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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni í BS námi í hagfræði við Hagfræðideild Háskóla Íslands. 

Ritgerðin er 12 ECTS einingar af 180 ECTS eininga grunnnámi. Í ritgerðinni er fjallað um 

árangurinn sem hlýst af þjálfun í líkamsræktarstöðvum og reynt að sýna fram á tengsl 

árangurs við búsetu og síðan tekjur. Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, lektor og 

umsjónarmaður meistaranáms í heilsuhagfræði, var leiðbeinandi og fyrir alla hennar 

aðstoð eru henni færðar sérstakar þakkir. Jafnframt vil ég þakka starfsmönnum World 

Class fyrir aðstoðina við framkvæmd rannsóknarinnar, þá sérstaklega Hafdísi Jónsdóttur 

og Gígju Þórðardóttur. Eiginmanni mínum vil ég þakka fyrir hjálpina og mörg 

uppbyggileg samtöl um efni rannsóknarinnar. Foreldrum mínum þakka ég fyrir yfirlestur.  
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Útdráttur 

Heilsa getur haft mismunandi þýðingu fyrir fólk og til eru ólíkar aðferðir til að bæta 

heilsuna. Sú skilgreining að bætt heilsa sé til þess að lengja lífaldur og minnka dánartíðni 

er líklegast sú algengasta. Líkamsþjálfun er ein leið til þess að bæta heilsu og ráðleggur 

Alþjóðaheilbrigðisstofnun að fólk stundi hreyfingu í réttu magni. Í þessari ritgerð var 

skoðað hvort búseta og tekjur hefðu áhrif á hversu miklum árangri þátttakendur næðu í 

líkamsrækt. Notast var við árangurspróf og mælingar í upphafi og lok rannsóknar. 

Líkamsþyngdarstuðull (BMI) var reiknaður út frá þyngd og hæð. Í ástandsprófi voru 

ákveðnar æfingar gerðar af fullri ákefð í stuttan tíma í upphafi rannsóknar og í lokin. 

Þátttakendur sem svöruðu spurningalista voru samtals 73 í upphafi rannsóknarinnar og í 

framhaldi tóku þátttakendur þátt í „Súperformsnámskeiði“ World Class. Eftir sex vikna 

námskeið voru þátttakendur aftur mældir og tóku þá aftur árangurspróf. Endanlegur 

þátttökufjöldi var 42 einstaklingar.  

Í ljós kom að tengsl voru milli árangurs í ástandsprófi annarsvegar við tekjur og 

hinsvegar við búsetu. Búsetusvæðin voru 11 og skiptust eftir póstnúmerum. Aðeins 

fimm póstnúmer sýndu marktækni en það má að hluta til skýra með litlum 

þátttakendafjölda. Árangur í lækkun BMI sem telst þá vera þyngdarmissir, tengdist 

einnig tekjum en tengslin á milli BMI og póstnúmera voru ekki skýr. 
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1  Inngangur  

Heilsa og tekjur eru þættir sem hafa oftar en ekki verið settir í samhengi í rannsóknum 

undanfarin ár. Steinar B. Aðalbjörnsson velti upp þeirri spurningu á heimasíðu sinni eftir 

að hafa hlaupið um Reykjavík og Seltjarnarnes, hvort hugarfar íbúa Seltjarnarness væri 

öðruvísi en annarra Íslendinga. Þessi spurning kom til vegna fjölda hlaupara sem Steinar 

mætti á vegi sínum á Seltjarnarnesi sem voru mun fleiri en hann mætti í Reykjavík 

(Steinar B. Aðalbjörnsson, 2011). Þetta varð kveikjan að því að ráðast í rannsókn á því 

hvort tengsl væru á milli heilsu og tekna á mismunandi svæðum á höfuðborgarsvæðinu. 

Líkamsþjálfun var skoðuð á mismunandi svæðum og reynt að finna tengsl á milli 

árangurs og búsetu. Einnig var skoðað hvort tengsl væru milli árangurs og tekna. Þetta 

leiðir því aftur að sömu grunnhugmyndinni að heilsa sé tengd tekjum.  

 

Heilsa almennings er oft í umræðunni og nú í sumar var reglulega fjallað um 

hlaupamenninguna á Íslandi. Yfir 13 þúsund þátttakendur voru í Reykjavíkurmaraþoni 

Íslandsbanka sem var haldið 18. ágúst 2012 og það hefur verið mikil aukning í hinum 

ýmsu íþróttagreinum eins og til dæmis þríþraut (Karen Axelsdóttir, 2012). Þetta bendir 

allt til þess að fleiri séu meðvitaðir um að bæta heilsu sína með hreyfingu. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunni, WHO, hefur hreyfingarleysi verið talin fjórða algengasta 

dánarorsökin og dauðsföll af þeim toga eru talin vera 3,2 milljónir talsins út um allan 

heim (WHO, 2012a). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin ráðleggur því fólki á aldrinum 18-64 

ára að æfa af hóflegri ákefð í 150 mínútur, dreift yfir eina viku (WHO, 2012b). 

 

Þessi rannsókn var unnin í samstarfi við World Class en World Class rekur 10 

líkamsræktarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu. Á þessum stöðvum er boðið upp á 

líkamsræktarsali, hóptíma og námskeið, þó mismunandi eftir stöðvum. Rannsóknin var 

gerð á fimm mismunandi hópum sem æfðu á mismunandi stöðvum. Hóparnir voru á 

námskeiðum sem kallast Súperform og eru sex vikna námskeið. Á námskeiðunum er 

þjálfari sem sér um hópinn og reynir að aðstoða einstaklinga við að ná markmiðum 

sínum varðandi árangur líkamsrækt. Námskeiðin hafa verið haldin frá árinu 1997 (Hafdís 
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Jónsdóttir, 2012). Þátttakendur á námskeiðunum fara í upphafs og lokamælingar ásamt 

því að taka ástandspróf ef þeir hafa áhuga til að fá haldbærar upplýsingar um árangur.  

Allir þátttakendur í rannsókninni fengu gjafamiða í baðstofu World Class. 

 

Þátttakendur í rannsókninni svöruðu spurningalista í byrjun námskeiðs og síðan var 

árangur þeirra úr ástandsprófi og mælingum notaður við úrvinnslu gagna. Reynt var að 

tengja þann árangur við búsetu og tekjur á svæðinu. Tengsl voru á milli tekjuhæstu 

svæðanna og þeirra sem náðu bestum árangri af þeim niðurstöðum sem töldust 

marktækar.  
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2 Bakgrunnur 

2.1 Heilsa 

Heilsa er ekki einungis fólgin í að vera sjúkdómalaus heldur í almennri velferð 

einstaklings bæði líkamlegri, andlegri og félagslegri (WHO, 2012c). Erfitt getur reynst að 

mæla heilsu en í flestum tilfellum er dánartíðnin notuð. Með slíkum mælingum er þó 

ekki hægt að taka tillit til verkja og þjáninga sem hafa áhrif á heilsu. Aðrar mælingar hafa 

verið notaðar eins og tíðni sjúkdóma og veikindadagar. Einnig hefur verið reynt að búa 

til mælikvarða á lífsgæðum til að meta heilsu (Folland og félagar,  2010).  

Hægt er að skoða þróun útgjalda til heilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum, en þar sést 

hvernig sú þjónusta hefur aukist í gegnum tíðina. Árið 1960 fóru til dæmis 5% af 

ráðstöfunartekjum í heilbrigðisþjónustu um leið og 25% af tekjum fóru í mat. Árið 2007 

var hlutfall af ráðstöfunartekjum sem voru notaðar í heilbrigðisþjónustu hinsvegar orðið 

17,3% en hlutfall af eyðslu í mat 13,7%. Slík breyting í heilbrigðisþjónustuútgjöldum 

getur þýtt að fólk sé að nota meiri heilbrigðisþjónustu og að meiri rannsóknir séu 

framkvæmdar. Einnig getur verið að fólk eyði meiru í dýrari aðgerðir sem voru áður ekki 

í boði eða að verð á heilbrigðisþjónustu hafi hækkað (Folland og félagar, 2010). Má þó 

draga þá ályktun að heilbrigðisþjónusta hafi þróast yfir tíma og að fleiri úrræði séu í boði 

og þar af leiðandi fari meira fjármagn í slíka þjónustu. Þá má kannski draga þá ályktun að 

það sé neikvæð þróun að fólk fari fram á dýrari þjónustu þegar þörfin er ekki endilega til 

staðar. Fuchs komst að því árið 1974 í rannsókn sinni að á árunum 1900 til 1930 átti 

heilbrigðisþjónusta ekki þátt í því að minnka dánartíðni hjá ungabörnum í 

Bandaríkjunum. Það sem hafði mest áhrif á þeim tíma voru lifnaðarhættir, menntun og 

færri fæðingar (Folland og félagar, 2010). 

Samkvæmt Thornton er samfélagsleg staða og lífstíll það sem hefur mest áhrif á 

dánartíðni (Thornton, 2002) en heilsa dreifist ólíkt í þjóðfélögum með tilliti til 

þjóðfélagsstétta, kyns, aldurshópa, búsetu og menningar (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 

2005). Því eru þættir eins og líkamsrækt sem hefur áhrif á holdafar og líkamsform 

skoðaðir í þessari ritgerð. Lífslíkur eru taldar vera meiri ef líkamsrækt er stunduð 

reglulega og slíkar niðurstöður hafa sést á báðum kynjum (Andersen og félagar, 2000). 
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Fólk sem er yfir kjörþyngd, sem er þá með líkamsþyngdarstuðul yfir 30, er líklegra til að 

fá ýmsa sjúkdóma. Dæmi um slíka heilsufarslega sjúkdóma er; sykursýki 2, hjarta og 

æðasjúkdómar, hár blóðþrýstingur, heilablóðfall, ýmsar tegundir krabbameina, 

gallsteinar og slitgigt. Auk þessara sjúkdóma getur umframþyngd valdið ýmiss konar 

fötlun og sálrænum vandamálum (WHO, 2012d). 

 

Offita hefur einnig verið talin ein af orsökum öryrkju sem virðist vera stækkandi 

vandamál hér á landi (Sigurður Thorlacius og félagar, 2006). Því er hreyfing og hollt 

mataræði hluti af því að viðhalda góðri heilsu. Í nýlegri rannsókn kom fram að heilsa 

Íslendinga hefði batnað eftir að á landinu varð efnahagshrun (Asgeirsdottir og félagar, 

2012). Þó að hreyfing hafi ekki verið skoðuð í þeirri rannsókn þá gætu slíkar niðurstöður 

bent til meiri heilsumeðvitundar almennings. Fleiri virðast taka lýsi og vítamín ásamt því 

að fá meiri svefn, á meðan dregið hefur úr óheilsusamlegri hegðun. Í rannsókn sem var 

birt í ágúst 2012 sýndu niðurstöður fram á það sem áður hefur verið kannað að 

líkamsrækt getur lengt lífaldur. Fylgt var eftir 18.760 einstaklingum í 26 ár og 

niðurstaðan var að ef líkamsrækt var stunduð á miðjum aldri minnkuðu líkurnar á 

krónískum sjúkdómum og þar af leiðandi hækkaði lífsaldur (Willis og félagar, 2012). 

 

Í þessari ritgerð er árangur í líkamsrækt skoðaður útfrá tekjum og búsetu. Aðrir þættir 

voru einnig kannaðir en áhersla var lögð á tengsl milli búsetu og heilsu. Hér er heilsa 

skilgreind sem líkamlegt ástand og árangurinn sem næst í því að bæta slíkt ástand. 

Mælingar í upphafi tímabilsins, sem spannaði sex vikur, voru notaðar til að mæla BMI 

hópsins. BMI stuðulinn er mælikvarði á holdarfar fólks. Hann hentar vel til þess að mæla 

breytingar á holdafari hópa á tilteknu tímabili en þó ekki jafn vel til að mæla holdafar 

einstaklinga. BMI er reiknað út frá hæð og þyngd en stuðullinn greinir ekki á milli fitu og 

annarra vefja líkamans (Margrét Valdimarsdóttir og félagar, 2009). BMI var skoðað í 

byrjun til að meta líkamsástand hópsins og síðan var breytingin skoðuð með tilliti til 

búsetu.  
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2.2 Tekjur 

Í sumum rannsóknum kemur fram að þar sem tekjumismunur er minni njóta íbúar 

yfirleitt betri heilsu en í samfélögum þar sem tekjumismunur en meiri (Wilkinson, 1996). 

Þetta á þó ekki alltaf við og í rannsókn frá árinu 2004 kemur fram að heilsa aukist ekki 

með minni tekjumismun. Þar kemur jafnframt fram að heilsa geti batnað í samfélagi þar 

sem mikill tekjumismunur er þegar reynt er að bæta kjör þeirra verr stöddu. Þá batnar 

heilsa þeirra verr stöddu sem fá bætt kjör sem síðan bætir heildarheilsu samfélagsins 

(Lynch og félagar, 2004).  

Hjá einstaklingum hafa auknar tekjur ásamt öðrum félagslegum þáttum hinsvegar sýnt 

fram á betri heilsu (Lynch og Kaplan, 2000) en ýmsir neikvæðir þættir í lífsstíl 

einstaklingina eins og reykingar eru til dæmis algegngari hjá lágtekjufólki en hjá 

hátekjufólki (Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, 2006).  

Þá hafa rannsóknir sýnt að ekki séu jafn sterkt tengsl á milli tekna og heilsu hjá hæstu 

tekjuhópunum (Ingveldur Erlingsdóttir, 2009). Þó slíkar niðurstöður séu ekki jafn 

algengar þá geta þær niðurstöður sýnt að einstaklingar með háar tekjur gefi sér síður 

tíma frá vinnu í að sinna heilsu þar sem fórnarkostnaðurinn er of mikill.  

Nýleg rannsókn sem gerð var í Nýja Sjálandi á 7.800 fullorðnum einstaklingum sýndi að 

tekjuaukning heimilis um 10.000 Bandaríkjadali á ári bætti heilsu í kringum 1% 

(Gunasekara 2012). Einstaklingar með tvö eða fleiri krónísk heilbrigðisvandamál voru 

10% líklegri til að bæta heilsu sína með 10.000 dala aukatekjum yfir árið. Á móti kom 

fram að hærri tekjur til skamms tíma höfðu minni áhrif á heilsu en til dæmis atvinnuleysi 

og þar af leiðandi lágar ráðstöfunartekjur. Þessu má snúa á hinn veginn eins og sýnt 

hefur verið fram á. Tekjur geta þá aukist hjá einstaklingum með aukinni fjárfestingu í 

menntun, þjálfun og heilsu (Folland og félagar, 2010). 

Menntun virðist skipta miklu máli varðandi heilsu, en menntun og tekjur haldast í líka í 

hendur (Bureau of Labor Statistic, 2012). Menntun leiðir af sér hærri tekjur og lægra 

atvinnleysi í flestum tilfellum.  Ef við setjum þetta í samhengi við hreyfingu og þá 

líkamsrækt, þá hefur það sýnt sig að þátttaka í íþróttum leiðir af sér betri frammistöðu í 
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námi í felstum tilfellum. Í þessari ritgerð voru þátttakendur spurðir út í menntun en slíkt 

samhengi var ekki frekar skoðað.  

Þátttakendur gáfu upp tekjur í rannsókninni en tölur frá Hagstofu Íslands sýndu hverjar 

ársmeðaltekjur voru á hverju svæði árlega. Neikvætt samband virðist síðan vera á milli 

heilsu og þeirra sem eru með lægri tekjur en aðrir í sama umhverfi, semsagt lægri tekjur 

en meðaltekjurnar á svæðinu (Wright, 2004). 

2.3 Búseta 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis sem tengja heilsu við búsetu en árið 2004 

höfðu áhrif búsetunnar á heilbrigði ekki verið rannsökuð að neinu marki (Hermann 

Óskarsson, 2006). Í rannsókn frá árinu 2003 var hverfum skipt niður í þrjá hópa út frá 

fjölda atvinnulausra, tekjum og hlutfalli þeirra sem voru undir fátæktarmörkum. 

Niðurstaðan var sú að hópurinn sem bjó við verstu kjörin hafði minna aðgengi að 

stöðum til að stunda hreyfingu/líkamsrækt. Þá er átt við staði eins og græn 

útivistarsvæði, íþróttamiðstöðvar, líkamsræktarstöðvar og göngu- og hjólastíga 

(Estabrooks og félagar, 2003). 

Í þessari ritgerð eru 11 póstnúmer skoðuð en þetta voru póstnúmerin þar sem 

þátttakendur í rannsókninni áttu lögheimili. Þátttakendur voru allir á 

höfuborgarsvæðinu en auk þátttakenda í Reykjavík voru þáttakendur frá Seltjarnarnesi, 

Kópavogi og Mosfellsbæ. Því má í raun skipta þátttakendum upp í hópa, fólk sem á 

heima miðsvæðis og fólk sem á heima í úthverfum.  

Í rannsókn sem var gerð á borgum í Kanada var komist að þeirri niðurstöðu að fólk sem 

býr í úthverfum ferðast meira á milli staða á bílum en þeir sem búa miðsvæðis (Turcotte, 

2009). Þó svo þetta eigi ekki við um líkamsrækt þá á þetta við um almenna heilsu og 

spurningunni velt upp hvort fólk í úthverfum hreyfi sig almennt minna. Þó það eigi við 

þegar kemur að ferðamáta þá virðast þeir sem búa í úthverfum stunda meiri hreyfingu í 

störfum sem tengjast heimilinu sbr. garðyrkjustörf og þrif á heimili. Það má því í raun 

leiða líkur að því útfrá þeirri rannsókn að almenn heilsa í úthverfum sé síðri en þeirra 

sem búa miðsvæðið og ferðast meira á milli staða gangandi eða á hjólum (Turcotte, 

2009). 
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3 Aðferð og gögn 

3.1 Framkvæmd  

Í september 2011 var spurningalisti (sjá Viðauka B) lagður fyrir 73 einstaklinga sem æfðu 

á líkamsræktarstöðvum World Class eftir að búið var að tilkynna rannsóknina til 

Persónuverndar (S5419). Þær líkamræktarstöðvar sem urðu fyrir valinu voru þær 

stöðvar sem buðu upp á námskeið sem kallast Súperform sem voru fimm talsins. 

Námskeiðin voru 6 vikna námskeið en innifalið í námskeiðum voru tveir lokaðir 

hóptímar, mælingar í upphafi og lok námskeiðs ásamt ráðleggingum varðandi mataræði. 

Námskeiðin voru hvorki ætluð fyrir byrjendur í líkamsrækt né fyrir einstaklinga í 

yfirþyngd. Hver stöð hafði sinn þjálfara svo námskeiðin geta hafa verið frábrugðin að 

einhverju leyti. Þetta var einnig kannað, hvernig árangur í líkamsrækt mældist á milli 

stöðva. Þátttakendur svöruðu spurningalistum þegar námskeiðið hófst og svöruðuð þá 

spurningum varðandi tekjur, búsetu, hjúskaparstöðu og fjölda barna. Þátttakendur tóku 

ástandspróf í byrjun námskeiðs en þau próf voru ekki öll eins á stöðvunum en voru þó 

sambærileg. Ástandsprófið gengur út á að endurtaka æfingu eins oft og mögulegt er á 

einni mínútu. Á fjórum stöðvum var einnig innifalið þolpróf eða Coopers test. Það felst í 

því að ganga/hlaupa eins og langt og mögulegt er á 12 mínútum og vegalengdin er skráð 

niður. Þetta verður hér með talinn hluti af þolprófi. Þjálfarar sáu síðan um að taka 

ummál og að vigta þátttakendur á sinni stöð.  

Þátttakendur æfðu síðan í lokuðum tímum tvisvar í viku en þjálfarar mæltust til þess að 

farið væri tvisvar til þrisvar til viðbótar í einhverskonar líkamsrækt. Þegar tvær vikur 

voru liðnar af námskeiðinu fengu þátttakendur boðsmiða í baðstofu World Class fyrir 

þátttökuna. Í lok námskeiðs mældu þjálfarar þátttakendur aftur og ástandsprófið var 

endurtekið ásamt þolprófinu. Þá hafði hluti hópsins hellst úr lestinni en 42 af upphaflegu 

þátttakendunum komu þá í mælingar og endurtóku ástandsprófið. Endanlegur 

þátttakendafjöldi skiptist svona milli póstnúmera (Tafla 1). 
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Tafla 1. Fjöldi íbúa í hverju póstnúmeri á höfuðborgarsvæðinu 

Pnr 101 105 107 109 110 112 113 116 170 203 270 

Fj. 3 3 2 1 2 8 2 1 4 1 15 

 

3.1.1 Ástandspróf 

Ástandsprófið er framkvæmt þannig að þjálfari setur fyrir æfingu og tekur tímann sem 

er ein mínúta. Þátttakendur framkvæma æfingarnar eins oft og þeir mögulega geta á 

þeim tíma. 

Armbeygjur: Þáttakendur gerðu ýmist armbeygjur á tánum eða hnjánum. Í rannsókninni 

er gert ráð fyrir að allir geri armbeygjur á hnjánum. Hjá þeim sem skrifuðu það niður 

sérstaklega að armbeygjur hefðu verið gerðar á tánum var armbeygjum fjölgað um 25% 

sem er forsenda er gefin útfrá gróflegri mælingu sem höfundur gefur sér. Þetta var 

nauðsynlegt í þeim tilfellum sem þátttakendur skráðu til dæmis armbeygjur á tánum í 

byrjun námskeiðs en skráðu síðan bæði armbeygjur á tánum og hnjánum í lok 

námskeiðs. Viðmiðið er að krepptur hnefi eða liggjandi vatnsbrúsi snerti bringu/brjóst í 

neðstu stöðu. 

Hnébeygjur: Þátttakendur gera hnébeygjur niður í þá dýpt sem þeir treysta sér til. Ekki 

var farið fram á sérstaka dýpt en í þjálfuninni er farið fram á að dýptin sé sem næst 90° 

beygju í hnjám.  

Uppstig: Stigið er upp á pall með 5 kg. handlóð í sitthvorri hendi. Áhersla lögð á að 

spenna kvið og að komast eins hratt upp og niður pallinn og unnt er. 

Burpees: Svipar til armbeygju nema á milli armbeygjunnar er staðið upp eða hoppað 

upp og stökkkraftur notaður. Síðan er hoppað niður eða farið rólega niður og í 

armbeygju. 
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Sippa: Sippubönd notuð og þáttakendur sippa eins oft og þeir mögulega geta. Áhersla 

lögð á að spenna kvið, hendur og grindarbotn. 

Kviðæfingar: Útfærslan er oftast sú að iljar eru í gólfi og hendur krosslagðar á bringu. 

Þátttakendur setjast svo upp og fara niður aftur en viðhalda spennu í kvið. Ef þessi æfing 

er ekki möguleg eru hendur hafðar beinar útréttar. Lófarnir snerta þá hnén og 

kviðvöðvar eru herptir saman og síðan slaka niður aftur. 

3.1.2 Þolpróf 

Þolprófið eða Coopers testið fór fram á fjórum stöðvum af fimm og var tekið inn í 

meðaltalð yfir árangur. Þátttakendur hituðu þá upp á hlaupabretti/skíðavél í nokkar 

mínútur. Síðan hófst prófið og þátttakendur reyndu að fara eins langt og þeir gátu á 12 

mínútum. Þetta var endurtekið í lok námskeiðs. 

 

3.2 Aðferð 

Til þess að kanna tengsl á milli árangurs í líkamsrækt sem hér er skoðaður sem breyting í 

BMI og breytingu í fjölda endurtekninga í ástandsprófi var notast við línulega 

aðhvarfsgreiningu þar sem línuleg tengsl eru skoðað milli tveggja breyta. 

Formúlan fyrir aðhvarfslínu er:  

Y’=bX + a 

Y’ er þá breytan sem spáð er fyrir um, b hallatala línunnar og X breytan sem er notuð til 

að spá með. Loks er a skurðpunkturinn á Y ásnum. 

Til þess að fá eina tölu sem hægt væri að nota sem árangur úr ástandsprófi var 

mismunurinn skoðaður fyrir og eftir námskeið og mismunurinn reiknaður sem 

hlutfallsleg aukning eða minnkun. Slíkt hið sama var gert fyrir þolprófið, mismunurinn 

var settur í hlutfallslegt samhengi. Að lokum var meðaltal tekið af æfingum og þolprófi 

þar sem slíkt átti við. Einnig voru breytingar í BMI gerðar sem hlutfall af upphaflegum 

BMI stuðli. Línulega aðhvarfsgreiningin var síðan gerð í tölfræðiforritinu GRETL XQuartz 

2.6.4.  
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 Í fyrstu lotu var árangur háða breytan og póstnúmerin sett upp sem „dummy“ 

breytur. 

 Í annarri lotu var breyting á BMI háða breytan og póstnúmerin aftur sett upp 

sem dummy breytur. 

 Í þriðju lotu var árangur háða breytan og atvinnutekjur sem þátttakendur 

svöruðu á spurningalistum sem dummy breytur.  

 Í fjórðu lotu var breyting á BMI háða breytan og atvinnutekjur sem þátttakendur 

svöruðu á spurningalistum sem dummy breytur.  

 Í fimmtu lotu var árangur háða breytan og æfingastöðvarnar settar upp sem 

dummy breytur. 

 Að lokum voru tölur frá Hagstofu Íslands fyrir ársmeðaltekjur á 

póstsvæðisnúmerum bornar saman við niðurstöður. 
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4. Niðurstöður 

4.1 Ástandspróf og póstnúmer 

Þegar tengsl voru skoðuð á milli árangurs í líkamsrækt, ástandsprófs og póstnúmers 

voru póstnúmerin borin saman við Mosfellsbæ (270). Flestir þáttakendur voru með 

lögheimili í Mosfellsbæ og því markverðustu mælingarnar þar. Í töflu 2 má sjá árangur 

hvers póstnúmers í samanburði við póstnúmer 270 samkvæmt aðhvarfsgreiningu. Einnig 

fylgir með p-gildið og uppgefnar ársmeðaltekjur (í milljónum króna) frá Hagstofu Íslands 

fyrir árið 2010 fyrir hvert póstnúmer. Á mynd 2 má síðan sjá GRETL töflu þar sem 

staðalfrávik sjást einnig. 

 

Tafla 2. Árangur þátttakenda í hverju póstnúmeri í samanburði við 270 

Póstnúmer Árangur     p-gildi                    Meðaltekjur 

116 52,4474% p-value 0,00004     Árstekjur 3,318.7 

107 23,5662% p-value 0.0057       Árstekjur 3,871.1 

170 16,3042% p-value 0.0099       Árstekjur 4,265.1 

101 15,7467% p-value 0.0248       Árstekjur  3,469.5 

109 15,5371% p-value 0.1639       Árstekjur  3,540.6 

112 14,9362% p-value 0.0029       Árstekjur  3,791.5 

110 11,8013% p-value 0.1474       Árstekjur  3,730.2 

203 7,41368% p-value 0.5013       Árstekjur  4,127.7 

105 7,13519% p-value 0.2932       Árstekjur 3,551.0 

113 8,69549% p-value 0.9135       Árstekjur 3,873.3 

 

Póstnúmer: 270 (Mosfellsbær) Tekjur 3,735.8.  Marktæknimörk eru p≤0,05 

Póstnúmer 116 var með mestan árangur miðað við Mosfellsbæ en þar sem eingöngu ein 

manneskja var úr því póstnúmeri ásamt 109 og 203 var það ekki talin marktæk 

niðurstaða þó GRETL hafi sýnt annað. Einnig var árangur þessarar einu manneskju 

töluvert hærri en hinna þar sem meðaltalsárangur þáttakenda í rannsókninni var 

19,72%. Því sýndu Vesturbæingar (107) mestan árangur af þeim hópi sem var skoðaður 
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með 23,6% betri árangur en Mosfellsbæingar (270) og niðurstaðan marktæk. 

Seltjarnarnesið (170) var næst á eftir með 16,3% betri árangur en Mosfellsbær og 

niðurstaðan marktæk og samkvæmt tölum Hagstofunnar var það svæði með hæstu 

meðaltekjurnar. Þessi niðurstaða sýnir því jákvæð tengsl á milli árangurs í líkamsrækt og 

tekna. 

Önnur póstnúmer sem sýndu marktækar niðurstöður voru 101 og 112 en þar haldast 

ekki sömu tengsl milli árangurs í líkamsrækt og tekna. Munurinn á þessum svæðum er 

innan við 1% árangursmunur í samanburði við Mosfellsbæ og tekjumunur rúmlega 300 

þúsund í meðalárslaunum. Mosfellsbær var síðan með flesta þátttakendur en með lakari 

árangur en í hinum hverfunum. Á mynd 1 má sjá árangur marktæku póstnúmeranna í 

ástandsprófinu. 

 

Mynd 1. Meðaltalsárangur eftir póstnúmerum sem voru marktæk 
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4.2 BMI og póstnúmer 

Þegar tengsl voru skoðuð á milli árangurs í líkamsrækt, lækkunar á BMI og póstnúmers 

var BMI borið saman við póstnúmer. Í GRETL voru niðurstöðurnar bornar saman við 

árangur í Mosfellsbæ (270). Í töflu 3 má sjá árangur í BMI, sem er prósentuaukning eða 

minnkun frá upphaflegu BMI gildi. Hér er ákveðið að lægra BMI gildi sé bætt heilsa þó 

að á því geti verið undantekningar. Því mælist prósentuaukning sem minnkun á BMI og 

bæting á heilsu. Í töflunni má sjá p-gildi og ársmeðaltekjur (í milljónum króna) frá 

Hagstofu Íslands fyrir öll svæðin. Í mynd 3 er hægt að sjá útprentun úr GRETL.  

 

Tafla 3. Árangur í BMI í hverju póstnúmerið í samanburði við 270 

Póstnúmer Árangur  p-gildi                    Meðaltekjur  

116 -0,64% p-value 0.7371    Tekjur 3,318.7 

107 1,555% p-value 0.2676    Tekjur 3,871.1 

170 -1,25750% p-value 0.2313     Tekjur 4,265.1 

101 -1,5667%      p-value 0.1857    Tekjur  3,469.5 

109 2,79% p-value 0.1501     Tekjur  3,540.6 

112 -0,49143% p-value 0.5616     Tekjur  3,791.5 

110 -0,125% p-value 0.9283     Tekjur  3,730.2 

203 -0,02% p-value 0.9916     Tekjur  4,127.7 

105 −1,60667      p-value 0.1750     Tekjur 3,551.0 

113 −2,48  % p-value 0.0817     Tekjur 3,873.3 

Póstnúmer: 270 (Mosfellsbær) Tekjur 3,735.8. Marktæknimörk eru p≤0,05 

 

Ef miðað er við að marktækni sé ef p-gildi er innan við eða jafnt og 0,05 þá er ekkert 

póstnúmer með marktæka niðurstöðu. Ef miðað er við p-gildi innnan við 0,1 þá er 

póstnúmer 113 með marktæka niðurstöðu. Tvö póstnúmer ná betri árangri en 

Mosfellsbær (270), póstnúmer 109 með 2,79% betri árangur og póstnumer 107 með 

1,55% betri árangur. Þetta styður ekki kenninguna um að árangur, sem hluti af heilsu, 
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aukist eftir tekjum þar sem póstnúmer 109 er með næst lægstu tekjurnar miðað við 

tölurnar frá Hagstofu Íslands. 

Næstu póstnúmer sem ná bestum árangri á eftir Mosfellsbæ eru póstnúmer 203 og 110. 

Póstnúmer 203 er með hærri tekjur en 110 miðað við tölur Hagstofunnar en þó lægri en 

270 og því er ekki hægt að komast að martækri niðurstöðu. 

 

4.3 Árangur og tekjur 

Þegar árangur var borinn saman við þær tekjur sem þátttakendur svöruðu á 

spurningalista komu fram tengsl á milli tekna og árangurs í ástandsprófi. Á mynd 4 er 

hægt að sjá niðurstöður úr GRETL og í töflu 4 er hægt að sjá árangur eftir tekjum. 

Tekjuflokknum 401.000-600.000 kr. er sleppt í GRETL og því sýnir taflan árangur hinna 

tekjuflokkanna í samanburði við 401.000-600.0000 kr.. 

 

Tafla 4. Árangur í ástandsprófi og tekjur í samanburði við hæsta tekjuflokk 

Tekjuflokkur Árangur p-gildi 

0-200.000 -11,5226% p-value 0,1021 

201.000-400.000 -2,05356% p-value 0,7304 

Marktæknimörk eru p≤0,05 

 

Eins og sjá má í töflunni er árangurinn mestur hjá hæsta tekjuflokknum, næst mestur hjá 

miðjuflokknum og minnstur mældur árangur hjá lægsta tekjuflokknum. Marktæknin er 

þó ekki til staðar ef miðað er við p-gildi undir eða jafnt og 0,05.  Þó svo þetta séu ekki 

marktækar niðurstöður vísa þær þó til jákvæðra tengsla á milli árangurs í líkamsrækt og 

tekna. 
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4.4 BMI og tekjur 

 

Árangur á lækkuðu BMI var skoðaður í tengslum við tekjur sem þátttakendur svöruðu á 

spurningalistum. Aftur eru tveir lægri tekjuflokkarnir bornir saman við hæsta 

tekjuflokkinn eins og sjá má á töflu 5 og í mynd 5. 

 

Tafla 5. Árangur í ástandsprófi og tekjur í samanburði við hæsta tekjuflokk 

Tekjuflokkur Árangur p-gildi 

0-200.000 -1,33762% p-value 0,1671 

201.000-400.000 -1,00048% p-value 0,2311 

Marktæknimörk eru p≤0,05 

 

Niðurstöður voru ekki marktækar miðað við sett marktæknismörk en niðurstöðurnar 

sýna þó tengsl á milli árangurs í BMI, þ.e.a.s. lækkun í BMI þegar tekjur hækka. Þetta 

sýnir því jákvæð tengsl á milli árangurs í líkamsrækt og tekna. 

 

 

4.5 Árangur og líkamsræktarstöðvar 

 

Að lokum var skoðaður árangur í líkamsrækt eftir því hvar þáttakendur sóttu 

námskeiðin. Í töflu 6 má sjá árangurinn eftir stöðvum ásamt p-gildum en í mynd 6 má sjá 

útskrift úr GRETL. 
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Tafla 6. Árangur í ástandsprófi eftir líkamsræktarstöð í samanburði við 
Spöngina(112) 

Líkamsræktarstöð-póstnr Árangur p-gildi 

Mosfellsbær (270) -0,177286 0,0007 

Seltjarnarnes (170) -0,00668295 0,9052 

Laugar (105) -0,0473510 0,4184 

Ögurhvarf  (203) -0,0973886 0,1009 

Marktæknimörk eru p≤0,05 

 

Þegar árangurinn í líkamsrækt var skoðaður var eingöngu ein niðurstaða marktæk sem 

var í Mosfellsbæ (270) ásamt samanburðarstöð sem var Spöngin. Árangurinn í 

Mosfellsbæ var 17,7% minni en í Spönginni (112). Ef við gefum okkur þá forsendu að 

einstaklingar æfi á þeirri stöð sem er næst heimilinu og búi því í sama póstnúmeri eða 

nálægt því þá getum við skoðað ársmeðaltekjurnar frá Hagstofu Íslands. 

Ársmeðaltekjurnar eru hærri í póstnúmeri 112, þar sem æfingastöðin Spöngin er 

staðsett, en í Mosfellsbæ. Þessi niðurstaða sýnir því að aukinn árangur í líkamsrækt 

tengist auknum tekjum á svæðinu.  

Ef við lítum einnig á niðurstöðurnar sem voru ekki marktækar sést að 

líkamsræktarstöðin á Seltjarnarnesi var með aðeins lakari árangur en í Spönginni en 

ársmeðaltekjurnar á Seltjarnarnesi eru þó hærri. Líkamsræktarstöðin í Laugum sýndi 

lakari árangur en Spöngin en í póstnúmeri 105, þar sem líkamræktarstöðin Laugar er 

staðsett, eru lægri ársmeðaltekjur, sem sýnir jákvæð tengsl milli árangurs og tekna. 

Ögurhvarf sem er staðsett í Kópavogi var með næsthæstu meðaltekjurnar á svæðinu en 

var með næst lakastan árangur ásamt líkamsræktarstöðinni í Mosfellsbæ sem sýnir því 

ekki sömu tengslin. 

 

Mismunandi kennarar voru á stöðvunum og sá þáttur getur skipt máli þegar kemur að 

því hvaða fólk mætir á hvaða stöð. Ef horft er á marktæku niðurstöðuna sem var 

Mosfellsbær í samanburði við Spöngina þá eru þessi jákvæðu tengsl skýr, árangur í 

líkamsrækt tengist tekjum. 
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5. Umræður 

Í þeim hluta rannsóknarinnar sem snýr að póstnúmerum og árangri má sjá að 

niðurstöður virðast sýna tengsl á milli ársmeðaltekna á svæðinu og árangurs í 

ástandsprófi. Fimm svæði voru marktæk og 6 ómarktæk sem verður að teljast eðlilegt í 

rannsókn með 42 þátttakendum. Þó svo að reynt hafi verið að staðla æfingar í 

ástandsprófi hjá öllum stöðvum má gera ráð fyrir að viss skekkja sé í slíkum mælingum 

þar sem framkvæmd hjá þjálfurum getur verið mismunandi. Einnig var mismunur á því 

hvaða æfingar voru notaðar í ástandsprófi á milli stöðva þó þær hafi í flestum tilfellum 

verið svipaðar. Hinsvegar var úrvinnslan þannig að prósentubreyting í ástandsprófi var 

notuð og því ætti gerð æfinga ekki að skipta höfuðmáli. Einnig hefðu fyrirmæli þurft að 

vera skýrari varðandi skráningu á æfingum í ástandsprófi. Sumir hópar skráðu niður 

hvort armbeygjur hefðu verið á hnjánum eða tánum en aðrir gerðu það ekki. Því var 

ákveðið að gefa sér þá forsendu að allir gerðu armbeygjur á hnjánum og þeir sem skráðu 

sérstaklega að æfingar hefðu verið gerðar á tánum fengu 25% fleiri armbeygjur skráðar 

hjá sér eins og áður kom fram í ritgerðinni. Prósentubreyting í armbeygjum var einnig 

notuð og því ætti sú aukning að koma í veg fyrir misræmið sem hlýst af mismunandi 

skráningum á armbeygjum. Hinsvegar var nauðsynlegt að gefa sér þessa forsendu því 

sumir þátttakendur skráðu armbeygjur í upphafi námskeiðs en tóku ekki fram á hvorn 

veginn þær voru framkvæmdar. Í lok námskeiðs skilgreindu þeir síðan hversu margar 

armbeygjur hefðu verið gerðar á hnjánum og síðan á tánum. 

Árangur póstnúmeranna var síðan borinn saman við meðaltekjur íbúa á svæðinu sem 

getur verið að hluta til skekkja. Þetta eru þá ekki eingöngu tekjur þátttakenda heldur 

allra íbúa í því póstnúmeri. Þau svæði þar sem tekjur eru almennt hærri ættu að búa yfir 

betri aðstöðu til heilseflandi iðkunar. Einnig voru þessar tekjur notaðar til að meta 

ástandið hjá öllum á þessu svæði sem ætti að hafa áhrif á alla íbúa. 

Árangur í ástandsprófi sýndi tengsl við hærri tekjur en niðurstöðurnar voru ekki 

marktækar. Fjórir þátttakendur svöruðu ekki tekjuspurningunni og því voru fjórar eyður 

í tekjudálki í vinnslunni.  

Ekki voru sömu tengslin hjá BMI og póstnúmerum eins og úr ástandsprófinu. Aftur á 

móti virtust vera tengsl á milli BMI lækkunar og aukinna tekna þó svo að þær 
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niðurstöður hafi ekki verið marktækar. Smæð hópsins hefur þar mikið að segja en einnig 

má setja spurningamerki við að árangur náist með því að lækka BMI. Þegar horft er á 

hópa er BMI oft notað sem viðmið varðandi líkamlegt ástand hópsins. Hægt er að ná 

árangri í líkamsrækt án þess að lækka BMI sem í raun þýðir að líkamsþyngd getur ekki 

skýrt allan árangur. Þátttakendur geta styrkt sig, lækkað hlutfall fitu og aukið 

vöðvamassa án þess að vigt breytist. Þátttakendur voru einnig á námskeiði þar sem var 

ætlast til að þeir væru ekki í yfirþyngd og kílóamissirinn því ekki jafn mikill og ella. Því 

eru ekki skýr tengsl á milli BMI breytinga og póstnúmera. Árangur í ástandsprófi segir í 

raun meira til um þann árangur sem hlýst í líkamsrækt. 

Að lokum var kannað hvort þátttakendur hefðu náð markmiðum sínum varðandi þyngd 

og ummál. Á spurningalistanum voru þátttakendur spurðir hvaða væntingar þeir hefðu 

til þessara þátta á 6 vikum. Reiknuð var prósenta kílóanna sem þáttakendur misstu af 

þeirri tölu sem þeir höfðu væntingar til. Sama aðferð var notuð við ummálsútreikninga. 

Þátttakendur náðu 42.87% af þeim kílóafjölda sem þeir stefndu á að missa og náðu 

50.16% af þeim sentimetrum sem þeir vildu missa af ummáli um nafla. 

Eins og sjá má af mynd 1  annars vegar og í árangri eftir póstnúmerum og 

líkamsræktarstöðvum hinsvegar, má sjá að bær eins og Mosfellsbær sem hér er 

skilgreindur sem úthverfi virðist ná lökustum árangri. Þetta styður kenningu Turcotte 

sem nefnd var hér áður um muninn milli úthverfa og þeirra sem búa miðsvæðis.  

 

Rannsóknin hefði vissulega verið mun marktækari hefðu fleiri þátttakendur mætt í 

lokamælingar en svo virðist sem stór hluti mæti ekki í lokamælingar á námskeiðum sem 

þessum. Einnig var hvatinn, sem var gjafamiði í baðstofu World Class, afhentur á annarri 

viku námskeiðs en slíkt hefði verið betra að afhenda í lok námskeiðs til að ná fleirum í 

mælingar. 
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6. Lokaorð 

Það þarf líklega ekki að draga þá staðreynd í efa að heilsa batnar með auknum tekjum 

eins og margoft hefur verið sýnt fram á. Líkamsrækt á að efla líkama og sál og því hlýtur 

slík þjálfun að skipta miklu máli í að auka heilsu ef hún er stunduð skynsamlega. 

Hinsvegar sýnir þessi rannsókn ekki fram á skýr tengsl á milli breytinga á 

líkamsþyngdarstuðli og póstnúmera. Ef til vill getur það verið orsök þess að hópurinn var 

ekki að missa mörg kíló enda ekki fólk í yfirþyngd.  

Þar sem veglengdir á milli póstnúmeranna eru oft á tíðum ekki miklar þá er erfitt að 

aðgreina þessi hverfi. Það er aftur á móti áhugavert að sjá árangurinn í líkamsrækt 

minnka eftir því sem lögheimili þátttakenda færast fjær miðbæ Reykjavíkur. Þó svo 

Mosfellsbær sé annað bæjarfélag verður það að teljast sem úthverfi í þessari rannsókn 

þar sem fjarlægðin þangað telst ekki veruleg. 

Áhugavert væri að gera svona rannsókn í mun stærri mæli og taka fleiri póstnúmer með. 

Hafa þá fleiri nágrannabæi Reykjavíkur með eins og t.d. Hafnarfjörð og Garðabæ. Til að 

ná meiri nákvæmni yrði þá að samræma mælingar betur og eftirfylgni. 
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Viðauki A 

 

Mynd 2. Ástandspróf og póstnúmer 

 

Model 1: OLS, using observations 1-42 

Dependent variable: arangur 

Omitted due to exact collinearity: post270 

 

             coefficient   std. error   t-ratio   p-value  

  -------------------------------------------------------- 

  const      0.101716      0.0272412    3.734     0.0008   *** 

  post101    0.157467      0.0667270    2.360     0.0248   ** 

  post105    0.0713519     0.0667270    1.069     0.2932   

  post107    0.235662      0.0794210    2.967     0.0057   *** 

  post109    0.155371      0.108965     1.426     0.1639   

  post110    0.118013      0.0794210    1.486     0.1474   

  post112    0.149362      0.0461897    3.234     0.0029   *** 

  post113    0.00869549    0.0794210    0.1095    0.9135   

  post116    0.524474      0.108965     4.813     3.67e-05 *** 

  post170    0.163042      0.0593708    2.746     0.0099   *** 

  post203    0.0741368     0.108965     0.6804    0.5013   

 

Mean dependent var   0.197246   S.D. dependent var   0.137932 

Sum squared resid    0.345068   S.E. of regression   0.105505 

R-squared            0.557623   Adjusted R-squared   0.414921 

F(10, 31)            3.907604   P-value(F)           0.001657 

Log-likelihood       41.23994   Akaike criterion    −60.47988 

Schwarz criterion   −41.36551   Hannan-Quinn        −53.47371 

 

Excluding the constant, p-value was highest for variable 16 (post113) 
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Mynd 3. BMI og póstnúmer 

 

Model 2: OLS, using observations 1-41 

Dependent variable: BMIarangur 

Omitted due to exact collinearity: post270 

 

             coefficient    std. error   t-ratio    p-value 

  --------------------------------------------------------- 

  const       0.0191000     0.00472209    4.045     0.0003  *** 

  post101    −0.0156667     0.0115667    −1.354     0.1857  

  post105    −0.0160667     0.0115667    −1.389     0.1750  

  post107     0.0155500     0.0137672     1.130     0.2676  

  post109     0.0279000     0.0188884     1.477     0.1501  

  post110    −0.00125000    0.0137672    −0.09080   0.9283  

  post112    −0.00491429    0.00837138   −0.5870    0.5616  

  post113    −0.0248000     0.0137672    −1.801     0.0817  * 

  post116    −0.00640000    0.0188884    −0.3388    0.7371  

  post170    −0.0125750     0.0102916    −1.222     0.2313  

  post203    −0.000200000   0.0188884    −0.01059   0.9916  

 

Mean dependent var   0.014720   S.D. dependent var   0.018772 

Sum squared resid    0.010034   S.E. of regression   0.018289 

R-squared            0.288153   Adjusted R-squared   0.050871 

F(10, 30)            1.214391   P-value(F)           0.321527 

Log-likelihood       112.2878   Akaike criterion    −202.5756 

Schwarz criterion   −183.7263   Hannan-Quinn        −195.7117 

 

Excluding the constant, p-value was highest for variable 19 (post203) 
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Mynd 4. Ástandspróf og tekjur 

 

Model 2: OLS, using observations 1-42 (n = 38) 

Missing or incomplete observations dropped: 4 

Dependent variable: arangur 

Omitted due to exact collinearity: fimmhundr 

 

              coefficient   std. error   t-ratio   p-value  

  --------------------------------------------------------- 

  const        0.243985     0.0514850     4.739    3.52e-05 *** 

  hundrad     −0.115226     0.0686467    −1.679    0.1021   

  trjuhundr   −0.0205356    0.0591110    −0.3474   0.7304   

 

Mean dependent var   0.204806   S.D. dependent var   0.139484 

Sum squared resid    0.649423   S.E. of regression   0.136217 

R-squared            0.097852   Adjusted R-squared   0.046301 

F(2, 35)             1.898155   P-value(F)           0.164952 

Log-likelihood       23.39623   Akaike criterion    −40.79245 

Schwarz criterion   −35.87970   Hannan-Quinn        −39.04453 
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Mynd 5. BMI og tekjur 

 

Model 1: OLS, using observations 1-42 (n = 37) 

Missing or incomplete observations dropped: 5 

Dependent variable: BMIarangur 

Omitted due to exact collinearity: fimmhundr 

 

              coefficient   std. error   t-ratio   p-value 

  -------------------------------------------------------- 

  const        0.0228429    0.00710625    3.214    0.0029  *** 

  hundrad     −0.0133762    0.00947500   −1.412    0.1671  

  trjuhundr   −0.0100048    0.00820559   −1.219    0.2311  

 

Mean dependent var   0.013911   S.D. dependent var   0.018841 

Sum squared resid    0.012019   S.E. of regression   0.018801 

R-squared            0.059503   Adjusted R-squared   0.004179 

F(2, 34)             1.075541   P-value(F)           0.352435 

Log-likelihood       96.09514   Akaike criterion    −186.1903 

Schwarz criterion   −181.3575   Hannan-Quinn        −184.4865 
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Mynd 6: Árangur og líkamsræktarstöðvar 

 

Model 1: OLS, using observations 1-41 

Dependent variable: arangur 

Omitted due to exact collinearity: spongin 

 

              coefficient   std. error   t-ratio   p-value  

  --------------------------------------------------------- 

  const        0.278291     0.0408991     6.804    5.94e-08 *** 

  Mosfells    −0.177286     0.0479584    −3.697    0.0007   *** 

  seltj       −0.00668295   0.0557360    −0.1199   0.9052   

  laugar      −0.0473510    0.0578400    −0.8187   0.4184   

  ogurhvarf   −0.0973886    0.0578400    −1.684    0.1009   

 

Mean dependent var   0.186784   S.D. dependent var   0.121609 

Sum squared resid    0.361311   S.E. of regression   0.100182 

R-squared            0.389215   Adjusted R-squared   0.321350 

F(4, 36)             5.735132   P-value(F)           0.001120 

Log-likelihood       38.82110   Akaike criterion    −67.64221 

Schwarz criterion   −59.07435   Hannan-Quinn        −64.52226 

 

Excluding the constant, p-value was highest for variable 3 (seltj) 
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Viðauki B 

Spurningalisti 
Rannsókn á viðhorfi til hreyfingar og árangurs 

Edda Hermannsdóttir, Háskóli Íslands 
1. Kennitala __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ 

2. Kyn? □Kona Karl□ 

3. Póstnúmer? □101 □103 □104 □105 □107 □108 □109 □110 □111 
□112 □113 □116 □170 □Annað,hvað?______ 

4. Hversu oft hreyfir þú þig að meðaltali í viku? □Aldrei □1-2 □3-4 □5-6 □Oftar 

5. Ert þú □Launþegi □Atvinnurekandi □Námsmaður □Atvinnulaus □Öryrki 
□Heimavinnandi að meginstarfi eða fæðingarorlofi □Annað?_________ 

6. Ef launþegi/atvinnurekandi – hver eru laun þín í launaðri vinnu á mánuði, eftir skatta? 

 □0-200.000  □200.000-400.000  □400.000-600.000  □600.000+ 

 
7. Heildarlaun og aðrar tilfærslur á mánuði eftir skatta(svo sem atvinnuleysisbætur, 

námslán og/eða fæðingarorlofstekjur)? □0-200.000  □200.000-400.000  

□400.000-600.000  □600.000+ 

8. Hjúskaparstaða? □Gift/ur □Sambúð □Einhleypur/án sambúðar 

9. Fjöldi barna á heimili? □Engin □1 □2 □3  □4 □5 □6 □7 □8+ 

 

10. Menntun? □Gagnfræðipróf □Stúdentspróf  □Framhaldsmenntun ekki á 

háskólastigi □Iðnnám □BS, BA eða B.Ed □MA,MS, Kandídatspróf, M.Ed., 

Doktorspróf 

□Annað?_______________________________________________________________

____ 
 

11. Vinnustundir á viku í launaðri vinnu? □0-5klst □6-10klst □11-15klst □16-

20klst □21-25klst □26-30klst □31-35klst □36-40klst □41-45klst □46-50klst 
□51-55klst □56-60 □61-65 □66-70 □fleiri 

 

12. Ef námsmaður – Hversu margar einingar tekur þú á þessari önn?______  
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13. Hversu mikilvæga telur þú hreyfingu vera? □Mjög mikilvæga □Frekar mikilvæga 
□Hvorki né □Frekar ómikilvæga □Mjög ómikilvæg 

 
14. Væntingar til Súperforms-námskeiðs hjá World class? (Vinsamlegast svarið öllum 

liðum) 

a)□bæta þolpróf  b)□bæta ástandspróf 
c) Þyngdartap □engin □1-2kg □3-4kg □5-6kg □7-kg Þyngdarbæting □engin 
□1-2kg □3-4kg □5-6kg □7-kg 

d) Minnka ummál  □ekkert □1-2sm □3-4sm □5-6sm □7-sm  

Stækka ummál  □ekkert □1-2sm □3-4sm □5-6sm □7-sm  Annað? 

 

 

 

 

 

 


