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Útdráttur 

Þessi rannsókn fjallar um val einstaklinga á líkamsræktarstöð og hvaða þættir hafa áhrif á val 

þeirra. Þá var einnig gerður samanburður á mikilvægi áhrifaþátta eftir líkamsræktarstöðvum. 

Ásamt því var kannað hvort einstaklingar settu sér markmið í ræktinni og hvaða markmið 

fólk væru að setja sér. Einnig var kannað hvort einstaklingar upplifðu mikla hvatningu í 

líkamsræktarstöðinni sinni og hvort munur væri á milli stöðva hvað það varðar. Að lokum var 

kannað hversu sátt eða ósátt fólk var við eigin líkamsþyngd. Hannaður var spurningarlisti til 

að ná fram svörum við þessum spurningum og hann lagður fyrir í 7 mismunandi 

líkamsræktarstöðvum á höfuðborgarsvæðinu. Spurðir voru 30 einstaklingar í hverri 

líkamsræktarstöð og nam heildarúrtakið 210 manns, 117 karlar og 93 konur. Aldursdreifingin 

var góð en flestir þátttakendur voru á aldursbilinu 36-45 ára. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að staðsetning er mikilvægasti áhrifaþátturinn í vali á líkamsræktarstöð 

ef einungis er valinn einn áhrifaþáttur. En þegar skoðað var mikilvægi áhrifaþátta eftir Likert 

kvarða reyndust að gæði starfsfólks mikilvægasti áhrifaþátturinn.  
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Inngangur 

Á undanförnum áratugum hefur þyngdaraukning og offita aukist til muna. Á heimsvísu hefur 

offita tvöfaldast frá árinu 1980 til ársins 2011. Á árinu 2008 þá voru um það bil einn og 

hálfur milljarður manns í yfirþyngd og að minnsta kosti hálfur milljarður glímdu við offitu 

(WHO, 2006). 

Ísland er þar enginn undantekning en skýrsla Margrétar Valdimarsdóttur, Stefáns H. 

Jónssonar, Hólmfríðar Þorgeirsdóttur, Elvu Gísladóttur, Jóns Ó. Guðlaugssonar og Þórólfs 

Þórlindssonar (2009) sýnir fram á töluverða aukningu fólks sem glímir við offitu jafnt hjá 

körlum sem og konum. Þessi þróun er slæm, því offita getur haft alvarlegar neikvæðar 

afleiðingar fyrir heilsu og líðan fólks, sem og kostnað samfélagsins meðal annars í formi 

heilbrigðisútgjalda. 

Þessi þróun er talinn orsakast meðal annars af völdum óholls mataræðis og minnkandi 

hreyfingar vegna breytts lífstíls. Margar rannsóknir sýna tengsl á milli lélegs mataræðis, 

lítillar líkamlegrar hreyfingar og langvarandi sjúkdóma (Ogden, Flegal, Carroll, og Johnson, 

2002; Visscher og Seidell, 2001).  

Ljóst er að breytingar á lífstíl til að draga úr hlutfalli offitu, kalla á breytingar á mataræði og 

aukna líkamlega hreyfingu, en sú breyting reynist mörgum erfitt (Baranowski, Lin, Wetter, 

Resnicow, og Hearn, 1997). 

Regluleg líkamsrækt og hreyfing er talin draga úr offitu einstaklinga og þar með hinum ýmsu 

sjúkdómum. Auk þess að stuðla að heilbrigðari líkamsþyngd (Wing og Hill, 2001). 

Rannsóknir sýna að líkamsrækt er einnig talinn jákvæð í tengslum við andlega og líkamlega 

líðan. Líkamsrækt er einnig talin vinna vel gegn þunglyndi, kvíða og streitu meðal annars. 

Ásamt þessu eru einnig talin vera tengsl milli betra sjálfstrausts og reglulegrar líkamsræktar 

(Morgan og Goldston, 1987).  

Það að stuðla að líkamlegri hreyfingu ætti því að vera í forgangi varðandi lýðheilsu. Til að 

geta þróað viðeigandi og skilvirka stefnu í von um að auka líkamsræktariðkun hjá 

einstaklingum þá er nauðsynlegt að þekkja hvaða þættir það eru sem hafa mest áhrif á 

hreyfingu og líkamsræktariðkun fólks (Dishman og Sallis, 1994; Humpel, Owen, og Leslie, 

2002). 
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Það ætti því ekki koma neinum á óvart að með meiri vitund um jákvæðar afleiðingar 

líkamsræktar og slæmar afleiðingar offitu þá hafa umsvif líkamsræktariðnaðarins aukist 

mikið á undanförnum árum. Líkamsræktarstöðvar spila þar stórt hlutverk en fjölgun þeirra 

hefur verið þó nokkur í Evrópu á undanförnum árum (Hurley, 2004).  

Ísland er hér enginn undartekning en líkamsræktarstöðvum hefur farið fjölgandi hér á landi. 

Frá árunum 2008 til 2011 hefur fjölgun á líkamsræktarstöðvum farið úr 66 í 84 stöðvar sem 

gerir 27% aukningu (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Þessi aukning varð til þess að áhugi kviknaði á því að gera rannsókn á hvaða þættir það væru 

sem hefðu mest áhrif á ákvörðunartöku neytanda við val á líkamsræktarstöð. En að þekkja þá 

þætti sem hafa áhrif á hreyfingu einstaklinga er mikilvæg forsenda til að hanna árangursríkar 

aðferðir til að stuðla að aukinni líkamlegri hreyfingu og að draga úr offitu (Pate o.fl., 1995). 

Í rannsókninni verður byrjað á að fjalla fræðilega um líkamsánægju og offitu. Því næst verður 

fjallað um áhrifaþætti á líkamsrækt, almennt valferli neytandans og hvernig á að ná til hans. 

Að því loknu verður svo fjallað um markmiðasetningu og hvatningu með tilliti til 

líkamsræktar. Loks verður svo farið nánar út í rannsóknina og greint frá aðferð, niðurstöðum, 

umræðum og annmarkar rannsóknarinnar ræddir. Settar voru fram fimm 

rannsóknarspurningar og þeim svarað. 

1. Líkamsánægja og offita 

1.1 Líkamsímynd 

Hugtakið líkamsímynd er víðfemt og hafa skilgreiningar verið á reiki og fræðimenn með 

mismunandi sýn á hugtakinu. En Slade, (1994) skilgreindi líkamsímynd sem nákvæma 

skoðun einstaklings á líkama sínum út frá stærð, lögun og þyngd. 

Grogan (2008) lýsti hugtakinu sem skynjun manneskjunnar, á tilfinningum og hugsun um 

líkamann sinn sem gefur manneskjunni hugmyndir um líkamsstærð, mat á hversu aðlaðandi 

líkaminn er og tilfinningar í tengslum við líkamsstærð og ástand líkamans. 

Margir þættir eru taldir hafa áhrif á þróun líkamsímyndar. Þar á meðal félagslegir, 

menningarlegir þættir ásamt persónulegum og líkamlegum þáttum eins og þyngd einstaklinga 

og líkamslögun þeirra. Líkamsímynd er talin mótast út frá félags- og menningarlegum 
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áhrifum en munur er á algengi slæmrar líkamsmyndar eftir kyni, aldri og mismunandi 

menningu (Jackson, 2002; Smolak, 2002).  

Rannsóknir hafa sýnt að margir einstaklingar eru almennt með neikvæða líkamsímynd en 

þetta á við hjá báðum kynjum (Cash og Henry, 1995; Tiggemann og Rothblum, 1998; 

Heatherton, Mahamedi, Striepe, Field, og Keel, 1997). 

Koma þessar niðurstöður heim og saman við rannsókn sem Erna Matthíasdóttur (2009) gerði, 

Sátt Íslendinga á aldrinum 18-79 ára við eigin líkamsþyngd. Þar kemur fram að stór hluti 

íslendinga er ósáttur við eigin líkamsþyngd eða tæplega 43% sem má tengja við óánægju á 

líkamsímynd.  

Ásamt þessum niðurstöðum þá hefur aukning lýtaaðgerða, áhyggjur af óheilbrigðum 

matarvenjum og aukin notkun lyfja til vöðvauppbygginga vakið athygli og hvatt fræðimenn 

ennfremur til rannsókna á þessu sviði (Grogan, 2008). 

Rannsóknir á sviði líkamsímyndar eru mikilvægar því að skilningur á óánægju einstaklinga 

með líkamsímynd er mikilvægur í baráttunni við átraskanir og offitu (Smith og Thompson, 

1999). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á líkamsrækt hefur jákvæð áhrif á einstaklinga. (Silberstein, 

Striegel-Moore, Timko, og Rodin, 1988; Sonstroem og W P Morgan, 1989). Bætt sjálfsímynd 

og aukið sjálfstraust eru tveir helstu kostir við að stunda líkamsrækt (Plummer og Koh, 

1987). Það segir sig því sjálft að stuðla að líkamsrækt getur reynst mikilvægur þáttur í bættri 

líkamsímynd og hvetja ætti því sérstaklega einstaklinga með slæma líkamsímynd til 

líkamsræktariðkunar.  

Þrátt fyrir kosti sem fylgja líkamsræktariðkun hafa nokkrir rannsakendur komist að því að 

ungar konur upplifa ekki endilega sálrænu kosti þess að æfa (Blackman, Hunter, Hilyer, og 

Harrison, 1988; Ford, Puckett, Blessing, og Tucker, 1989; Tiggemann og Williamson, 2000). 

En komið hefur í ljós að konur eru líklegri en karlar til að fara í ræktina til hafa áhrif á 

líkamsþyngd og líta betur út. Að æfa með þessi markmið í huga virðist tengjast óreglulegum 

matarvenjum og óánægju með líkamann. Hins vegar eru þeir sem stunda líkamsrækt til þess 

að hafa áhrif á vellíðan, heilsu og ánægju sem talið er hafa tengsl við aukið sjálfstraust, 

ánægju með líkamsímynd og betri andlega heilsu (McDonald og Thompson, 2006; Silberstein 

o.fl., 1988; Strelan, Mehaffey, og Tiggemann, 2003). 

http://www.lydheilsustod.is/media/manneldi/rannsoknir/m_lokaeintak_15_6_09.pdf
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Í vestrænum samfélögum er það að vera grannur almennt tengt hamingju, velgengni og æsku. 

Að vera yfir kjörþyngd er hins vegar tengt leti og skorti á viljastyrk. Hjá kvenfólki er hinn 

fullkomni líkami grannur. Hjá karlmönnum er hinn fullkomni líkami með V lögun og grannur 

með hóflegri vöðvabyggingu. Frávik frá þessum ímyndum hefur ýmsar neikvæðar félagslegar 

afleiðingar. Litið er á ofþyngd sem líkamlega óaðlaðandi og er tengt við aðra neikvæða 

eiginleika. Að vera grannur táknar að hafa mikla stjórn á sjálfum sér. Stinnur og skorinn 

líkami er tákn fyrir velgengni einstaklingsins. Flestir einstaklingar eru ekki fæddir með stælta 

og skorna skrokka. Þeir eru því sífellt varir um sig og reyna með líkamsrækt og aðhaldi að 

fylgja núverandi staðalímyndum (Grogan, 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt að munur er á milli kynja þegar kemur að því að meta líkamsánægju. 

En útlit virðist skipta konur meira máli heldur en karla (Cash, Melnyk og Hrabosky, 2004; 

Hargreaves og Tiggemann, 2006). 

Konum hættir frekar til að finnast þær of feitar jafnvel þó að það sé ekki raunin. Þær eru 

almennt óánægðari með líkamslögun sína heldur en karlmenn og fara í megrun mun oftar til 

að reyna að ná hinni fullkomnu grönnu ímynd. Rannsóknir á líkamsímynd hjá báðum kynjum 

staðfesta að konur eru mun líklegri til að segjast vera of þungar, hafi áhyggjur af því að fitna, 

fari í megrun og hafi áhyggjur af þyngd sinni (Drewnowski og Yee, 1987).  

Það er annað upp á teningnum hjá körlum. Þeir eru öfugt við konur líklegri til að meta sjálfa 

sig grennri en þeir eru í raun og veru (Furnham og Calnan, 1998). Karlar sem eru óánægðir 

vegna skorts á vöðvum stunda gjarnan mikla líkamsrækt og lyfta lóðum í von um að þyngjast 

og bæta á sig vöðvum (McCreary og Sasse, 2000; Ricciardelli og McCabe, 2003). Í rannsókn 

sem Silberstein o.fl. (1988) kom í ljós að hlutfallslega fáar konur vilja þyngjast samanborið 

við karla sem vildu margir hverjir þyngjast.  

Það að vera grönn/grannur hefur mismunandi þýðingu fyrir konur og karla. Karlar virðast sjá 

það að vera of grannur sem slæm útlitseinkenni en konur virðast sjá það sem góð 

útlitseinkenni. Þetta viðhorf gefur til kynna að bæði kynin meti líkamsímynd sína á rangan 

hátt og er áhyggjuefni sem frekar þarf að skoða (Furnham, Badmin, og Sneade, 2002).  

Þegar skoðaðar eru rannsóknir Tiggemann (2004) á líkamsímynd með tilliti til aldurs kemur í 

ljós að óánægja með útlit sitt og þyngd er til staðar á öllum aldursskeiðum hjá konum. En í 

vestrænum ríkjum er tilhneiging hjá konum til að öðlast virðingu í gegnum útlit sitt (Clark, 

2001). Það getur leitt til þeirrar skynjunar að með aldrinum tapi konur fegurð sem leiðir til 
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tilfinninganæmni á sína eigin líkamsímynd og getur hugsanlega leitt til átröskunar (Robins, 

Trzesniewski, Tracy, Gosling, og Potter, 2002; Webster og Tiggemann, 2003). 

Tiggeman (2004) komst einnig að þeirri niðurstöðu að óánægja með útlit og þyngd er einnig 

til staðar á öllum aldursskeiðum hjá körlum líka. En yngri karlmenn virðast vera ánægðari 

með líkama og líkamsþyngd sína heldur en þeir eldri og eykst óánægja með hækkandi aldri. 

Eldri karlmenn eru líklegri til að vilja léttast (Heatherton o.fl., 1997). Ástæður fyrir því gætu 

verið þær að rannsóknir sýna fram á að karlar þyngjast almennt með hækkandi aldri (Grogan 

2008). Reboussin o.fl. (2000) komust hins vegar að annarri niðurstöðu að þegar karlar eru 

komnir yfir miðjan aldur þá minnkar óánægja með líkama og líkamsþyngd.  

1.2 Ofþyngd og Offita 

Ofþyngd eða offita hafa verið skilgreind sem óeðlileg eða óhófleg fitusöfnun sem getur 

skaðað heilsu einstaklings (WHO, 2006).  

Þegar meta á hvort einstaklingur glími við ofþyngd eða offitu þá er algengast að nota 

svokallaðan líkamsþyngdarstuðul, BMI (e. body mass index) til að meta holdafar fullorðinna 

og á síðustu árum er einnig farið að nota hann til að meta holdafar barna og unglinga. 

Stuðullinn fæst með því að deila í líkamsþyngdina með hæðinni í öðru veldi. Þyngdin á að 

vera í kílóum og hæðin í metrum (kg/m2). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO, hefur sett 

viðmiðunarmörk fyrir fullorðna. Þar er kjörþyngd skilgreind ef stuðullinn er á bilinu 20-24,9 

en offita fari hann yfir 30. Þetta á ekki við um börn og unglinga þar sem eðlilegur 

líkamsþyngdarstuðull þeirra er breytilegur eftir aldri og kyni 

(Movsesyan, Tankó, Larsen, Christiansen, og Svendsen, 2003). 

BMI þyngdarstuðullinn hefur þó verið gagnrýndur en hann tekur ekki tillit til mismunandi 

samsetningar vefja. Þannig getur grannur einstaklingur með hátt hlutfall vöðvavefja flokkast 

undir ofþyngd samkvæmt BMI skilgreiningunni (Movsesyan o.fl., 2003; Park o.fl., 2003). 

Ójafnvægi á milli líkamlegrar hreyfingar og mataræðis er stór þáttur í því að valda yfirþyngd 

og offitu einstaklinga. En það að glíma við offitu er almennt talið mikill áhættuþáttur fyrir 

hjarta- og æðasjúkdóma (Robroek, Van, Van, og Alex, 2009). Auk þessa hafa rannsóknir hafa 

sýnt fram á að því hærri sem líkamsþyngdarstuðull er, því verri er líkamsmyndin (Smolak, 

2002). 
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1.2.1 Orsakir aukinnar offitu 

Ekki er hægt að benda á eina sérstaka ástæðu fyrir aukinni offitu þótt ljóst sé að ef 

einstaklingur borðar fleiri hitaeiningar heldur en hann brennir með hreyfingu þá kemur hann 

til með að fitna. Þættir eins og breyttir atvinnuhættir hafa orðið til þess að störfum sem 

krefjast líkamlegrar áreynslu hefur fækkað. Mataræði hefur einnig breyst með tilkomu lengri 

vinnudaga og aukinnar atvinnuþátttöku sem veldur því að einstaklingar eru farnir að kaupa 

skyndibita í meira magni. Ásamt þessu hafa auknar tækninýjungar í matvælaiðnaði orðið til 

þess að tilbúinn matur er fjöldaframleiddur og er oft ódýrari en aðrir kostir. Þetta leiðir til 

þess að neysla á ferskum matvörum dregst saman (Cutler, Glaeser, og Shapiro, 2003). 

Margar tækninýjungar hafa aukið framleiðni í vinnu og heima fyrir. Fólk brennir færri 

hitaeiningum ásamt því að geta keypt ódýrari mat sem er oft mjög orkumikill. Þessar 

breytingar hafa bein áhrif á inntöku hitaeininga og brennslu auk annarra þátta eins og auknu 

sjónvarpáhorfi og starfsumhverfi sem allt ýtir undir þyngdaraukningu (Finkelstein, Ruhm, og 

Kosa, 2005). 

Trúlegasta skýringin á aukinni ofþyngd og offitu meðal Íslendinga er þó sú að ekki hafi tekist 

að aðlaga orkuneyslu að minnkaðri orkuþörf sem fylgir minni líkamlegri áreynslu nútíma 

lifnaðarhátta. Það er fátt sem bendir til þess að orkuneysla hafi aukist á undanförnum árum. 

Hins vegar eru rannsóknir sem gefa til kynna að framlag fitu til orkunnar hafi heldur 

minnkað. Það hefði frekar átt að draga úr líkunum á offitu, en ýmsar rannsóknir benda til þess 

að fituríkt fæði leiði frekar til offitu en fituminna fæði (Landlæknisembættið, e.d).  

1.2.2 Offita á Íslandi 

Íslendingar fara ekki varhluta af offitufaraldrinum sem herjar á hinn vestræna heim. 

Niðurstöður úr ýmsum rannsóknum sýna að ofþyngd og offita eru vaxandi vandamál hjá bæði 

fullorðnum og börnum. Mikilvægt er að fylgjast með holdafari þjóðarinnar þar sem offita er 

áhættuþáttur fyrir ýmsa sjúkdóma svo sem hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki, ýmsar 

tegundir krabbameina og getur leitt til sálrænna og félagslegra vandamála. Einnig er rétt að 

benda á að offita meðal barna eykur líkur á offitu á fullorðinsárum (Landlæknisembættið, 

e.d). 

Samkvæmt skýrslu Margrétar Valdimarsdóttur o.fl. (2007) þá voru 47,7% karla á aldursbilinu 

18-79 ára á Íslandi að glíma við ofþyngd (BMI 25-29,9). Hjá konum var það hinsvegar 32,2% 

kvenna á aldrinum 18-79 ára glíma við ofþyngd. Þegar skoðaðar eru niðurstöður yfir offitu þá 
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voru 18,9% karla 18 ára og eldri sem voru í svokölluðum offitu flokki (BMI 30+). Konur í 

sama flokki voru þó með hærra hlutfall eða upp á 21,3%. 

Þegar þessum niðurstöðum liggja fyrir er ljóst að offita er vandamál sem taka þarf á.  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. WHO) gerir ráð fyrir því að offita komi til með að vera 

vaxandi vandamál á Íslandi sem og í fleiri löndum (WHO, 2006). 

1.2.3 Kostnaður vegna offitu á Íslandi 

Ofþyngd og offita geta haft mikil áhrif á efnahags- og félagslega umhverfið til dæmis með 

með auknum útgjöldum til heilbrigðismála. Ásamt því er talsverður tekjumissir vegna minni 

framleiðni í þjóðfélaginu. (Branca, Nikogosian, og Lobstein, 2007). 

Einstaklingar sem eru með BMI stuðul hærri en 30 eru með að meðaltali 36% hærri 

heilbrigðiskostnað heldur en einstaklingur sem er með BMI stuðulinn 20-24,9 (Thompson, 

Brown, Nichols, Elmer, og Oster, 2001). 

Þó að erfitt sé að meta nákvæman kostnað vegna offitu þá er talið sá kostnaður geti numið allt 

að 6% af útgjöldum til heilbrigðismála (Branca o.fl., 2007). 

Kristín Þorbjörnsdóttir (2009) skrifaði meistararitgerð sem bar nafnið Kostnaður hins 

opinbera vegna offitu. Í henni kemur fram að beinn kostnaður hins opinbera á Íslandi vegna 

offitu árið 2007 rétt rúmir þrír milljarðar íslenskra króna. Er því ljóst að mikill kostnaður 

fylgir offitu og mikilvægt er að einstaklingar séu hvattir til þess að stunda reglulega 

líkamsrækt í von um að vinna á offitunni og kostnaði vegna hennar. 

2. Áhrifaþættir á líkamsrækt 

Regluleg líkamsrækt er talin hafa margvísleg jákvæð áhrif á heilsufar, til dæmis minnkaðra 

áhættu á kransæðasjúkdómum, háum blóðþrýstingi, sykursýki, offitu, ákveðnum tegundum 

krabbameina og hinum ýmsu stoðkerfisvandamálum (Kampert, Blair, Barlow, og Kohl, 1996; 

Pate o.fl., 1995). Fleiri ávinningar fylgja reglulegri líkamsrækt en talið er að hún eigi þátt í 

jákvæðum breytingum sem við koma geðheilsu og almennri vellíðan. Rannsóknir á þunglyndi 

hafa einnig sýnt að líkamsrækt getur dregið úr áhrifum sjúkdómsins (William P. Morgan og 

Goldston, 1987). 
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Auk þessa þá er líkamsrækt tengd auknu sjálfsáliti og sjálfstrausti meðal annars vegna þess að 

sumt fólk upplifir ákveðinn sigur við það að ná einhverju markmiði sem það gat ekki náð 

áður (Buckworth og Dishman, 2002).  

Þrátt fyrir þann félagslega-, andlega- og líkamlega ávinning sem fylgir reglulegri líkamsrækt 

þá kýs stór hluti fólks að stunda ekki líkamsrækt. Helstu ástæður fyrir því að þessi hópur 

stundar ekki reglulega líkamsrækt er skortur á tíma, orkuleysi eða lítil hvatning sé fyrir hendi 

(Weinberg og Gould, 2011). 

2.1 Áhrifaþættir 

Að þekkja þá þætti sem hafa áhrif á hreyfingu einstaklinga er mikilvæg forsenda til að hanna 

árangursríkar aðferðir til að stuðla að aukinni líkamlegri hreyfingu og að draga úr offitu (Pate 

o.fl., 1995). 

Einstaklingar stunda almennt líkamsrækt af fleiri en einni ástæðu. Flestir hafa nokkra 

mismunandi hvata fyrir því að stunda líkamsrækt. Til dæmis þá gæti einstaklingur lyft lóðum 

í þeim tilgangi að styrkja líkama sinn. En að lyfta lóðum gæti einnig gefið honum 

vellíðunartilfinningu eða einstaklingur gæti upplifað ánægju að lyfta lóðum í góðum 

félagsskap. Punkturinn er, að oftast eru fleiri en ein ástæða fyrir ákveðinni hegðun. 

(Weinberg og Gould, 2011). 

Félagsskapur getur einnig spilað stórt hlutverk í ástundun líkamsræktar en margir sjá 

líkamsræktarstöðvar sem tækifæri til að ná félagslegum tengslum og að umgangast fólk. 

Sumir einstaklingar kjósa frekar að æfa með félaga eða í hóp heldur en einir. Það að stunda 

líkamsrækt með öðrum veitir fólki ákveðna tilfinningu um að þeir hafi skuldbindið sig til þess 

að halda iðkun áfram og öðlast frekari félagslegs stuðnings frá æfingafélögum (Smith og Bar-

Eli, 2007). 

Boothby, Tungatt, og Townsend (1981) komust að því að þátttakendur í reglubundinni 

líkamsrækt sögðu að bætt heilsa væri helsta ástæðan fyrir því að einstaklingar hefji 

líkamsrækt. Þeir einstaklingar sem höfðu stundað líkamsrækt lengi sögðu ánægjuna við 

líkamsræktina helstu ástæðuna fyrir áframhaldandi þátttöku. Þeir komust einnig að því að lítil 

ánægja við að stunda líkamsrækt væri aðalástæðan fyrir því að fólk hættir iðkun. 

Þeir þættir sem hafa áhrif á hvers vegna fólk stundar líkamsrækt eru taldir vera tveir. Annars 

vegar er það persónulegir þættir og hins vegar eru það umhverfisþættir. Það skal þó taka fram 

að ákvörðunarþættir fyrir líkamsrækt eru ekki einangraðar breytur heldur hafa þeir áhrif og 
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eru undir áhrifum af hvor öðrum þar sem þeir stuðla að breyttri hegðun (King, Oman, 

Brassington, Bliwise, og Haskell, 1997) . 

2.1.2 Persónulegir þættir 

Persónulegir þættir sem hafa áhrif á líkamsræktar hollustu er hægt að greina í þrennt, 

lýðfræðilegar breytur, hugrænar breytur og fyrri hegðun (Dishman og Sallis, 1994).  

Lýðfræðilegar breytur (e. demographic variables): Eru með sterka tengingu við líkamsrækt. 

Sýnt hefur verið fram á einstaklingar með mikla menntun og hærri tekjur eru líklegri til þess 

að stunda líkamsrækt heldur en einstaklingar með minni menntun og lægri tekjur.  

Hugrænar breytur (e. cognitive variables): Margar hugrænar breytur hafa verið athugaðar til 

að ákvarða ef þær geti spáð um mynstur í hreyfingu fólks. Af öllum þeim breytum sem 

skoðaðar hafa verið eru það trú á sjálfan sig og sjálfshvatning sem hafa sýnt fram á fylgni við 

líkamsrækt. Að byrja í líkamsrækt er líklegt til hafa áhrif á sjálfstraust sem einstaklingur 

hefur til að geta framkvæmt ákveðna hegðun og viðhaldið henni. Af því leiðir að 

líkamsræktar sérfræðingar ættu að einbeita sér að því að auka sjálfstraust einstaklinga með 

félagslegum stuðningi, hvatningu og að sníða líkamsræktina að einstaklingnum til að uppfylla 

þarfir og getu hans. 

Fyrri hegðun (e. behavior): Rannsóknir á þessum þætti sýna fram á að ef einstaklingur hefur 

áður stundað líkamsrækt þá er hann líklegri til að hefja hana aftur en sá sem aldrei hefur tekið 

þátt. 

2.1.2 Umhverfisþættir 

Umhverfisþættir eru einnig áhrifamiklir þegar kemur að líkamsrækt einstaklinga. En þessi 

þætti geta bæði aukið eða dregið úr reglulegri líkamsrækt hjá einstaklingum. Weinberg og 

Gould (2011) skipta umhverfisþáttum í þrennt. 

Félagslegt umhverfi (e. social environment): Félagslegt umhverfi á við um fjölskyldu og 

jafninga einstaklingsins. Félagslegur stuðningur er lykilþáttur í félagslegu umhverfi hjá 

einstaklingum. Stuðningur frá fjölskyldu og vinum hefur sýnt sig sem mikilvægur þáttur í að 

hvetja einstakling til líkamsræktar. Samkvæmt rannsókn Giles-Corti og Donovan frá árinu 

2002, þá komust þeir að því að félagslegu umhverfið vægi þyngra heldur en áþreifanlega 

umhverfið þegar skoðaðir eru mikilvægustu áhrifaþættir á líkamsrækt. Félagslega umhverfið 

virðist hafa meiri bein áhrif þegar ná þarf ákveðnu stigi af líkamsrækt. 
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Áþreifanlegt umhverfi (e. physical environment): Áþreifanlegt umhverfi getur verið þættir 

eins og veður, tímaþröng eða fjarlægðir frá líkamsræktarstöðvum. Nálægð frá 

líkamsræktarstöð er mjög mikilvæg þáttur og eru einstaklingar líklegri til að stunda reglulega 

iðkun þegar stutt er í næstu líkamsræktarstöð (King o.fl., 1992). 

Einkenni líkamsræktariðkunarinnar (e. characteristics of physical activity): Það eru nokkur 

eiginleikar sem skipta máli þegar einstaklingur ákveður að byrja í líkamsrækt (Weinberg og 

Gould, 2011). 

- Ákefð æfingarinnar, hversu oft hún er stunduð og lengd hennar: Óþægindi á meðan 

æfingu stendur getur dregið úr vilja einstaklings til hreyfingar. Æfingar með miklum 

ákefðum eru meira stressandi heldur en æfingar með lítilli ákefð og er uppgjafartíðni 

einnig töluvert hærri þegar mikil ákefð er.  

- Hvort að einstaklingur æfir einn í líkamsrækt eða í hóp: Samkvæmt (Smith og Bar-

Eli, 2007) þá er það að æfa í hóp líklegra til að viðhalda mætingu einstaklings í 

líkamsrækt heldur en að æfa einn. Líkamsrækt í hópum veitir almennt meiri ánægju, 

félagslegan stuðning og aukna skuldbindingu til að halda áfram að æfa. Einstaklingar 

fá líka tækifæri til að bera saman árangur sinn við aðra úr hópnum. Ein af ástæðum 

fyrir því að fólk stundar líkamsrækt til þess að skapa tengsl. Að vera hluti af hóp 

fullnægir þeirri þörf og veitir einnig sálfræðilega ávinning. 

3. Markaðsfræði 

3.1 Valferli neytenda 

Það er mikilvægt fyrir mörg fyrirtæki eins og til dæmis líkamsræktarstöðvar að skilja hvers 

vegna fólk vill ákveðnar vörur eða þjónustur fram yfir aðrar. Ef markaðsfólk skilur 

ástæðurnar á bak við vali neytandans þá getur það haft mikil áhrif á hversu gagnlegar 

markaðsaðgerðir verða (Wright, 2006). 

Skilningur á valferli neytenda getur spilað stóran þátt í að hjálpa markaðsfólki með stefnu í 

markaðsmálum. Þekking á ferlinu getur hjálpað meðal annars líkamsræktarstöðvum með 

upplýsingar sem þau geta síðan nýtt til að ná enn betur til tilvonandi viðskiptavina (Brand og 

Cronin, 1997). 

Ákvörðunartaka felur í sér val á milli tveggja eða fleiri valkosta og krefst oftast vals á milli 

mismunandi hegðunar. Lykilþáttur í ákvörðunartökuferlinu er hins vegar samþættingarferlið 
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þar sem þekking er metinn til að velja á milli tveggja eða fleiri valkosta og að velja að lokum 

einn. Vandamálagreining (e. problem solving) getur hjálpað við að skilja hvernig neytendur 

koma auga á vandamál, leita upplýsinga og meta mismunandi kosti. Á bak við öll kaup liggur 

ákvörðunarferli. Ákvörðunarferlið eru skref sem kaupandi fer í gegnum meðan hann ákveður 

hvaða vöru eða þjónustu á að kaupa (Schiffman og Kanuk, 2004). 

Vandamálagreining skilgreinir sig með fimm mismunandi stigum eða ferlum. Fyrsta stigið 

tengist því að koma auga á vandann. “Við þurfum eitthvað”. Næsta stigið er að leita eftir 

valkostum. “Við leitum að, tölum eða ræðum við aðra til að finna lausn á vandanum“. Þriðja 

stigið er þegar valkostir er metnir. Loks þegar komið er að fjórða stiginu er fýsilegasti 

kosturinn valinn eða keyptur. Á lokastiginu er varan notuð og neytandi endurmetur 

kaupákvörðun sína. Þetta ferli er mislangt og fer allt eftir eðli kaupana eða kaupandans. Til 

dæmis þá getur það tekið marga mánuði að kaupa bifreið á meðan það getur tekið einstakling 

nokkrar sekúndur að kaupa ákveðið súkkulaðistykki (Brassington og Pettitt, 2006). 

Vandamálagreiningar er hægt að flokka í þrennt (Brassington og Pettitt, 2006): Fyrst ber að 

nefna hefðbundna vandamálagreiningu (e. routine problem solving) en hana er neytandi 

líklegur til að upplifa reglulega. Flest matvörukaup falla inn í þennan flokk þar sem ákveðinn 

vörumerki eru keypt af gamalli venju þannig að ákvörðunarferlið verður sjaldan langt. Lítið 

sem ekkert mat er lagt á vöru né leitað upplýsingum um hana. Kaupákvörðunin er gerð á 

fyrsta stigi eða samtímis því að þörf er uppgötvuð. Næst ber að nefna takmarkaða 

vandamálagreining (e. limited problem solving) en þar er ákvörðunartakan aðeins 

áhugaverðari fyrir neytandann. Þetta ferli er sjaldgæfara og þarfnast mun meiri vísvitandi 

ákvarðanna heldur en hefðbundna vandamálagreiningin. Þær vörur sem keyptar á þessi stigi 

eru hóflega dýrar eða eru það í huga kaupandans. Líkur á því að taka ranga ákvörðun er 

töluvert hærri á þessu stigi og þess vegna er mat á vöru og upplýsingaleit meiri heldur en í 

hefðbundinni vandamálagreiningu. Því næst kemur svo aukinn vandamálagreining (e. 

extended problem solving) en þá er töluvert af peningi, tíma og vinnu jafnvel eytt vegna þess 

að hér er mikil áhætta á að velja rangan kost. Kaup á húsum og bifreiðum falla inn í þennan 

flokk og eru almennt mjög sjaldgæf kaup. Oftast eru þetta kaup sem krefjast 

langtímaskuldbindingar. Af því leiðir að neytandinn sýnir mikla hvatningu á að afla sér 

upplýsinga og er oft mjög meðvitaður um ákvörðunartökuferlið. 

Af þessum greiningum er mjög líklegt að einstaklingur sem er að fjárfesta í líkamsræktarkorti 

sé að glíma við takmarkaða vandamálagreiningu, án þess að hægt sé að alhæfa. 
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3.2 Tegundir neytenda 

Cushing og Tate (1985) skilgreindu fjórar tegundir neytenda eftir þátttöku neytanda í 

kaupferlinu og hversu mikla vörumerkjahneigð viðkomandi sýnir. Tegundir neytendanna 

sýndu einnig mismunandi viðhorf þegar það kom að fjölbreytni, upplýsingaleit, eiginleikum 

vörunnar og verði. Þeir skilgreindu neytendur í fjóra eftirfarandi hópa: 

Fyrsti hópurinn kallast tryggir vörumerkjaneytendur (e. brand loyalist) en það eru neytendur 

sem sýna mikla þátttöku og sterka vörumerkjahneigð. Neytendur í þessum hópi þekkja 

almennt vel til vöruflokksins og hafa lýst yfir bindandi samkomulagi um vörumerkið. Þessir 

neytendur sýna sterkar tilfinningar til þess að kaupa besta vörumerkið og sýna litla löngun til 

að prófa önnur vörumerki. Þar sem vörumerkið er lang mikilvægasta valþátturinn hjá 

einstaklingum í þessum flokki þá má áætla að verð sé ekki mikilvægur þáttur. Næsti hópurinn 

er upplýsingaleitendur (e. information seekers) en þessir neytendur sýna mikinn áhuga á 

vöruflokknum í heild sinni en skuldbinda sig ekki við eitt vörumerki. Gæði vörunnar er 

þessum einstaklingum mikilvægust og mikilvægari fyrir þennan hóp heldur en aðra. 

Upplýsingaleitendur leggja það á sig að leita að upplýsingum um vöru frá hinum ýmsu 

aðilum til að taka upplýstar ákvarðanir. Tryggir vörumerkjaneytendur sýndu sterka 

skuldbindingu við vörumerki og voru ólíklegir að íhuga aðra kosti en upplýsingaleitendur 

höfðu áhyggjur af því að velja bestu tegund í vöruflokknum og voru tilbúnir til að gera 

tilraunir með mörgum vörumerkjum og jafnvel að breyta vörumerki ef þeir finndu betri kost 

(Warrington og Shim, 2000). 

Því næst eru það vörumerkjaskiptar (e. brand switchers): Þetta eru neytendur sýna vörunni og 

öðrum vörumerkjum lítinn áhuga. Þessir einstaklingar virðast nokkuð sáttir við lágmarks 

árangur og horfa á verð sem aðal ákvörðunartökuþáttinn. Þessir neytendur hafa almennt ekki 

áhuga á upplýsingum um vöruna eða vörumerkið, né eru þeir eftirtektarsamir við auglýsingar. 

Vörumerkjaskiptar virðast hafa litlar áhyggjur af því að velja vörumerkið innan vöruflokks og 

áætla má að þeir líti frekar til verðs vöru (Warrington og Shim, 2000). 

Að lokum eru svo til hefðbundnir vörumerkjaneytendur (e. routine brand buyers): Þessir 

neytendur hafa litlar áhyggjur af vali á vöru. Þrátt fyrir það þá eiga þeir það til að sýna 

vörumerkjahneigð til ákveðinna vörumerkja. Þessir neytendur eins og tryggir 

vörumerkjaneytendur höfðu ekki áhuga á að prófa leitast ekki eftir því að finna upplýsingar 

um vöru eða vörumerki. Þessi hópur er líklegastur til að velja út frá þekkingu á vörumerki og 

eru ólíklegir til að skipta um vörumerki vegna verðs eða annarra þátta. Vegna þess hve stór 
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þáttur vörumerkið sjálft er í huga Hefðbundna vörumerkjaneytenda hafa aðrir þættir vörunnar 

mun minna vægi þegar kemur að vali (Warrington og Shim, 2000).  

3.3 Miðuð markaðssetning 

Eftir að búið er að átta sig á hvernig kauphegðun og ákvörðunartökuferli neytandans þá er 

næsta sem þarf að spyrja að hvernig skilgreinum við hverjir eru mögulegir viðskiptavinir? 

Áður en svar við þessu er fundið er ekki hægt að framkvæma skilmerkilegar 

markaðsákvarðanir. Það er ekki nóg að skilgreina viðskiptavini sem alla þá sem vilja kaupa 

vöru fyrirtækinu. Ef rétt er gert þá er varan einungis lítill hluti af samþættum pakka sem 

viðskiptavinum er boðið. Væntanlegir viðskiptavinir eru því skilgreindir eftir þörfum þeirra, 

verðhugmyndum þeirra, hvers konar dreifing á vörunni muni vera hentugust fyrir 

viðskiptavini og gegnum hvaða markaðsráða best sé að ná til þeirra (Brassington og Pettitt, 

2006). 

Hugtakið miðuð markaðssetning (e. the segmentation process) skiptist í þrjú eftirfarandi stig 

(Wright, 2006):  

1. Markaðshlutun (e. segmentation): Hér er skilgreindur grundvöllur fyrir markaðshlutun 

og í kjölfarið er skorið úr um hver séu mikilvægustu einkenni hvers hluta. 

Markaðurinn er hér greindur niður í markhópa. 

2. Markaðsmiðun (e. targeting): Markaðurinn er metinn eftir því hversu aðlaðandi hver 

hluti er og einn eða fleiri hlutar eru síðan valdir.  

3. Staðfærsla (e. positioning): Hér er skilgreint hvar varan mun verða staðsett innan 

markaðarins og í huga neytandans í von um að ná samkeppnisforskoti. Í kjölfarið er 

svo þróuð markaðsstefna sem á að ná til valinni hópa á markaðnum. 

 

Ef framkvæma á markaðshlutun þarf að fullnægja ákveðnum skilyrðum (Smith og Taylor, 

2004): 

1. Mælanleiki (e. measurable): Er markaðshlutinn mælanlegur? Er hægt að gera skil á 

kaupendum í þessum markaðshluta?  

2. Álitlegur (e. substantial): Hversu margir kaupendur eru innan þessa markaðshluta? 

Eru nægjanlega margir kaupendur í þessum markaðshluta til að réttlæta að hann verði 

valinn? 
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3. Aðgengilegur (e. accessible): Er hægt að ná til þessa hópa? Er hægt að einangra eða 

skilja markaðshlutann að frá öðrum hlutum sem ekki á að reyna að ná til? Eru 

sérstakir markaðsráðar sem veita aðgang að markaðshlutanum. 

4. Viðeigandi (e. relevant): Það er lítill hagur af því að finna mælanlegan, álitlegan og 

aðgengilegan markaðshluta ef hann hefur engan áhuga á því sem verið er að bjóða. 

Mikilvægt er að þekkja markhóp sinn en það er undirstöðuatriði að velgengni.   

3.3.1 Markaðshlutun 

Hugtakið markaðshlutun er notað yfir það þegar neytendur eða viðskiptavinir innan ákveðins 

markaðs eins og líkamsræktarmarkaðs eru flokkaðir niður í minni hluta eftir því hversu mikil 

líkindi eru í þörfum, viðhorfi eða hegðun sem einkennir þá. Þetta ferli hjálpar markaðsfólki 

við að ákveða hvaða markaðshluta á að reyna að ná til með ákveðnum markaðsaðgerðum og í 

hvaða röð. Ekkert fyrirtæki hefur auðlindir til þess að koma til móts við þarfir allra 

viðskiptavina á öllum mörkuðum. Þess vegna þarf að notast við rannsóknir og þekkingu á 

viðskiptavinum til að koma auga á hvaða ákveðnu hópar það eru sem hægt er að ná til með 

markaðssetningu. Til þess að gera þetta þá þarf að framkvæma svokallaða markaðshlutun 

(Wood, 2004). 

Markaðshlutun á aðeins við þegar: 

 Viðskiptavinir innan markaðshlutans hafa sameiginleg auðkenni 

 Mismunandi markaðshlutar bregðast á mismunandi hátt við áreiti 

 Hægt er að ná til viðskiptavina innan markaðshluta með markaðsfærslu 

 Samkeppnisforskoti er hægt að ná með því að einbeita sér að markaðshlutum 

 Markmiðum skipulagsheildar er hægt að ná með því að einbeita sér að markaðshlutum 

(Wood, 2004). 

Það er enginn ein leið til að skipta markaði í markaðshluta. Markaðsfólk verður því að skoða 

mismunandi markaðshlutabreytur til að finna skilvirkustu uppbygginguna á markaðnum. 

Algengast er að notast við fjórar eftirfarandi breytur þegar markaðshlutun á sér stað. Þær eru 

landfræðilegar, lýðfræðilegar, sálfræðilegar og hegðunarlegar breytur (Kotler, 2008). 

Landfræðileg breyta (e. demographic variable): Hérna er markaðnum skipt í mismunandi 

landfræðilegar einingar svo sem þjóðir, landshluta, fylki, borgir eða hverfi. Fyrirtæki geta 

ákveðið að starfa í einum eða fleiri landfræðilegum stöðum. Þau geta einnig starfað á öllum 

svæðum en þurfa þá jafnframt að fylgjast með landfræðilegum muni á þörfum á milli svæða. 
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Lýðfræðilega breyta (e. geopgraphic variable): Þá er markaðnum skipt upp í hópa eftir 

breytum eins og aldri, kyni, stærð fjölskyldu, tekjum, starfi, menntun, trú, kynþætti, kynslóð 

og þjóðerni. Lýðfræðilegar breytur eru vinsælustu breyturnar til að skilgreina markaðshluta. 

Ein af ástæðan fyrir því er að lýðfræðilegar breytur eru auðveldari í mælingum heldur en 

aðrar breytur.  

Sálfræðileg breyta (e. psychographic variable): Þessi breyta skiptir kaupendum í mismunandi 

hópa eftir stéttum, lífstíl eða persónulegum einkennum. Fólk sem er innan sama lýðfræðilega 

hóps getur haft mjög ólíka persónuleika.  

Hegðunarleg breyta (behavioral variable): Hér eru kaupendur flokkaðir eftir þekkingu þeirra, 

viðhorfi og svörun þeirra við vöru eða þjónustu. Margir markaðsmenn halda því fram að best 

sé að skoða hegðunarlegar breytur neytenda þegar skilgreina á markaðshluta. 

3.3.2 Markaðsmiðun 

Næsta skrefið er að ákveða hvaða markhópa á að ná til, velja á milli þeirra og þróa vörur og 

markaðsaðgerðir sem eru sniðnar að hverjum markhópi. Í staðinn fyrir að dreifa 

markaðsaðgerðum sínum yfir allan markaðinn þá eru fyrirtæki farinn að einbeita sér frekar að 

neytendum sem eru líklegir til að hafa mestan áhuga á vörunni og sjá sem mest virði í henni 

(Kotler, 2008). 

Almenn markaðsmiðun getur átt sér stað á fjórum eftirfarandi stigum (Kotler, 2008): 

Heildarmarkaðsfærsla (e. mass marketing): Þegar notast er við heildarmarkaðsfærslu þá hefur 

fyrirtæki hunsað það að skipta markaðnum niður í markaðshluta og ákveðið að reyna að ná til 

markaðarins í heild sinni. Þessi stefna leggur áherslu á þær þarfir sem neytendur eiga almennt 

sameiginlega í staðinn fyrir að einbeita sér að því hvað það er sem aðgreinir þá. Þessi 

markaðsfærsla leggur því áherslu á að reyna að ná í eins stóran hluta af markaði og hægt er. 

Markaðsmenn hafa almennt sterkar efasemdir þegar kemur að þessari stefnu til dæmis vegna 

þess að varan er ólíkleg til að fullnægja þörfum allra viðskiptavina. Einnig er erfiðara að 

keppa við fyrirtæki sem hafa skilgreint markhóp sinn og eru því líklegri til að ná að fullnægja 

þörfum viðskiptavina innan síns markhópi.  

Markaðshluta markaðsfærsla (e. segmentation marketing): Markaðshluta markaðsfærsla á sér 

stað þegar fyrirtæki ákveður að reyna að ná til nokkurra markhópa og hannar sérstök skilaboð 

til hvers hóps. Dæmi svona markaðsfærslu er World Class en þeir eru með skólakort, almenn 

kort og Laugar Spa kort. Þessar vörulínur eru ætlaðar á ná til mismunandi markhópa sem hafa 
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til dæmis mismunandi tekjur og eiga að ná til mismunandi aldurshópa. Með því að bjóða upp 

á vörur og mismunandi markaðsaðgerðir til markaðshluta þá vonast fyrirtæki eftir meiri 

sölum og sterkari stöðum innan ákveðinna markaðshluta. Það að þróa sterka stöðu innan 

valinna markaðshluta er talið vera arðbærara heldur en heildarmarkaðsfærsla yfir allan 

markaðinn.  

Markaðssylla (e. niche marketing): Þriðja markaðsmiðunin er svo kölluð markaðssylla en hún 

er sérstaklega heillandi fyrir fyrirtæki sem hafa takmarkaða fjármuni. Markaðsmiðunin felur í 

sér að í staðinn fyrir að sækjast eftir litlum hluta af stórum markaði þá reyna fyrirtæki frekar 

að ná í stóran hluta af litlum markaði. Með markaðssyllu þá ná fyrirtæki sterkri stöðu innan 

markaðar vegna þess að það á auðveldara með að þekkja þarfir viðskiptavina sem það þjónar 

og getur öðlast sérstaks orðsporðs. Með öðrum orðum þá geta fyrirtæki í raun fínstillt vörur 

sínar, verð og þjónustu eftir þörfum markaðshlutans og á auðveldara með það heldur en stærri 

fyrirtæki sem hafa stærri markað að sinna. Með þessari markaðsmiðun er einnig auðveldara 

að ná til tilvonandi viðskiptavina með markaðsaðgerðum. 

Örmarkaðsfærsla (e.micromarketing): Örmarkaðsfærsla á við þegar vörur og 

markaðsaðgerðir eru sniðnar að smekk ákveðinna einstaklinga eða svæða. Örmarkaðsfærslu 

er hægt að skipta í tvennt en annars vegar er það staðbundin markaðsfærsla (e. local 

marketing) en hún miðar við að þjóna sem best þörfum fólks á tilteknum stað eða umhverfi. 

Eru því markaðsáætlanir sérsniðnar að þörfum staðbundinna viðskiptavinahópa. Hins vegar 

er það einstaklingsbundin markaðsfærsla (e. individual marketing) en hún miðar að því að 

þjóna þörfum tiltekinna einstaklinga. 

Að nota markaðsmiðun kemur í veg fyrir að óþarfa fjármagni sé eytt í markaðsstarf. 

Markaðshlutun og markaðsmiðun eru algjör grundvallaratriði í markaðsfræðum (Smith og 

Taylor, 2004). 

3.3.3 Staðfærsla 

Hugtakið staðfærsla í markaðsfræði er þegar búið er til sérstakur staður fyrir vöru eða 

vörumerki í huga markhóps. Markmiðið með staðfærslu er að aðgreina vöruna frá öðrum 

vörum sem samkeppnisaðilar bjóða upp á (Wood, 2004). Staðfærsla er ekki eitthvað sem þú 

gerir við vöru heldur hvað þú gerir við huga neytandans. Það er að segja hvernig þú staðfærir 

vöruna í huga neytandans (Ries og Trout, 2000). 
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Til að staðfæra vöru innan fjölmennra og sundurskiptra markaða þurfa fyrirtæki að nota 

markvissar aðgerðir þegar hanna og þróa á tilboð til neytenda. Þau þurfa að vera frábrugðin 

og meira virði heldur en tilboð samkeppnisaðila (Lilien og Rangaswamy, 2004) 

Góð staðfærsla hjálpar til við að móta markaðsstefnuna með því að greina kjarna vörunnar til 

mergjar og átta sig á hvað hún hefur umfram samkeppnisvöruna (Kotler, 2008). 

4. Markamiðasetning og hvatning 

Að setja sér markmið getur aukið árangur við almenna hreyfingu og líkamsrækt. En markmið 

er skilgreint sem tilgangur eða stefna að aðgerð. Það eru fjögur skref sem þarf að fylgja eftir 

við markmiðasetningu. Þær eru að viðurkenna þörf á breytingu, koma á markmiði fyrir 

breytingum, fylgjast með framförum við að ná markmiði, og að verðlauna sig fyrir að hafa 

náð markmiði (Cullen, Baranowski, og Smith, 2001). Markmiðasókn hefst þegar hvatningu er 

náð (Schiffman og Kanuk, 2004). 

Markmiðasetning getur stuðlað að breyttu mataræði og aukinni líkamlegri hreyfingu hjá 

einstaklingum (Shilts, Horowitz, og Townsend, 2004). En að setja sér markmið leiðir til meiri 

afkasta heldur en ef einstaklingur setur sér engin markmið eða óhlutstæð markmið svo sem að 

gera sitt besta. Því hærra sem markmiðið er sett því meiri afköst (Latham, 2001). Markmið 

má þó ekki vera óraunhæft því þá er fólk líklegt til að gefast upp því (Resnick, 2009). 

Samkvæmt Locke og Latham (2002) þá geta markmið geta hafa áhrif á frammistöðu 

einstaklings á fjóra eftirfarandi vegu. Markmið beina athygli að mikilvægu þáttunum af 

kunnáttunni sem verið er að nota til að ná settu markmiði, virkja viðleitni, lengja þrautsegju 

og stuðla að þróun nýrra lærdómsaðferða. 

Punkturinn er sá að þegar fólk er beðið um að gera sitt besta þá gerist það almennt ekki. Þetta 

er vegna þess að markmið eins og ,,að gera sitt besta“ hefur ekkert utanaðkomandi viðmið og 

er þess vegna ekki nógu vel skilgreint. Vel skilgreind markmið leiða þó ekki endilega til 

aukins árangurs vegna þess að sértæk markmið geta verið miserfið. (Locke, Chah, Harrison, 

og Lustgarten, 1989). Rannsakendurnir Latham, Erez, og Locke (1988) komust að því að sett 

markmið væru aðeins árangursrík ef tilgangurinn er skilgreindur eða rök eru fyrir því 

markmiði sem leitast er eftir að ná. Ef markmið er sett án þess að það sé skilgreint ítarlega þá 

veldur það því að frammistaða einstaklings verður lakari heldur en ef sett eru sértæk 

markmið.  
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4.1 Tegundir markmiða 

Markmið er hægt að flokka niður eftir hvers konar árangri þeim er ætlað að ná. Hér að neðan 

er farið í þau sem tengjast helst líkamsrækt. En í líkamsrækt og íþróttum almennt eru 

markmið oft flokkuð niður í tvenns konar markmið. Annars vegar hlutlæg markmið og hins 

vegar huglæg markmið (Weinberg og Gould, 2011). 

Hlutlæg markmið leggja áherslu á að ná ákveðinni færni í verkefnum oftast innan einhverja 

ákveðinna tímamarka (Locke og Latham, 2002). Að setja sér markmið um að ná ákveðinni 

þyngd innan þriggja mánaða, stefna að ná tilteknu vinningshlutfalli með liðinu þínu í fótbolta 

og að ná lægri tíma í næsta langhlaupi eru allt dæmi um hlutlæg markmið. 

Huglæg markmið eru hins vegar almennar yfirlýsingar um ásetning eins og til dæmis að segja 

„ég ætla að standa mig vel“ og „ég vil hafa gaman af þessu“. En þessi tegund af markmiðum 

eru hvorki mælanleg né hlutlæg (Weinberg og Gould, 2011). 

Í íþrótta- og sálfræði bókmenntum er litið á markmið með áherslu á útkomu (outcome), 

frammistöðu (performance), og ferli (process) (Singer, 2001). 

Hlutlæg markmið skiptast í þrennt en þau eru eftirfarandi (Weinberg og Gould, 2011): 

 Útkomumarkmið (outcome goals): Leggja áherslu á samkeppni sem verður vegna 

atburðar, svo sem að vinna hlaup, vinna medalíu eða ná fleiri stigum heldur en 

andstæðingurinn. Þannig að til að ná þessum markmiðum þá veltur það ekki einungis 

á viðleitni einstaklingsins heldur einnig á hæfni og leikni andstæðingsins. Þú getur til 

dæmis verið að spila besta tennis leik lífs þíns en samt tapað og því myndir þér ekki 

takast að ná útkomumarkmiði þínu sem væri að vinna leikinn.   

 Frammistöðumarkmið (performance goals): Leggja áherslu á að ná ákveðnum 

árangursmarkmiðum óháð öðrum keppendum. Í flestum tilfellum er um að ræða 

samanburð á fyrri frammistöðum hjá einstaklingnum sjálfum. Vegna þessa þá eiga 

frammistöðumarkmið það til að vera meira sveigjanlegri og innan stjórnar 

einstaklingsins. Að setja sér markmið um að bæta tíma sinn í langhlaupi um 1 mínútu 

er dæmi um frammistöðumarkmið.   

 Ferlismarkmið (process goals): Leggja áherslu á þær aðgerðir sem einstaklingur 

verður fást við í keppni til að geta staðið sig vel. Til dæmis gæti sundmaður sett sér 
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markmið um að halda löngum, útréttum handlegg í skriðsunds stroku sinni. Annað 

dæmi um þetta er að körfuboltamaður gæti sett sér markmið að vinna sig upp að 

körfunni og að senda frá sér körfuboltann þegar stökk hans nær hámarki. 

Íþrótta og afreksmenn ættu að setja sér útkomu-, frammistöðu- og ferlismarkmið vegna þess 

að öll þrjú markmiðin gegna stóru hlutverk í að stýra breytingu á hegðun (Singer, 2001). 

Rannsókn sýndi að einstaklingar sem setja sér markmið sem tengjast útkomu-, frammistöðu- 

og ferlismarkmiðum ná töluvert betri frammistöðu heldur en að leggja áherslu á eina tegund 

af markmiði. Þar kom einnig fram að einstaklingar ættu að forgangsraða markmiðum sínum 

en mismunandi markmið gætu verið líklegri til árangurs á mismunandi tímum (Filby, 

Maynard, og Graydon, 1999). 

4.2 Innihald markmiða 

Markmiðasetning getur leitt til aukinna afkasta hjá fólki. Hins vegar verða markmið að vera 

hönnuð á réttan hátt annars geta þau gert frekar illt en gott. Markmið ættu að vera nógu erfið 

til að fá einstaklinga til að sýna raunverulega breytingu á hegðun en ekki svo erfið að þeir 

gefist upp eða reyni ekki að ná markmiðinum. Til þess að auka líkur á að ná tilsettum 

markmiðum er mikilvægt að markmiðin séu SMART – það er að segja að markmið séu 

nákvæm (e. specific), mælanleg (e. measurable), raunhæf (e. attainable), viðeigandi (e. 

relevant) og tímasett (e. timely) (Resnick, 2009). 

Nákvæm: Fólk þarf að skilja hvað markmiðið er og hvað það er ekki. Jafnvel þó að 

markmiðið sé skýrt þá getur það veitt fólki sveigjanleika hvernig það ætlar að ná því. Leiðin 

að markmiðinu getur því ýmist verið stefnumiðuð, þar sem leiðin að markmiðinu er nokkuð 

frjáls eða sértæk og markmiðið er fyrirfram ákveðið.  

Mælanleg: Til að gera markmið áþreifanlegt er æskilegt að lýsa því í eins mörgum 

smáatriðum og hægt er. Með því að gera markmið nákvæmt og mælanlegt er hægt að mæla 

stöðugar framfarir og árangur. Það er mikilvægt að vita nákvæmlega hvenær búið er að ná 

markmiði. 

Raunhæf: Markmið verður að vera raunhæft til að það sé hægt að ná því. Markmiðið má ekki 

vera of létt því að þá er hætta á því að enginn hvati sé til staðar til að reyna að ná því en að 

sama skapi má það ekki vera of þungt því þá er fólk líklegt til að gefast upp. Mikilvægt er að 

að hafa markmiðið nógu krefjandi. 
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Viðeigandi: Þannig að þau hafi þýðingu og skipti einhverju máli fyrir þann sem vinnur að 

þeim. Markmið geta verið raunhæf en þrátt fyrir þú getir náð markmiði þýðir það ekki að þú 

ættir endilega að gera það.  

Tímasett: Mikilvægt er að setja raunhæf tímamörk á öll markmið. Tímamörk eru 

skuldbinding og þau hvetja okkur til dáða. Án tímamarka er mjög freistandi að fresta 

aðgerðum. Tímamörk eiga að vera raunhæf með tilliti til annarra skuldbindinga og 

sveigjanleg, þar sem aðstæður geta breyst. Tímamörk gera okkur kleift að brjóta 

langtímamarkmið niður í smærri einingar og áþreifanleg skref í aðgerðaáætlun. Að léttast um 

12 kíló á hálfu ári þýðir t.d. tvö kíló á mánuði eða hálft kíló á viku. Mikilvægt er að ákveða 

einnig hvenær þú ætlar að byrja og velja hentuga dagsetningu (Mealiea og Latham, 1996). 

Samkvæmt (Shilts o.fl., 2004) þá eru fleiri þættir sem geta enn frekar aukið við árangur 

einstaklings við markmiðasetningu. Til dæmis með því að veita endurgjöf en hún hefur sýnt 

fram á aukinn árangur í að ná markmiði og ætti að vera notað í meiri mæli. Að fylgjast 

framförum í átt að settu takmarki getur virkað sem endurgjöf. Að verðlauna við 

markmiðasetningu getur einnig virkað hvetjandi fyrir einstakling og hvatt hann til að halda 

áfram með framfarir í átt að settu markmiði. Þessi verðlaun geta verið innri verðlaun svo sem 

stolt einstaklings við að ná ákveðnu markmiði eða ytri verðlaun eins og til dæmis 

viðurkenning frá þjálfara. 

  

4.3 Hvatning 

Þegar líkamsrækt er stunduð getur hvatning sem einstaklingar upplifa verið mikilvægur þáttur 

í frekari þátttöku og betri árangri.  

Hvatning er skilgreind sem drifkrafturinn innan einstaklinga sem fær þá til grípa til aðgerða. 

Drifkrafturinn verður til vegna spennu sem er til staðar sem afleiðing af óuppfylltri þörf. 

Einstaklingar leitast eftir því bæði meðvitað og ómeðvitað að draga úr spennunni með hegðun 

sem þeir telja að muni uppfylla þessar þarfir og þar með létta þeim þá streitu sem þeir finna 

fyrir. Þau nákvæmu markmið sem einstaklingar velja og þær aðgerðir sem þeir framkvæma í 

þeirri von um að ná settu markmiði eru afleiðingar af sjálfstæðri hugsun (Schiffman og 

Kanuk, 2004). 
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4.4 Hvatningarkenningar 

Til eru ófáar kenningar sem tengjast hvatningu einstaklinga. Margar þeirra tengjast þó 

skilvirkni starfsmanna við störf en aðrar sem hægt er að tengja við hreyfingu og líkamsrækt. 

4.4.1 Kenningin um markmiðasetningu (e. goal setting theory) 

Kenningin um markamiðasetningu segir að fólk muni skila meiri afköstum ef þau eru að 

vinna að einhverju ákveðnu markmiði sem þeim langar að ná fram (Locke og Latham, 1990). 

Þessi markmið hafa síðan áhrif á hegðun og stýra og hvetja einstaklingin til ná fram 

markmiðum sínum. Áhugavert er þó að það er ekki markmiðið sjálft sem hvetur einstaklingin 

heldur er það tilraunirnar við að ná því. Ósamræmi virðist hvetja fólk til að leggja harðar að 

sér þangað til markmiðinu er náð (Wright, 2006). 

Samkvæmt (Weinberg og Gould, 2011) eru þrír þættir sem hafa áhrif á hvatningu 

einstaklings: afreksmarkmið, skynjuð geta og afrekshegðun. Til að skilja hvatningu 

einstaklings þurfum við að vita hvað árangur og mistök þýða fyrir hann.  

4.5 Innri hvatning 

Hvatning getur verið tvenns konar en samkvæmt sálfræðingunum Ryan og Deci (2000) þá 

skiptast hvatir í innri (e. intrinsic motivation) og ytri hvatningar (e. extrinsic motivation) til 

athafna.  

Með hugtakinu innri hvatning er átt við hegðun þar sem viðkomandi langar að framkvæma 

ákveðna athöfn vegna þess að hún veitir honum ánægju og hvatningin kemur því innan frá 

(Magnús Kristjánsson, 1983). 

Samkvæmt hugmyndum sálfræðinga um áhugahvötina er innri hvatning til athafnar líklegust 

þegar athöfnin mætir þörfum fyrir sjálfræði (autonomy), getu (competence) og nánd 

(relatedness). Innri hvatning er þegar manneskja gerir eitthvað vegna ánægju eða áskorunar 

frekar en að gera það útaf þrýstingi eða verðlaunum (Ryan og Deci, 2000). 

Í raun þá komust Mallett og Hanrahan (2004) meðal annars að því í rannsóknum sínum að 

atvinnuíþróttamenn fengu hvatningu sína aðallega út frá persónulegum markmiðum og 

árangri frekar en af fjárhagslegri hvatningu. 

Einstaklingur sem nýtur þess að stunda líkamsrækt og er hvattur af sjálfum sér er mun líklegri 

til að stunda líkamsrækt úti í vondu veðri heldur en aðili sem er lítið gefinn fyrir líkamsrækt 

og þarf meiri ytri stuðning og hvatningu (Weinberg og Gould, 2011). 
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Dæmi um þetta er þegar langhlaupari hleypur vegna þess að honum finnst góð tilfinningin 

sem hann fær í vöðvana í fæturna eftir langt hlaup (Hagger og Chatzisarantis, 2007). 

4.6 Ytri hvatning  

Í íþrótta- og líkamsræktarumhverfi í dag er mikið um ytri hvatningu (Weinberg og Gould, 

2011). Ytri hvatning vísar til þess að einstaklingar stundi til dæmis líkamsrækt vegna 

ávinnings sem liggur utan iðkunarinnar sjálfrar, svo sem til að öðlast athygli eða 

viðurkenningu, vegna fjárhagslegrar umbunar, eða til að grennast. Iðkunin verður þar með 

leið að öðrum markmiðum, en hefur ekki tilgang í sjálfu sér. Þetta felur jafnframt í sér að 

þegar hið ytra umhverfi iðkandans breytist kann iðkunin að minnka eða leggjast niður. Til að 

viðhalda íþróttaiðkun og líkamsrækt yfir lengri tíma hafa fræðimenn því lagt megin áherslu á 

þau ferli sem styrkja innri hvatningu einstaklingsins til að hreyfa sig (Rúnar Vilhjálmsson, 

2006). 

Málsvarar ytri hvatningar halda því fram að verðlaun auki hvatningu, auki lærdóm og löngun 

til að halda áfram þátttöku. Verðlaun geta vissulega hvatt til viðeigandi hegðunar í 

líkamsrækt. En ef verðlaunin eru notuð á rangan hátt getur það skilað sér á neikvæðan hátt. 

Með ytri hvatningu kemur hvatningin frá öðru fólki í gegnum annað hvort jákvæðar eða 

neikvæðar styrkingar (Weinberg og Gould, 2011). 

Flestir líkamsræktariðkendur segja að ytri hvatar, tengdir líkamsútliti séu mikilvægustu 

ástæðurnar fyrir iðkun. Hvatar tengdir líkamsútliti munu að meðaltali ekki auka iðkun. Því 

meiri innri hvatar sem tengjast ánægju og hæfni því jákvæðari forspá um líkamsræktariðkun. 

Jafnvel þó flestir einstaklingar stundi líkamsrækt vegna ytri hvata þá eru þeir ólíklegir til að 

halda áfram iðkun ef þeir fá ekki ánægju eða uppgötva ekki ánægjuna sem því fylgir. 

Einstaklingar sem leggja meiri áherslu á ytri hvata eiga frekar til að upplifa verri andlegri 

líðan, öfugt við fólk sem leggur áherslu á innri hvata sem er líklegra til að upplifa jákvæðari 

niðurstöður. Ljóst er því að leggja ætti frekar áherslu á að fá einstaklinga til að stunda 

líkamsrækt útaf innri hvötum fremur en ytri hvötum. (Ryan, Frederick, Lepes, Rubio, og 

Sheldon, 1997). 

5. Sambærilegar íslenskar rannsóknir 

Skoðaðar voru íslenskar rannsóknir þar sem kannað var val einstaklinga á 

líkamsræktarstöðvum. Tilgangurinn með því var að sjá hvað áður hefði verið rannsakað 

varðandi þetta efni í þeim tilgangi að geta bæði stuðst við niðurstöður úr þeim rannsóknum 
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og komið í veg fyrir hugsanlegar gryfjur sem fyrri rannsóknir hafi lent í. Reyndust rannsóknir 

á þessu sviði vera af skornum skammti en þó fundust tvær sem leituðust við að svara hverjir 

væru mikilvægstu áhrifaþættirnir í vali á líkamsræktarstöðvum. Verður nú gert stuttlega grein 

frá þessum rannsóknum og helstu niðurstöðum.  

5.1 Why people exercise in club setting 

Árið 1993 skrifaði Bjargey Aðalsteinsdóttir meistararitgerð við Western Michigan Háskólann 

í Bandríkjunum sem hét ,,Why people exercise in club setting“. Tilgangur rannsóknarinnar 

var meðal annars til að kanna hvaða áhrifaþættir væru mikilvægastir í vali á líkamsræktarstöð 

á Íslandi. Rannsóknin var unnin á þann hátt að lagður var fyrir spurningalisti fyrir þrjár 

stöðvar í Reykjavík. Stöðvarnar voru World Class, Máttur og Stúdíó Ágústu og Hrafns. 

Heildarúrtak nam 300 manns en þátttakendur voru á aldrinum 18-65 ára sem stunduðu 

líkamsrækt á þessum tíma í stöðvunum. Þátttakendur voru valdir af hentugleikaúrtaki og 

beðnir um að taka spurningakönnunina áður en þeir kæmu inn í líkamsræktarstöðina. Ein af 

spurningunum sem lögð var fyrir í rannsókninni var hvaða áhrifaþáttur væri mikilvægastir í 

vali einstaklinga á líkamsræktarstöð. Þeir valþættir sem í boði voru í spurningakönnuninni 

voru eftirfarandi: Úrval hópatíma, félagsskapur, gæði starfsfólks, verð, lítil kunnátta, 

staðsetning, fjölnota aðstaða og annar þáttur. 

Niðurstöðurnar úr rannsókninni voru á þann veg að flestir neytendur völdu úrval hópatíma 

sem mikilvægasta þáttinn í vali á líkamsræktarstöð eða tæplega 32% af heildarúrtaki. Næst 

mikilvægasti þátturinn var staðsetning með 19% og því næst var það gæði starfsfólks með 

13% og svo félagsskapur með 12%. Valþátturinn annað var síðan valinn af 6% þátttakenda en 

sá áhrifaþáttur sem var sjaldnast valinn var verð en sá þáttur var valinn af 1,5% þátttakenda. 

5.2 Hvað hefur áhrif á val á líkamsræktarstöð  

Guðmundur Gauti Kristjánsson gerði svipaða rannsókn með B.Sc. ritgerðina sinni árið 2007 

við Háskóla Íslands sem heitir ,,Hvað hefur áhrif á val á líkamsræktarstöð“. Þar kannaði hann 

hvaða þættir væru mikilvægastir í vali á líkamsræktarstöðvum. Rannsóknin var á þann veg að 

spurningalisti var lagður fyrir nemendur í Háskóla Íslands og voru þátttakendur því valdir 

með hentugleikaúrtaki. Heildarúrtakið nam 146 manns og þar af voru það 83 konur og 63 

karlar. Aldursbilið var ekki mjög dreift en alls voru 86,98% þátttakenda yngri en 30 ára og 

einungis 13,02% eldri en 30 ára. Af þeim sem tóku þátt í spurningakönnuninni æfðu 57,53% í 

líkamsræktarstöð og því 42,47% sem æfðu ekki í líkamsræktarstöð.  
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Guðmundur lagði spurningu fyrir heildarúrtakið sem var á Likert kvarða frá 1 og upp í 7 þar 

sem þátttakendur voru beðnir um að merkja við hversu mikilvægir eftirfarandi þættir væru. 

Að merkja við 1 þýddi að eftirfarandi þáttur hefði lítil sem enginn áhrif og talan 7 táknaði að 

þáttur hafði mjög mikil áhrif. Þeir áhrifaþættir sem í boði voru eftirfarandi: Gæði tækjasals, 

úrval hópatíma og námskeiða, aðgangur að sundlaug, staðsetning, góð þjónusta, gæði 

starfsfólks. 

Gæði tækjasals fékk þar hæsta meðaltalsþáttinn eða 6,47. Næst þar á eftir kom góð þjónusta 

með 6,06 og svo gæði starfsfólks með 5,99. Staðsetning var svo fjórða hæst með 5,68 og svo 

að lokum voru úrval hópatíma/námskeiða með 4,73 og með lægsta meðaltalsþáttinn var 

aðgangur að sundlaug með 3,79.  

Seinna í könnuninni voru svo þeir sem svöruðu játandi við því hvort þeir æfðu í 

líkamsræktarstöð, alls 84 manns spurðir hvaða þáttur það væri sem hefði mest áhrif á val 

þeirra á líkamsræktarstöð. Voru svarmöguleikarnir eftirfarandi: Verð, staðsetning, 

félagsskapur, aðstaðan, þjónustan, úrval hópatíma/námskeiða og gæði starfsfólks. 

Niðurstöður úr þeirri spurningu voru á þann veg að aðstaðan var valinn oftast eða með 

33,33% og næst mest valinn var staðsetning með 23,81% og svo verð með 17,46%. Því næst 

kom félagsskapur með 12,70% svo gæði starfsfólk með 6,35% og að lokum þjónusta og úrval 

hópatíma/námskeið með 3,17%. 

Flestar af niðurstöðunum voru í samræmi við tilgátur sem Guðmundur hafði lagt fram nema 

það að hann taldi að staðsetning myndi vera meira áberandi þáttur í vali svarenda. 

6. Rannsókn 

6.1 Aðferð 

Við gerð þessarar rannsóknar voru eftirfarandi rannsóknarspurningar eru settar fram: 

1. Hversu sátt/ur eða ósátt/ur ert þú við eigin líkamsþyngd? 

2. Hvaða þættir hafa mest áhrif á val á líkamsræktarstöð?  

3. Eru áhrifaþættirnir mismunandi eftir líkamsræktarstöðvum? 

4. Hvert er þitt aðalmarkmið í ræktinni?  

5. Hversu mikla hvatningu upplifir þú í þinni líkamsræktarstöð? 
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Markmiðið með fyrstu rannsóknarspurningunni var að kanna hvort að einstaklingar sem 

stunda líkamrækt reglulega væru sáttari með líkamsþyngd sína heldur en þeir sem stunda 

hana ekki reglulega. En bætt sjálfsímynd og aukið sjálfstraust eru tveir helstu kostir við að 

stunda líkamsrækt (Plummer og Koh, 1987). 

En markmið annarar og þriðju rannsóknarspurningarinnar og jafnframt meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvaða áhrifaþættir það væru sem hefðu mest áhrif á val 

neytenda á líkamsræktarstöðvum. Sérstök áhersla var lögð á hvort munur væri í hvaða 

líkamsræktarstöð þátttakandi iðkaði. En með því þekkja hvaða þættir það eru sem hafa mest 

áhrif á hreyfingu og líkamsræktariðkun fólks er hægt að þróa viðeigandi stefnur í von um að 

auka líkamsræktariðkun og sporna gegn offitu (Dishman og Sallis, 1994; Humpel o.fl., 2002).  

Fjórða rannsóknarspurningin kannaði svo hvert aðalmarkmið þátttakenda var í ræktinni og 

hvort þeir settu sér markmið. En markmiðsetning hefur sýnt fram á að hún getur aukið 

árangur við almenna hreyfingu og líkamsrækt (Cullen o.fl., 2001).  

Loks var fimmta rannsóknarspurningin svo um hvort einstaklingar upplifðu hvatningu í 

líkamsræktarstöðinni sinni. Markmiðið með þeirri spurningu var að kanna hvort einstaklingar 

sýndu fram á innri hvatningu við líkamsrækt og hvort munur væri á milli líkamsræktarstöðva. 

En innri hvatning er þegar manneskja gerir eitthvað vegna ánægju eða áskorunar frekar en að 

gera það útaf þrýstingi eða verðlaunum (Ryan og Deci, 2000).  

Hér að neðan verður gerð grein fyrir þeim gagnagrunni sem rannsóknin byggir á. Einnig 

verður sagt frá þátttakendum, mælitækjum og framkvæmd rannsóknarinnar. Ásamt þessu 

verður fjallað um þær tölfræðilegu aðferðir sem notaðar voru við greiningu og úrvinnslu 

gagna. Jafnframt var skoðað hvort aðrir bakgrunnsþættir svo sem kyn og aldur tengdust því 

hvaða þættir hafa mest áhrif á val þeirra á líkamsræktarstöð. Framkvæmd voru kí-kvaðrat 

próf til að kanna tengsl. Einnig voru t-próf og dreifnigreiningar gerðar til að kanna mun. 

Aldurshópum var síðan skipt í þrennt: 30 ára eða yngri, 31-35 ára og 36 ára eða eldri.  

 

6.1.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru viðskiptavinir hjá World Class, Hreyfingu, Sporthúsinu, 

Crossfit Reykjavík, Bootcamp, Nordica Spa & Gym og Reebok Fitness. Voru svarendur 

valdir með hentugleikaúrtaki. Aðeins einstaklingar 15 ára eða eldri fengu að taka þátt í 

könnuninni vegna laga sem heimila ekki yngri en 15 ára að æfa í líkamsræktarstöðvum. 
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Þátttakendur voru spurðir hvort þeir vildu og hefðu til að taka þátt í könnuninni. Þeim var 

síðan gerð grein fyrir tilgangi könnunarinnar og að ekki væri unnt að rekja svör til einstakra 

svarenda. Þátttakendur voru 30 úr hverri stöð nema í Crossfit Reykjavík, Bootcamp, Nordica 

Spa & Gym og World Class þar var könnunin send af póstlista og fyrstu 30 svörin valin. Lagt 

var upp með í þessari rannsókn að leggja spurningalistana á tímum sem þeir töldu mestar 

líkur væru á að ná til reglulegra líkamsræktariðkenda. Það er óhætt að segja að það hafi tekist 

ef marka má niðurstöður spurningakannarinnar en langflestir sem tóku þátt í könnuninni 

stunduðu líkamsrækt þrisvar eða oftar í viku að meðaltali eða tæplega 90% allra þátttakenda. 

Í heildina voru þetta 210 þátttakendur og þar af 117 karlar og 93 konur. Flestir þátttakendur 

voru á aldursbilinu 36-45 ára en aldursdreifingin var frá 15 ára upp í 66 eða eldri . Af þeim 

sem tóku könnunina voru 25% einhleypir meðan rúmlega 70% voru í einhverskonar sambúð. 

6.1.2 Mælitæki 

Spurningarlistinn innihélt tólf spurningar og af þeim voru fjórar bakgrunnsspurningar sem 

settar voru aftast í spurningarlistann. Spurning 1 kannaði hvaða líkamsræktarstöð þátttakandi 

æfði mest hjá. Spurning 2 kannaði hversu lengi þátttakendur hefðu æft á viðkomandi stöð. 

Spurning 3 kannaði hversu oft þátttakendur æfðu að meðaltali í viku. Spurning 4 kannaði 

hvert aðalmarkmið þátttakenda væri í ræktinni. Í Spurningu 6 voru taldir upp 11 áhrifaþættir 

og þátttakendur beðnir um að meta hversu lítil eða mikil áhrif eftirfarandi þættir höfðu á val 

þeirra á líkamsræktarstöð. Þátttakendur voru síðan beðnir um að gefa áhrifaþáttunum einkunn 

frá 1-7 eftir Likert punkta kvarða sem mælir hversu lítil eða mikil áhrif eftirfarandi þáttur 

hefur á val svarenda á líkamsræktarstöð. Spurning 7 kannaði hvaða áhrifaþáttur það væri sem 

skipti allra mestu máli á vali á líkamsræktarstöð. Spurning 8 kannaði hvort þrjár ákveðnar 

staðhæfingar ættu við þátttakanda. Staðhæfingarnar tengdust allar hvatningu og voru 

þátttakendur beðnir um að gefa staðhæfingunum einkunnir frá 1-7 punkta kvarða eftir því 

hvort eftirfarandi staðhæfing ætti við eða ekki. Síðustu fjórar spurningarnar voru svo 

bakgrunnsspurningar, sem fjölluðu um kyn, aldur, hjúskaparstöðu og hver væri hæsta 

prófgráða sem þátttakandi hafði lokið. Hægt er að nálgast spurningalistann í viðauka A. 

6.1.3 Framkvæmd 

Þátttakendum var boðið að taka þátt í rannsókninni. Spurningakönnun var lögð fyrir í 

líkamsræktarstöðvum á höfuðborgarsvæðinu sem og í gegnum póstlista stöðvanna. 

Stöðvarnar sem könnunin var lögð fyrir í voru eftirfarandi: World Class, Sporthúsið, Nordica 

Spa & Gym, Bootcamp, Crossfit Reykjavík, Hreyfing og Reebok Fitness. Farið var í 

hádeginu á mánudegi í Sporthúsið og Hreyfingu og aftur daginn eftir á sama tíma í Reebok 
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Fitness. Spurningakönnunin var lögð fyrir í anddyri líkamsræktarstöðvanna og voru 

líkamsræktariðkendur beðnir um að taka þátt. Þátttakendum var gert grein fyrir tilgang 

könnunarinnar sem og að ekki væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Þátttökuhlutfall var gott og flýtti það fyrir gagnasöfnun og úrvinnslu þeirra.  

Taka skal fram að fengið var leyfi frá stjórnendum líkamsræktarstöðvanna til að fá að leggja 

spurningarkönnunina fyrir viðskiptavini sína hjá öllum nema World Class en þeir gáfu ekki 

leyfi til að framkvæma spurningakönnunina í líkamsræktarstöðvunum þeirra. Hönnuð var 

póstkönnun og hún send í gegnum póstlista hjá Nordica Spa & Gym, Bootcamp og Crossfit 

Reykjavík. Póstlistar stöðvanna náðu yfir núverandi og fyrrverandi viðskiptavini þeirra, og úr 

svörum þátttakenda sögðust yfir 30 vera viðskiptavinir hjá World Class og voru þær 

niðurstöður notaðar í rannsóknina. 

Fengnir voru 30 einstaklingar af hverri líkamsræktarstöð til að svara könnuninni og voru því 

alls 210 manns sem tóku þátt.  

Þegar gagnasöfnun var lokið (N=210) voru gögnin tekin saman. Við úrvinnslu gagna var 

notast við SPSS tölfræðiforrit frá IBM og síðan færðar yfir í Microsoft Excel töflureikni. 
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6.2 Niðurstöður 

6.2.1 Sátt við eigin líkamsþyngd 

Þegar litið er á hversu sáttir þátttakendur í heild eru við líkamsþyngd sína kom í ljós að flestir 

voru sáttir við eigin líkamsþyngd (sjá mynd 1). Um það bil fjórðungur var ósáttur við eigin 

líkamsþyngd og hvorki sáttir né ósáttir námu tæpum 20%. 

 

Mynd 1. Hversu sátt eða ósátt er fólk við eigin líkamsþyngd 

 

Þegar skoðað var sátt við eigin líkamsþyngd eftir kyni kom í ljós að 57,3% karla voru sáttir 

við eigin líkamsþyngd en tölur kvenna voru örlítið lægri eða 53,8% sem voru sáttar við eigin 

líkamsþyngd. 

Eins og sjá má á mynd 2 voru 19,7% karla og 31,2% kvenna ósátt við eigin líkamsþyngd. 

Mismunur á hluföllum kynjanna er 11,5%. Hvorki sáttir né ósáttir voru 23,1% karla og 15,1% 

kvenna. Þegar skoðuð var sátt eða ósátt við eigin líkamsþyngd kom í ljós að enginn munur 

var á kyni (p > 0,05). 
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Mynd 2. Sátt við eigin líkamsyngd eftir kyni 

 

Við skoðun á sátt við eigin líkamsþyngd eftir aldri voru flestir í hópnum 30 ára eða yngri 

sáttir. Jafnframt voru fæstir ósáttir við eigin líkamsþyngd í yngsta aldurshópnum. 

Aldurshópurinn 31-35 ára var í heildina ósáttastur þar sem 40% voru sáttir, 40% ósáttir og 

20% hvorki sáttir né ósáttir. Í aldursbilinu 36 ára eða eldri var svo meirihluti sáttur eða 

54,9%, en 28,8% voru ósáttir og 16,3% hvorki sáttir né ósáttir við eigin líkamsþyngd (sjá 

mynd 3). Þegar skoðuð var sátt eða ósátt við eigin líkamsþyngd eftir aldri kom í ljós að 

munur var á aldri (F(2,207) = 4,51; p < 0,05). 

 

Mynd 3. Sátt við eigin líkamsþyngd eftir aldri 
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Þegar bornir voru saman sáttir eða ósáttir við eigin líkamsþyngd með tilliti til þess hversu oft 

líkamsrækt er stunduð að meðaltali í viku má sjá að flestir ósáttir eða 62,5% æfa einu sinni í 

viku og 46,7% æfa tvisvar sinnum í viku (sjá mynd 4). Þeir sem voru sáttastir við eigin 

líkamsþyngd voru þeir sem æfa að meðaltali 6 sinnum í viku og voru það 87,5%. Enginn var 

ósáttur við eigin líkamsþyngd sem æfði 7 sinnum í viku eða oftar, en helmingur þeirra var þó 

hvorki sáttur né ósáttur.  

 

Mynd 4. Sátt við eigin líkamsþyngd eftir hversu oft er æft í viku að meðaltali 

 

Samkvæmt þessum niðurstöðum þá eykst ánægja með líkamsþyngd eftir því hversu oft 

líkamsrækt er stunduð í viku og þá minnkar einnig óánægja með líkamsþyngd við reglulega 

iðkun. 

6.2.2 Mikilvægustu áhrifaþættirnir í vali á líkamsræktarstöðvum 

Tvær leiðir voru farnar til að meta hvaða áhrifaþættir væru mikilvægastir í vali þátttakenda á 

líkamsræktarstöðvum. Annars vegar með því að spyrja „Hversu lítil eða mikil áhrif hafa 

eftirfarandi þættir á val þitt á líkamsræktarstöð?“ Og hins vegar með því að spyrja „Hver af 

eftirfarandi þáttum hefur mest áhrif á val þitt á líkamsræktarstöð?“ Í fyrri spurningunni var 

öllum áhrifaþáttunum gefin einkunn en í seinni spurningunni þurftu þátttakendur að gera upp 

á milli áhrifaþátta og velja aðeins einn.  

Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr Likert kvarða spurningunni má sjá að þátttakendur mátu að 

meðaltali gæði starfsfólks hæst af þeim þáttum sem í boði voru en þar á eftir kom 

opnunartími. Gæði tækjasals var sá þriðji í röðinni en verð, staðsetning og félagsskapur eru 
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með aðeins lægri gildi. Þeir þættir sem höfðu minnst áhrif voru þrýstingur frá vinum og loks 

sá þáttur sem hafði allra minnstu áhrifin voru auglýsingar (sjá mynd 5). 

 

Mynd 5. Meðaltal áhrifaþátta út frá Likert kvarða 

 

Seinni leiðin til að komast að því hvaða áhrifaþáttur væri mikilvægastur var hægt að svara í 

spurningu 7. Sú spurning kannaði hver af áðurnefndum þáttum hefði allra mest áhrif á val 

þátttakenda á líkamsræktarstöð.  

Hér var þátttakandi beðinn um að merkja einungis við einn þátt sem hann taldi vera allra 

mikilvægastan í vali sínu á líkamsræktarstöð (sjá mynd 6). 

 

 

Mynd 6. Mikilvægasti áhrifaþátturinn þegar aðeins mátti velja einn kost 
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Þar kom fram að staðsetning væri sá þáttur sem hefði mest áhrif á val þátttakenda á 

líkamsræktarstöð eða 22,9% en þar á eftir kom félagsskapur með 18,1% meðan þriðji og 

fjórði mikilvægasti áhrifaþátturinn var verð og gæði starfsfólks sem voru bæði með 13,8% 

atkvæða. Um það bil 7% þátttakenda nefndi aðra þætti en gefnir voru upp í 

spurningalistanum. 

Þegar litið var á mikilvægi áhrifaþátta eftir kyni kom í ljós að ekki var munur á milli kynja 

(p> 0,05). Þeir þættir sem fóru yfir 20% hjá báðum kynjum var staðsetning, verð og 

félagsskapur (sjá mynd 7). Þegar skoðað er úrval hópatíma er sá þáttur valinn af 10% kvenna 

en 5,2% karla. Gæði tækjasals var valið hjá 11,2% af körlum og 5,6% kvenna. 

Þegar mikilvægi áhrifaþátta eftir aldri var skoðað kom í ljós að ekki var munur (p> 0,05). 

Fólk 30 ára eða yngri virðist vera undir meiri áhrifum af verði en þeir sem eldri eru-eða 

18,6%. Samanborið við einstaklinga 31 árs eða eldri voru 10% sem völdu verð sem 

mikilvægasta áhrifaþáttinn. Staðsetning var valinn hjá 21,6% af einstaklingum 30 ára eða 

yngri en í aldurshópnum 31-35 ára völdu 30% þann áhrifaþátt. Einstaklingar 36 ára eða eldri 

sem völdu staðsetningu voru alls 22,8%. Áhrifaþátturinn félagsskapur var mest valinn af 

einstaklingum 30 ára eða yngri eða alls 21,6% en 20% á aldursbilinu 31-35 ára völdu hann og 

svo völdu alls 13,9% einstaklinga 36 ára eða eldri þann áhrifaþátt.  
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Þegar áhrifaþátturinn úrval hópatíma var skoðaður voru niðurstöðurnar þær að 15% 

einstaklinga 36 ára eða eldri meta það sem mikilvægasta þáttinn í vali sínu en einungis 2% 

einstaklinga 30 ára eða yngri. Einnig var töluverður munur á áhrifaþættinum aðgengi að 

sundlaug/spa en hjá einstaklingum 36 ára eða eldri voru það 8% sem völdu þann þátt en 

einungis 2% hjá 30 ára eða yngri (sjá mynd 8). 

 

Mynd 8. Áhrifaþættir eftir aldri 

 

6.2.3 Eru áhrifaþættirnir mismunandi eftir líkamsræktarstöðvum 

Til að ná fram svörum þátttakenda við þessu var lögð fyrir eftirfarandi spurning: „Hvað af 

eftirfarandi þáttum hefur mest áhrif á val þitt á líkamsræktarstöð?“ og hún síðan krosskeyrð 
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þætti þar sem ákveðnar staðhæfingar voru sameinaðir til að kanna hvort munur væri á milli 

líkamsræktarstöðva. Þættirnir sem myndaðir voru könnuðu gæði og þjónustu stöðvarinnar, 

mikilvægi félagsþáttarins og þrýsting frá ytra umhverfi. 

Mikilvægasti þátturinn hjá World Class var staðsetning eða tæplega 55% og hjá Sporthúsinu 

vegur staðsetningin rúmlega 45%. Þegar Bootcamp og Crossfit Reykjavík voru skoðaðar sést 

að það voru tveir þættir sem skipta mestu máli þar en það voru félagsskapur og gæði 

starfsfólks. Hjá Nordica Spa & Gym var það staðsetning með rétt undir 35% og svo skiptist 

nokkuð jafnt á milli úrvals hópatíma, gæði tækjasals, gæði starfsfólks og aðgengi að 

sundlaug/spa. Hjá Hreyfingu voru þrír þættir sem hafa svipað vægi það voru staðsetning, 
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félagsskapur og úrval hópatíma. Hjá Reebok Fitness stóð áhrifaþátturinn verð upp úr með 

65% atkvæða (sjá mynd 9). 

 

Mynd 9. Mikilvægi áhrifaþætta út frá líkamsræktarstöðvum 

 

6.2.3.1 Áhrifaþættir flokkaðir eftir þáttum 

Til að kanna hvort áhrifaþættirnir væru mismunandi eftir því hvaða líkamsræktarstöð 

þátttakendur æfðu hjá þá voru áhrifaþættirnir flokkaðir niður í 3 þætti með hjálp frá SPSS.  

6.2.3.2 Þrýstingur frá ytra umhverfi 

Fyrsti þátturinn var um hversu mikil áhrif þrýstingur frá ytra umhverfi hefði á 

líkamsræktariðkendur. Það er að segja verð, afsláttarkjör, þrýstingur frá vinum og 

auglýsingar. Reiknað var meðaltal þessa staðhæfinga þar sem lág tala þýddi að þátttakendur í 

viðkomandi líkamsræktarstöð yrðu fyrir litlum áhrifum frá áðurnefndum þætti. Há tala þýddi 

hins vegar að þátttakendur líkamsræktarstöðvanna væru undir miklum áhrifum þáttarins. 

Munur var á Nordica Spa & Gym og Reebok Fitness. Staðhæfingarnar verð, þrýstingur frá 

vinum, auglýsingar og afsláttarkjör skiptu minnstu máli hjá Nordica Spa & Gym sem fékk 

meðaltalsþáttinn 2,68. Hins vegar var Reebok Fitness sú stöð sem fékk hæðsta 

meðaltalsþáttinn eða 3,77 og eru iðkendur þeirrar stöðvar því undir miklum áhrifum af 
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þrýstingi frá ytra umhverfi (sjá mynd 10). Þegar skoðað var ytra umhverfi kom í ljós að ekki 

var munur á körlum og konum né aldurshópum (p > 0,05). 

.  

Mynd 10. Þrýstingur frá ytra umhverfi á Likert kvarða 

 

6.2.3.3 Aðstaða líkamsræktarstöðvar 

Næsti þáttur sem myndað var innihélt áhrifaþættina gæði tækjasals, aðgengi að sundlaug/spa, 

opnunartíma og úrval hópatíma. Þessar staðhæfingar endurspegla hversu mikilvæg aðstaða 

líkamsræktarstöðvarinnar er, það er að segja allar þessar staðhæfingar tengjast þeirri þjónustu 

og aðstöðu sem stöðin býður upp á.  

Þegar skoðað var hversu mikilvægur þátturinn var í hverri stöð fyrir sig sést að Crossfit 

Reykjavík og Bootcamp fá svipaðar niðurstöður með 3,21 og 3,48 sem gaf til kynna að 

aðstaða líkamsræktarstöðvarinnar sjálfrar vegi lítið hjá iðkendum þessara stöðva. Á móti kom 

að Nordica Spa & Gym voru efstar með 5,21 og þar á eftir Hreyfing með 5,14 en iðkendum á 

þessum stöðvum fannst þættir sem tengjast aðstöðu líkamsræktarstövarinnar vera 

mikilvægastar samanborið við hinar stöðvarnar (sjá mynd 11). Þegar skoðað var þjónusta og 

gæði stöðvarinnar kom í ljós að ekki var munur á körlum og konum (p > 0,05) en munur var 

á milli aldurs (F(2, 207) = 7,02; p < 0,01). Elsti hópurinn, 36 ára eða eldri vildi betri þjónustu 

og meiri gæði í líkamsræktarstöðum sínum miðað við aldurshópinn 30 ára eða yngri. Mið 

hópurinn greindi sig ekki frá hinum tveimur. 
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Mynd 11. Aðstaða stöðvarinnar á Likert kvarða 

 

6.2.3.4 Félagsskapur og gæði starfsfólks 

Þriðji þátturinn voru staðhæfingarnar: félagsskapur og gæði starfsfólk. World Class og 

Reebok Fitness voru þar lægstir 4,35 og 4,65 sem segir að iðkendur þar meti félagsskap og 

gæði starfsfólks minna heldur en iðkendur hinna stöðvanna. Þessi þátt er mjög mikilvægur 

hjá Crossfit Reykjavík og Bootcamp en Crossfit Reykjavík var með 5,72 og Bootcamp efstir 

með 6,33 (sjá mynd 12). Þegar félagsskapur var skoðaður kom í ljós að ekki var munur 

á körlum og konum né aldurshópum (p > 0,05). 

 

Mynd 12. Félagsskapur og gæði starfsfólks á Likert kvarða 
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6.2.4 Hvert er markmið þitt í ræktinni 

Til þess að komast að niðurstöðu um það hvert markmið líkamsræktariðkenda væri var 

eftirfarandi spurning lögð fyrir: „Hvert er þitt aðalmarkmið í ræktinni?“ Tekið var tilit til 

kyns og aldurs. Þegar litið var á hver aðalmarkmið þátttakenda var kom í ljós að rúmlega 

33% völdu annan þátt en boðið var upp á, en þar má helst að nefna, styrkjast, auka liðleika og 

bæta vöðvamassa. Þar á eftir voru 26% sem höfðu aðalmarkmið að léttast og 15% sem voru 

að viðhalda núverandi stöðu.  

 

Mynd 13. Aðalmarkmið í heild 

 

Þegar litið var á aðalmarkmið eftir kyni kom í ljós að tengsl voru á milli aðalmarkmiðs og 

kyns (χ² (6, N=210) = 13,05 p< 0,05). Þegar litið var á aðalmarkmið eftir kyni kom í ljós að 

30,1% af konum völdu að léttast miðað við 22,2% hjá körlum völdu þann valkost. Hjá 

körlum voru það 12,8% sem vildu þyngjast miðað við að aðeins 2,2% hjá konum. Jafn mörg 

prósent hjá báðum kynjum völdu annan kost en boðið var upp á eða 33%, en þar ber helst að 

nefna, styrkjast, auka liðleika og bæta vöðvamassa. Hjá konum var aðeins 1,1% sem settu sér 

ekki markmið miðað við að 5,1% hjá körlum sem telst vera frekar mikill munur. Ef skoðað er 

markmiðið að bæta þol þá var svarhlutfall 10,3% hjá körlum en 17,2% hjá konum (sjá mynd 

14). 
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Mynd 14. Aðalmarkmið eftir kyni 
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Mynd 15. Aðalmarkmið eftir aldri 
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Mynd 16. Meðaltal hvatningar á Likert kvarða 

 

Þegar skoðað var meðaltal hvatningar eftir kyni kom í ljós að að bæði kyn virðast upplifa 

nokkuð mikla hvatningu (sjá mynd 17). Konur virtust upplifa aðeins meiri hvatningu í 

líkamsræktarstöðvunum sínum heldur en karlar. Körlum hins vegar hlakkaði meira til að fara 

í líkamsræktarstöðina sína. Lítill sem enginn munur var á milla karla og kvenna við hversu 

gaman þeim fannst í líkamsræktarstöðvunum sínum. Þegar skoðaðar voru allar 

staðhæfingarnar með tilliti til kyns kom í ljós að enginn munur var á kyni (p > 0,05). 

 

Mynd 17. Meðaltal á hvatningu eftir kyni á Likert kvarða 
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Þegar skoðað var hvort fólk fann fyrir hvatningu í líkamsræktarstöð sinni kom í ljós að ekki 

var munur á milli aldurshópa (p > 0,05). En þegar skoðað var hvort fólk hlakkaði til að fara í 

líkamsræktarstöðina sína kom í ljós að munur var á milli aldurshópa (F(2,202) = 7,26; p < 

0,01). Einnig kom í ljós munur á milli aldurshópa þegar skoðað var hvort fólki fannst gaman í 

líkamsræktarstöðinni sinni (F(2,203) = 6,84; p < 0,01). 

Þegar hvatning var skoðuð eftir aldri kom í ljós að yngsti aldurshópurinn 30 ára eða yngri var 

með hæsta meðaltalið við öllum staðhæfingunum. Miðað við þær niðurstöður væri hægt að 

álykta að ungt fólk upplifi meiri hvatningu heldur en eldri einstaklingar. Einstaklingar sem 

voru 36 ára eða eldri upplifðu næst mestu hvatningu að meðaltali við öllum staðhæfingunum. 

Aldurshópurinn 31-35 ára fékk svo lægsta meðaltalið við allar staðhæfingarnar. 

 

Mynd 18. Meðaltal á hvatningu eftir kyni 

 

6.2.5.1 Hvatningar þáttur 
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munur var á aldurshópum (F(2, 204) = 5,86; p < 0,01). Yngsti hópurinn, 30 

ára eða yngri fann fyrir mestu hvatningunni miðað við 31-35 ára aldurshópinn. Elsti hópurinn 

greindi sig ekki frá hinum tveim. 

 

Mynd 19. Hvatning eftir líkamsræktarstöðvum á Likert kvarða 
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Þegar mynd 5 er skoðuð má sjá að jákvæð tengsl voru á milli þess hversu oft einstaklingur 

stundaði líkamsrækt að meðaltali og hversu sáttur hann var við eigin líkamsþyngd. 

Samkvæmt niðurstöðum þá jókst sátt við eigin líkamsþyngd eftir því hversu oft einstaklingur 

iðkaði líkamsrækt í viku. Þannig voru einstaklingar sem æfðu einu sinni í viku að meðaltali 

ósáttastir við eigin líkamsþyngd og þeir sem æfðu tvisvar í viku næst óánægðastir og svo 

framvegis. Leiða má líkur að þarna sé um tengsl að ræða þar sem þetta tvennt helst í hendur. 

En einn helsti kosti við að stunda líkamsrækt er talinn vera bætt sjálfsímynd (Plummer og 

Koh, 1987). 

Þegar skoðað er sátt við eigin líkamþyngd eftir aldri kom í ljós að hjá bæði körlum og konum 

er mest óánægja við eigin líkamsþyngd á aldrinum 31-35 ára. Þá voru yngri karlmenn sáttari 

við eigin líkamsþyngd sína en eldri karlmenn. Þessar niðurstöður í takt við niðurstöður 

Heatherton o.fl. (1997) um að yngri karlmenn séu almennt sáttari við eigin líkamsþyngd 

heldur en eldri karlmenn. 

Lítil tengsl eru á milli þess hvort þátttakendur voru með hátt menntunarstig og ósátt eða sátt 

við eigin líkamsþyngd. Þessar niðurstöður í samræmi við skýrslu Ernu Matthíasdóttur (2009) 

en hennar niðurstöður voru að ekki séu mikil tengsl milli bakgrunns fólks eða 

þjóðfélagsstöðu og hversu sátt það er við eigin líkamsþyngd. 

Mjög áhugavert er að skoða íslenska líkamsræktarstöðva markaðinn ekki síst vegna þeirrar 

líkamsræktarbyltingar sem búin er að eiga sér stað á Íslandi á síðustu tveimur áratugum. 

Líkamsræktarstöðvum hefur fjölgað mikið og iðkendum að sama skapi (Hagstofa Íslands, 

e.d.). Áhugavert er að kanna hvaða þættir höfðu mest áhrif á val á líkamsræktarstöðvum. Til 

að ná sem best til tilvonandi viðskiptavina ættu líkamsræktarstöðvar að notast við miðaða 

markaðssetningu því getur það reynst gagnlegt að hafa upplýsingar um hvaða áhrifaþættir séu 

mikilvægastir og hvaða þarfir viðskiptavina sé verið að uppfylla. Miðuð markaðssetning er 

þegar viðskiptavinir eru skilgreindir eftir þörfum og verðhugmyndum þeirra (Brassington og 

Pettitt, 2006). Ef vitað er hvaða áhrifaþættir eru mikilvægastir fyrir viðskiptavini ákveðinnar 

líkamsræktarstöðvar er auðveldara fyrir þær að hanna markaðsaðgerðir. Þannig er hægt að ná 

betur til tilvonandi viðskiptavina sem líklegir eru til að hafa áhuga á líkamsrækt og sjá sem 

mest virði í henni (Kotler, 2008). 

Rannsóknarspurningu tvö um var ætlað að svara hvaða þættir það væru sem hefðu mest áhrif 

á val neytenda á líkamsræktarstöð. Ef skoðuð er mynd 5 sem sýnir mikilvægasta áhrifaþáttinn 

á vali á líkamsræktarstöð eftir Likert kvarða má sjá að í heildina er gæði starfsfólks 
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mikilvægasti þátturinn en þar á eftir kom opnunartími svo gæði tækjasals, verð, staðsetning 

og félagsskapur. Komu þessar niðurstöður ekki á óvart nema opnunartími sem fær næst hæsta 

meðaltalsþáttinn. 

Hins vegar þegar mynd 6 er síðan skoðuð með niðurstöðum um allra mikilvægasta 

áhrifaþáttinn, kemur í ljós að flestir völdu staðsetningu. Áhrifaþátturinn félagsskapur kom 

síðan næstur og þar á eftir verð og gæði starfsfólks með sama vægið. Um það bil 6,7% 

þátttakenda völdu aðra þætti en þessa. Sem dæmi um svör sem við fengum voru: Barnagæsla, 

binditími og hvernig andrúmsloftið væri. 

Ljóst er því að mismunandi niðurstöður fást úr hvaða þáttur sé mikilvægastur eftir því hvor 

spurningin er valin. Til dæmis þegar svarendur fengu einungis að merkja við einn áhrifaþátt 

þá var opnunartími sjaldnast valinn af öllum þáttunum en í Likert kvarða spurningunni var 

hann með næst hæsta meðaltalið. Ljóst er því að flestum þyki opnunartími vera mikilvægur í 

vali sínu en aðeins örfáum fannst hann vera sá mikilvægasti.  

Þegar fólk er þvingað til velja aðeins einn kost þá er staðsetning mikilvægasti þátturinn. Þar 

sem þessi þáttur reyndist mikilvægastur væri skynsamlegt að líkamsræktarstöðvarnar beittu 

staðbundinni markaðsfærslu (e. local marketing) en hún miðar við að þjóna sem best þörfum 

fólks á tilteknum stað eða umhverfi. Markaðsáætlanirnar eru því sérsniðnar að þörfum 

staðbundinna viðskiptavinahópa (Kotler, 2008). Líkamsræktarstöðvar eins og Hress í 

Hafnarfirði gætu verið dæmi um stöðvar sem notast við svona markaðsmiðun. Staðsetning er 

því mikilvægur þáttur en King o.fl. (1992) komust að því að nálægð við líkamsræktarstöð er 

mjög mikilvæg þáttur og að einstaklingar eru líklegri til að stunda reglulega iðkun þegar stutt 

er í næstu stöð. 

Þegar niðurstöður þessar voru bornar saman við skýrslu Bjargeyjar kom í ljós að úrval 

hópatíma er hvað oftast valið í niðurstöðum hennar. Möguleg skýring á því gæti verið sú að 

vægi tækjasals sé hærra í dag en það var fyrir 20 árum, eða vægi hópatíma hafi verið 

hlutfallslega meira þá. Einnig gæti verið að kröfur nútíma líkamsræktariðkenda séu aðrar og 

meiri og þeir líti einfaldlega á fjölbreytt úrval hópatíma sem sjálfsagðan hlut.  

Ef skoðaðar eru niðurstöður úr rannsóknarspurningu þrjú hvort vægi áhrifaþátta væri 

mismunandi eftir líkamsræktarstöðvum komu skemmtilegar niðurstöður í ljós. Þar sést 

greinilega að mikilvægi áhrifaþátta er mjög mismunandi eftir líkamsræktarstöðvum (sjá mynd 

9). Með þessum niðurstöðum er búið skipta líkamsræktariðkendum í markaðshluta. En með 

markaðshlutun er meðal annars skorið úr um hver séu mikilvægustu einkenni hvers hluta 
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(Wright, 2006). Þar kemur í ljós að mikilvægasta áhrifaþáttur fyrir Reebok Fitness er verð, 

hjá World Class er það staðsetning og hjá Bootcamp og Crossfit Reykjavík er það 

félagsskapur og gæði starfsfólks. Hafa skal þó í huga að þegar framkvæmd er markaðshlutun 

að markaður þarf að vera mælanlegur, álitlegur, aðgengilegur og viðeigandi (Smith og 

Taylor, 2004). Til dæmis væru margir iðkendur Reebok Fitness þar sem mikilvægasti 

áhrifaþátturinn er verð ólíklegir til að kaupa sér kort hjá líkamsræktarstöð með mjög hátt 

verð. 

Þegar skoðuð er mynd 10 má sjá að þættirnir verð, afsláttarkjör, þrýstingur frá vinum og 

auglýsingar höfðu lítið að segja hjá Nordica Spa & Gym en hjá Reebok Fitness hafa þau hins 

vegar mikil áhrif. Þar kom í ljós að iðkendur hjá Reebok Fitness skyldu telja þessa áhrifaþætti 

mikilvægari heldur en hinar stöðvarnar, enda lang ódýrast að æfa þar og um algjör 

afsláttarkjör að ræða. Einnig hefur stöðin auglýst mikið enda nýkominn á markaðinn og því 

eðlilegt að einhverjir þátttakendur hafi orðið fyrir áhrifum auglýsingaherferða þeirra. Því væri 

hægt að álykta að iðkendur hjá Reebok Fitness væru vörumerkjaskiptarar (e. brand switchers) 

en það eru neytendur sem horfa á verð sem aðal ákvörðunartökuþáttinn (Warrington og Shim, 

2000). Sú stöð sem varð hins vegar fyrir minnstum áhrifum frá verði, afsláttarkjörum, 

þrýstingi frá vinum og auglýsingum er Nordica Spa & Gym. Iðkendur þar virðast minnst 

næmir fyrir þessum áhrifum samanborið við aðrar stöðvar. Líklega mætti færa rök fyrir því 

að meðlimir hjá Nordica Spa & Gym hefðu almennt hærri tekjur heldur en til dæmis iðkendur 

í Reebok Fitness þar sem verð er mikilvægasta áhrifaþátturinn. Auk þess eru 

líkamsræktarkort mun dýrari hjá Nordica Spa & Gym en hjá Reebok Fitness. Því mætti álykta 

að iðkendur þar væru síður undir áhrifum af þáttum eins og verði og afsláttarkjörum. 

Samkvæmt Wakefield og Inman (2003) eru einstaklingar með hærri tekjur almennt undir 

minni áhrifum af verði þegar um er að ræða vörur eða þjónustu sem veita einstaklingi ánægju 

eins og til dæmis líkamsræktarstöðvar. 

Næsti þáttur sem skoðaður var innihélt áhrifaþættina gæði tækjasals, aðgengi að 

sundlaug/spa, opnunartíma og úrval hópatíma. Þessir þættir endurspegluðu hversu mikilvæg 

aðstaða líkamsræktarstöðvarinnar væri, það er að segja allir þessir þættir tengjast þeirri 

aðstöðu og þjónustu sem stöðin býður upp á.  

Hér skiptast niðurstöðurnar í fernt (sjá mynd 10). Þeir sem eru með lægsta meðaltalsþáttinn eru 

Crossfit og Bootcamp en þær stöðvar virðast vera mjög svipaðar þegar það kemur að 

áhrifaþáttum sem tengjast aðstöðu líkamsræktarstöðvarinnar. Er því hægt að túlka þættina gæði 
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tækjasals, aðgengi að sundlaug/spa, opnunartíma og úrval hópatíma sem áhrifalitla þætti hjá 

iðkendum þessara stöðva. Þessir þættir virðast skipta mestu máli hjá Hreyfingu og Nordica Spa & 

Gym en líklegast er ástæðan fyrir því að líkamsræktarkortin eru dýrari hjá þessum 

líkamsræktarstöðvum. Gera því iðkendur hjá þessum stöðum meiri kröfur til þessara þátta og 

meta þá mögulega hærra en iðkendur á hinum líkamsræktarstöðvunum.  

Í þriðja þættinum voru áhrifaþættirnir félagsskapur og gæði starfsfólk paraðir saman. Sjá má 

niðurstöður úr því í mynd 12. Þar má sjá að áhrifaþættirnir sem tengjast félagsskap skiptu 

minnstu máli hjá World Class og Reebok fitness meðan það skipti langmestu máli hjá Crossfit 

Reykjavík og Bootcamp. Á þessum tveimur stöðvum er lagt mjög mikið upp úr félagsskap og 

virðist sá þáttur vega þungt hjá iðkendum þessara stöðva. Það kom lítið á óvart hversu stór 

félagslegi þátturinn skildi vera hjá líkamsræktarstöðvum eins og Bootcamp og Crossfit 

Reykjavík. Sterki félagslegi þátturinn hjá hjá þessum stöðvum gæti mögulega orsakast af því 

að þær eru með töluvert færri iðkendur heldur en hinar líkamsræktarstöðvarnar og því 

líklegra að fólk tengist nánar sín á milli. Samkvæmt Smith og Bar-Eli (2007) þá er það að æfa 

í hóp líklegra til að viðhalda mætingu einstaklings í líkamsrækt heldur en að æfa einn. Auk 

þessa þá eru þetta nánast eingöngu hópatímar hjá þessum stöðvum sem margir hverjir notast 

við mikið að æfingar þar sem iðkendur vinna í pörum eða hópum sem ýtir enn fremur undir 

félagsleg tengsl einstaklinga innan þessara stöðva. Weinberg og Gould (2011) tóku undir með 

þessu og töldu að líkamsrækt í hópum veiti almennt meiri ánægju, félagslegan stuðning og 

aukna skuldbindingu til að halda áfram að æfa. Einstaklingar fá líka tækifæri til að bera 

saman árangur sinn við aðra úr hópnum. En ein af ástæðum fyrir því að fólk stundar 

líkamsrækt til þess að skapa tengsl. Að vera hluti af hóp fullnægir þeirri þörf og veitir einnig 

sálfræðilegan ávinning.  

Því má með sanni segja að meðlimir Bootcamp og Crossfit Reykjavík  virðast vera fyrir 

minni áhrifum af þáttum eins og staðsetningu og verði og það sem skiptir mestu máli er 

félagsskapurinn, sem sýnir að iðkendur eru tilbúnir að keyra langar vegalendir og borga hærra 

verð fyrir það eitt að vera meðlimir. Margt af því sem gert er á æfingum væri mögulega hægt 

að gera upp á eigin spýtur til dæmis í bílskúr heima hjá sér, en fólk kýs félagsskapinn og 

hvatninguna frá þjálfurum.  

Halda mætti því fram að líkamsræktariðkendur þessara stöðva séu tryggir 

vörumerkjaneytendur (e. brand loyalist) en það eru neytendur sem sýna mikla þátttöku og 

sterka vörumerkjahneigð. Þessir neytendur sýna sterkar tilfinningar við val á besta 

vörumerkinu og sýna litla löngun til að prófa önnur vörumerki. Þar sem vörumerkið er lang 
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mikilvægasta valþátturinn hjá neytendum í þessum flokki má áætla að verð sé ekki eins 

mikilvægur þáttur hjá þessum hópi (Warrington og Shim, 2000). 

Rannsóknarspurning fjögur kannaði hvert aðalmarkmið þátttakenda væru í líkamsræktinni og 

hvort þeir settu sér markmið. Niðurstöður voru þær að langflestir eða 199 manns settu sér 

einhverskonar markmið. Af þeim 210 sem tóku þátt í könnuninni voru aðeins 7 manns sem 

settu sér ekki markmið og 4 sem svöruðu ekki spurningunni og fengu því ógilt svar. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að flestir settu sér önnur markmið fyrir utan að léttast, 

þyngjast, viðhalda núverandi líkamsþyngd og bæta þol. Það hve margir settu sér markmið er 

jákvætt en samkvæmt fyrri rannsóknum þá leiðir markmiðasetning til aukinna afkasta og 

skilar meiri árangri en ef einstaklingur setur sér enginn markmið (Latham, 2001). Ásamt því 

hefur markmiðsetning sýnt að hún geti stuðlað að breyttu mataræði og aukinni líkamlegri 

hreyfingu hjá einstaklingum (Shilts o.fl., 2004). Margir einstaklingar virtust ekki setja sér eitt 

aðalmarkmið í ræktinni og merktu því við fleiri en einn reit og flestir þeirra sem merktu við 

reitinn „annað“ svöruðu með fleiri en einu markmiði. Þetta getur verið jákvætt því samkvæmt 

rannsóknum Filby o.fl. (1999) er betra að setja sér nokkrar tegundir af markmiðum á borð við 

útkomu-, frammistöðu- og ferlismarkmið því þau eru talin leiða til betri frammistöðu heldur 

en að leggja áherslu á eina tegund af markmiði. Mátt hefði skilgreina markmiðið betur og 

leyfa fleiri en eitt svar við þessari spurningu.  

Þeir þátttakendur sem merktu við að þeir hefðu önnur markmið en þau sem talin voru upp 

svöruðu með hálf-opinni spurningu. Hér koma nokkur dæmi um þau svör: 

 Auka liðleika 

 Bæta vöðvamassa 

 Styrkjast 

 Skera niður 

 Fá six pack 

 Hafa gaman 

 Bæta tíma í æfingu (WOD) 

 Líða vel 

Nokkur þessara markmiða eru svokölluð huglæg markmið en það eru almennar yfirlýsingar 

um ásetning eins og til dæmis að hafa gaman (Weinberg og Gould, 2011). Þannig markmið 
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eru ekki æskileg því betra er að hafa markmiðin hlutlæg, en hlutlæg markmið leggja áherslu á 

að ná ákveðni færni á verkefni, oftast innan einhverra tímamarka (Locke og Latham, 2002).  

Markmiðasetning er mikilvægur þáttur í markvissri líkamsrækt og hvetja ætti alla þá sem 

stunda líkamsrækt að setja sér einhverskonar markmið. Jafnframt því ættu þau helst að vera 

með áherslu á innri hvatningu og gott er að styðjast við SMART markmiðasetningu til að ná 

hámarksárangri (Resnick, 2009). Fólk sem leggur meiri áherslu á ytri markmið eins og til 

dæmis að „fá sixpack“ á frekar til með að upplifa verri andlega líðan en fólk sem leggur 

áherslu á innri hvata (Ryan o.fl., 1997). 

 

Loks þegar skoðuð var fimmta rannskóknarspurningin um hvatningu kom í ljós að 

þátttakendur upplifa að meðaltali mikla hvatningu í sinni líkamsræktarstöð eða með 

einkuninna 5,01 af 7 mögulegum á Likert kvarða. Hversu mikið þátttakendum hlakkaði til að 

mæta í ræktinna fékk einkuninna 5,85 og það að finnast gaman í líkamsræktarstöðinni sinni 

fékk einkuninna 6,05 (sjá mynd 16). Þetta eru mjög jákvæðar niðurstöður og gefa til kynna að 

stór hluti fólks sem stundar líkamsrækt sýni fram á innri hvatningu en það hegðun þar sem 

viðkomandi langar að gera eitthvað ákveðið verk vegna þess að verkefnið veitir honum 

ánægju og hvatningin kemur því innan frá (Magnús Kristjánsson, 1983). En Ryan o.fl. (1997) 

telja að leggja ætti frekar áherslu á að fá einstaklinga til að stunda líkamsrækt útaf innri 

hvötum fremur en ytri hvötum. 

Samkvæmt niðurstöðum mætti því álykta að einstaklingar sem stunda líkamsrækt finni fyrir 

hvatningu og margir hverjir sýni fram á innri hvatningu þegar kemur að iðkun í 

líkamsræktarstöðinni sinni.  

Í mynd 19 má sjá í hvaða líkamsræktarstöðvum þátttakendur upplifa mestu hvatningu. 

Bootcamp og Crossfit virðast þar hafa yfirburði og eru þessar niðurstöður mjög álíkar og 

þeim sem fengnar voru úr félagsskapar þættinum. Halda má því fram að líklega séu tengsl á 

milli félagsskapar og hvatningar en niðurstöður frá Bootcamp og Crossfit Reykjavík gefa það 

til kynna. Komu þessar niðurstöður lítíð á óvart en líklega væri hægt að flokka Bootcamp, 

Crossfit Reykjavík og jafnvel Nordica Spa & Gym sem fyrirtæki sem þjóna svokallaðri 

markaðssyllu. Markaðssylla felur í sér að í staðinn fyrir að sækjast eftir litlum hluta af stórum 

markaði þá reyna fyrirtæki frekar að ná til stóran hluta af litlum markaði. Með markaðssyllu 

þá ná fyrirtæki sterkri stöðu innan markaðar vegna þess að það á auðveldara með að þekkja 

þarfir viðskiptavina (Kotler, 2008). Þessar stöðvar eru minni heldur en hinar 
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líkamsræktarstöðvarnar og eiga því auðveldara með að ná til iðkenda og mynda meiri 

félagslegri tengsl og eflaust skapa nánara umhverfi. Til að mynda þá er markhópur Nordica 

Spa & Gym einstaklingar eldri en 35 ára með háar tekjur (Bjargey Aðalsteinsdóttir munnleg 

heimild, 14. apríl 2012).  

Þátttakendur hjá World Class virtust upplifa minnstu hvatninguna samanborið við hinar 

líkamsræktarstöðvarnar. Ástæður fyrir því að World Class skoraði lægst í hvatningu gæti 

mögulega verið að ákveðinn hluti fólks í þessum stöðum kýs að þjálfa upp á eigin spýtur til 

dæmis með því að hlaupa á hlaupabretti frekar en að mæta í hópatíma. Þannig gætu þessir 

einstaklingar ekki upplifað hvatninguna sem fylgir því að æfa í hóp (Smith og Bar-Eli, 2007). 

7. Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

7.1 Styrkleikar 

Rannsóknin gefur skýra mynd af því hverjir eru helstu áhrifaþættir í vali á líkamsræktarstöð, 

ásamt því er skilmerkilega sýnt fram á hvernig vægi áhrifaþátta er mismunandi eftir 

líkamsræktarstöðvum á höfuðborgarsvæðinu. Hægt er að sjá hvaða þættir eru mikilvægastir 

fyrir iðkendur á hverri stöð og eflaust eitthvað sem líkamsræktarstöðvar gætu nýtt sér.  

Þá hjálpaðu sambærilegar fyrri rannsóknir á þessu sviði við gerð rannsóknarinnar en hægt var 

að nýta styrkleika úr þeim og forðast veikleika. Þá voru þátttakendur í rannsókninni 

langflestir reglulegir iðkendur sem æfðu að meðaltali þrisvar sinnum eða oftar í 

líkamsræktarstöð og jók það raunmæti rannsóknarinnar. 

Loks mætti telja einfaldleika rannsóknarinnar sem styrkleika þar sem hún var einföld og 

áhugaverð í framkvæmd fyrir marga þátttakendur. Spurningalistinn var einungis 12 

spurningar og tók um það bil 3 mínútur að svara honum. Það gerði það að verkum að fólk var 

mjög viljugt til að taka þátt. 

7.2 Veikleikar 

Veikleikar rannsóknarinnar komu í ljós undir lok verkefnisins. Einn helsti veikleiki 

rannsóknarinnar var sá að spurningakönnunin sem lögð var fyrir var ekki stöðluð. Það er að 

segja að hluti af spurningalistunum var lagður fyrir í líkamsræktarstöðvum og hluti var lagður 

fyrir rafrænt í gegnum póstkönnun. En ákveðnar líkamsræktarstöðvar vildu ekki að lagðar 

væru fyrir spurningakannanir innan stöðvanna og var því gripið til þess að leggja þær fyrir 

rafrænt.  
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Annar veikleiki var sá að spurningakönnunin var lögð fyrir um hádegisbilið í 

líkamsræktarstöðvunum en það eru ef til vill ekki hinir dæmigerðu líkamsræktariðkendur. 

Best hefði líklega verið að leggja spurningalistann fyrir að morgni til, því líklegt er að það 

séu dæmigerðir líkamsræktariðkendur. Tekið skal þó fram að starfsfólk 

líkamsræktarstöðvanna sem lagt var fyrir í óskuðu frekar eftir að rannsakendur kæmu í 

hádeginu. 

Þá hefði mátt skilgreina spurningu fjögur þar sem spurt var um markmið einstaklinga betur, 

en stórt hlutfall þátttakenda hafði önnur markmið heldur en komu fram í spurningunni. Í 

þeirri spurningu var bara spurt út í eitt aðalmarkmið en margir þátttakendur virtust hafa fleiri 

en eitt markmið í ræktinni og sérhæfðari. Hefði því verið sterkur leikur að leyfa fleira en eitt 

svar. Loks má nefna fleiri valmöguleika í spurningu 6 í spurningalistanum þar sem spurt var 

um þá áhrifaþætti sem höfðu mest áhrif á val þátttakanda á líkamsræktarstöð. Þar vantaði 

áhrifaþætti eins og barnagæslu, binditíma og fleiri þætti sem ekki voru teknir fram í 

spurningunni.  
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9. Viðauki – Spurningalisti fyrir rannsókn  

Ágæti þátttakandi.  

Þakka þér fyrir að gefa þér tíma til að svara eftirfarandi spurningum. Spurningakönnun þessi er liður í 

BSc verkefni í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík. Þátttaka þín er okkur afar mikilvæg. Svör 

þín munu veita okkur nánari upplýsingar um viðhorf almennings til líkamsræktarstöðva, og bendum 

við á að fullum trúnaði er heitið og svör verða ekki rakin til einstaklinga. 

 

1. Hvaða líkamsræktarstöð æfir þú mest hjá?  

Merktu í einn reit. 

□ World Class 

□ Hreyfing 

□ Sporthúsið 

□ Crossfit Reykjavík 

□ Bootcamp 

□ Nordica Spa & Gym 

□ Reebok Fitness 

□ Annað? ________________ 

 

2. Hversu lengi hefur þú æft á viðkomandi stöð? 

Merktu í einn reit. 

□ 0-3 mánuði 

□  4-6 mánuði 

□ 7-12 mánuði 

□ 1-2 ár 

□ 3-5 ár 

□ Lengur en 5 ár 

 

3. Hversu oft að meðaltali í viku æfir þú í líkamsræktarstöð? 

Merktu í einn reit. 

□ 1 sinni í viku 

□ 2 sinnum í viku 

□ 3 sinnum í viku 

□ 4 sinnum í viku 

□ 5 sinnum í viku 

□ 6 sinnum í viku 

□ 7 sinnum í viku 
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□ Oftar en 7 sinnum í viku 

4. Hvert er þitt aðalmarkmið í ræktinni? 

Merktu í einn reit. 

□  Set mér ekki markmið í ræktinni 

□  Léttast 

□ Þyngjast 

□ Viðhalda núverandi líkamsþyngd 

□ Bæta þol 

□  Annað hvað þá? ____________________ 

 

5. Hversu sátt/ur eða ósátt/ur ert þú við eigin líkamsþyngd? 

Merktu í einn reit. 

 

□  Mjög sátt/ur 

□ Frekar sátt/ur 

□ Hvorki sátt/ur né ósátt/ur 

□ Frekar ósátt/ur 

□ Mjög ósátt/ur 

 

 

6. Hversu lítil eða mikil áhrif hafa eftirfarandi þættir á val þitt á líkamsræktarstöð? Hér 

hefur 1 mjög lítil áhrif og 7 mjög mikil áhrif. 

Gerðu hring utan um þá tölu sem á við. 

 

 

   Mjög lítil              Mjög mikil 

 Staðsetning  1 2 3 4 5 6 7 

 Verð  1 2 3 4 5 6 7 

 Félagsskapur  1 2 3 4 5 6 7 

 Auglýsingar  1 2 3 4 5 6 7 

 Þrýstingur frá vin  1 2 3 4 5 6 7 

 Afsláttarkjör  1 2 3 4 5 6 7 

 Úrval hópatíma  1 2 3 4 5 6 7 

 Gæði tækjasals  1 2 3 4 5 6 7 

 Gæði starfsfólks  1 2 3 4 5 6 7 

 Aðgengi að sundlaug/spa   1 2 3 4 5 6 7 

 Opnunartími  1 2 3 4 5 6 7 
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7. Hvað af eftirfarandi þáttum hefur mest áhrif á val þitt á líkamsræktarstöð? 

Merktu í einn reit. 

□ Staðsetning 

□ Verð 

□ Félagsskapur 

□ Auglýsingar 

□ Þrýstingur frá vin 

□ Afsláttarkjör 

□ Úrval hópatíma 

□ Gæði tækjasals 

□ Gæði starfsfólks 

□  Aðgengi að sundlaug/spa 

□ Opnunartími 

□ Annar þáttur þá hver? ______________ 

 

8. Hversu vel eiga eftirfarandi staðhæfingar við þig í ræktinni. Hér á 1 alls ekki við en 7 á 

mjög mikið við. 

Gerðu hring utan um þá tölu sem á við. 

 

    Á ekki við             Á mjög mikið við 

Ég finn fyrir hvatningu í líkamsræktarstöðinni minni  1 2 3 4 5 6       7 

Ég hlakka til að fara í líkamsræktarstöðina mína   1 2 3 4 5 6       7 

Mér finnst gaman að æfa í líkamsræktarstöðinni minni  1 2 3 4 5 6       7 

 

 

9. Hvort ert þú karl eða kona? 

□ Karl  

□ Kona  

 

10. Hver er aldur þinn?  

□ 15-18 ára 

□ 19-22 ára  

□ 23-26 ára  

□ 27-30 ára  

□ 31-35 ára 

□ 36-45 ára 

□ 46-55 ára 

□ 56-65 ára 

□ 66 ára eða eldri 
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11. Hver er hjúskaparstaða þín? 

Merktu í einn reit. 

□ Einhleyp/ur 

□ Í föstu sambandi en ekki í sambúð  

□ Í sambúð 

□ Gift/kvæntur 

□ Fráskilin/n 

□ Ekkja/ekkill 

 

12. Hver er hæsta prófgráða sem þú hefur lokið? 

Merktu í einn reit. 

□ Barna-, unglinga- eða grunnskólapróf 

□ Gagnfræðapróf eða landspróf  

□  Stúdentspróf   

□ Annað próf á framhaldsskólastigi 

□ Tækniskólapróf (annað en BS-próf) 

□ Grunnpróf úr háskóla (t.d. BA-, BS- eða B.Ed.-próf) 

□ Meistarapróf úr háskóla (t.d. MA- , MS-, Kandídatspróf eða M.Ed.-próf) 

□ Doktorspróf  

□ Önnur menntun,  

hver? ________________________________________________________ 

 
 


