
1 
 

Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar eigindlegu og megindlegu rannsóknar voru kvenkyns 

þátttakendur í Fitness. Markmið hennar var að kanna líkamleg og andleg áhrif 

undirbúnings og þátttöku kvenna í Fitnesskeppni. Til þess var skoðað 

orkuinnihald mataráætlana keppenda, æfingamagn þeirra sem og andlega og 

líkamlega heilsu fyrir og eftir keppni. Rannsóknin skiptist í þrjá hluta: megindlega 

rannsókn á kvenkyns keppendum á Íslandsmótinu í Fitness 2011, bæði fyrir og 

eftir keppni; eigindlega rannsókn á konum er höfðu reynslu af þátttöku í 

sambærilegum keppnum og að lokum megindlega rannsókn á áliti almennings á 

Fitness. Rannsóknin fór fram á tímabilinu 1. – 30. apríl 2011. Niðurstöður hennar 

sýndu að andlegir og líkamlegir kvillar á borð við átraskanir og tíðahringsröskun 

eru mjög algengir meðal kvenkyns þátttakenda í Fitnesskeppnum. Við athugun á 

orkuinnihaldi mataræðis Fitnesskeppenda kemur í ljós að það er langt undir þeim 

ráðleggingum sem Lýðheilsustöð og American Dietetics Association leggja til 

miðað við það magn æfinga sem keppendur leysa af hendi. Útlit er fyrir að notkun 

ólöglegra lyfja á borð við stera sé einnig töluvert algeng meðal kvenkyns 

keppenda í Fitness. Samkvæmt niðurstöðum er ljóst að fræðsla til keppenda er 

varðar mögulegar afleiðingar þátttöku þarf að auka til muna. Með því er 

hugsanlega hægt að sporna gegn þeim andlegu og líkamlegu kvillum sem tekið 

hafa sér bólfestu hjá keppendum í greininni. 

Lykilorð; Fitness, mataræði, æfingamagn, andleg áhrif, líkamleg áhrif, ólögleg 

lyfjanotkun. 
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Formáli 

Val á efni þessa lokaverkefnis okkar til B.Sc. gráðu í íþróttafræðum við Tækni- og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík var ákveðið síðla kvölds í janúarmánuði 

2011. Báðir höfum við gríðarlegan áhuga á öllum þeim þáttum er tengjast 

heilbrigðu og hraustu útliti og því var þetta viðfangsefni kjörið, bæði til þess að 

fræðast meira um næringarlegu hlið íþróttamannsins sem og þær hættur sem 

steðja að leitinni að hinu ,,fullkomna“ íþróttalega útliti.  

 Við viljum þakka öllum þeim er réttu okkur hjálparhönd við gerð þessarar 

ritgerðar. Ólafi Sæmundssyni sem veitti okkkur alltaf mikinn innblástur á fundum 

okkar í íþróttahúsi Gróttu á Seltjarnarnesinu með einskærri trú sinni á verkefninu. 

Einari Guðmanni, ritstjóra fitness.is og yfirdómara Íslandsmótsins í Fitness 2011, 

fyrir að koma okkur í samband við keppendur Íslandsmótsins í gegnum 

tölvupósta. Margréti Lilju Guðmundsdóttur fyrir svör sín við allskonar 

spurningum okkar er vörðuðu uppsetningu og útlit ritgerðarinnar. Höskuldi Frey 

Sveinssyni fyrir yfirferð á ritgerðinni. Kærustum okkar Sigríði Ósk Fanndal og 

Söru Heimisdóttur fyrir ómælda tillitsemi þeirra vegna fjarveru okkar frá 

heimilunum. Funa Frey litla fyrir allar sendiferðirnar til okkar í skólann með 

nauðsynjavörur. Vinnuveitendum okkar fyrir frí frá störfum þegar vinna að 

verkefninu stóð sem hæst. Og síðast en ekki síst bumbubúanum sem er á leiðinni 

seinna í sumar. 
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1. Inngangur 

Fyrsta líkamsræktarstöð landsins var stofnuð árið 1985 af Birni Leifssyni, var til 

húsa í litlu húsnæði í Skeifunni í Reykjavík og bar nafnið World Class (World 

Class, e.d.). Síðan þá hefur líkamsræktarstöðvum hérlendis fjölgað ört. Samkvæmt 

tölum úr mastersritgerð Þórdísar Lilju Gísladóttur voru stöðvarnar orðnar 60 

talsins árið 2007 og enn fleiri hafa bæst við (Þórdís, 2006). Faglærðum 

einstaklingum innan heilsugeirans fjölgar ár hvert og íþróttafræðinám á mennta- 

og háskólastigi njóta mikilla vinsælda. Áhugi Íslendinga fyrir hraustlegu og 

heilbrigðu útliti er því greinilega mikill.  

Brotið var blað í íslenskri íþróttasögu árið 1994 þegar sjö konur börðust 

um fyrsta Íslandsmeistartitilinn í Fitness. Síðan þá hefur Íslandsmót í Fitness 

kvenna verið haldið ár hvert, nú síðast í Háskólabíói í Reykjavík dagana 22. og 

23. apríl á þessu ári. Fjöldi þátttakenda þetta árið var í sögulegu hámarki en alls 

75 konur tóku þátt í sex mismunandi flokkum.  

Fitness er íþróttagrein þar sem einstaklingar keppast um hver búi yfir 

fegursta líkamanum og má því segja að hún sé eitt afsprengja fegurðarsamkeppna. 

Undirbúningur keppenda er margþættur og reynist mörgum erfiður. Í þessari 

ritgerð eru þær leiðir skoðaðar sem kvenkyns keppendur fara í undirbúning sínum 

fyrir keppni og reynt að leita svara við því hvaða áhrif  þær aðferðir hafa á líkama 

og sál. 
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1.1 Mataræði íþróttamanna 

Hitaeiningar 

Grunnorkuþörf er sú orka sem líkaminn þarf til að viðhalda innri líkamsstarfsemi 

s.s. að líkamshiti haldist réttur, að innöndun lungna sé eðlileg, að framleiðsla 

nýrra blóðkorna í beinmerg sé stöðug og að hjartað slái eðlilega. Grunnorkuþörf 

mannsins er háð þáttum eins og líkamsþyngd, hreyfingu og erfðum (Ólafur, 

2007). Ef tekið er mið af meðal líkamsþyngd kvenna sem stunda mikla hreyfingu 

(allt að 7 sinnum í viku) er algeng orkuþörf þeirra um 2600 hitaeiningar á dag 

samkvæmt Lýðheilsustöð og eykst hún enn frekar ef fjöldi æfinga verður meiri 

(Lýðheilsustöð, 2006). Ef einstaklingur tileinkar sér hitaeiningasnautt mataræði 

leitast líkami hans við að halda í þá orku sem hann hefur yfir að ráða með því að 

draga úr orkubrennslu (Ólafur, 2007). 

Orkuefnin 

Helstu orkuefnin í mat eru kolvetni, prótein, fita og alkóhól. Ein hitaeining er sú 

orka sem þarf til þess að hita 1 kg af vatni um 1 gráðu á celsíus. Orkugildi 

orkuefnanna fjögurra er eftirfarandi og er þá miðað við hitaeiningar í einu 

grammi: kolvetni 4 hitaeiningar, prótein 4 hitaeiningar, fita 9 hitaeiningar og 

alkóhól 7 hitaeiningar (Ólafur, 2007).  

Kolvetni er það orkuefni sem við þurfum mest á að halda og sem dæmi má 

nefna að heilafrumur og miðtaugafrumur þurfa á kolvetnum á að halda í formi 

glúkósa. Miðað við orkulegar manneldisráðleggingar ætti hlutfall kolvetna í fæði 

mannsins að nema 55-60% og jafnvel meira ef um íþróttamenn er að ræða. 

Kolvetni skiptast í einsykrur, tvísykrur og fjölsykrur og þar ræður fjöldi sykra í 

hvaða flokk það fer (Ólafur, 2007). 

- Einsykrur skiptast í glúkósa (þrúgusykur), frúktósa (ávaxtasykur) og 

galaktósa. Glúkósi er helsti orkugjafi líkamans og sá mikilvægasti. 

Frúktósi finnst í flestum ávöxtum og er einnig sætasta sykrutegundin. 

Galaktósi finnst sjaldnast stakur í náttúrunni en finnst bundinn saman við 

glúkósa í tvísykrutegund sem nefnist laktósi (mjólkursykur) (Ólafur, 

2007). 

- Tvísykrur skiptast í maltósa, súkrósa og laktósa. Maltósi er samsettur úr 

tveimur glúkósaeiningum og verður alltaf til við niðurbrot á fjölsykrunni 

sterkju eins og t.d. við gerjun á korni þegar verið er að framleiða 
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maltvökva og við niðurbrot í meltingu. Súkrósi er samsettur úr glúkósa og 

frúktósa. Úr safa sykurrófa og sykurreyrs er hann unninn og getur verið 

hvítur, brúnn eða flórsykur sem fer eftir því hvernig hann er hreinsaður. 

Viðbættur sykur er oftast unninn úr súkrósa. Laktósi er samsettur úr 

glúkósa og galaktósa (Ólafur, 2007). 

- Fjölsykrur skiptast í sterkju, glýkógen og trefjar. Sterkja er í formi margra 

þúsunda glúkósaeininga sem haldast í keðju. Glýkógen er í sama formi og 

sterkja þ.e. úr mörgum glúkósaeiningum og geymist í vöðvum og lifur. 

Trefjar koma úr plönturíkinu og eru ekki auðmeltanlegar því 

meltingarfærin geta ekki unnið bug á þeim. Þær gefa því ekki orku líkt og 

önnur kolvetni (Ólafur, 2007). 

Fita 

Það gefur auga leið að þátttakandi í Fitness keppni þarf að vera í góðu líkamlegu 

formi, það góðu formi að einstaklingurinn ætti að geta reitt af hendi flestar þrek- 

og styrktaræfingar sem hann tekur sér fyrir hendur. Sú staðreynd að þátttakandi í 

Fitness keppni þarf að hafa mjög lágan líkamsfitustuðul gerir það hins vegar að 

verkum að orkubúskapur líkamans er ófullnægjandi, sérstaklega skömmu fyrir 

keppni. Samkvæmt Bandarísku næringarfræðisamtökunum – American Dietetic 

Association (ADA) ætti fita að vera 20-35% allrar þeirra orku sem íþróttamaður 

innbyrðir á dag (American Dietetic Association [ADA], 2009). Ef neysla 

íþróttamannsins á fitu er mjög lítil (20% heildarorkunnar eða minni) kann það að 

hafa neikvæð áhrif á getu hans í íþróttum. En fita er orkuríkasta orkuefni líkamans 

og inniheldur þar að auki lífsnauðsynlegar fitusýrur og fituleysanleg vítamín. 

Ónæg orkuinntaka íþróttamanna hefur neikvæð áhrif á árangur þar sem hún veldur 

meðal annars því að prótein sem finnast í vöðvavef eru nýtt til orkuframleiðslu. 

Tap á vöðvavefum veldur tapi á styrk og þoli og getur þar að auki haft skaðleg 

áhrif á ónæmiskerfið, innkirtla og starfsemi stoðkerfisins. Þar að auki hefur ónæg 

orkuinntaka áhrif á inntöku snefilefna (s.s. vítamína og steinefna) sem getur 

valdið truflunum í efnaskiptum líkamans og aukið líkur á álagsmeiðslum og 

veikindum. (ADA, 2009). 

Kolvetni  

Áætluð kolvetnisinntaka íþróttamanna ætti að vera 6-10 g fyrir hvert líkamskíló á 

dag samkvæmt ADA. Inntakan á að vera í samræmi við orkunotkun 
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einstaklingsins, íþróttina sem iðkuð er, kyn og ytri þætti, s.s. veður, hita o.s.frv 

(ADA, 2009). Kolvetnistegundin glúkósi er nauðsynlegur fyrir öll líkamleg átök. 

Geymslubyrgðir glúkósa eru í formi glýkógens og geymist hann í lifur og 

vöðvum. Við átök dælir lifrin glúkósa út í blóðið þar sem vöðvar nýta sér þann 

glúkósa ásamt þeim sem eru til staðar í vöðvum. Eftir því sem meira 

glýkógenmagn er í vöðvum þeim mun lengur nýtist það til átaka (Ólafur, 2009). 

Því hefur inntaka kolvetnis fyrir, á meðan og eftir hreyfingu mikil áhrif á bæði 

getu einstaklingsins á æfingu sem og endurheimt. Kolvetnaneysla langt undir 

ráðlagðri kolvetnainntöku getur haft það að verkum að heilinn missir stjórn á 

boðefninu serótónín sem veldur oft miklum skapgerðarbrestum (ADA, 2009).  

Prótein 

Áætluð próteinþörf íþróttamanna er 1,2 -1,7 g fyrir hvert líkamskíló á dag 

samkvæmt ADA. Þetta magn próteina er auðvelt að að fá með neyslu venjulegrar 

fæðu og neysla próteina eða amínósýra í töflu- eða duftformi því óþörf (ADA, 

2009).   

Þess má geta að það er algengur misskilningur meðal íþróttamanna að 

próteinríkt mataræði sé lykill að stórum og stæltum líkamsburði. Þvert á móti 

getur of mikil próteinneysla haft skaðleg áhrif á líkamann. Þannig getur ofneysla 

próteina valdið uppsöfnun ketóna sem nýru eiga erfitt með að vinna úr og það 

valdið meðal annars vökvaþurrð í líkama (Shayne, 2008).  

Vatnslosun 

Eins og áður hefur komið fram leitast Fitness keppendur við að losa líkamann við 

eins mikið magn vökva og auðið er. Til þess eru farnar margar mismunandi leiðir, 

bæði með vatnslosandi efnum og drykkjum og svo með ákveðnu ferli þar sem 

einstaklingurinn drekkur ákveðið mikið magn af vatni á dag í ákveðinn tíma þar 

til stuttu fyrir keppni þegar hann stoppar neyslu vatns algjörlega. Við það að þerra 

upp líkamann á þennan máta skolar einstaklingurinn í leiðinni mörgum 

lífsnauðsynlegum söltum á borð við kalíum, natríum og klóríð auk annarra 

steinefna (Meletis, 2003). Sölt líkamans hjálpa til við starfsemi tauga og vöðva, 

jöfnun blóðþrýstings og pH-gilda líkamans auk viðgerða á skemmdum vefjum.  

Starfsemi heila, nýrna, hjarta og taugakerfis getur ekki virkað á fullkominn hátt án 

nægilegs magns vatns eða steinefna og því má leiða líkum að því að skerðing 

vatns í líkamanum með vatnslosun í langan tíma geti haft slæmar afleiðingar í för 
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með sér hvað varðar líkamsstarfsemi einstaklinga. Einnig ber að hafa í huga að 

innihald vöðva er 70% vatn og heili mannsins er 75% vatn. Skerðing vatns í 

líkamanum getur því einnig valdið vöðvakrömpum og verkjum í vöðvum sem og 

haft áhrif á heilastarfsemi (Meletis, 2003). 

Fram kemur á vefsíðu Lýðheilsustöðvar að ef allt að 1-2% af heildarþyngd 

líkamans tapast í formi vatns getur það valdið höfuðverkjum, þreytu og 

lystarleysi. Ef hins vegar vökvatapið er um 3-5% getur það dregið verulega úr 

frammistöðu.  (Lýðheilsustöð, 2006).  

1.2 Ofþjálfun 

Þegar íþróttamaður æfir fyrir stóran viðburð, keppni eða leik, eykur hann oft 

álagið á æfingum umtalsvert í þeirri von að ná betri árangri (Halson og 

Jeukendrup, 2004). Þegar íþróttamaður æfir undir miklu álagi þreytist hann og 

með þreytu minnkar afkastageta einstaklinga, sérstaklega ef ekki er hugað að 

viðeigandi hvíld. Þeir sem æfa undir miklu álagi verða oft varir við ástand sem 

kallast yfirþjálfun (e. overreaching). Ef einstaklingur æfir undir miklu álagi, á 

löngu tímabili og án þess að hvílast nægilega vel á hann það á hættu að verða fyrir 

líkamlegum og/eða andlegum einkennum ofþjálfunar (e. overtraining). Munurinn 

á þessu tvennu er sá að yfirþjálfunin krefst aðeins nokkurra daga hvíldar til að 

líkaminn jafni sig á meðan ofþjálfunarástandið getur varið í mun lengri tíma 

(Halson og Jeukendrup, 2004). 

Einkenni ofþjálfunar 

- Einstaklingur stendur sig illa. 

- Einstaklingur verður sinnulaus. 

- Einstaklingur finnur fyrir svefnhöfga. 

- Einstaklingur verður fyrir svefntruflunum. 

- Einstaklingur verður fyrir þyngdartapi og missir matarlyst. 

- Einstaklingur verður var við hækkandi hvíldarpúls. 

- Einstaklingur finnur fyrir vöðvaverkjum, eymslum, meiðslum eða verri 

endurheimt. 

- Einstaklingur verður fyrir skapgerðarbreytingum. 

- Einstaklingur verður fyrir meltingarfæratruflunum og ónæmiskerfið 

veikist. 

- Einstaklingur á erfitt með að einbeita sér (Gould og Weinberg, 2007). 
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 Ofþjálfun og yfirþjálfun eru skilgreind sem ferli sem inniheldur þjálfun 

undir miklu og ströngu álagi. Við tekur mikil streita eða ofálag sem veldur truflun 

í ,,innra vægi“ líkamans eða tímabundinni vanvirkni hans. Streitan getur birst fyrir 

tilstilli æfinga, sálrænna kvilla eða veikinda. Eðlileg viðbrögð líkamans við þreytu 

eftir æfingar eru að hann verður móttækilegri fyrir henni, þ.e. ef líkaminn fær þá 

hvíld sem hann þarfnast. Þetta ferli kallast endurheimt. Þegar þessu ferli er hins 

vegar ítrekað skipt út fyrir aðra æfingu undir miklu álagi getur líkaminn brugðist 

við með þeim hætti að hann fer í yfirþjálfunar- eða ofþjálfunarástand (Halson og 

Jeukendrup, 2004). 

Bataferli 

Eins og fyrr segir getur bataferli ofþjálfunar tekið mjög langan tíma, jafnvel fleiri 

ár, sem gerir það að verkum að ofþjálfun getur hæglega eyðilagt feril íþróttafólks. 

Þar sem ekki er hægt að mæla ofþjálfun hjá íþróttamönnum, eru allir möguleikar 

skoðaðir sem valdið gætu þeim líkamlegu eða andlegu einkennum sem 

íþróttamaðurinn þjáist af. Þegar allir þeir möguleikar hafa verið útilokaðir er 

einstaklingurinn greindur í ofþjálfun. Vegna þessa er ekki sjálfgefið að hann þjáist 

í raun af ofþjálfun. Ef ofþjálfun á sér hins vegar stað er nauðsynlegt að 

íþróttamaðurinn bregðist skjótt við með því að hætta þjálfun eða minnka álagið 

verulega. Nauðsynlegt er að hann hugsi vel um mataræði sitt, borði vel og 

reglubundið. Einnig er mikilvægt að einstaklingurinn slaki á í hinu daglegu lífi því 

að ofþjálfunarástand tengist ekki eingöngu æfingaálagi heldur einnig andlegu 

álagi (Halson og Jeukendrup, 2004). 

1.3 Átraskanir 

Lystarstol (anorexia) og lotugræðgi (bulimia) eru þeir tveir átröskunarsjúkdómar 

sem flestir kannast við (Gould og Weinberg, 2007). Þetta eru þó ekki þeir 

algengustu heldur í raun ýktustu gerðir átröskunarsjúkdóma. Báðir eru þeir 

lífshættulegir, tengjast andlegri vanlíðan og það getur tekið einstakling langan 

tíma að læra að halda sjúkdómnum í skefjum. Af tvennu illu er þó lotugræðgin 

auðveldari viðureignar þar sem einstaklingurinn veit í flestum tilvikum að um 

vandamál sé að ræða. Lystarstolssjúklingurinn er á hinn bóginn það veikur að 

hann kemur ekki auga á andlega kvilla sína og afneitar þeim því fram í rauðan 

dauðann. Einstaklingar með þessar átraskanir eiga oft við mikið þunglyndi að 

stríða vegna eigin útlits sem þeir bregðast við á misjafnan máta. 
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Lystarstolssjúklingurinn borðar þá enn minna, meðan lotugræðgissjúklingurinn 

eykur matarinntöku sína til að líða betur en skolar því svo út með óhefðbundnum 

og skaðlegum aðferðum. Til eru dæmi um að lotugræðgisjúklingar temji sér hætti 

lystarstolssjúklinga og er það ástand oft nefnt ,,bulimarexia“. Aðrir 

átröskunarsjúkdómar, s.s. ofát (binge eating), eru mun algengari og ruglar 

almenningur þeim oft saman við lystarstol eða lotugræðgi (Gould og Weinberg, 

2007). 

Líkamleg einkenni átraskana 

- Einstaklingur er undir lágmarksþyngd 

- Einstaklingurinn rokkar upp og niður í þyngd, oft um nokkur kíló milli 

daga. 

- Munnvatnskirtlar einstaklings eru oft bólgnir 

- Tíðahringur kvenna brenglast og hætta blæðingar jafnvel alveg í einhvern 

ákveðinn tíma (Amenhorrea). 

- Einstaklingar geta oft þjáðst af ,,carotinemia“ sem einkennist af gulleitum 

lófum og iljum. 

- Einstaklingurinn er oft með sár eða sigg á hnúum eða handarbaki sökum 

óhefðbundinna aðferða við uppköst. 

- Einstaklingurinn á oft í vandræðum með blóðsykursmagn líkamans þ.e. of 

lágan blóðsykur sem orsakar oft ,,hypoglycemia“, en það ástand veldur 

gjarnan miklum skapsveiflum og getur haft varanleg áhrif á heilastarfsemi 

einstaklings. 

- Einstaklingur á það til að fá vöðvakrampa í tíma og ótíma sem og mikla 

magaverki. 

- Önnur einkenni eru höfuðverkir, svimi, streita og mikið ójafnvægi í 

saltbúskap líkamans sem orsakar oft dofatilfinningu í líkamanum (Gould 

og Weinberg, 2007). 

Andleg einkenni lystarstols 

- Einstaklingur afneitar því að viðhalda eðlilegri lágmarks líkamsþyngd. 

- Einstaklingurinn takmarkar orkuinntöku sína mjög óhóflega og er sú 

neysla langt undir lágmarksorkuþörf mannsins. 

- Einstaklingurinn þjáist af áköfum ótta við að þyngjast eða fitna. 
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- Einstaklingur hefur brenglaða sýn á eigin líkama, þ.e. líkamsþyngd, stærð 

eða lögun (einstaklingnum finnst hann vera feitur þrátt fyrir að vera 

augljóslega of léttur) (Gould og Weinberg, 2007). 

Andleg einkenni lotugræðgi 

- Einstaklingurinn Innbyrðir eins mikinn mat og hann mögulega getur á sem 

skemmstum tíma í einrúmi. Oft feitan og orkumikinn mat. 

- Ef einstaklingurinn borðar í návist annarra er hann fljótur að hverfa á braut 

til að hefja hið óhefðbundna athæfi. 

- Einstaklingurinn er stöðugt á vigtinni og veit því af hverju grammi sem 

tapast eða bætist á. 

- Einstaklingurinn notar oft mikið magn megrunarlyfja í töflu- eða 

duftformi. 

- Einstaklingurinn finnur fyrir óstjórn á matarhegðun sinni í ofátinu. 

- Einstaklingur byrjar að neyða sjálfan sig til að æla eða notar hægða- eða 

þvagræsilyf til að skola út því mikla magni orku sem hann hefur innbyrt. 

- Einstaklingur setur sér fyrir strangt mataræði eða fastar og/eða hefur iðkun 

mjög mikilla og óhóflegra æfingar til að koma í veg fyrir 

þyngdaraukningu. 

- Einstaklingurinn þjáist af mikilli sektarkennd og skammast sín fyrir athæfi 

sitt (Gould og Weinberg, 2007). 

Átraskanir meðal íþróttafólks 

Í hópíþróttum er oft erfitt að greina hverjir þjást af átröskunum. Þolandi er oft 

leyndardómsfullur og ekki tilbúinn að deila upplýsingum um ástand sitt með 

þjálfurum eða öðrum aðstandendum. Þegar hann svo á endanum upplýsir um 

hegðun sína og líðan er ástandið oft orðið það svæsið og farið að hafa það 

neikvæð áhrif á árangur einstaklingsins í íþróttinni að þörf er á hjálp sérfræðinga. 

Mjög mikilvægt er að þeir sem standa næst íþróttafólki, sér í lagi þjálfarar, séu 

meðvitaðir um þá þætti sem ýtt geta undir átraskanir eða afbrigðilegar 

matarvenjur. Í mörgum greinum þurfa íþróttamenn að létta sig töluvert, t.a.m. fyrir 

vigtun í þyngdarflokkagreinum, eða að takmarka fitumagn líkamans líkt og í 

Fitness. Til þess notar íþróttafólk oft mjög svo óhefðbundnar og stundum 

hættulegar leiðir, s.s. með því að fasta í tiltekinn tíma, nota hægða- og 

þvagræsilyf, uppköst og strangt afvötnunarferli (Gould og Weinberg, 2007). 
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1.4 Tíðarhringur 

Tíðir hjá konum hefjast í kringum kynþroskaskeiðið, að meðaltali um 12 og hálfs 

árs aldur og eru hluti af lífi þeirra allt til tíðarhvarfa sem eiga sér oftast stað á 

aldurstímabilinu 45-55 ára. Tíðarhringurinn varir allt frá 25-36 dögum og er mjög 

mismunandi milli kvenna. Meðallengd tíðarhrings eru 28 dagar og vara blæðingar 

í 5 daga að meðaltali (Rosenblatt, 2007).  

Tíðahringur hefst fyrir tilstilli hormónanna estrógens og prógestróns, sem örva leg 

og brjóst kvenna til að undirbúa líkamann fyrir frjóvgun. Eggjastokkar kvenna 

senda þroskuð egg til legsins í von um frjóvgun. Ef frjóvgun á sér ekki stað, 

minnkar prógesterón- og estrógenmagnið, slímhúðin losnar og hefjast þá 

blæðingar. Blóðmissir á meðan blæðingum stendur er allt frá 14 til 74 ml 

(Rosenblatt, 2007). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á kvenkyns apa af tegundinni Macaca 

fascicularis, getur vöntun orku í líkamanum, t.a.m. vegna mikillar orkunotkunar 

fyrir tilstilli hreyfingar í bland við ónæga orkuinntöku í formi fæðu, valdið því að 

blæðingar eiga sér ekki stað í 3 mánuði eða lengur. Fita líkamans tekur þátt í 

framköllun þeirra efna sem koma af stað ferli tíðarhringsins og því eru bein tengsl 

á milli lágs hlutfalls fituprósentu og ruglingi í tíðarhring. Að auki kemur fram að 

röskun á tíðum megi einnig rekja til stresseinkenna, sem geta hvort heldur tengst 

hversdagslegu lífi sem og æfingum og keppnum í íþróttum (Williams, Helmreich, 

Parfitt, Caston-Balderrama og Cameron (2001). 
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2.Aðferðir og gögn 

Hér verður greint frá markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknaraðferðum sem 

notaðar voru við gagnaöflun. Rannsóknarspurningar sem settar voru fram verða 

skoðaðar auk þess sem farið verður yfir val á þátttakendum, framkvæmd og 

úrvinnslu gagna.  

2.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða áhrif undirbúningur fyrir Fitness 

keppni hefur á kvenkyns keppendur greinarinnar, bæði andlega og líkamlega. 

Mataræði, æfingaálag, hvíld og heilsa voru meðal þeirra atriða sem skoðuð voru 

til að leita svara við þeim spurningum sem settar voru fram.  

1. Hvernig er lykilþáttum að árangri í íþróttum, s.s. mataræði, æfingaálag og 

hvíld, háttað hjá kvenkyns Fitness þátttakendum á Íslandi? 

2. Hefur undirbúningur kvenkyns Fitness þátttakenda fyrir keppni áhrif á 

líkamlega heilsu þeirra? 

3. Hefur undirbúningur kvenkyns Fitness þátttakenda fyrir keppni áhrif á 

andlega heilsu þeirra? 

4. Hvernig er andleg og líkamleg líðan kvenkyns þátttakenda í Fitness eftir 

keppni? 

2.2 Rannsóknaraðferð og framkvæmd 

Megindleg rannsókn var gerð á kvenkyns þátttakendum á Íslandsmótinu í Fitness 

2011 sem fram fór í Reykjavík helgina 21. og 22. apríl. Tveir rafrænir 

spurningalistar voru sendir á alla þátttakendur í Fitness og Módelfitness kvenna, 

75 talsins. Fyrri spurningalistinn (sjá viðauka I) var sendur út 1. apríl 2011 með 

það að markmiði að sjá hvernig undirbúningi þátttakenda væri háttað og hvernig 

andleg og líkamleg líðan þeirra væri meðan undirbúningi stæði. Mótastjóri 

Íslandsmótsins sá um að senda spurningalistana til keppenda með tölvupósti og 

rannsakendur fengu síðan svör beint frá þátttakendum. Svarhlutfall þessa 

spurningalista var tæp 63%. Seinni spurningalistinn (sjá viðauka II) var sendur út 

með sama hætti viku eftir keppni, 31. apríl, í þeim tilgangi að kanna líkamlega og 

andlega heilsu einstaklingsins eftir keppni og greina þær breytingar sem orðið 

höfðu á andlegri og líkamlegri líðan keppenda frá því að fyrri spurningalistanum 

var svarað.  Svarhlutfall seinni spurningalistans var töluvert lægra, eða einungis 

32%.  
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Að auki var eigindleg rannsókn (sjá viðauka III) gerð á 10 konum sem 

ekki kepptu á Íslandsmótinu í Fitness 2011 en hafa reynslu af þátttöku í Fitness 

keppnum. Rannsóknin fór fram með eigindlegum viðtölum í heimahúsum eða á 

opinberum stöðum. Með þessum viðtölum var leitað eftir reynslu þeirra og 

skoðunum á þátttöku þeirra og annarra í Fitness til að tengja við niðurstöður 

megindlegu rannsóknanna. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 5.-30. apríl 2011 og 

tóku hvert um sig um 25-40 mínútur. Notast var við beinar og óbeinar spurningar. 

Vegna tegundar spurninga var svarendum heitið fullum trúnaði. Ein þessara 10 

kvenna var okkar aðalviðmælandi þar sem hún hefur bæði áralanga reynslu sem 

keppandi sem og þjálfari annarra keppenda. Verður hún titluð sem Íris í 

niðurstöðukafla. 

Að lokum var gerð megindleg rannsókn á almenningi í gegnum 

samskiptavefinn Facebook (sjá viðauka IV). Markmið hans var að kanna almennt 

álit almennings á Fitness og þátttöku í Fitness. Alls svaraði 221 einstaklingur 

spurningalistanum á þeim þremur dögum sem listinn var opinn frá 28.-30. apríl 

2011. Kynjahlutfall svarenda var mjög jafnt, 113 konur og 108 karlar tóku þátt í 

rannsókninni og var aldur þátttakenda 16 ára og eldri. Langstærstur hluti svarenda 

var í aldurshópnum 16-25 ára eða rétt rúm 50%. 

2.3 Gagnaöflun, úrvinnsla og greining gagna 

Undirbúningur fyrir spurningalista og viðtöl hófst í febrúar 2011 og stóð yfir allt 

þar til viðtöl voru tekin og spurningalistar sendir út. Gagnaöflun fyrir fræðilegan 

kafla hófst um sama leyti og einskorðaðist við bækur og rafrænar heimildir á 

veraldarvefnum. Eins og áður hefur komið fram voru spurningalistarnir sendir 

rafrænt til þátttakenda og viðtölin tekin upp á upptökutæki. Úrvinnsla gagnanna 

var svo unnin í SPSS og Excel tölvuforritum. Niðurstöður rannsókna verða birtar í 

niðurstöðukafla hér að aftan. Þar verða niðurstöður kaflaskiptar í takt við 

kaflaskiptingu fræðilegs inngangs.  
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3.Niðurstöður 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum þeirra rannsókna sem fram fóru á 

kvenkynskeppendum í Íslandsmótinu í Fitness 2011, fyrrverandi þátttakendum í 

sambærilegum Fitness keppnum, þjálfara Fitness keppenda með áralanga reynslu 

sem þátttakandi auk rannsóknar á áliti almennings. Niðurstöður verða birtar í 

undirflokkum með texta og myndum sem unnar voru með hjálp tölvuforritana 

IBM SPSS Statistics og Microsoft Excel.  

3.1 Mataræði 

Fita 

Rannsakaðar voru fimm mismunandi mataráætlanir, bæði hjá fyrrverandi Fitness 

keppendum sem og keppendum í Íslandmótinu í Fitness 2011. Meðaltal áætlaðrar 

fituinntöku í þessum mataráætlunum var 17,3%. Fitumagnið var þó mjög misjafnt, 

allt frá 6% og upp í rúm 25%. Sex af þessum tíu mataráætlunum innihéldu minna 

en 20%, þ.e. minna en það sem samsvarar lágmarks fituinntöku sem ADA gefur út 

að íþróttafólk ætti að neyta (sjá mynd 1).  

 

Mynd 1. Hér sést prósentumagn fitu í mataráætlunum kvenkyns þátttakenda í Fitness. 

 

Hitaeiningar 

Niðurstöður rannsakenda sýna að hitaeiningamagn mataráætlana Fitness keppenda 

á dag í formi fæðu er á bilinu 1139 - 1477 (sjá mynd 2). Þegar skoðaður er 

áætlaður æskilegur hitaeiningafjöldi kvenna sem æfa allt að sjö sinnum í viku 

samkvæmt Lýðheilsustöð (2600 hitaeiningar á dag) sést að hitaeininga magn 

Fitness þátttakenda er langt undir ráðlagðri neyslu.  
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Mynd 2. Hér sést hitaeiningafjöldi mataráætlana keppenda á Íslandsmótinu í Fitness 

2011. 

 

Kolvetni 

Samkvæmt mataráætlununum sem rannsakaðar voru sést að kolvetnisinntaka 

keppenda er langt undir þeirri kolvetnaneyslu sem ADA mælir með fyrir 

íþróttafólk. Meðalneysla kolvetna var ekki nema um 2,56 g fyrir hvert líkamskíló 

á dag. Mataráætlunin sem innihélt hæsta magn kolvetna á hvert líkamskíló var 3,4 

g en lægsta aðeins 1,7 g á hvert líkamskíló (sjá mynd 3). Að auki sýndu 

rannsóknirnar að rúm 38% kvennanna fundu fyrir aukinni skapstyggð í 

undirbúning sínum fyrir Fitness (sjá mynd 4) og tæp 38% fundu fyrir auknum 

pirringi í garð annarra (sjá mynd 5). 
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Mynd 3. Myndin sýnir magn kolvetna á hvert líkamskíló í grömmum samkvæmt 

mataráætlunum Fitness keppenda. 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Hér sést hlutfall þeirra keppenda sem finna fyrir aukinni skapstyggð þegar þeir 

æfa mikið og/eða undir miklu álagi. 
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Mynd 5. Myndin sýnir hlutfall þeirra sem segjast fljótir að finna fyrir pirring í garð 

annarra þegar mikið er æft og/eða undir miklu álagi. 

 

Prótein 

Próteinneysla samkvæmt mataráætlununum var að meðaltali um 2,5 g fyrir hvert 

líkamskíló. Próteininntakan var mjög sambærileg í öllum mataráætlununum og 

munur á hæsta og lægsta gildi einungis um 0,5 g (sjá mynd 6). Í öllum 

áætlununum hefði próteinmagnið sem fékkst úr venjulegri fæðu nægt 

einstaklingunum til þess að fullnægja ráðlagðri neyslu próteina. En allir 

þátttakendur neyttu próteina í duftformi. 

 

Mynd 6. Á þessari mynd sést magn próteina á hvert líkamskíló í grömmum samkvæmt 

mataráætlunum Fitness þátttakenda. 

 

37,78% 

22,22% 

40,00% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mjög/frekar sammála Hvorki sammála né
ósammála

Mjög/frekar ósammála

2,5 2,6 2,8 
2,3 2,4 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Áætlun 1 Áætlun 2 Áætlun 3 Áætlun 4 Áætlun 5

gr/kg



21 
 

6,52% 

19,57% 

73,91% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4 - 5 sinnum 6 -7 sinnum Oftar en 7

Samkvæmt mataráætlununum sem skoðaðar voru var meðalinntaka 

próteina 41,2% af heildarorkuinntöku þátttakenda. Hæsta próteinmagnið var um 

50,8% en minnst 34% (sjá mynd 7). 

 

 

Mynd 7. Hér sést hlutfall próteina í mataráætlunum keppenda í Íslandsmótinu í Fitness 

2011. 

 

3.2 Ofþjálfun 

Æfingamagn þeirra kvenna sem tóku þátt í rannsókninni var töluvert mikið, en 

tæp 74% þeirra sögðust æfa oftar en 7 sinnum í viku og tæp 20% 6-7 sinnum í 

viku (sjá mynd 8). Rannsókn á fyrri keppendum sýndi að þeir keppendur höfðu 

flestir æft 10-12 sinnum í viku (sjá mynd 9).   

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Hér sést hversu oft keppendur í Íslandsmótinu í Fitness 2011 æfðu að meðaltali 

á viku. 
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Mynd 9. Myndin sýnir hversu oft fyrrverandi þátttakendur í Fitness æfðu á viku í 

undirbúningi sínum fyrir Fitness. 

 

Þegar skoðaðar eru rannsóknir á keppendum á Íslandsmótinu í Fitness 2011 sést 

að sum einkenni ofþjálfunar sem nefnd eru í inngangskafla stemma við svör þeirra 

við spurningalista rannsakenda. Rannsóknin sýndi að 60% keppenda sögðu 

þátttöku sína í heimilsstörfum minnka með auknum æfingum og/eða álagi sem 

tengja má við sinnuleysi sem er eitt af einkennum ofþjálfunar (sjá mynd 10). 

Annað einkenni sem hægt er að tengja við svör þátttakenda eru svefntruflanir, en 

rúm 30% þátttakenda sögðust vakna oft að næturlagi (sjá mynd 11). Að auki eru 

skapgerðarbrestir ein einkenni ofþjálfunar, en stór hluti þátttakenda finnur bæði 

fyrir aukinni skapstyggð (sjá mynd 4) sem og auknum pirringi í garð annarra (sjá 

mynd 5) þegar mikið er æft og/eða undir miklu álagi. 
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Mynd 10. Myndin sýnir svör þátttakenda við spurningunni: ,,Þátttaka mín í 

heimilisstörfum minnkar með auknum æfingum og/eða álagi“. 

 

 

Mynd 11. Hér sést hlutfall þeirra keppenda á Íslandsmótinu í Fitness 2011 sem segjast 

vakna oft upp á næturna. 
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allt frá því fyrsta sem fellst í því að viðurkenna vanmátt sinn gagnvart áfengi, til 
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ásamt því að flytja öðrum alkóhólistum þennan boðskap. Vegna þess árangurs 

sem alkóhólistar náðu við að vinna þessi spor komu fram aðrir hópar fólks, 

venjulega svokallaðir fíklar, og sniðu þau að sínum þörfum. Má þar nefna OA eða 

átfíkla, al-anon eða aðstandendur fíkla, GA eða spilafíkla, CO-DA eða 

meðvirknifíkla, SLAA eða ástar-og kynlífsfíkla og þannig mætti lengi telja 

(Höskuldur Freyr Sveinsson, munnleg heimild, 20. apríl 2011). 

Fyrir nokkrum árum hannaði Íris, fyrrum Fitness keppandi til margra ára, 

12 spora kerfi fyrir átröskunarsjúklinga. Sporin voru hönnuð með AA sporin til 

hliðsjónar og eru keimlík þeim, en þó voru fjarlægð þau atriði sem snertu æðri 

mátt, sem eru í raun aðalundirstaða 12 spora AA. Í stað þess að fela líf sitt og vilja 

umsjá Guðs eiga þeir sem fylgja þessum 12 sporum að byggja trú sína á bata sínu 

æðra sjálfi. Hver og einn finnur það svo hjá sjálfum sér hvernig hann útskýrir sitt 

eigið æðra sjálf. Þessi 12 spor eru ætluð þeim sem berjast við 

átröskunarsjúkdóma, s.s. lystarstol og lotugræðgi sem og það sem forsprakki 

sporanna kallar,,þriðju átröskunina”. Hún segir að ,,þriðja tegund átröskunar“ lýsi 

sér þannig að einstaklingurinn hefur óbeit á útliti sínu, án þess þó að valda sér 

líkamlegum skaða s.s. með ofáti, svelti eða leiðum til að losa líkamann við fæðu 

með óhefðbundnum hætti. Samkvæmt Írisi eru það einmitt Fitness þátttakendur, 

og þá sér í lagi kvenkyns þátttakendurnir sem þjást af þessum meinum. Þeir 

keppendur sem eru illa fyrirkallaðir andlega, jafnvel brothættir andlega gagnvart 

útliti sínu, upplifa því þátttöku sína í Fitness sem einskonar kveikiþráð fyrir 

alvarlegri einkennum sem erfitt er að takast á við. Að mati Írisar er Fitness 

keppnin mikil andleg upplyfting. Utanaðkomandi einstaklingar eru duglegir að 

hrósa keppendunum á meðan æfingar og niðurskurður fer fram fyrir keppni, 

einstaklingarnir finna fyrir mikilli athygli og eru alla jafna mjög ánægðir með 

eigið útlit. Þegar keppni er svo lokið hefst mikið andlegt stríð hjá einstaklingnum. 

Margir keppendur eru að keppa í fyrsta skipti og eru ekki viðbúnir þeim 

breytingum sem verða bæði á útliti og athygli annarra. Vatnið sem skolað var úr 

líkamanum fyrir keppni með vatnslosunaraðferðum fer að gera vart við sig aftur 

og þyngdaraukning á sér stað af óviðráðanlegum ástæðum. Hrósin sem 

einstaklingurinn naut svo mikils fyrir keppni verða færri og ómerkilegri og þráin í 

keppnisdagsútlitið fer að krauma í einstaklingnum. Íris kallar þetta andlegt 
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niðurbrot sem margir, sér í lagi konur, eiga erfitt með að kljást við og er þetta 

ástand eldfimur kveikiþráður átraskana. Sporin 12 hljóða svo: 

 

1. Við viðurkenndum vanmátt okkar gegn eigin hugsunum í garð okkar og að 

okkur var orðið um megn að stjórna eigin lífi. 

2. Við fórum að trúa því að máttur okkur æðri/okkar æðra sjálf gæti gert 

okkur andlega heilbrigð að nýju. 

3. Við tókum þá ákvörðun að láta vilja okkar og líf lúta handleiðslu okkar 

æðra sjálfs samkvæmt skilningi okkar á því. 

4. Við gerðum óttalaust nákvæman siðferðislegan lista yfir 

skapgerðareinkenni okkar. 

5. Við viðurkenndum afdráttarlaust fyrir okkar æðra sjálfi, sjálfum okkur og 

öðrum einsktaklingi yfirsjónir okkar. 

6. Við vorum þess albúin að láta okkar æðra sjálf fjarlægja alla okkar 

skapgerðabresti. 

7. Við báðum okkar æðra sjálf í auðmýkt að fjarlægja brestina. 

8. Við gerðum lista yfir alla þá sem við höfðum skaðað og urðum fús til að 

bæta fyrir brot okkar. 

9. Við bættum fyrir brot okkar milliliðalaust, þar sem því var við komið, svo 

fremi það særði engan. 

10. Við iðkuðum stöðuga sjálfsrannsókn og þegar okkur skjátlaðist 

viðurkenndum við það undanbragðalaust. 

11. Við leituðumst við með bæn og hugleiðslu að styrkja vitundarsamband 

okkar við okkar æðra sjálf, samkvæmt skilningi okkar á því, og báðum 

aðeins um þekkingu á því sem það ætlar okkur og styrk til að framkvæma 

það. 

12. Við fundum að sá árangur sem náðist með hjálp reynslusporanna var 

andleg vakning og þess vegna reyndum við að flytja öðrum þennann 

boðskap og fylgja þessum meginreglum í lífi okkar og starfi. 

 

Í kjölfar þess að Íris hannaði sporin hófust vikuleg fundarhöld í anda AA 

samtakanna, þar sem einstaklingar með átraskanir hittust og deildu raunum sínum, 

hjálpuðust að við að ná bata og fóru í gegnum 12 spora ferlið. Rúmlega tíu 

konur sem sóttu fundina og leituðu hjálpar höfundar voru fyrrum Fitness 
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keppendur. Vegna bakgrunns Írisar og sögu hennar sem þolanda átröskunar 

leituðu þessar konur hjálpar hennar og það með góðum árangri. Vegna anna Írisar 

var starfseminni hætt í desember 2010, þrátt fyrir góðan árangur og vinsældir sem 

greinilega sýna þörfina á slíkri sjálfsvinnu í okkar litla samfélagi. Íris er þess 

fullviss að dempa megi andlega bresti þátttakenda í Fitness með mun 

meiri fræðslu fyrir keppendur. Hún er þeirrar skoðunar að þjálfarar Fitness 

keppenda séu þar í lykilhlutverki og að eftirfylgni þjálfara gagnvart keppandum sé 

lífsnauðsynleg. Þátttaka í Fitness finnst henni af hinu góða en forsendur keppenda 

þurfi að vera réttar og halda þurfi vel á spilunum til að viðhalda andlegri heilsu. 

 

Samkvæmt eigindlegri rannsókn sem gerð var á konum sem hafa reynslu 

af þátttöku í Fitness kom í ljós að 70% þeirra urðu varar við einkenni 

átröskunarsjúkdóma í einhverri mynd (sjá mynd 12). Tilvikin voru keimlík hvað 

varðar einkenni en tímabil þess varði allt frá örfáum vikum til 1-2 ára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Myndin sýnir svarhlutfall viðmælanda við spurningunni: ,,Varðst þú var við 

einkenni átröskunarsjúkdóms/a í kringum þátttöku þína í Fitness?“ 

 

3.4 Tíðarhringur 

Íris, viðmælandi rannsakenda, telur samkvæmt eigin reynslu að nær allar þær 

konur sem taka þátt í Fitness verði varar við rugling í tíðarhring sínum og eru 

dæmi um að þær fari ekki á blæðingar í allt að 9 mánuði. Hún bætti því við að það 

sé í raun takmark kvenkyns Fitness keppenda að fara ekki á blæðingar í ákveðinn 

tíma fyrir keppni því annars sé fituprósentan ekki nægilega lág. Viðmælandinn 
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minntist þó á að samkvæmt lækni sínum væri ekkert óeðlilegt við það að konur 

misstu úr blæðingum í ákveðinn langan tíma, en það væri þó ekki æskilegt ástand.  

Ef skoðuð er rannsókn á fyrrum kvenkyns þátttakendum í Fitness á Íslandi kemur 

í ljós að 90% þeirra urðu fyrir röskun á tíðarhring sínum í kringum keppni (sjá 

mynd 13). Allar misstu þær úr blæðingum í 2 mánuði eða lengur. Í tveimur 

þessara tilvika fór sú tala upp í heila 9 mánuði. Rannsókn á keppendum á 

Íslandsmótinu í Fitness árið 2011 sýnir hins vegar að rétt tæp 55% þeirra urðu 

varar við röskun í tíðarhring sínum (sjá mynd 13). Tími milli blæðinga hjá þessum 

55% var allt frá því að vera minni en 2 mánuðir og allt að 6 mánuðir eða meira 

(sjá mynd 14). 

 

 

 

 

Mynd 13. Myndin sýnir muninn á fjölda þeirra sem urðu fyrir röskun á tíðarhring sínum í 

kringum þátttöku sína í Fitness. Svarhlutfall fyrrum keppenda er blátt og keppenda 2011 

er rautt. 
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Mynd 14. Á myndinni sést hversu lengi þau 55% þátttakenda í Íslandsmótinu í Fitness 

2011 sem fundu fyrir röskun á tíðarhring sínum, misstu úr blæðingar í kringum 

undirbúning og þátttöku þeirra í keppninni. 

 

3.5 Aðrar íþróttagreinar 

Af þeim 47 konum sem tóku þátt í rannsókninni voru einungis átta sem stunduðu 

aðrar íþrótta samhliða því að taka þátt í Fitness keppni. Af þessum átta voru þrjár 

sem sögðu þátttöku í Fitness keppni hafa góð áhrif á árangur sinn í öðrum 

íþróttagreinum, þrjár þeirra sögðust ekki finna fyrir neinum áhrifum og tvær 

sögðu þátttöku í Fitness keppni hafa slæm áhrif á aðra íþróttaiðkun (sjá mynd 15).  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. Myndin sýnir svarhlutfall við spurningunni: ,,Hvernig hefur þátttaka þín í 

Fitness áhrif á árangur þinn í öðrum íþróttum“. 
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Í rannsókninni kom þó ekki fram hvers konar íþróttir konurnar stunduðu 

samhliða Fitness keppninni. Áhrif þess að takmarka mjög neyslu á fitu og 

kolvetnum í fæðuinntöku ætti alla jafna að gera það að verkum að keppni í 

íþróttum sem krefjast mikilla þol- eða kraftátaka verði erfiðari fyrir vikið, s.s. í 

boltagreinum og frjálsum íþróttum.  

 

3.6 Ólögleg lyfjanotkun 

Kraftlyftingamenn frá gömlu Sovétríkjunum og Ameríku voru fyrstir 

íþróttamanna til að nýta sér frammistöðubætandi lyf í formi anabólískra stera á 6. 

áratug síðustu aldar. Vegna árangurs þeirra á heimsmælikvarða bættust fleiri 

þjóðir í þennan hóp og fljótlega fóru íþróttamenn í öðrum greinum að notfæra sér 

sömu tækni. Um svipað leiti urðu sovéskar frjálsíþróttakonur fyrstar kvenna til að 

leika þetta eftir og líkt og hjá körlunum dreifðist notkunin fljótt út í fleiri greinar 

(Yesalis, 2000). Ólögleg lyfjanotkun hefur verið viðloðin íþróttaheiminn æ síðan 

og hafa fjölmörg lyfjahneyksli skekið heimsbyggðina.  

,,Lyfjaeftirlitsnefnd ÍSÍ sér um framkvæmd lyfjaeftirlits meðal íþróttafólks 

á Íslandi. Lyfjaeftirlitsnefndin starfar samkvæmt reglum Alþjóða 

lyfjaeftirlitsstofnunarinnar, WADA“ (ÍSÍ, e.d.). Alþjóðalyfjareglurnar voru 

samþykktar 24. Apríl 2004 af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands. Allir þeir er 

stunda íþróttir innan vébanda ÍSÍ samþykkja þessar reglur með þátttöku sinni og 

mega því búast við að vera teknir í lyfjapróf hvar og hvenær sem er. Með þessu 

eftirliti er leitast eftir að vernda hinn svokallaða ,,íþróttaanda“.  

 

Samkvæmt rannsóknum á keppendum á Íslandsmótinu í Fitness 2011 

finnst rúmlega helmingi þeirra steranotkun algeng meðal keppenda (sjá mynd 16). 

Í viðtölum sem tekin voru við fyrrverandi keppendur kom einnig fram að rúmur 

helmingur þeirra taldi steranotkun algenga í Fitness en aðrir sögðust ekki vilja tjá 

sig um þau mál. Ef þessar upplýsingar eru bornar saman við niðurstöður 

rannsóknar á áliti almennings sést að almenningur er á svipuðu máli (sjá mynd 

17). 
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Mynd 16. Hér sjást svör keppenda á Íslandsmótinu í Fitness við spurningunni: ,,Mér 

finnst steranotkun algeng meðal Fitnesskeppenda“.  

 

 

Mynd 17. Álit álmennings á því hvort þeim þyki líklegt að steranotkun sé algeng í 

Fitness keppnum. 

 

3.7 Álit almennings 

Ákveðið var að gera rannsókn þar sem leitað var til almennings og hann fenginn 

til að gefa álit sitt á Fitness keppnum og þátttakendum þeirra. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýndi að tæpur helmingur svarenda hefur orðið var við gagnrýnið tal í 

garð Fitness þátttakenda (sjá mynd 18). Í rannsókn á þátttakendum á 

Íslandsmótinu í Fitness kom í ljós að 55% þátttakenda telur álit almennings gott í 

garð Fitness keppna og þátttakenda í þeim (sjá mynd 19). 
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Mynd 18. Á myndinni sjást niðurstöður úr rannsókn á almenningi við spurningunni: ,,Ég 

verð var við gagnrýnið umtal í garð Fitness þátttakenda eða útlit þeirra meðal 

almennings“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 19. Hér sjást útkomur úr svörum keppenda á Íslandsmótinu í Fitness 2011 við 

spurningunni: ,,Ég tel álit almennings almennt gott í garð fitness keppna og þátttakenda í 

þeim“. 

 

 Niðurstöður rannsókna á áliti almennings sýndu að einungis 3,6% 

karlmanna og 6,48% kvenna þykir útlit karlkyns þátttakenda í Fitness mjög 

aðlaðandi (sjá mynd 20). Sömu sögu er að segja um álit þeirra á útliti kvenkyns 

þátttakenda, en einungis 4,46% karla og 1,85% kvenna þykir útlit kvenkyns 

þátttakenda í Fitness mjög aðlaðandi (sjá mynd 21). Einnig kemur fram í 

rannsókninni að mikill hluti almennings hefur lítinn áhuga á að líta út eins og 

Fitness þátttakandi (sjá mynd 22). 
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Mynd 20. Myndin sýnir hlutfall þeirra sem þykir útlit karlkyns þátttakenda í Fitness 

aðlaðandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 21. Myndin sýnir hlutfall þess almennings er þykir útlit kvenkyns þátttakenda í 

Fitness aðlaðandi. 
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Mynd 22. Myndin sýnir svör almennings við spurningunni: ,,Ég hef áhuga á að líta út 

eins og Fitness þátttakandi“. 
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4. Umræður 

Þegar haldið var af stað í þessa rannsókn var ætlunin að kanna líkamleg og andleg 

áhrif undirbúnings og þátttöku í Fitness beggja kynja. Þegar kom að því að fá svör 

þátttakenda á Íslandsmótinu í Fitness 2011 kom í ljós að svarhlutfall 

karlpeningsins var ekki nægilegt til að rannsókn á þeim gæfi marktækar 

upplýsingar. Svarhlutfall kvenna var hins vegar mun betra og því var ákveðið að 

aðlaga rannsóknina eingöngu að kvenkyninu.  

Þar eð þeir sem nýlokið hafa keppni í Fitness eða eru að fara að keppa í 

fyrsta sinn búa ekki yfir jafn víðri sýn á viðfangsefnið og þeir sem reynslu hafa af 

slíkum keppnum, þótti okkur nauðsynlegt að samtvinna álit þátttakenda á 

Íslandsmótinu í Fitness árið 2011 annars vegar og áliti og reynslu fyrrverandi 

keppenda hins vegar. Sú ákvörðun að skipta rannsókninni niður í þessa flokka 

virðist hafa borgað sig miðað við niðurstöðurnar. T.a.m. sagðist enginn 

fyrrverandi keppandi ætla að taka þátt í Fitness á ný, meðan flestir þátttakenda 

2011 virðast hafa hug á að keppa aftur. Nokkrir sögðu kannski, en enginn þeirra 

nei. Þessar staðreyndir ýta undir þær vangaveltur okkar hvort eftirmálar þátttöku, 

þ.e. andlegir og/eða líkamlegir kvillar hafi það mikil áhrif á marga þátttakendur að 

þeir segi skilið við keppnina þó þeim hafi liðið vel fyrstu daga eftir keppni. Fleiri 

staðreyndir er að finna í rannsókninni sem velta upp þeirri spurningu hvort 

ánægjan af þátttöku í Fitness, þ.e. vellíðanin vegna þess að því takmarki að taka 

þátt sé náð, hafi áhrif á svör þátttakenda í keppninni í ár. 

4.1 Álit almennings 

Ákvörðun um að kanna álit almennings var tekin á síðustu stundu og komu þar 

fram athyglisverðar staðreyndir. Sú könnun sýnir að þó sumum finnist útlit Fitness 

keppenda ekki alltaf mjög aðlaðandi þá þykir mörgum það heillandi tilhugsun að 

líta út eins og Fitness keppandi. Þá staðreynd er skemmtilegt að skoða og velta 

fyrir sér hvað býr þar að baki. Þykir hinum almenna borgara álit annarra vega 

meira en álit hans sjálfs eða er það öfundsýki sem fær hann til að neita eigin 

aðdáun á útliti Fitness keppenda? 

4.2 Mataræði 

Mataræði keppenda kom nokkuð á óvart hvað varðar hitaeiningafjölda. 

Rannsakendur fengu í hendurnar 10 mataráætlanir en ákveðið var að nýta 5 þeirra 

þar sem hinar 5 voru ekki nægilega nákvæmar til greiningar. 
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Meðalhitaeiningafjöldi þessara mataráætlanna var langt undir ráðlögðum 

hitaeiningafjölda íþróttamanna og auk þess var kolvetni- og fitumagn þeirra í 

flestum tilvikum of lágt. Því má leiða líkum að því að ákefð þess sem fylgir 

þesskonar mataræði á æfingum minnki til muna þar sem þetta eru aðalorkubyrgðir 

líkamans.  

Vert er að geta þess að samkvæmt svörum keppenda í ár fékk enginn 

þeirra mataráætlun sína frá næringarfræðingi. Langflestir nálguðust hana hjá 

þjálfara sínum og því setjum við spurningarmerki við gæði og fræðilega nálgun 

þessara áætlana. Skömmu fyrir mót hefja flestir keppendur svo vatnslosun og/eða 

kolvetnasvelti, sem undir eðlilegum kringumstæðum dregur enn meira úr þrótti 

þeirra á æfingum. Þar sem Fitness þátttakendur þurfa ekki að leysa af hendi neinar 

þrautir eða standa í stórátökum í keppninni má segja að þeir komist upp með að 

vera með orkubúin í þroti. Eins og kom fram í rannsókninni á keppendum 2011 

eru aðeins örfáir þeirra sem stunda aðrar íþróttir samhliða Fitness þátttökunni og 

kemur það lítið á óvart þegar litið er til hins áætlaða orkuleysis. Á hinn bóginn má 

færa rök fyrir því að fitu- og kolvatnasnauða neyslumunstrið hafi ekki eins slæm 

eða jafnvel góð áhrif á árangur í íþróttum sem krefjast lítilla þol- og kraftátaka og 

þar sem útlit og útgeislun íþróttamannsins vegur mikið í árangri hans í íþróttinni. 

Dæmi um slíkar íþróttagreinar eru t.d. dans, listdans á skautum, dýfingar o.fl.  

Einnig vaknar sú spurning hvort Fitness keppendur séu einstaklingar sem ekki 

hafa fundið sig í öðrum íþróttagreinum og leita því í Fitness.  

4.3 Andlegir kvillar 

Fyrri rannsóknir sýna að kolvetnasvelti, vatnslosun og aðrar leiðir sem Fitness 

þátttakendur fara í átt að markmiðum sínum geta haft gífurleg áhrif á andlega 

líðan þeirra. T.a.m. er hlutverk vatnslosunarinnar að draga fram alla þá vöðva sem 

mögulega er hægt að gera sýnilega. Þegar vatnslosuninni lýkur svo eftir keppni 

fara margir þessara vöðva mjög snögglega í felur að nýju og getur það lagst á 

sálina hjá mörgum, sérstaklega þegar litið er á þær staðreyndir að nær allir fyrri 

keppendur urðu fyrir barðinu á átröskunum í einhverri mynd. Eins og fram kemur 

í niðurstöðum getur fræðsla um það ferli sem fer af stað eftir keppni verið mjög 

mikilvæg. Ef bornar eru saman rannsóknir á fyrri keppendum og keppendunum í 

ár kemur í ljós að eftirfylgni þjálfara eftir keppni hefur aukist. Hins vegar má deila 
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um hversu mikil fræðsla hefur farið fram hjá þeim keppendum í ár sem sögðu 

þjálfara sína hafa farið í þessa hluti.  

Stór hluti keppenda 2011 fann fyrir aukinni skapstyggð og pirring í garð 

annarra og virðist það eðlilegt miðað við fyrri rannsóknir og það álag sem er á 

keppendum. Átraskanir eru hins vegar allt annars eðlis. Þetta eru sjúkdómar sem 

barið hafa á dyr heilsteyptustu einstaklinga og geta þeir verið illviðráðanlegir ef 

ekkert er að gert. Miðað við þær staðreyndir sem komu fram í rannsókn á 

fyrrverandi keppendum virðast átröskunarsjúkdómar hafa tekið sér bólfestu í 

Fitness geiranum. Keppnisskapið hleypur með margan í gönur og maðurinn er oft 

tilbúinn að fara hinar ýmsu krókaleiðir í átt að sigri. Keppni í útliti er svo 

sannarlega engin undantekning þar á. 

4.4 Líkamlegir kvillar 

Í upphafi töldum við undirbúning þátttakenda reyna meira á þolrif líkamans og 

bjuggumst við við fleiri dæmum um líkamlega kvilla.  Niðurstöður gefa hins 

vegar til kynna að hvorugur hópanna hafi orðið fyrir miklum skakkaföllum 

líkamlega fyrir utan tíðahringsraskanir, en slíkar raskanir virðast vera daglegt 

brauð í lífi kvenkyns Fitnesskeppenda og nánast takmark flestra þeirra. Finnst 

okkur það ákveðið áhyggjuefni að kvenfólk skuli tilbúið að raska eðlilegri 

líkamsstarfsemi á þennan hátt. Íris, viðmælandi okkar, minntist á það að læknir 

hennar fullyrti að ekki þyrfti að hafa áhyggjur af stöðvun blæðinga til lengri tíma.  

Samkvæmt rannsóknum okkar er þetta alls ekki æskilegt ástand og getur meðal 

annars verið orskavaldur lægri beinþéttni eða beinþynningu hjá konum (Nattiv 

o.fl., 2007). 

Þjálfunarmagn keppenda var á pari við það sem við höfðum búist við. 

Þegar litið er á hitaeiningafjölda og næringargildi mataræðis kom líkamleg heilsa 

keppenda okkur mikið á óvart. Samkvæmt viðmælendum eigindlegu 

rannsóknarinnar á fyrrverandi keppendum voru þeir það einbeittir á markmið sín 

að þreytu og lítilsháttar líkamlegum kvillum var ,,ýtt til hliðar“. Hægt er að líkja 

þessu hugarástandi við hugarástand vöðvafíkils, en hann er tilbúinn til að æfa í 

gegnum alla þá andlegu og líkamlega kvilla sem á hann herja í leit sinni að 

stæltari líkama (Kennard, 2010). Einkenni ofþjálfunar mátti sjá á svörum keppenda 

í ár, en eins og kemur fram í ofþjálfunarkafla rannsóknarinnar er ómögulegt að 

staðhæfa að um ofþjálfunarástand hafi verið að ræða.  
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4.5 12 spora kerfið 

12 spora kerfi Írisar sem talað er um í niðurstöðum þykir okkur gríðarlega gott 

framtak og greinilegt að um mikilvægt verkfæri gegn átröskununum er að ræða. 

Þessir sjúkdómar eru mjög persónulegir og samviskubit þeirra sjúku heltekur oft 

líf þeirra. Að leita hjálpar reynist oft þrautinni þyngri og sú staðreynd að geta hitt 

og talað við aðra í sömu sporum getur hjálpað mörgum að koma út úr skelinni. 

Einstaklingurinn finnur fyrir samkennd annarra og finnur að hann er ekki sá eini í 

báráttunni. AA-samtökin o.fl. hafa þrifist á þessari hugmyndafræði í tugi ára og 

samkvæmt Írisi er þetta kjörin leið fyrir átröskunarsjúklinga. Okkur þykir því leitt 

að Íris hafi þurft að draga sig í hlé og vonum að slík starfsemi verði sett á laggirnir 

sem fyrst, því nauðsyn virðist svo sannarlega vera á slíku.  

4.6 Ummæli keppenda 

Í lok spurningalistans sem sendur var út til þátttakenda í keppninni 2011 gáfum 

við þeim tækifæri á að tjá sig um hvað þeim hefði komið á óvart í sambandi við 

andlega eða líkamlega heilsu þeirra eftir keppni. Nokkur athyglisverð svör litu 

dagsins ljós. 

- ,,Hafði bara aldrei dottið í hug að eftirköstin væru erfiðari heldur en 

undirbúningurinn. Líka þetta núna þegar maður hefur keppt langar mann 

ekki að fólk tali um að maður hafi fitnað þannig ef eitthvað er er maður 

óöruggari með sjálfan sig.“ 

- ,,Hef keppt áður og er því vel vakandi yfir því sem gerist eftir keppni. Var 

rosalega langt niðri eftir að hafa keppt fyrir nokkrum árum og ýtti manni 

til þess að fara að huga að andlegri heilsu meira og núna veit ég að ég 

þarf að passa mataræði betur og halda áfram æfingum til að halda góðu 

formi og góðri andlegir heilsu í leiðinni.“ 

- ,,Hvað ég bæti á mig eða skurðurinn svona er ekki eins og hann var og þá 

líður mér stundum illa en ég veit vel að þetta kemur fyrir alla fitness...en 

kannski mismikið...og ég er hrædd um hvað aðrir (annað fólk) hugsi ef það 

sér mig núna eftir keppni heldur en fyrir keppni...andlega séð hefur þetta 

styrkt mig en líka haft erfið áhrif á mig andlega og líkamlega.“ 

- ,,Hélt að andlega hliðin yrði ekki svona góð!“ 
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- ,,Hvað síðustu dagarnir reyna mikið á andlegu hliðina en þegar kemur að 

keppnisdegi fer maður í einhverskonar sæluvímu og hún stendur yfir í 

nokkra daga eftir á!“ 

- ,,Nei. Bjóst við því að vera þreytt og löt og síétandi.“ 

Síðasta spurning sama spurningalista var svo hvort keppendur hefðu eitthvað til 

að koma á framfæri sem gæti hjálpað rannsakendum enn frekar. 

- ,,Mín upplifun af þessu ferli var ekki slæm, maður heyrir marga tala um 

hversu illa þeim líður vikuna fyrir keppnina en ég upplifði það eiginlega 

ekki, smá orkuleysi vegna skorts á kolvetnum var það mesta sem ég lenti 

í.“ 

- ,,Þetta er ekki fyrir alla en yndislegt fyrir þá sem þetta hentar.“ 

- ,,Held að þær stelpur sem tóku mataræði í of mikla öfga, t.d kolvetnasvelt. 

Eiga meiri hættu að lenda í þunglyndi eftir mót og að þyngjast mikið eftir 

mót. Væri gott að halda þessari umræðu alltaf á lofti.“ 

- ,,Þetta er ekki eins og allir halda: Svelta og borða bara poppkex og 

prótein og lyfta og brenna...við borðum litlar margar máltíðir en æfum 

mikið og borðum minni kolvetni...Fitness keppnina ætti að sýna, í 

sjónvarpi í beinni eða eitthvað álíka...Fólk velur sér lífsstíl og Fitness er 

einn sá lífstíll...Fitness keppnir reyna á andlega og líkamlega...Láta aðra 

dæma sig á allann hátt, koma fram á svið fyrir framan fullt af fólki með 

sjálfstraust og haus í lagi.“ 

- ,,Hvað vatnslosun er mikilvæg og getur einnig verið hættuleg því maður er 

að yfirkeyra nýrun! 4 kg á 2 dögum er ekkert eðlilegt.“ 

Eins og sést á þessum punktum er upplifun keppenda af þátttöku mjög misjöfn og 

greinilegt að keppendur hafa verið misvel fræddir um þær breytingar sem verða á 

útliti og líðan eftir keppni.  

4.7 Ólögleg lyfjanotkun 

Ummæli eins þátttakanda á Íslandsmótinu 2011 styður þær niðurstöður okkar að 

ólögleg lyfja- og/eða steranotkun keppenda sé mjög algeng: 

,,Ætla ekki að alhæfa en flest allar sem ég þekki sem keppa í þessu nota 

ólögleg efni til að flýta fyrir árangri og það er ekki sniðugt. Því líka þegar 

þú hefur gert það einu sinni muntu gera það aftur og þú getur bara átt í 

mikilli hættu að eyðleggja eitthvað sem þú færð ekki til baka.“ 
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Eins og komið var inná í niðurstöðum er það lyfjaeftirlit ÍSÍ sem sér um 

lyfjaprófanir íþróttamanna á Íslandi. Sú staðreynd að Fitness keppnir eru ekki 

innan vébanda ÍSÍ eiga keppendur þeirra ekki á hættu að vera teknir í lyfjapróf. 

Það væri því fróðlegt að vita hversu margir keppendur í Fitness keppnum á Íslandi 

myndu falla á þesskonar prófi. 
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6. Viðaukar 

6.1 Viðauki I 

Spurningalisti 1 – keppendur 2011 

Við erum tveir íþróttafræðinemar í Háskólanum í Reykjavík. Þessi spurningalisti er hluti af 

rannsóknarverkefni okkar á andlegum og líkamlegum áhrifum þess að taka þátt í fitness.Öll gögn 

verður farið með sem trúnaðarmál og verður eytt að lokinni úrvinnslu og skal tekið fram að engin 

svör verða rakin til einstakra þátttakenda.  

Með kveðju og fyrirfram þökk,  

Sigurður Heiðar og Sigurður Kristján. 

 

 

Kyn 

1. Kk 

2. Kvk 

 

Aldur 

1. 16-20 

2. 21-25   

3. 26-30  

4. 31+ 

 

Hvað af eftirfarandi á best við um þig? 

1. Er í fullri vinnu 

2. Er í námi 

3. Er í vinnu með námi 

4. Er atvinnulaus 

 

Hvað æfir þú að meðaltali oft í viku?  

1. Sjaldnar en 4 sinnum  

2. 4-5 sinnum   

3. 6-7 sinnum 

4. Oftar en sjö sinnum í viku 

 

Hvenær hófst undirbúningur þinn fyrir fitness?  

1. Minna en 3 mán fyrir keppni 

2. 3-6 mán fyrir keppni 

3. 6 – 12 mán fyrir keppni 

4. 12 mán + 

 

Hversu margar máltíðir borðar þú að meðaltali á dag?  

1. Minna en 4 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

5. 7+ 

 

Hversu marga klst. að meðaltali sefur þú á sólarhring?  

1. Minna en 5 klst 

2. 6-7 

3. 8-9 

4. 10+ 
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Hefur þú keppt í fitness keppni áður?  

1. Já 

2. Nei 

Ef já – hversu oft?  

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. Oftar 

 

Ef nei – hefur þig lengi langað að taka þátt í fitness?  

1. Já   

2. Nei 

 

Æfir þú einn eða með öðrum? 

1. Einn 

2. Með öðrum 

3. Í hóp 

 

Ert þú með sérstakan þjálfara fyrir fitness keppnina?  

1. Já   

2. Nei 

 

Ef já – er sú þjálfun í formi einkaþjálfunar eða fjarþjálfunar?   

1. Einkaþjálfun 

2. Fjarþjálfun 

3. Annað 

 

Hvar fékkst þú mataráætlunina sem þú fylgir fyrir fitness? 

1. Frá þjálfara 

2. Frá næringarfræðingi 

3. Frá fyrri keppanda 

4. Hannaði hana sjálfur eftir eigin vitneskju 

5. Er ekki með neina séstaka áætlun 

6. Annars staðar 

 

Ert þú með einhverja styrktaraðila? 

1. Já 

2. Nei 

 

Ef já – í hvaða formi eru þessir styrkir? 

1. Peningar 

2. Fæðubótarefni 

3. Matur 

4. Annað 

 

Ef nei – Hefur þú reynt að fá styrki?  

1. Já 

2. Nei 

 

Stundar þú aðrar íþróttir? 

1. Já 

2. Nei 
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Ef já – hvernig hefur þátttaka þín í fitness áhrif á árangur þinn í þeirri/þeim íþrótt/um? 

1. Góð áhrif 

2. Slæm áhrif 

3. Engin áhrif 

 

 

Hversu margar mismunandi tegundir tekur þú inn af fæðubótarefnum? 

1. 1 – 2 

2. 3 – 4 

3. 5+ 

 

Merkja skal við þann reit er best á við um þig: 

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég hef mikið sjálfstraust í daglegu lífi 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ég tek þátt í Fitness keppni til að auka sjálfstraust 

mitt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég finn oft fyrir stressi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ég finn fyrir auknu stressi þegar ég æfi mikið og/eða 

undir miklu álagi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég er skapstór að eðlisfari ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ég finn fyrir aukinni skapstyggð þegar ég æfi mikið 

og/ eða undir miklu álagi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég er fljót/fljótur að finna fyrir pirring í garð annarra ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ég á erfitt með að sofna á kvöldin ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég er lengi framúr rúminu á morgnanna ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ég vakna oft á nóttinni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég hef mikla kynhvöt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ég finn fyrir aukinni orku í daglegu lífi þegar ég æfi 

mikið og/ eða undir miklu álagi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég á erfitt með að sleppa æfingu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ég hugsa mikið um það hvernig ég haga minni hvíld 

á milli æfinga ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér finnst kynhvöt mín minnka við miklar æfingar 

og/ eða undir miklu álagi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér finnst kynhvöt mín aukast við miklar æfingar og/ 

eða undir miklu álagi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég á erfitt að fylgja ákveðnu mataræði sem ég hef sett 

mér ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég finn oft fyrir löngun í feitan mat eða sætindi  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ég finn fyrir aukinni löngun í í feitan mat eða sætindi 

þegar ég fylgi ákveðnu mataræði ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Þegar ég finn fyrir löngun í feitan mat eða sætindi á 

ég erfitt með að hemja löngunina ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Ég hef mikla matarlist þegar ég æfi mikið og/ undir 

miklu álagi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég finn fyrir breyttri líkamslykt úr vitum (andremma) 

og/ eða húð við miklar æfingar og/ eða breytt 

mataræði 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ég er gjörn/gjarn á að meiðast ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég er gjörn/gjarn á að fá höfuðverk með breyttu 

mataræði ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég er gjörn/gjarn á að þjást af beinverkjum ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ég er gjörn/gjarn á að finna fyrir skjálfta, t.d. í 

höndum, eftir miklar æfingar og/eða undir miklu 

álagi 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ég er hluti af stórum vinahóp ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Miklar æfingar hafa áhrif á félagslíf mitt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Miklar æfingar hafa áhrif á samband mitt við maka 

og eða fjölskyldu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég fæ góðan stuðning frá vinum og vandamönnum í 

kringum þátttöku mína í fittness ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég tek virkan þátt í heimilsstörfum á mínu heimili ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Þátttaka mín í heimilsstörfum minnkar með auknum 

æfingum og/eða álagi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég tel álit almennings almennt gott í garð fitness 

keppna og þátttakenda í þeim ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér finnst inntaka fæðubótaefna mikilvæg við 

þátttöku í fitness keppnum ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér finnst ég taka inn mikið af fæðubótaefnum ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér finnst steranotkun algeng meðal keppenda í 

fitness ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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6.2 Viðauki II 

Spurningalisti 2 – keppendur 2011 

Eftirfarandi er spurningalisti númer 2 í rannsóknarverkefni okkar um andleg og líkamleg áhrif þess 

að taka þátt í Fitness. Spurningalistinn er framhald af spurningalista 1 og er markmiðið með 

honum koma auga á þær breytingar sem orðið hafa á andlegri og líkamlegri líðan keppenda frá því 

spurningalista 1 var svarað. 

Með kveðju og fyrirfram þökk, 

Sigurður Heiðar og Sigurður Kristján. 

 

 

 

 

Merkja skal við þann reit sem best á við um þig: 

 

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég finn fyrir meira sjálfstrausti nú eftir keppni en ég 

hafði gert áður ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég hef fundið fyrir minna stressi í mínu lífi eftir 

keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég hef fundið fyrir minni skapstyggð eftir keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Pirringur minn í garð utanaðkomandi áreitis er minni 

nú eftir keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég hef átt auðveldara með að sofna nú síðustu daga 

eftir keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég hef átt auðveldara með að fara framúr á 

morgnanna nú síðustu daga eftir keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég vakna sjaldnar á nóttinni nú síðustu nætur eftir 

keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég hef fundið fyrir meiri kynhvöt nú síðustu daga 

eftir keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég hef fundið fyrir aukinni orku í daglegu lífi nú 

síðustu daga eftir keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég hef fundið fyrir meiri löngun í feitan mat eða 

sætindi nú síðustu daga eftir keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég hef átt erfiðara með að hemja löngun mína í feitan 

mat eða sætindi nú síðustu daga eftir keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég hef fundið fyrir aukinn matarlist nú síðustu daga 

eftir keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég hef fundið fyrir breyttri líkamslykt úr vitum 

(andremma) og/ eða húð nú síðustu daga eftir keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég hef þjáðst af slappleika eða veikindum nú síðustu 

daga eftir keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég hef fundið fyrir skjálfta, t.d. í höndum, nú síðustu 

daga eftir keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Samband mitt við maka hefur batnað nú síðustu daga 

eftir keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Fæðubótarefnainntaka mín hefur minnkað nú síðustu 

daga eftir keppni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 

 

 



47 
 

Hefur tíðarhringur þinn raskast eitthvað í kringum Fitness keppnina? 

1. Já 

2. Nei 

 

Ef já - hversu langur tími hefur liðið á milli blæðinga? 

1. minna en 2 mánuðir 

2. 2-3 mánuðir 

3. 3-4 mánuðir 

4. 4-5 mánuðir 

5. 5-6 mánuðir 

6. meira en 6 mánuðir 

Ef þú varst í sérstakri þjálfun hjá þjálfara fyrir Fitness keppnina, mun sú þjálfun halda áfram nú 

eftir keppni? 

1. Já 

2. Nei 

 

Hefur þjálfari þinn frætt þig um eða rætt við þig um einhverja líkamlega eða andlega kvilla sem 

gætu hugsanlega gert vart við sig eftir keppni? 

1. Já 

2. Nei 

3. Ég var sjálf vör um þá hugsanlegu kvilla sem gætu gert vart við sig eftir keppni 

 

Hefur þú hug á að keppa aftur í Fitness? 

1. Já 

2. Nei 

3. Kannski 

 

Er eitthvað sem hefur komið þér á óvart í sambandi við andlega eða líkamlega heilsu þína eftir 

keppni? 

 

 

 

 

 

 

Er eitthvað annað sem þú þátttakandi góður vilt koma á framfæri varðandi Fitness keppnina sem 

gæti hjálpað okkur við gerð þessarar rannsóknar? 
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6.3 Viðauki III 

Viðtalsrammi – fyrrum keppendur 

Hvernig var upplifun þín af þátttöku í Fitness í stuttu máli? Upplifðir þú einhverja 

andlega eða líkamlega kvilla í undirbúning þínum fyrir Fitness? En eftir keppni? 

Finnur þú fyrir einhverjum áhrifum af þátttöku þinni í dag? Hvernig var sjálfsmat 

þitt fyrir og eftir keppni? Hvernig er það í dag? Sérðu eftir því að hafa tekið þátt? 

Myndir þú keppa aftur í Fitness? Myndir þú mæla með því að taka þátt í Fitness 

keppni? Varst þú frædd um þær hættur sem geta stafað af þátttöku og undirbúning 

fyrir keppni af þjálfara þínum? Stundaðir þú aðrar íþróttir samhliða þátttöku þinni 

í Fitness? Varð röskun á tíðarhring þínum í kringum þátttöku þína í Fitness? Telur 

þú að það sé mikið um stera eða aðra ólöglega lyfjanotkun í Fitness? 
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6.4 Viðauki IV 

Spurningalisti – almenningur 

Við erum tveir íþróttafræðinemar í Háskólanum í Reykjavík. Þessi spurningalisti er hluti af 

rannsóknarverkefni okkar á andlegum og líkamlegum áhrifum þess að taka þátt í fitness. Þessi 

hluti rannsóknarinnar er ætlaður almenningi og áliti hans á Fitness keppni og þátttakendum 

hennar.Öll gögn verður farið með sem trúnaðarmál og verður eytt að lokinni úrvinnslu og skal 

tekið fram að engin svör verða rakin til einstakra þátttakenda. 

Með kveðju og fyrirfram þökk, 

Sigurður Heiðar og Sigurður Kristján.  

 

Aldur 

1. Yngri en 16 ára 

2. 16-25 

3. 26-35 

4. 36-45 

5. 46 eða eldri 

 

Kyn 

1. Kk 

2. Kvk 

 

 

 

Merkja skal við þann reit sem best á við um þig: 

 

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég tel undirbúning fyrir þátttöku í Fitness krefjast 

mikillar eljusemi og mikils aga ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér finnst þeir sem taka þátt í Fitness eiga hrós skilið 

fyrir eljusemi sína og aga til að ná þeim árangri sem 

það hefur náð 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Mér finnst útlit kvenna sem keppa í Fitness aðlaðandi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér finnst útlit karla sem keppa í Fitness aðlaðandi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Mér finnst líklegt að um mikla steranotkun sé að ræða 

í Fitness íþróttinni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég hef áhuga á að líta út eins Fitness þátttakandi ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég verð var um gagnrýnið umtal í garð Fitness 

þátttakenda eða útlit þeirra meðal almennings ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég verð var um jákvætt umtal í garð Fitness 

þátttakenda eða útlit þeirra meðal almennings ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 

 

 


