar, og innan 

þessa hópa liggja vinabönd sem hvetur einstakling áfram til þess að mæta á æfingar sem er einn 

af þremur sálfræðilegum þáttum STD (Deci og Ryan, 2002). Crossfit tímar innihalda oftast 

sömu einstaklinga sem mæta á sama tíma því enn líklegra að iðkendur innan tíma kynnist. 

Crossfit tímar innihalda æfingu dagsins, þetta er líkamlegt og andlegt verkefni sem er krefjandi 

og allir þurfa á takast á við með sinni getu. Það er betra að þjást með einhverjum öðrum, þó 

svo að einstaklingur mæti í tíma og þekkir ekki neinn þá eru aðrir í kring sem eru að fást við 

sama verkefni og vanlíða. 

Niðurstöður leiddu í ljós að þátttaka í Opna flokknum (e. The Open) væri ákveðið próf 

til þess að sjá hvar iðkendur stæðu í samanburði við aðra og frammistöðu fyrri ára. Þetta eru 

fimm vikur þar sem iðkendur gera hvað sem er til að ná bestu tímunum eða sem flestum 

endurtekningum. Þetta er erfitt og stressandi tímabil sem reynir bæði á líkamlegt og andlegt 

atgervi. Algengt er að iðkendur geri sömu æfinguna með tveggja til þriggja daga millibili. 

Þátttakendur virtust ekki ná að stunda æfingar reglulega á tímabilinu sem keppnin stóð yfir, 
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þar sem öll áhersla er lögð á æfinguna sem sett er fyrir í keppninni þá vikuna. Sú upplifun að 

bæta frammistöðu sína í seinna skiptið er mjög verðlaunandi, óháð því hvort bætingin sé mikil 

eða ekki, og það gerir þetta þess virði að taka þátt. 

 Það eru mörg spennandi viðfangsefni innan Crossfit geirans sem mörg hver eru lítið 

rannsökuð og ekki verið nefnd hér. Sem dæmi mætti nefna er hvernig mótherjar hvetja hvorn 

annan í keppni og hvernig það stuðlar að samheldni innan Crossfit samfélagsins. Það verður 

áhugarhvert að fylgjast með Crossfit í framtíðinni, bæði sem keppnisgrein og heilsueflandi 

hreyfingu. Það eru því fjölmörg tækifæri þegar kemur að rannsóknum á og meðal Crossfit 

iðkenda, bæði hér heima og erlendis. 
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